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m ě s t s k ý  ú s t a v  s o c i á l n í c h  s l u ž e b  m ě s t a  p l z n ě

Změny přijaté nejsou pro zaměstnavatele i zaměstnance, 
kromě ustanovení o poskytování penzijního připojištění 
a doplňkového penzijního připojištění, nijak zásadní.
Poskytování penzijního připojištění (§ 12) však nově Mi- 
nisterstvo financí ČR upravuje následujícím způsobem:
Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření
Z fondu lze přispívat zaměstnanci na penzijní připojištění 
nebo doplňkové penzijní spoření, nejvýše však 100 % část- 
ky, kterou se zaměstnanec zavázal hradit ze svých zdrojů. 
V praxi to znamená, že každý zaměstnanec, který chce 
využít příspěvku zaměstnavatele z Fondu kulturních  
a sociálních potřeb na penzijní připojištění musí zaměst- 
navateli formou čestného prohlášení oznámit, jakou  
částku si ze svých finančních prostředků měsíčně  
vkládá na sjednané penzijní pojištění. 
Povinností zaměstnance je též oznamovat zaměstnavateli 
každou změnu výše částky, kterou hradí ze svých zdrojů. 
Zaměstnavatel zaměstnanci na základě jeho oznámení 
poskytne finanční příspěvek na penzijní pojištění, avšak 
maximálně do výše jeho měsíčního vkladu. 
Výše příspěvku zaměstnavatele v případě MÚSS Plzeň 
je ve smyslu Kolektivní smlouvy MÚSS Plzeň v platném 
znění limitována maximální výší rovnající se 1.000,- Kč  
měsíčně, a to při výši jeho vkladu v minimální výši  
1.000,- Kč měsíčně.
Ministerstvo financí ČR stanovuje v novele Vyhlášky  
o fondu kulturních a sociálních potřeb přechodné ob- 
dobí (do 30.6.2020), během kterého je třeba stávající  
stav při poskytování penzijního připojištění ze strany  
zaměstnavatele upravit na stav stanovený vyhláškou.
Během měsíce března a dubna letošního roku se na vás, 
kteří v současné době pobíráte příspěvek z fondu kultur- 
ních a sociálních potřeb na penzijní pojištění i na nové 

zájemce o poskytnutí tohoto příspěvku z řad zaměstnan-
ců, obrátí zaměstnavatel s textem čestného prohlášení, 
které každý příjemce příspěvku vyplní a podepíše. 
Na základě vyplněného a podepsaného čestného pro- 
hlášení poskytne zaměstnavatel s účinností od 1.6.2020 
v souladu se změnou vyhlášky Ministerstva financí ČR  
o FKSP příspěvek na penzijní připojištění zaměstnan- 
cům, kteří o něj projeví zájem. 
Jiný způsob poskytování příspěvku na penzijní pojiš- 
tění zaměstnancům Ministerstvo financí ČR změnou 
své Vyhlášky o fondu kulturních a sociálních potřeb  
po 30.6.2020 nepřipouští.

Změna Vyhlášky Ministerstva financí ČR  
číslo 114/2002 Sb. v platném znění,  
o fondu kulturních a sociálních potřeb
ministerstvo financí ČR vyhláškou číslo 357/2019 ze dne 19. prosince 2019 opatřené podpisem 
ministryně financí paní JuDr. aleny schillerové provedlo s účinností od 1. ledna 2020 změnu  
vyhlášky ministerstva financí ČR číslo 114/2002 sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

CukRáRna
Od vánočního pečení už uběhl nějaký čas a tak  
jsme se všichni těšili na první společné pečení  
v tomto roce. Volba padla na čokoládové řezy  
s ovocem a se šlehačkou. Naše Hanka Nigrinová  
a její kuchařinky se dopoledne činily, takže bylo  
na co se těšit. 
Nedočkavost před otevřením byla na místě. Následné 
odpolední mlsání navštívilo mnoho uživatelů. Naše 
dílna, proměněná v cukrárnu, se zaplnila do posled- 
ní židle. Na volné místo bylo nutno občas i po-
čkat. Ve Slunečnicové ulici na terapii bylo veselo a 
živo. Atmosféru doplňovala reprodukovaná hudba.  
Občas někdo přispěl i zanotováním. Vzpomínalo se 
na domácí pečení maminek a babiček. Padly i ná- 
vrhy, co upéct příště. Pochutnat si mohli i někteří  
uživatelé na pokojích, kam sladké mlsání roznesly 
naše terapeutky. 

Daša Čábalová, vedoucí pracovníků pro základní 
výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“



Ředitel Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace, 
Klatovská třída 777/90, Jižní Předměstí - Plzeň 3, 301 00 Plzeň (dále jen MÚSS Plzeň)

vyhlašuje ve smyslu Článku 3 platného Pracovního řádu MÚSS Plzeň

VýběRoVé (konkuRSní) říZení
na obSaZení poZiCe 

VeDouCí ÚTVaRu „SoCiáLní SLuŽbY  
DZR ČTYřLíSTek – Skupina 5“

Ve smyslu výše uvedeného ustanovení Pracovního řádu 
MÚSS Plzeň sděluje ředitel MÚSS Plzeň, že se jedná  
o výběrové (konkursní) řízení, které je při splnění níže 
uvedených podmínek vypsáno pouze pro zaměstnance 
MÚSS Plzeň.

uchazeč musí splňovat následující podmínky  
a doložit následující dokumenty:
1. bezúhonnost
 Bezúhonnost prokáže uchazeč předložením originálu,  
 či úředně ověřené kopie Výpisu z rejstříku trestů,  
 který nesmí být v době termínu odevzdání přihlášek  
 starší než 30 kalendářních dnů.
2. vzdělání
 Vzdělání odpovídající získání odborné způsobilosti  
 k výkonu povolání všeobecné zdravotní sestry  
 - nositele výkonu S3.
 Vzdělání prokáže uchazeč předložením originálu,  
 či úředně ověřené kopie závěrečného vysvědčení  
 současně s předložením originálu či úředně ověřené  
 kopie vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a origi- 
 nálu příslušného certifikátu dokladujícího úspěšné  
 absolvování kurzu, kterým uchazeč získal odbornou  
 nebo specializovanou způsobilost k výkonu zdravot- 
 nického povolání v oboru všeobecná zdravotní sestra  
 – nositel výkonu S3.
3. životopis
 Uchazeč předloží vlastní rukou podepsaný strukturo- 
 vaný životopis s vlastnoručně napsaným prohlášením,  
 ve znění: „Všechny mnou uváděné skutečnosti v tom- 
 to strukturovaném životopise jsou pravdivé a z mé  
 strany plně dokladovatelné. Jsem si vědom případných  
 právních následků při uvedení nepravdivých údajů“. 
 Ve strukturovaném životopise uchazeč uvede mimo  
 jiné: datum narození, roky ukončení jednotlivých  
 stupňů vzdělání, získané vědomosti a zkušenosti,  
 profesní růst, zájmy, záliby a ostatní informace o oso- 
 bě uchazeče a datum zpracování strukturovaného  
 životopisu. 
 Přílohou strukturovaného životopisu musí být vlast- 
 noručně podepsaný motivační dopis v rozsahu jedné  
 stránky formátu A4, ve kterém uchazeč vysvětlí důvo- 
 dy vedoucí jej k ucházení se o obsazení uvedené  
 funkce.

4. souhlas uchazeče o zaměstnání se zpracováním  
 osobních údajů
 Uchazeč předloží vlastní rukou vyplněný a podepsaný  
 „Souhlas uchazeče o zaměstnání se zpracováním  
 osobních údajů“ viz příloha dokument č. 56 – PERS –  
 MÚSS – 2018.

očekáváme:
❚ Velmi vysoké pracovní nasazení
❚ Vysokou odbornou úroveň
❚ Schopnost řešit personální záležitosti na svěřeném  
 úseku
❚ Marketingové a manažerské dovednosti
❚ Zkušenosti s řízením pracovního kolektivu  
 a schopnost vést tým spolupracovníků
❚ Kreativitu, empatii, asertivitu, efektivnost
❚ Přizpůsobivost, rozhodnost, zodpovědnost, loajalitu  
 k zaměstnavateli
❚ Nástup na pracovní pozici vedoucí útvaru  
 „sociální služby DzR Čtyřlístek – skupina 5“  
 nejpozději dne 1.4.2020

nabízíme:
❚ Samostatnou zodpovědnou práci v oblasti pobytových  
 sociálních a s tím souvisejících zdravotních služeb
❚ Práci ve velké organizaci s dlouhodobou tradicí
❚ Jednosměnný rovnoměrně rozložený pracovní režim
❚ Odměňování podle platného Nařízení vlády  
 č. 341/2017 Sb.
❚ Nadstandardní příplatek za vedení
❚ Nadstandardní osobní příplatek
❚ Nadstandardní odměny
❚ Řadu zaměstnaneckých výhod
❚ Příspěvek na penzijní pojištění zaměstnanců
❚ Příspěvek na stravování zaměstnanců
❚ Příspěvek na dovolenou
❚ Zvýhodněný datový tarif pro volání v síti O2
❚ Vstupenky do městských divadel, na ligová hokejová  
 a fotbalová utkání
❚ A další



přihláška do výběrového (konkursního) řízení:
Uzavřenou obálku s textem: výběRovÉ (konkuRs- 
ní) Řízení na obsazení pozice veDoucí 
útvaRu „sociální služby DzR ČtyŘlís- 
tek – skupina 5“ s uvedením dalšího textu: 
„neotvíRat“ odevzdá uchazeč do 8.00 hodin dne  
19. března 2020 do podatelny Městského ústavu soc. 
služeb města Plzně, příspěvková organizace, Klatovská 
třída 777/90, Jižní Předměstí – Plzeň 3, 301 00 Plzeň. 

součástí uzavřené a ve smyslu předchozího  
textu označené obálky musí být:
1. Přihláška uchazeče do výběrového (konkursního)  
 řízení s uvedením příjmení, jména, titulu, adresy  
 a podpisu uchazeče.
2. Doklady požadované pod body 1. až 4. „Uchazeč  
 musí splňovat následující podmínky a doložit násle- 
 dující dokumenty“.

průběh výběrového (konkursního) řízení:
Výběrové (konkursní) řízení na obsazení pozice  
vedoucí útvaru „sociální služby DzR Čtyřlístek  
– skupina 5“ proběhne ve dvou kolech:
1. kolo Posouzení podaných přihlášek uchazečů  
  z hlediska formálního – otevírání obálek  
  (19.3.2020 od 9.00 hodin)
2. kolo Pohovor s uchazeči a výběr nejvhodnějšího  
  uchazeče (26.3.2020 od 8.00 do 13.00 hodin)

vyhlášení nejvhodnějšího uchazeče a ukončení 
výběrového (konkursního) řízení:
Výběr a vyhlášení nejvhodnějšího uchazeče a ukončení 
výběrového (konkursního) řízení proběhne nejpozději 
dne 26. března 2020. V Plzni dne 17. února 2020

Ing. Vladimír Chuchler, ředitel

Slavnou spisovatelku jsme si připomněli ukázkou  
z jejího nejznámějšího díla „Babička“ a přečetli 
jsme si několik dalších ukázek z její prózy a poezie.  
Prohlédli jsme si její fotografie a aspoň letmo jsme 
se pokusili nahlédnout na různé události z jejího  
pohnutého života.

Formou kvízu jsme se seznámili s jejími nejznáměj- 
šími citáty, které nás obzvlášť zaujaly. Naši obyvatelé  
dostali za úkol tyto citáty rozdělené na jednotlivá 
sousloví sami smysluplně složit, aniž by si texty mohli 
dopředu přečíst. Jeden citát vám přinášíme a posuďte 
sami, že úkol to byl nelehký. 

Kdybych měla volit, tedy bych si přála narodit se  
znovu as za dvě stě let anebo ještě později, neboť  
nevím, bude-li do té doby takový svět, v jakém bych já 
chtěla žít s rozkoší. (Božena Němcová)
Naši uživatelé tento úkol nakonec společnými sila- 
mi zvládli. Na závěr našeho setkání jsme si položili 
otázku, zda náš současný svět je tím pravým, v kte- 
rém by Božena Němcová podle svého citátu vyslove- 
ného téměř před dvěma sty lety, mohla „žít s rozkoší“  
... a nebo by bylo lépe se narodit ještě později.

Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách  
pro základní výchovnou nepedagogickou činnost,  

DZR „Petrklíč“

JubiLeuM 200 LeT
Do programu pravidelných aktivit v našem Domově patří i oblíbený „medailonek významných 
osobností“. tentokrát se náš zájem zaměřil na jubilejní výročí významné české spisovatelky 
boženy němcové. právě 4. února 2020 uběhlo 200 let od narození této tvůrčí a výjimečné ženy, 
zakladatelky novodobé české prózy.



Masopust
Oslava masopustu byla pů- 
vodně pohanským svátkem. 
V tomto období se slavily tzv. 
saturnálie. Byl to svátek po- 
cházející z dob starého Říma, 
kdy se slavil jarní slunovrat. 
Dnes je masopust spojený  
s největším křesťanským svát- 
kem - Velikonocemi. 
6. ledna, na Tři krále, kdy  
končí vánoční svátky, začíná  
masopust (lidově ostatky, fa- 
šaňk, voráčky, končiny). 
Během něj probíhají taneční 
zábavy, zabijačky, všeobecné 
veselí a hodování. Poslední tři 
dny, tedy masopustní neděle, 
pondělí a úterý se konají růz- 
né rituální úkony, průvod  
masek. Nejznámější jsou med- 
věd, klibna (kobyla), brůna 
(potvora se zahnutými rohy), 
bába, žid, nevěsta, Laufr a jiné.  
Vše končí taneční zábavou. 
Masopust trvá až do začátku  
velikonočního půstu, který  
letos začíná Popeleční středou 
25. února. V ten den začíná 
40denní půst (nepočítají se do 
něj neděle). 
Co obnáší křesťanský půst? 
Nejde jen o zdržení se jídla 
a abstinenci, ale může zahr- 
novat i jiné věci - například 
obdarování potřebných nebo 
konání dobrých skutků. Půst 
končí Velikonoční nedělí, kdy 
křesťané slaví zmrtvýchvstání  
Ježíše Krista. Letos to bude  
12. dubna. 

Daša Čábalová, 
vedoucí pracovníků  

pro základní výchovnou  
nepedagogickou činnost,  

DZR „Čtyřlístek“

Masopustní veselice
k ochutnávce voňavých jablečných závinů jsme se sešli v odpoledních ho- 
dinách na jídelně našeho Domova na příjemném masopustním posezení. 
Vyprávěli jsme si něco z historie masopustu, vzpomínali na vlastní zážitky  
z masopustního období, zpívali známé lidové nápěvy a k tomu popíjeli  
kávičku a přikusovali voňavý jablečný závin - sladkou odměnu našeho  
dopoledního kuchtění. Papírové zdobené čepice a masky tvořily dekoraci  
na našich hodovních stolech.

Dana Macháčková, Terapie, DZR „Sněženka“

Masopustní pečení
Rok uběhl jako voda a máme tu opět masopustní období. a jak jsme ho 
uvítali v našem Domově? letos pečením jednoho z našich nejoblíbeněj- 
ších moučníků a to listového závinu. každá „kuchařinka“ i „kuchařík“  
si mohli připravit jeden závin. 
Dílčí činnosti byly rozděleny, každý se podílel na jedné z nich. Někdo si  
vybral loupání jablek, další je strouhal, promíchával s cukrem, skořicí,  
rozinkami. Pak si každý vyválel placku z listového těsta a pokladl ji náplní. 
Společnými silami jsme placky zavinuli, svrchu potřeli a dali upéct. Během 
pečení jsme si povídali a na závěr i zazpívali.

Dana Macháčková, Terapie, DZR „Sněženka“



informace a preventivní opatření  
pro zaměstnance MÚSS plzeň

koRonaViR CoViD-19
Co je koronavirus?
Označení koronavirus se používá pro jakýkoli virus, patřící do podčeledi Coronaviridae.  
Jde o souhrnné označení pro čtyři čeledi virů, které způsobují onemocnění u zvířat a lidí  
s různým stupněm závažnosti. Může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel, dýchací  
obtíže, teploty. Ale také smrtící choroby, jako je dýchací onemocnění zvané těžký akutní  
respirační syndrom. Je nebezpečný především pro starší lidi se zdravotními problémy a nej- 
menší děti. 

Jak se koronavirus přenáší?
Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu, který trvá delší dobu.  
Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice 
horních a dolních dýchacích cest. Inkubační doba je týden až čtrnáct dní. Po týdnu od naka-
žení se nemoc projeví neustupujícími horečkami. Mohou být provázené nepříjemnými pocity,  
bolestmi kloubů a svalů a brzy se objeví projevy kašle. Častěji se koronavirem nakazí muži  
než ženy. Většině lidí, kteří viru podlehli, bylo 60-89 lety. Viróza postupně sama odezní. Podle  
lékařů je podstatně nebezpečnější chřipka, na kterou jen v České republice zemře zhruba  
1500 - 2000 lidí.
Není doporučena žádná specifická antivirová léčba. Lidé infikovaní tímto virem by měli zahájit  
podpůrnou léčbu, zmírňující příznaky této infekce. K podpůrné léčbě se využívají běžně  
dostupné léky.
Virus nepřežije mimo lidský organismus více než několik hodin.

ochrání mě proti koronaviru textilní rouška?
Při kontaktu s pacientem s příznaky akutního respiračního onemocnění je třeba dodržovat  
standardní opatření proti přenosu infekčních agens kapénkami, zejména ochranu dýchacích  
cest (ústenka, resp. rouška), respirační hygienu při kašli, kýchání a smrkání, používání jedno- 
rázových kapesníků, a také hygienu rukou, a to u symptomatických pacientů i personálu, který 
je ošetřuje. Roušky jsou prospěšné zejména k tomu, aby již nemocný člověk nešířil nemoc dál 
kapénkovou cestou například při chřipce. Běžné papírové roušky pak chrání víc okolí před  
člověkem s rouškou, který by mohl být infekční, než daného člověka s rouškou před nakaže- 
nými kolem něj.

preventivní opatření - pokyny pro zaměstnance
❚ Nenavštěvujte oblasti, kde je epicentrum viru.
❚ Nenavštěvujte osoby, které jsou již infikovány virem korona.
❚ Zabraňte kontaktu s jinak nemocnými lidmi, kteří jsou více náchylní, protože mají slabší  
 imunitu.
❚ Pokud jste sami nemocní, nechoďte do práce, zůstaňte v domácí karanténě, vaše tělo  
 má slabší imunitu.
❚ Posilujte imunitu, užívejte vitamíny, odpočívejte.
❚ Dbejte na dostatečnou tepelnou úpravu masa a vajec.



❚ Při kontaktu s volně žijícími zvířaty používejte ochranné pomůcky.
❚ Při kašlání a kýchání si zakryjte ústa kapesníkem, který pak vyhoďte, nebo kýchejte  
 do rukávu lokte (respirační hygiena), nikdy do dlaně!
❚ Často a hlavně správně si umývejte ruce, a to mýdlem a teplou vodou minimálně  
 po dobu 20 vteřin, používejte Chiroderm gel nebo Chiroderm roztok. Po umytí rukou  
 se nanese na suchou pokožku a nechá se zaschnout.
❚ Není-li k dispozici voda s mýdlem, použijte Chiroderm gel - do suché pokožky se vtírá  
 3 ml gelu po dobu 30 vteřin.
❚ Střídejte virucidní desinfekční prostředky dle Desinfekčního řádu minimálně 1 x měsíčně  
 (v Desinfekčním řádu označené písmenem B).
❚ Čistěte a dezinfikujte předměty, které často používáte - úchyty, madla, zábradlí, kliky,  
 sedačky, lehátka, wc sedátka, povrchy stolů, sanitární armaturu a keramiku, vybavení  
 sesteren, atd. - ubrousky Merida Desmed, Chiroderm roztok a další virucidní desinfekční  
 prostředky.
❚ Dezinfikujte plochy - virucidní přípravky dle Desinfekčního řádu, Chloramin T.



DRUH DIVADLO ČERVEN NÁZEV Ž
S2 VELKÉ PÁ 12.6. MODROVOUS Č

NOVÉ X X
S2 VELKÉ PÁ 12.6. MODROVOUS Č

NOVÉ X X
S8 VELKÉ SO 6.6. ANTIGONA Č

NOVÉ X X
S8 VELKÉ SO 6.6. ANTIGONA Č

NOVÉ X X
V1 VELKÉ X X
V4 VELKÉ X X
V6 VELKÉ X X

V12 VELKÉ X X
V17 VELKÉ X X
N1 NOVÉ X X
N4 NOVÉ PÁ 5.6. R.U.R. Č
N6 NOVÉ X X

DRUH DIVADLO DUBEN NÁZEV Ž
S2 VELKÉ X X

NOVÉ PÁ 17.4. BILLY ELIOT M
S2 VELKÉ X X

NOVÉ PÁ 17.4. BILLY ELIOT M
S8 VELKÉ X X

NOVÉ NE 26.4. ELISABETH M
S8 VELKÉ X X

NOVÉ NE 26.4. ELISABETH M
V1 VELKÉ X X
V4 VELKÉ PÁ 10.4. SOUMRAK BOHŮ Č
V6 VELKÉ ST 1.4. SOUMRAK BOHŮ Č

V12 VELKÉ X X
V17 VELKÉ X X
N1 NOVÉ ÚT 24.4. CARMEN O
N4 NOVÉ X X
N6 NOVÉ ST 8.4. ANASTÁZIE - POSLEDNÍ DCERA CARA B

DRUH DIVADLO KVĚTEN NÁZEV Ž
S2 VELKÉ X X

NOVÉ X X
S2 VELKÉ X X

NOVÉ X X
S8 VELKÉ X X

NOVÉ X X
S8 VELKÉ X X

NOVÉ X X
V1 VELKÉ ÚT 5.5. BROUČCI O
V4 VELKÉ PÁ 22.5. BROUČCI O
V6 VELKÉ ST 6.5. KORUNOVACE POPPEY O

V12 VELKÉ PÁ 8.5. SOUMRAK BOHŮ Č
V17 VELKÉ NE 24.5. BROUK V HLAVĚ Č
N1 NOVÉ ÚT 26.5. MY FAIR LADY M
N4 NOVÉ X X
N6 NOVÉ X X

LEGENDA - ŽÁNR (Ž): O - OPERA, Č - ČINOHRA, M - MUZIKÁL, B - BALET, OP - OPERETA

ZAČÁTKY VŠECH PŘEDSTAVENÍ VŽDY V 19.00 HODIN

Volné vstupenky pro zaměstnance a jeho rodinného příslušníka  
je možné vyzvednout u asistentky ředitele MÚSS Plzeň sl. Nikol Haišmanové, DiS.,  

Klatovská třída 777/90, Plzeň (číslo tel. 378 03 kl. 7601)

DRuHY přeDpLaTnéHo  
(ii. čtvrtletí 2020)

karnevalový rej 
v „nováčku“
Dne 20.2.2020 opět ožila jídelna 
DOZP „Nováček“ hudbou, tancem 
a místnost se hemžila pohádkovými  
postavičkami, nadpřirozenými by- 
tostmi a kostýmy různých profesí. 
Nechyběla dobrá nálada, pohoštění 
ani tanec s balónky. Všichni uživate- 
lé i zaměstnanci si to náramně užili. 
Už teď se těšíme na příští rok!  

Bc. Jana Jakubcová, vedoucí útvaru 
Výchova, DOZP „Nováček“



Ředitel Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace, 
Klatovská třída 777/90, Jižní Předměstí - Plzeň 3, 301 00 Plzeň (dále jen MÚSS Plzeň)

vyhlašuje ve smyslu Článku 3 platného Pracovního řádu MÚSS Plzeň

VýběRoVé (konkuRSní) říZení
na obSaZení poZiCe 

VeDouCí ÚTVaRu „okRSek peČoVaTeLSké SLuŽbY – 1“

Ve smyslu výše uvedeného ustanovení Pracovního řádu 
MÚSS Plzeň sděluje ředitel MÚSS Plzeň, že se jedná  
o výběrové (konkursní) řízení, které je při splnění níže 
uvedených podmínek vypsáno pouze pro zaměstnance 
MÚSS Plzeň.

uchazeč musí splňovat následující podmínky  
a doložit následující dokumenty:
1. bezúhonnost
 Bezúhonnost prokáže uchazeč předložením originálu,  
 či úředně ověřené kopie Výpisu z rejstříku trestů,  
 který nesmí být v době termínu odevzdání přihlášek  
 starší než 30 kalendářních dnů.
2. vzdělání
 a) Úplné střední vzdělání (střední škola ukončená  
  maturitní zkouškou) 
 b) Kurz pro pracovníky v sociálních službách  
  se zaměřením na přímou obslužnou péči
 Vzdělání podle bodu 2a) prokáže uchazeč předlože- 
 ním originálu, či úředně ověřené kopie závěrečného  
 vysvědčení současně s předložením originálu či úřed- 
 ně ověřené kopie vysvědčení o závěrečné (maturitní)  
 zkoušce.
 Vzdělání podle bodu 2b) prokáže uchazeč předlo- 
 žením originálu, či úředně ověřené kopie osvědčení  
 o úspěšném absolvování uvedeného kurzu (absolvo- 
 vání kurzu se nevyžaduje u osob uvedených v § 115,  
 odst. 1, písm. c) „zdravotnický pracovník“, zákona  
 číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném  
 znění).
3. životopis
 Uchazeč předloží vlastní rukou podepsaný strukturo- 
 vaný životopis s vlastnoručně napsaným prohlášením,  
 ve znění: „Všechny mnou uváděné skutečnosti v tom- 
 to strukturovaném životopise jsou pravdivé a z mé  
 strany plně dokladovatelné. Jsem si vědom případných  
 právních následků při uvedení nepravdivých údajů“. 
 Ve strukturovaném životopise uchazeč uvede mimo  
 jiné: datum narození, roky ukončení jednotlivých  
 stupňů vzdělání, získané vědomosti a zkušenosti, pro- 
 fesní růst, zájmy, záliby a ostatní informace o osobě  
 uchazeče a datum zpracování strukturovaného  
 životopisu. 
 Přílohou strukturovaného životopisu musí být vlast- 
 noručně podepsaný motivační dopis v rozsahu jedné  
 stránky formátu A4, ve kterém uchazeč vysvětlí  
 důvody vedoucí jej k ucházení se o obsazení uvedené  
 funkce.

4. zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství
 Vlastnictví platného Zdravotního průkazu pracov- 
 níka v potravinářství prokáže uchazeč předložením  
 originálu či úředně ověřené kopie dokumentu  
 „Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství“,  
 vystaveného na jméno a příjmení uchazeče.
5. souhlas uchazeče o zaměstnání se zpracováním  
 osobních údajů
 Uchazeč předloží vlastní rukou vyplněný a podepsaný  
 „Souhlas uchazeče o zaměstnání se zpracováním  
 osobních údajů“ viz příloha dokument č. 56 – PERS –  
 MÚSS – 2018.

očekáváme:
❚ Velmi vysoké pracovní nasazení
❚ Vysokou odbornou úroveň
❚ Schopnost řešit personální záležitosti na svěřeném  
 úseku
❚ Marketingové a manažerské dovednosti
❚ Zkušenosti s řízením pracovního kolektivu  
 a schopnost vést tým spolupracovníků
❚ Kreativitu, empatii, asertivitu, efektivnost
❚ Přizpůsobivost, rozhodnost, zodpovědnost, loajalitu  
 k zaměstnavateli
❚ Nástup na pracovní pozici vedoucí útvaru  
 „okrsek pečovatelské služby – 1 plzeň“ nejpozději  
 dne 1.4.2020

nabízíme:
❚ Samostatnou zodpovědnou práci v oblasti pobytových  
 sociálních a s tím souvisejících zdravotních služeb
❚ Práci ve velké organizaci s dlouhodobou tradicí
❚ Jednosměnný rovnoměrně rozložený pracovní režim
❚ Odměňování podle platného Nařízení vlády  
 č. 341/2017 Sb.
❚ Nadstandardní příplatek za vedení
❚ Nadstandardní osobní příplatek
❚ Nadstandardní odměny
❚ Řadu zaměstnaneckých výhod
❚ Příspěvek na penzijní pojištění zaměstnanců
❚ Příspěvek na stravování zaměstnanců
❚ Příspěvek na dovolenou
❚ Zvýhodněný datový tarif pro volání v síti O2
❚ Vstupenky do městských divadel, na ligová hokejová  
 a fotbalová utkání
❚ A další



přihláška do výběrového (konkursního) řízení:
Uzavřenou obálku s textem: výběRovÉ (konkuRs- 
ní) Řízení na obsazení pozice veDoucí  
útvaRu „okRsek peČovatelskÉ služby – 1  
plzeň“ s uvedením dalšího textu: „neotvíRat“  
odevzdá uchazeč do 8.00 hodin dne 19. března 2020  
do podatelny Městského ústavu sociálních služeb města 
Plzně, příspěvková organizace, Klatovská třída 777/90, 
Jižní Předměstí – Plzeň 3, 301 00 Plzeň. 

součástí uzavřené a ve smyslu předchozího  
textu označené obálky musí být:
1. Přihláška uchazeče do výběrového (konkursního)  
 řízení s uvedením příjmení, jména, titulu, adresy  
 a podpisu uchazeče.
2. Doklady požadované pod body 1. až 5. „Uchazeč  
 musí splňovat následující podmínky a doložit násle- 
 dující dokumenty“.

průběh výběrového (konkursního) řízení:
Výběrové (konkursní) řízení na obsazení pozice vedoucí  
útvaru „okrsek pečovatelské služby – 1 plzeň“ pro- 
běhne ve dvou kolech:
1. kolo  Posouzení podaných přihlášek uchazečů  
  z hlediska formálního – otevírání obálek  
  (19.3.2020 od 9.00 hodin)
2. kolo Pohovor s uchazeči a výběr nejvhodnějšího  
  uchazeče (26.3.2020 od 8.00 do 13.00 hodin)

vyhlášení nejvhodnějšího uchazeče a ukončení 
výběrového (konkursního) řízení:
Výběr a vyhlášení nejvhodnějšího uchazeče a ukončení 
výběrového (konkursního) řízení proběhne nejpozději 
dne 26. března 2020. V Plzni dne 17. února 2020 

Ing. Vladimír Chuchler, ředitel

Maškarní masky
Zatím chřipková nákaza náš Domov téměř nezasáhla, takže různoro- 
dé společné aktivity mohly vyplňovat čas našich uživatelů. Společné 
sdružování bylo zvláště důležité v době zakázaných návštěv, kdy se 
naši obyvatelé nemohli setkávat se svými blízkými a příbuznými. 
Jednou ze společných činností byla výroba maškarních masek, kterými  
jsme si chtěli připomenout a trochu zažít atmosféru taškařic a reje 
maškarního průvodu v nastávajícím masopustním období. Rozhodli  
jsme se pro výrobu papírových zvířecích masek, které jsme různými 
technikami vymalovali, podlepili a vystřihli. Masky jsme pojali spíše  
jako škrabošky s postranním držátkem, neboť upevnění na gumu  
a nasazení na obličej nám přišlo nekomfortní a nepohodlné. Praktické  
držátko jsme zhotovili z již nepoužitelných vypsaných fixů různých  
barev, které ještě celkový dojem z pestrobarevných masek zvýraznily.  
Příští týden vyhlížíme s velkým očekáváním, neboť pokud již budou  
povoleny návštěvy, uskuteční se v našem Domově opravdový maškarní rej 
masek. Navštíví nás děti ze všech tříd z 90. mateřské školky v rozmanitých 
kostýmech a předvedou nám své připravené vystoupení. Za naše  
obyvatele mohu říci, že jsme na společné každoroční maškarní veselí 
dobře připraveni. 

Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách 
pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Petrklíč“
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Co Česko dalo světu...
to bylo první téma, které zahájilo nový přednáškový cyklus.  
i v letošním roce budeme pokračovat v tomto velmi oblíbeném for- 
mátu. úvodní téma zpracovala hanka nigrinová. vrátila se hluboce  
do historie českého národa. už tam se můžeme potkat s osobnostmi, 
jejichž význam přesáhl hranice Čech. 
Během necelé hodiny jsme se dostali až do současnosti. O tom  
„Co Česko dalo světu“ by mohla být ještě nejedna přednáška. Témata 
přednášek budou opět různorodá - život, lidé, historie, příroda, kultu-
ra, cestování... To vše nás zajímá a tak je z čeho čerpat. Přednáškami nás  
budou provázet nejenom naše terapeutky, ale taky si budeme zvát hosty. 
Setkání budou probíhat opět pravidelně každý měsíc. Zahajovací před- 
náška se setkala s velikým zájmem. Už během ní posluchači kladli dotazy 
a po ukončení probíhala živá diskuse. Příští měsíc máme pro uživatele,  
v rámci „Přednáškového cyklu“, připravené překvapení.

Daša Čábalová, vedoucí pracovníků  
pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“

peČení  
naRoZeninoVéHo 
DoRTu
V našem stacionáři je každá první středa  
v měsíci věnována kuchařskému minimu, kam 
patří příprava jednoduchých sladkých nebo 
slaných pokrmů podle vybraných receptů. 
Vzhledem k tomu, že naši uživatelé mají rádi 
sladké, většinou pečeme různé sladké řezy, záviny, 
buchty, cukroví atd. Občas ale máme změnu  
a připravíme si výbornou pizzu, slané pochoutky 
z listového těsta nebo různé pomazánky.
V únoru nás k pečení inspirovaly narozeniny  
jednoho z nás, proto jsme se rozhodli, že poprvé  
v „Jitřence“ upečeme i narozeninový dort. Všichni 
uživatelé se do práce pustili s nadšením. Vážili 
mouku, cukr, míchali těsto, krém, strouhali čoko- 
ládu a nakonec se s vervou pustili do zdobení 
upečeného korpusu ovocem.
Výsledkem byl krásně nazdobený narozeninový 
dort, na kterém jsme si všichni pochutnali.

Marcela Ciňková, PSS pro základní výchovnou 
nepedagogickou činnost DS „Jitřenka“


