
 

                         

Zápis z jednání MANAŽERSKÉHO TÝMU 
(v rámci školení „Komunitní plánování soc. služeb – 

průvodce procesem “ s Mgr. Š. Hlisnikovskou) 
č. 9/2015 

DATUM KONÁNÍ:   9.6.2015  
ČAS KONÁNÍ:        8:00 – 12:00 hodin 

MÍSTO KONÁNÍ:    Městský úřad Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál, zasedací místnost č. 116 
PŘÍTOMNI:            pí.M. Brziaková, pí.B. Gavendová, Mgr. Bc. I. Májková, pí.V. Štěpaníková,  

                              Bc. J.Šíblová, Mgr. P. Sohrová,   Bc. V. Bradová 
OMLUVENI:           Bc. M. Medková, pí.R. Zlámalová          

 

PROGRAM: 
1. Školení „Komunitní plánování soc. služeb – průvodce procesem“ vedené Mgr. Š. Hlisnikovskou; 

revize Základní listiny KPSS, Organizační a jednací řád PS, Organizační a jednací řád MT, Přihláška 
do KPSS 

2. Diskuze 
3. Závěr 

 

Ad 1/ 
Metodika monitorovacích návštěv – připravuje M.Brziaková.  

Vyhodnocení plnění cílů a opatření KPSS za rok 2014 – zpracovala koordinátorka – nyní 
korektury, formální úpravy a musí být doplněno – viz řádky níže: 

 →  úkol pro manažery - zaslat koordinátorce k zapracování do „Vyhodnocení plnění cílů                          

a opatření KPSS za rok 2014“ stručné shrnutí „Nejvýznamnějších výstupů komunitního plánování 

sociálních služeb za období 2014“ za jednotlivé PS – T: do 12.6.2015. 
 

V průběhu jednání MT byly probrány podněty pro revizi Základní listiny KPSS, Organizační a jednací řád 
PS, Organizační a jednací řád MT, Přihlášku do KPSS. 

MT se shodl na tom, že je nutné Základní listinu KPSS, Organizační a jednací řád PS, Organizační               

a jednací řád MT, atd. zrevidovat dle ověřených postupů z praxe, dále dle informací lektorky – viz 
přílohy. 

 
Současně v průběhu jednání MT zdůrazněno, že je nutné, aby manažeři PS dodržovali stanovené 

termíny plnění úkolů, aby posílali zpracované úkoly koordinátorce včas. V opačném případě 

nevykonávají svou práci řádně a svědomitě a nedodržují Dohodu o provedení práce uzavřenou 
s Městem Bruntál. 

 
Ad 2/ + Ad 3/ 

 
Úkoly:  

Metodika monitorovacích návštěv – připravuje manažerka PS DMR, pí. M.Brziaková. 

Vyhodnocení plnění cílů a opatření KPSS za rok 2014 – zpracovala koordinátorka –                   
nyní korektury, formální úpravy a musí být doplněno o – viz řádky níže: 

 →  úkol pro manažery - zaslat koordinátorce k zapracování do „Vyhodnocení plnění cílů                            

a opatření KPSS za rok 2014“ stručné shrnutí „Nejvýznamnějších výstupů komunitního plánování 
sociálních služeb za období 2014“ za jednotlivé PS – T: do 12.6.2015. 

 

 
Zapsala: Bc. Vendula Bradová, koordinátorka KPSS, 10.6.2015 


