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Popis 
 
Žádám o schválení organizačních změn v p.o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou v souvislosti 
s vyrovnávací platbou. Jedná se o zrušení místa zdravotní sestry a jeho nahrazení pracovníkem 
v sociálních službách ve službě denní stacionář. Dále o změnu dvou pracovních pozic z vychovatelů 
na pracovníky v sociálních službách v tomtéž zařízení. 
 
Návrh nového organizačního řádu s platností od 1. 7. 2016 je přílohou materiálu. 
 
Geneze případu 
 

 
Návrh řešení 
 

 Schválit organizační změnu v p.o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou dle přílohy. 

 
Varianty návrhu usnesení 
 

 Rada města po projednání schvaluje organizační změnu v p.o. Sociální služby města Žďár 
nad Sázavou dle příloh. 

 Rada města po projednání neschvaluje organizační změnu v p.o. Sociální služby města 
Žďár nad Sázavou dle příloh. 

  
Doporučení předkladatele 
Ředitel p.o. doporučuje schválit organizační změnu dle přílohy. 
 
Stanoviska  
Odbor sociální doporučuje schválení organizační změny dle přílohy. 

Kompetenčně odpovědný místostarosta doporučuje schválení organizační změny dle přílohy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Komentář 
 
 
Žádám o schválení organizačních změn v p. o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou 
v souvislosti s vyrovnávací platbou.  
 
Jedná se o zrušení místa zdravotní sestry ve službě denní stacionář a nahrazení pracovníkem 
v sociálních službách. V souvislosti s vyrovnávací platbou došlo k přenastavení podmínek pro 
poskytnutí dotací z MPSV a Kraje Vysočina. Kraj nastavil průměrné náklady na jednotlivé služby a 
dle těchto kritérií jsme měli možnost porovnat si nákladovost našich služeb s ostatními poskytovateli 
v kraji. Pouze u služby denní stacionář jsme výrazně překročili nastavené parametry. Při hledání 
příčiny vyšších nákladů na tuto službu jsem došel k závěru, že náklady neúměrně navyšuje pracovní 
úvazek zdravotní sestry. Jednak na zdravotnický personál nejsou poskytovány dotace z prostředků 
MPSV a Kraje Vysočina a za druhé nemůžeme v denním stacionáři vykazovat péči zdravotním 
pojišťovnám. 
 
Vzhledem k tomu, že zdravotní sestra měla v měsíci květnu nárok na odchod do starobního 
důchodu, rozhodl jsem se její místo zrušit až po tomto odchodu. Tímto organizačním opatřením se 
náklady na denní stacionář dostanou do mantinelů pro vyrovnávací platbu a vytvoříme nové pracovní 
místo pro pracovníka v sociálních službách, na jehož činnost lze žádat dotace.  
 
Druhá změna se týká převodu vychovatelů na pozice pracovníků v sociálních službách. Důvodem 
je neopodstatněnost vychovatelů, protože všechny děti se povinně vzdělávají ve školských 
zařízeních. Potřeba edukace našich uživatelů není primární a spíše se zaměřujeme na nácvik 
běžných denních činností a udržení již získaných dovedností. Na tuto činnost plně postačují 
kompetence pracovníků v sociálních službách. Změna přinese také finanční úsporu, protože 
vychovatelé mají o tři týdny více dovolené než pracovníci v sociálních službách. 

 



ORGANIZAČNÍ   SCHÉMA Sociální služby města Žďár nad Sázavou, PO
platný k 1. 7. 2016

ředitel    o/*

1/1

pracovníci 
ředitelství 3/3

                Domov pro seniory Pečovatelská služba Denní stacionář Domov se zvláštním režimem

vedoucí/soc.pracovník 1/1 vedoucí PS 1/1 vedoucí vychov. 1/1 1/1

vedoucí vedoucí koordinátor PS 1/0,8 prac.soc.péče 6/5,5 vedoucí

ošetřov.úseku 1/1 provoz.úseku 1/1 ošetřov.úseku 1/1

sociální pracovník 2/1 sociál.pracovník 1/1

všeob.sestra 7/6,7 úklid 4/4 všeobecná sestra 7/6,87

prac.sociální péče 21/19,5 úklid, kuchyň 1/1

pracovník soc. kuchyň 4/3,6 pracovníci sociální péče 16/15,5

péče/ZVNČ 2/1,5 řidič 2/1,5 řidiči 1/1

vrátný 4/2,8 3/2,5

pracovník soc. Nízkoprahové zařízení

14/13,6 řidič 1/0,8 pro děti a mládež + terén

vedoucí soc. prac. 1/0,85

* prac. soc. prádelna 3/2,5

1/1 sociální pracovník 1/1

prac.sociální péče

Azylový dům (DPČ + DPP) 1/0,5 Domácí

ošetřov.péče

1/1 úklid (DPP) 1/0,25 vedoucí 1/0,2

4/3 vychovatel (DPČ) 1/0,5 všeob.sestra 4/1,5

2/1,2 * vrátný (VPP) 1/0,5

o/* = počet fyz.osob/počet úvazků

* Úřad práce - veřejně prospěšné práce, společensky účelné pracovní místo  

úklid

péče (SÚPM)

péče/ PoP

vrátný

prac. soc.péče

vedoucí/sociální pracovník

vedoucí soc. pracovník


