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Taktický plán činnosti PO poliklinika 2019 
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Stanovení cílů k hodnocení ředitelky PO pro rok 2019 dle pravidel 
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Rada města po projednání schvaluje stanovené cíle dle přílohy 
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Název materiálu: Taktický plán činnosti PO poliklinika 2019 
 
Počet stran: 1 
 
Počet příloh: 1 
 
 
Popis 
Dle pravidel výkonu funkce ředitelek a ředitelů neškolských příspěvkových organizací a jejich 
hodnocení předkládám v příloze taktický plán činností, který definuje cíle pro rok 2019 a kroky 
k jejich naplnění. Stanovení cílů proběhlo ve spolupráci s panem starostou. 
. 
 
 
 
Geneze případu 

 3.10.2016, RM č. 50 usn. Čj. 796/2016/STAR – Rada města schvaluje Pravidla výkonu 

funkce ředitelek a ředitelů neškolských příspěvkových organizací a jejich hodnocení. 

 
Návrh řešení 

 Schválit cíle dle přílohy. 

 

 
Varianty návrhu usnesení 

 Rada města pro projednání schvaluje stanovené cíle dle přílohy 

 Rada města pro projednání neschvaluje stanovené cíle dle přílohy 

 

 

 
Doporučení předkladatele 

 Ředitelka p.o. doporučuje schválit cíle dle přílohy 

 
 
 
Stanoviska  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 
Cíl Kroky k naplnění Kritérium 

Zaměstnanci Pravidelné porady s vedením, přenos informací Zpráva o spokojenosti 

  prostřednictvím vedoucích a zápisů z porad Zápisy z porad 

  Roční schůzka se všemi zaměstnanci, setkávání a řešení   

  problémů dle potřeb zaměstnanců   

Vzdělávání zaměstnanců Účast na školeních, zejména odborného zaměření, Přehled absolvovaných školení a 

  rozšiřování vzdělávání především pracovnic RHB vzdělávacích akcí 

Podpora vzdělávání - učni, studenti (praxe) Zajištění pravidelné praxe pro studenty, zejména na Kniha docházky 3 a více praktikantů 

  oddělení RHB   

Služba MISE Nabídnutí napojení do systému MISE dalším lékařům Počet nových připojení 

  zpracování podrobné směrnice, náprava nedostatků   

Nové metody pro samoplátce - baňkování na RHB Nabídnutí nové metody klientům za úhradu Počet klientů 

Metoda DNS (Dynamické neuromuskulární Rozšíření a zkvalitnění dosavadních služeb, nová metoda Počet klientů 

stabilizace) např. po úrazech, v neurologii, ortopedii apod.   

Příprava na nákup RTG Návštěva pracovišť RTG, mapování přístrojů na trhu Seznam pracovišť 

  příprava na výběrové řízení Přípravný materiál pro výběrovku 

Koncept dlouhodobého prostorového řešení 
obsazení Polikliniky 

Jednání s lékaři, nelékařskými subjekty navázanými na 
služby lékařské a sociální, jednání se stáními institucemi Zápisy ze setkání 

Přestavba RHB - 1.etapa (z rozpočtu města) Spolupráce s pracovníky města Uvedení do provozu 

dokončení Upřesňování požadavků   

přesun vodoléčby Zajištění bezproblémového přesunu vodoléčby   

  do nových prostor   

Nové okénko na laboratoř Zajištění instalace nového okénka  Projekt, kontrola stavu 

Malování RHB Pravidelné malování, dle finančních možností Kontrola stavu dle skutečnosti 

  i další prostory   

Nákup masážní vany Oslovení dodavatelů, vyhlášení výběrového řízení Předávací protokol 

  zajištění finančního krytí    

Splátka pletysmografu 28 tis. Zajištění finančního krytí pro poslední splátku  Bankovní výpis 

UZ angiologie - splátka dodavateli 108,75 tis. Kč Zajištění finančního krytí pro poslední splátku Bankovní výpis 

Splátka panoramatického RTG 600 tis. Zajištění finančního krytí pro měsíční splácení Bankovní výpis 

Propagace činnosti organizace Příspěvky v novinách, inzerce a pravidelné 4 články v různých novinách 

  příspěvky na FCB stránce, příspěvky v TV smyčce   

 


