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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
2018–2019
Období školního vyučování ve školním roce
2018/2019 začalo ve všech základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve
čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek
28. června 2019. Podzimní prázdniny připadTermín
4. 2.–10. 2. 2019

11. 2.–17. 2. 2019

18. 2.–24. 2. 2019

25. 2.–3. 3. 2019

4. 3.–10. 3. 2019

11. 3.–17. 3. 2019

Poznámky k tabulce:
Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha- Kunratice,
Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov,
Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha- Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.
Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha  6,  
Praha  7,  Praha  8,  Praha  9,  Praha  10,  Praha  
14,  Praha  15,  Praha  17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves,
Praha- Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní
Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha- Klánovice,

nou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu
22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna
2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na
pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Okresy, obvody hl. města Prahy
Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice,
Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice,
Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostravaměsto, Prostějov
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brnovenkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo,
Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov,
Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice,
Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
Kroměříž,
Uherské
Hradiště,
Vsetín,
Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník,
Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih,
Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec,
Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov,
Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín,
Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice,
Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov,
Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc,
Šumperk, Opava, Jeseník

Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha- Petrovice, Praha-Přední Kopanina,
Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek
18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je takzvaným ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000
Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o
významných dnech a o dnech pracovního klidu,
ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty
29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
Období školního vyučování ve školním roce
2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.
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ZVYŠOVÁNÍ KAPACIT ŠKOLNÍCH DRUŽIN
S ohledem na blížící se změnu financování regionálního školství připravil odbor školství, mládeže a sportu krajského úřadu strategii postupného zvyšování kapacit školních družin. První etapou je zvýšení
kapacit školních družin od 1. 9. 2019 až do výše 75 % žáků na prvním
stupni dle statistického výkazu k 30. 9. 2017.
Základním předpokladem je předložení žádosti v souladu se školským
zákonem (§ 142 a násl.). Žádost předkládá zřizovatel školy nebo škola
se souhlasem zřizovatele. Vzhledem k tomu, že odbor školství, mládeže a sportu krajského úřadu s vysokou pravděpodobností nedostane
z MŠMT na nárůst kapacit školních družin v roce 2019 prostředky
navíc, bude základní podmínkou pro kladné vyřízení, že zřizovatel
(obec) zajistí financování nárůstu kapacity na období září–prosinec
2019 (tj. včetně výplaty za prosinec 2019 v lednu 2020). Tuto skuteč-

nost doloží žadatel výpisem z usnesení příslušného orgánu. Financování zvýšených kapacit zahrnutých do statistických výkazů na podzim 2019 by od ledna 2020 již mělo probíhat standardně dle nových
právních předpisů.
Žádost se předkládá na standardním formuláři v září 2018, nejpozději však do 30. 9. 2018. Kromě běžných příloh je potřebné doložit
i usnesení zřizovatele o zajištění financování na období září–prosinec
2019. Kontaktní osobou pro vyřizování žádostí je Eva Ampapová,
tel. 564 602 945, e-mail: ampapova.e@kr-vysocina.cz.
Kamil Ubr
odbor školství, mládeže a sportu
tel.: 564 602 946
e-mail: ubr.k@kr-vysocina.cz

VEPŘÍKOV SLAVÍ TITUL
VESNICE ROKU KRAJE VYSOČINA
Starosta obce Vepříkov Petr Bárta převzal v pátek 3. srpna za přítomnosti zástupců vyhlašovatelů soutěže Vesnice roku titul, který obec
opravňuje ozdobit se zlatou stuhou s letopočtem 2018 a postoupit do
celostátního kola soutěže. Ocenění bylo v rámci slavnostního ceremoniálu ve Vepříkově předáno i dalším čtrnácti úspěšným obcím.
„Už jen účast v soutěži je prestižní záležitostí, příležitostí pochlubit
se aktivitami přispívajícími k rozvoji a udržitelnosti venkova. Vítězem může být jen jeden, ale adeptů bývá každoročně hned několik,“
uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Celostátní kolo soutěže se uskuteční první zářijový týden. Vítěz
letošního ročníku bude vyhlášen 15. září v Luhačovicích. Loňským držitelem prestižního titulu se stala obec Heřmanov z Kraje Vysočina.
Jitka Svatošová
odbor sekretariátu hejtmana
tel.: 564 602 328
e-mail: tisk@kr-vysocina.cz
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KOMBINUJ A JEĎ!
Letos v září proběhne už posedmnácté Evropský týden mobility. Motto letošního ročníku
zní Kombinuj a jeď! (v originále Mix and move!). Pod
tímto heslem, které vyjadřuje
kombinování dvou a více způsobů dopravy na cestách po
městě, nabídnou města od 16.
do 22. září 2018, občanům různé akce zaměřené na udržitelné formy dopravy a dopravní
výchovu, jako jsou cyklojízdy, pěší výlety, akce pro rodiče

s dětmi, pro seniory, pro občany s hendikepem nebo akce na
dětském dopravním hřišti.
„Kraj Vysočina se letos do
kampaně Evropský týden mobility aktivně zapojí ve všech
pěti okresních městech prezentací prostředků udržitelné
mobility, jež představí v rámci projektu Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina,“ uvedl
krajský radní a zároveň politik projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 Martin Hyský.

Návštěvníci si budou moci prohlédnout a vyzkoušet elektrokoloběžky, elektrokola a mnoho
dalšího.
Samotná města nabídnou během celého Evropského týdne mobility několik akcí.
Například v Jihlavě se v pátek
21. 9. uskuteční Den bez aut
nebo Cyklojízda pro dospělé i děti, v sobotu 22. 9. bude
v Jihlavě MHD po celý den
zdarma. Stejně tak Havlíčkův
Brod bude mít ve dnech 22.–

24. 8. MHD zdarma. V Třebíči
se 22. 9. bude závodit na kolech a kolečkách, město Žďár
nad Sázavou nabídne 20. 9.
bohatý odpolední program na
náměstí a v Pelhřimově se 18.
9. budou v rámci Evropského
týdne mobility konat cyklistické závody mládeže.
Bližší informace naleznete na
webových stránkách jednotlivých měst a také na adrese
www.zdravykrajvysocina.cz.

V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ SE PŘIPRAVUJE
28. PODZIMNÍ KNIŽNÍ VELETRH
Ve dnech 5. a 6. října 2018 se
uskuteční v Havlíčkově Brodě
28. Podzimní knižní veletrh.
V rámci doprovodného programu veletrhu proběhne i vyhlášení výsledků soutěže pořádané
Krajskou knihovnou Vysočiny
„O nejkrásnější knihy Podzimního knižního veletrhu“. Soutěž
se koná pod záštitou hejtmana
Kraje Vysočina Jiřího Běhounka a i v letošním roce zde bude
udělena také Cena Kraje Vyso-

čina za nejkrásnější knihu Vysočiny. Toto ocenění mohou
získat knihy obsahově a tematicky spjaté s Krajem Vysočina.
Cena je spojena s finančním
darem v hodnotě 60 000 Kč,
polovinu získá autor a polovinu
nakladatel. Do soutěže mohou
být přihlašovány knihy vydané
od září 2017 do 5. září 2018.
Nejkrásnější knihy 28. Podzimního knižního veletrhu budou
vyhlášeny na slavnostním ve-

čeru v první den veletrhu v pátek 5. října 2018.
Podzimní knižní veletrh bude
probíhat v Kulturním domě Ostrov. Motto letošního veletrhu
zní Století samoty a připomíná
sté výročí rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku Československa.
Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě patří k největším knižním veletrhům
v České republice a má velmi

dobré jméno jak v odborných
kruzích, tak i mezi čtenáři.
V Havlíčkově Brodě vystavuje každoročně své knihy kolem
160 vystavovatelů, průměrná
návštěvnost přesahuje 15 000
návštěvníků. V loňském roce
se jednalo o 179 vystavovatelů
a více než 17 000 návštěvníků.
Více informací:
https://www.hejkal.cz/veletrh
www.kkvysociny.cz
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NOVINKY VE SBÍRCE ZÁKONŮ
Pamlsková vyhláška
V částce 83/2018 Sbírky zákonů vydané dne 9. 8. 2018 byla
pod č. 160 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č.
282/2016 Sb., o požadavcích na
potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet
k prodeji a prodávat ve školách
a školských zařízeních.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 9. 2018.
MŠ a inkluze
V částce 79/2018 Sbírky zákonů vydané dne 3. 8. 2018
byla pod č. 151 publikována
vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů, a vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se
mění vyhláška č. 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání, ve
znění pozdějších předpisů,
a některé další vyhlášky.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2018 (část 1. 9.
2020).
ZŠ
V částce 73/2018 Sbírky zákonů vydané dne 12. 7. 2018 byla
pod č. 140 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním
vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní
docházky, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 9. 2018.
SŠ
V částce 76/2018 Sbírky zákonů vydané dne 26. 7. 2018 byla
pod č. 145 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č.
13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška nabývá
dnem 1. 9. 2018.

účinnosti

Soustava ZŠ, SŠ a VOŠ
V částce 76/2018 Sbírky zákonů vydané dne 26. 7. 2018 bylo
pod č. 144 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb.,
o soustavě oborů vzdělání
v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve
znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 10. 8. 2018.
Kantoři
V částce 83/2018 Sbírky zákonů vydané dne 9. 8. 2018
byla pod č. 161 publikována
vyhláška o předkládání údajů o předpokládaných počtech
pedagogických
pracovníků
a jejich platovém zařazení.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 9. 2018.
Ztráta třídní knihy
V částce 83/2018 Sbírky zákonů vydané dne 9. 8. 2018 byla
pod č. 162 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských
zařízení a školní matriky
a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky
(vyhláška o dokumentaci škol
a školských zařízení), ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 9. 2018.
Zájmy a koníčky
V částce 84/2018 Sbírky zákonů vydané dne 9. 8. 2018 byla
pod č. 163 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č.
74/2005 Sb., o zájmovém vzdě-

lávání, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 9. 2018.
EVL
V částce 74/2018 Sbírky zákonů vydané dne 12. 7. 2018 byla
pod č. 142 publikována vyhláška, o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na
evropsky významné lokality
a ptačí oblasti a o náležitostech
hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody
a krajiny.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 8. 2018.
Zdravotnická dokumentace
V částce 71/2018 Sbírky zákonů vydané dne 9. 7. 2018 byla
pod č. 137 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 98/2012 Sb., o zdravotnické
dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 24. 7. 2018 (část 1. 11.
2018).
Body
V částce 75/2018 Sbírky zákonů vydané dne 26. 7. 2018 byla
pod č. 143 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č.
134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve
znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 8. 2018.
Doktoři a zubaři I
V částce 80/2018 Sbírky zákonů vydané dne 3. 8. 2018 byla
pod č. 152 publikována vyhláška o nástavbových oborech
vzdělávání lékařů a zubních lékařů.

Vyhláška nabývá
dnem 18. 8. 2018.

účinnosti

Doktoři a zubaři II
V částce 80/2018 Sbírky zákonů vydané dne 3. 8. 2018 byla
pod č. 153 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č.
185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů,
zubních lékařů a farmaceutů
a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 18. 8. 2018.
Zvěrolékařská klinika
V částce 72/2018 Sbírky zákonů vydané dne 12. 7. 2018 byla
pod č. 139 publikována vyhláška o správné klinické praxi
a bližších podmínkách klinického hodnocení veterinárních
léčivých přípravků.
Vyhláška nabývá účinnosti
uplynutím 6 měsíců ode dne
zveřejnění oznámení Komise
v Úředním věstníku Evropské
unie.
Vínečko bílé
V částce 77/2018 Sbírky zákonů vydané dne 26. 7. 2018 bylo
pod č. 147 publikováno nařízení vlády o stanovení bližších
podmínek při provádění opatření společné organizace trhů
se zemědělskými produkty
v oblasti vinohradnictví a vinařství pro období 2019–2023.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2018.
Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského
živnostenského úřadu
tel.: 564 602 185
e-mail:
magrot.m@kr-vysocina.cz
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DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ NA VYSOČINĚ 2018
Ateliéry a dílny výtvarníků,
uměleckých řemeslníků a dalších zručných tvůrců nejrůznějších oborů z celé Vysočiny,
které se zapojily do Dnů otevřených ateliérů na Vysočině
2018, se v letošním roce otevřou první říjnový víkend,
a to v sobotu 6. a v neděli
7. října 2018. Jedná se o osmý
ročník úspěšné akce, kterou organizačně zajištuje Muzeum Vysočiny Havlíčkův
Brod, příspěvková organizace, za finanční podpory Kraje
Vysočina a pod záštitou Jany
Fischerové, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče,
cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.
Součástí jsou i nejrůznější doprovodné akce v podobě
tvůrčích dílen, vernisáží či hudebních programů v tyto, případně tomuto termínu nejbližší,
dny. Dnů otevřených ateliérů se

mohou účastnit jak profesionálové, tak i výtvarníci „amatéři“ – malíři, sochaři, řezbáři,
umělečtí kováři, fotografové,
ale i malé sklářské hutě, keramické a textilní dílny, soukromé galerie, umělecká studia,

a dlouhodobé atraktivnosti. Cílem akce je přiblížit umění co
nejširší veřejnosti, vzájemně
se inspirovat, motivovat a potkávat se a poznávat, kolik zajímavých a šikovných lidí mezi
námi žije.

  Dny otevřených ateliérů v Jihomoravském kraji  29.–30. září 2018
  Dny otevřených ateliérů v Kraji Vysočina
      6.–7. října 2018
  Dny otevřených ateliérů v Jihočeském kraji        13.–14. října 2018
  Dny otevřených ateliérů v Dolním Rakousku     20.–21. října 2018
školy apod. Těm všem se nabízí
jedinečná příležitost seznámit
se svou tvorbou širokou veřejnost. Naopak návštěvníci mají
možnost vidět tvůrce, umělce
a mistry svého řemesla v autentickém prostředí a rovněž sledovat jednotlivé fáze a procesy
vznikajícího díla.
Tento oboustranný rozměr dává
Dnům otevřených ateliérů záruku mimořádné přitažlivosti

Dny otevřených ateliérů mají
svůj původ ve spolkové zemi
Dolní Rakousko, kde se konají pravidelně od roku 2003.
Úspěšnou spoluprací příhraničních regionů podpořenou
v minulých letech z programu
Evropská územní spolupráce
Rakousko – Česká republika
2007–2013 se Dny otevřených
ateliérů postupně rozšířily do
kraje Jihočeského, Jihomorav-

ského a Kraje Vysočina a jsou(i po ukončení projektů) nadále
realizovány.
Ke Dnům otevřených ateliérů
na Vysočině 2018 bude opět
pro všechny zájemce připravena informační brožura s výčtem všech zpřístupněných
míst včetně základních údajů
a otevírací doby. Na příslušný ateliér v dané lokalitě pak
upozorní návštěvníky logo
projektu.
Podrobnější a aktuální informace jsou k dispozici na
www.vysocina-kultura.cz a na
facebookových stránkách akce.

Lenka Novotná
odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
tel.: 564 602 382
e-mail:
novotna.l@kr-vysocina.cz

NOVÁ VÝZVA NÁRODNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ – EKOINOVACE
Byla vyhlášena výzva č. 3/2018 Ekoinovace v rámci Národního
programu Životní prostředí, která obsahuje nově téma ochrany
přírody a krajiny. Oprávněnými žadateli jsou mimo jiné obce
a kraje.
Aktuálně byla vyhlášena výzva č. 3/2018 Ekoinovace v rámci Národního programu Životní prostředí, která obsahuje nově
téma ochrany přírody a krajiny. Příjem návrhů projektů probíhá do 31. 10. 2018. Výzva je dvoukolová. Oprávněnými žadateli jsou mimo jiné obce a kraje. Výše podpory se pohybuje
od 200 tis. Kč po 20 mil. Kč s maximální výší podpory 75 %.
Podpořeny mohou být pouze projekty, které využívají techniku nebo metodu, jež není běžně používána na území České
republiky, a která nabízí potenciální přínos v oblasti životního prostředí, nebo demonstrační projekty, jež zavádí do praxe,
testují a vyhodnocují opatření či přístupy, které jsou v konkrétních souvislostech projektu na území České republiky
nové nebo běžně nevyužívané.
Podporované aktivity nejsou definovány (jedná se o široké
téma), mezi příklady aktivit v rámci ochrany přírody a krajiny patří:

- zlepšení stavu přírodních a přírodě blízkých stanovišť
- péče o vzácné druhy (zvláště chráněné anebo ohrožené dle červených seznamů ČR v kategorii CR nebo EN) a jejich biotopy
- zapojení veřejnosti a místních obyvatel do ochrany biodiverzity, například inovativní komunitní projekty, podpora „citizen science“ aj.
- prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů
- adaptace přírody a krajiny na změnu klimatu
- podpora projektů využívajících inovativních způsobů přímého nebo nepřímého financování činností souvisejících s biologickou rozmanitostí
Více informací se dozvíte na:
https://www.mzp.cz/cz/vyzva_32018_ekoinovace.
Se svými dotazy mohou žadatelé kontaktovat pracovníky
call centra fondu na tel. 800 260 500 (v pracovní dny od 7.30
do 16.00 hod.), případně prostřednictvím e-mailové adresy:
dotazy@sfzp.cz.
Jan Joneš
odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 564 602 501  
e-mail: jones.j@kr-vysocina.cz
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SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
PRO OBYVATELE OBCÍ KRAJE VYSOČINA
Odbor sociálních věcí Kraje Vysočina zajišťuje prostřednictvím
evropského projektu pro obyvatele kraje provoz některých sociálních služeb, které řeší důsledky
takových nepříznivých situací,
jako je ztráta bydlení, duševní
onemocnění, domácí násilí nebo
neschopnost realizovat se na trhu
práce v důsledku zdravotního postižení (azylové domy, dům na
půl cesty, intervenční centrum,
sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace). Naším cílem je
informovat prostřednictvím tohoto článku a navazujících článků
v dalších číslech starosty a pra-

covníky obcí o kontaktech na tyto
sociální služby a o jejich zaměření, aby se na ně mohli v zájmu
svých obyvatel obracet.
Kraji Vysočina byla na základě
Rozhodnutí o poskytnutí dotace
vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci
Operačního programu Zaměstnanost poskytnuta dotace na
projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje
Vysočina, individuální projekt
IV., registrační číslo CZ.03.2.60
/0.0./0.0/15_005/0004530. Rozpočet projektu je v celkové maximální výši 176 010 626,73 Kč

a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
(85 %), státního rozpočtu
(10 %) a prostředků Kraje Vysočina (5 %). Realizace projektu je naplánována
od 1. 4. 2016 do 30. 4. 2019,
přičemž vlastní financování
sociálních služeb probíhá od
1. 6. 2016 do 31. 12. 2018.
Projekt podporuje sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených
sociálním vyloučením včetně
odstraňování bariér v jejich
přístupu k zaměstnávání, k bydlení, k obnovování sociálních

kontaktů anebo k řešení dluhové situace, zvyšování kvality,
dostupnosti, kontroly efektivity
a informovanosti o poskytování ucelené sítě těchto služeb na
území Kraje Vysočina. Projekt
dále podporuje síť sociálních
služeb schválenou v orgánech
kraje, podporuje spolupráci
mezi poskytovateli sociálních
služeb, zajišťuje udržitelnost
vytvořené sítě vybraných sociálních služeb v období po dobu
realizace projektu a podporuje
stálé procesy plánování a zvyšování kvality i efektivity jednotlivých sociálních služeb.

Azylové domy:

Azylové domy:
Název sociální služby
Azylový dům pro rodiče s dětmi a ženy
Poskytovatel
Diecézní charita Brno
Druh sociální služby
Azylové domy
Cílová skupina
Rodiče s dětmi, rodiny, samotné ženy
Adresa zařízení
Vltavínská 1402
Kontakty pro klienty (telefon, e-mail, web)
776 048 198, dmt@trebic.charita.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Posláním sociální služby Azylového domu pro rodiče s dětmi a ženy je poskytovat ubytování, podmínky pro zajištění stravy a základní hygieny, základní sociální poradenství, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí a vytvářet podmínky pro rozvoj dětí.

Název sociální služby
Azylový dům pro muže Třebíč
Poskytovatel
Diecézní charita Brno
Druh sociální služby
Azylové domy
Cílová skupina
Muži bez domova starší 18 let
Adresa zařízení
Heliadova 10, 67401 Třebíč
Kontakty pro klienty (telefon, e-mail, web)
568 843 168, 733 691 521, ad@trebic.charita.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Posláním Azylového domu pro muže v Třebíči je poskytnout účinnou pomoc a podporu mužům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci v důsledku ztráty vlastního bydlení. Těmto mužům nabídnout ubytování, základní sociální poradenství, podmínky pro
přípravu stravy a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Naším cílem je samostatný klient, který se navrátí na trh práce a převezme odpovědnost za průběh svého dalšího života.
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Název sociální služby
Domov pro matky (otce) s dětmi
Poskytovatel
Ječmínek, o. p. s.
Druh sociální služby
Azylové domy
Cílová skupina
Těhotná žena, rodič s nezletilými dětmi
Adresa zařízení
Jiřího z Poděbrad 402/15, Žďár nad Sázavou
Kontakty pro klienty (telefon, e-mail, web)
566 620 008, opsjecminek@centrum.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Cílem poskytované služby je získání samostatného bydlení, zajištění příjmu ze zaměstnání nebo sociálního systému, rozvíjení
schopností hospodařit s finančními prostředky, rozvoj dovedností při výchově a péči o děti, zajištění domácnosti a rozvoj mezilidských vztahů, budování sociálních vazeb v přirozeném prostředí.

Název sociální služby
Azylové ubytování Jihlava
Poskytovatel
SKP – Naděje pro život Jihlava
Druh sociální služby
Azylové domy
Cílová skupina
Ženy, rodiny s dětmi
Adresa zařízení
Komenského 36, Jihlava
Kontakty pro klienty (telefon, e-mail, web)
561 110 549, 607 004 516
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Uživatele služby podporujeme, aby si zajistil udržitelné bydlení, měl stabilní finanční příjem, udržoval a budoval smysluplné mezilidské vztahy, zvládal výchovu a péči o děti a vlastní osobu.

Název sociální služby
Azylový dům pro muže Jihlava
Poskytovatel
Středisko křesťanské pomoci Jihlava
Druh sociální služby
Azylové domy
Cílová skupina
Muži
Adresa zařízení
Čajkovského 9, Jihlava
Kontakty pro klienty (telefon, e-mail, web)
567 307 907, 774 724 588
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Podporujeme muže v zapojení do běžného života hlavně v těchto oblastech spolupráce: hospodaření a peníze, přiměřené udržitelné bydlení, práce, zaměstnání nebo podnikání, mezilidské vztahy, stabilizace pomocí sociálních dávek. Cíl považujeme za splněný, jestliže na konci spolupráce muž řeší situaci bydlení samostatně, nepotřebuje azylový dům a využívá vlastních zdrojů.

Název sociální služby
Azylová ubytovna pro muže
Poskytovatel
Sociální služby města Žďár nad Sázavou
Druh sociální služby
Azylové domy
Cílová skupina
Osoby bez přístřeší
Adresa zařízení
Brodská 1905/33, 591 01 Žďár nad Sázavou 3
Kontakty pro klienty (telefon, e-mail, web)
778 548 487, azyl@socsluzbyzdar.cz, socsluzbyzdar.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Mužům bez přístřeší pomáháme v řešení jejich nepříznivé sociální situace, jejíž příčinou je převážně dlouhodobá nezaměstnanost
a dluhy. Pobytová služba nabízí zázemí a pomoc pro samostatnou přípravu stravy, praní a žehlení, provádění úklidu apod. Na základě svobodně vyjádřené vůle uživatele jsou ve většině případů muži motivováni a je jim poskytována pomoc při hledání a udržení si zaměstnání. To jim pomáhá splácet exekuce a zajišťovat si vlastní prostředky pro živobytí.
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Název sociální služby
Poskytovatel
Druh sociální služby

Charitní domov
Oblastní charita Havlíčkův Brod
Azylové domy
• oběti domácího násilí • osoby v krizi Služba je určena těhotným ženám po potvrzení těhotenství lékařem, dále zletilým
matkám, v Charitním domově Humpolec i otcům, kteří jsou
Cílová skupina
schopni komunikovat slovem i písmem v českém jazyce a mají
svěřené do péče nezaopatřené dítě do 18 let, popřípadě do 26
let, pokud aktivně studuje.
B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, Školní 730, 396 01
Adresa zařízení
Humpolec
Havlíčkův Brod: 569 431 149, 731 646 843, domovhb@charitahb.cz
Kontakty pro klienty (telefon, e-mail, web)
Humpolec: 569 420 353, 731 604 744, domovhu@charitahb.cz
www.hb.charita.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
S čím chceme pomáhat: Naším posláním je poskytovat rodičům – samoživitelům a těhotným ženám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení přechodné ubytování; pomoci jim s aktivním řešením jejich situace tak, aby mohli co nejdříve bydlet
samostatně, zajistit řádnou péči o děti a žít běžný život rodin s dětmi.
Co chceme, aby náš klient zvládl: Cílem Charitního domova je, aby klient po odchodu zvládl samostatně vést domácnost, postarat se o sebe a své děti, měl vlastní příjem a uměl hospodařit s finančními prostředky, našel vhodné bydlení pro sebe a své děti,
měl v pořádku běžné doklady a dokumenty, navázal běžné vztahy s rodinou a vrstevníky a sociálním okolím, pokud si to přeje.

Dům na půl cesty:
Název sociální služby
Poskytovatel

Dům na půl cesty Havlíčkův Brod
Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.

Druh sociální služby

Dům na půl cesty

Cílová skupina

Adresa zařízení
Kontakty pro klienty (telefon, e-mail, web)

Mladí lidé ve věku 18–26 let, odcházející z náhradní rodinné
péče, dětských domovů, výchovných ústavů, ochranné léčby
nebo výkonu trestu, vyrůstající bez podpory a péče své rodiny,
v nepříznivé životní situaci, která jim znemožňuje nebo ztěžuje
vstup do samostatného života ve společnosti. Služba může být
poskytnuta rodiči s dětmi. Uživatelé služby jsou schopné samostatného pohybu bez pomoci druhé osoby.
Beckovského 1882, 580 01 Havlíčkův Brod (odborné pracovny);
Smetanovo náměstí 1859, 580 01 Havlíčkův Brod; Trčkova 290,
580 01 Havlíčkův Brod (byty klientů)
569 426 717, 775 592 930, dpchb@pestalozzi.cz
www.pestalozzi.cz

Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Dům na půl cesty je pobytová služba, která pomáhá mladým lidem co nejlépe zvládnout přechod do samostatného života. Pracuje
na jejich celkovém osobnostním rozvoji a zaměřuje se na nácvik pracovních dovedností. Jedná se o klíčové kompetence v oblastech práce, bydlení, hospodaření s penězi, péče o domácnost a vztahy. Současně nabízí výchovné a vzdělávací činnosti a terapeutickou podporu. Výrazně přispívá k prevenci závislostí, předlužení, kriminality, nezaměstnanosti, bezdomovectví aj. Dům na půl
cesty nabízí svou pomoc ve dvou bytech městské zástavby, aby co nejlépe splňoval podmínky běžného života. Celková kapacita je
osm lůžek.
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Intervenční centrum:
Název sociální služby

Intervenční centrum
Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina,
Poskytovatel
příspěvková organizace
Druh sociální služby
Služby sociální prevence
Cílová skupina
Osoby ohrožené domácím násilím a expartner stalkingem
Adresa zařízení
Masarykovo náměstí 47, Jihlava
Kontakty pro klienty (telefon, e-mail, web)
567 215 532, 606 520 546, ic.vysocina@psychocentrum.cz
Popis služby (s čím chceme pomáhat, co chceme, aby náš klient dokázal)
Služba intervenční centrum nabízí služby osobám ohroženým domácím násilím a expartner stalkingem. Cílem je napomoci uživatelům vyřešit domácí násilí a posílit jejich samostatnost a bezpečí.

Jitka Přibilová
odbor sociálních věcí
tel.: 564 602 837
e-mail: pribilova.j@kr-vysocina.cz

METODICKÁ INFORMACE
K ASANACI DŘÍVÍ NAPADENÉHO KŮROVCEM
Efektivní asanace je alfou i omegou pro potlačení a zastavení
kůrovcové kalamity. Níže uvedené metody mohou napomoci
ochránit vlastní majetek a majetek sousedních vlastníků, což
ukládá zákon o lesích.
Mechanická asanace ručním odkorňováním je velice účinná
(nelze použít ve stadiu žlutého a tmavého brouka), výkon je
sice nízký, ale při nižších objemech napadeného dříví může
být dostatečný. Asanaci odvozem již nová vyhláška nepřipouští, protože se při převozu a následném uložení dříví lýkožrout rozšiřuje do okolních lesů.
Chemická asanace poskytuje vyšší výkon, bez omezení z hlediska vývojového stadia, avšak v praxi nastává problém s dostupností některých insekticidů pro drobné vlastníky. Jedná
se o přípravky s označením „pro profesionální použití“, které
může podle zákona o rostlinolékařské péči zakoupit a aplikovat pouze profesionální uživatel. Jejich použití je podmíněno přesně definovanými kvalifikačními požadavky. Zakoupit
je může pouze osoba s osvědčením odborné způsobilosti II.
nebo III. stupně. Aplikovat je může pouze osoba, která je dr-

žitelem minimálně osvědčení I. stupně a pod dohledem osoby,
jež je držitelem minimálně osvědčení II. stupně.
Drobní vlastníci lesů obvykle tyto předpoklady nesplňují.
K aplikaci tak mohou použít pouze přípravky, které nejsou
určeny pro profesionální použití, například Forester a Decis Mega. V tomto případě není distributor povinen vyžadovat od kupujícího žádné osvědčení. Vlastníkům lesů se
nicméně doporučuje konzultovat každé použití chemických
přípravků s odborným lesním hospodářem. Pokud je OLH držitelem osvědčení II. nebo III. stupně, může zabezpečit nákup, případně poradit, kdo by mohl provést vlastní aplikaci.
V současné době není možné, aby aplikaci přípravků pro profesionální použití mohl provádět vlastník lesa, není-li držitelem osvědčení I. stupně.
Jiří Bartoš
odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 564 602 264
e-mail: bartos.j@kr-vysocina.cz

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
A VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR 2018
pátek 5. 10. 2018
sobota 6. 10. 2018
Více informací na www.volby.cz

14:00–22:00 hod.
8:00–14:00 hod.

číslo 9/2018

Ředitel Krajského úřadu
Kraje Vysočina vyhlašuje
dle § 7 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních
samosprávných celků
a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
výběrové řízení na pozici:

vedoucí/vedoucího
oddělení
přezkoumání
hospodaření obcí
odboru kontroly
s místem výkonu práce
Seifertova 26, Jihlava
Kontaktní osoba:
Ing. Ivana Hanáková
Kosourová,
tel: 564 604 107,
e-mail:
kosourova.i@kr-vysocina.cz
Pro podání přihlášky můžete
využít formulář umístěný na
www.kr-vysocina.cz → Volná
pracovní místa → Pracovní
místa pro zaměstnavatele Kraj
Vysočina (se zařazením do
krajského úřadu).
Přílohy přihlášky se
uchazečům nevrací, je možné
si je osobně vyzvednout do 30
dnů po ukončení výběrového
řízení na oddělení řízení
lidských zdrojů, kancelář
B – 2.21. Nevyzvednuté
přílohy přihlášky budou
skartovány.

1)
2)
3)
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Požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
• praxe nejméně 3 roky v oblasti finančního auditu, finanční kontroly nebo rozpočtového hospodaření
• přehled v oblasti veřejné správy, zejména znalost zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
• znalost zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, vše ve znění pozdějších předpisů
• znalost účetnictví územních samosprávných celků a jejich příspěvkových organizací
• manažerské schopnosti, zejména v oblasti efektivní organizace práce, komunikace a motivace
podřízených pracovníků
• logické a tvůrčí myšlení, analytické schopnosti
• vysoké pracovní nasazení, samostatný, odpovědný a metodický přístup k plnění pracovních
úkolů, nadprůměrnou schopnost učit se nové věci
• dobrou uživatelskou znalost běžného kancelářského software (MS Office, internet)
• řidičské oprávnění skupiny B, schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo při výkonu
svěřených pracovních činností
Výhodou:
• vysokoškolské vzdělání ekonomického zaměření
• zvláštní odborná způsobilost pro výkon správní činnosti při finančním hospodaření územních
samosprávných celků a jeho přezkumu
• praktické zkušenosti z kontrolní činnosti, auditu nebo přezkoumání hospodaření
v obcích
• zkušenosti s řízením lidí nebo vedením týmů
Nabízíme:
• perspektivní pozici a zázemí stabilní organizace
• pracovní poměr na dobu neurčitou a zahájení pracovního poměru od 1. 1. 2019
• plný pracovní úvazek
• 12. platovou třídu, platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě
• odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných složek platu1)
• trvalou podporu profesního a osobního růstu, podporu k zapracování
• vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program
Uchazečka/uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno a příjmení, titul
• datum a místo narození
• státní příslušnost2)
• místo trvalého pobytu
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizí/ho státní/ho občanku/občana
• kontaktní spojení (telefonní, e-mailové)
• datum a podpis
K přihlášce je nutno přiložit:
• životopis, ve kterém žadatel uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce (u cizinců obdobný doklad příslušného státu)
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
• lustrační osvědčení a čestné prohlášení podle § 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanovují některé
další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů3).
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne
4. 10. 2018 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu
posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57,
587 33 Jihlava.

Podmínky dle Části šesté, Hlavy III., zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
Úřednicí/úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státní/m občankou/občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, jež je cizí/m státní/m
občankou/občanem a má v České republice trvalý pobyt.
Předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.

číslo 9/2018
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