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Zápis ze setkání pracovní skupiny 
„Senioři“ 

            
 
Datum a hodina: úterý 14.07.2020 v 10 hodin 
Místo: zasedací místnost MěÚ Znojmo, č. 625, 6.NP 
 
Program jednání:  
 

1) Přivítání  

2) Informace z JMK 

3) Aktualizace sítě JMK 

4) Monitorovací zpráva AP za rok 2019 – připomínkování 

5) Adresář poskytovatelů sociálních služeb 2020 

6) Den sociálních služeb 2020 (letošní ročník je zrušen) 

7) Diskuse, příspěvky, dotazy 

8) Závěr  
 
 

1) Přivítání 
 
Přivítání všech přítomných a zahájení setkání. 
 
 
Na úvod vedoucí odboru sociálního Mgr. Maar informoval o finální verzi Střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb Znojemska na období 2020-2023 (Dále jen SPRSS Znojemska) ke stažení na odkaze: 

 

 http://www.kpzn.cz/dokumenty-ke-stazeni/m209 

 

Zároveň byl tištěný dokument rozdán členům skupiny. 

(v případě neúčasti na setkání pracovní skupiny a zájmu o tištěný dokument, kontaktujte koordinátorku 

KPSS) 

SPRSS Znojemska byl schválen Zastupitelstvem města Znojma usnesením č. 70/2020 ze dne 24.02.2020. 

 

http://www.kpzn.cz/dokumenty-ke-stazeni/m209
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Dále Mgr. Maar informoval členy pracovní skupiny, že byla usnesením Zastupitelstva města Znojma č. 

70/2020 ze dne 18.05.2020 schválena Síť sociálních služeb v ORP Znojmo pro rok 2021. 

 

Síť sociálních služeb v ORP Znojmo pro rok 2021 je ke stažení zde: 

 http://kpzn.cz/dokumenty-ke-stazeni/m209 

 

Koordinátorka navázala poděkováním poskytovatelům sociálních služeb a členům skupin za spolupráci při 

jejím vzniku, kdy se nemohly konat setkání pracovních skupin kvůli koronaviru, takže „síť“ nemohla být 

projednávána standardně v rámci setkání pracovních skupin. 

 

Mgr. Maar doplnil, že je připravován výpočet spolufinancování sociálních služeb na rok 2021 dle nových 

Pravidel financování v Jihomoravském kraji pro léta 2021-2022. 

Je v plánu setkání s poskytovateli sociálních služeb, předmětem setkání bude výše zmíněné 

spolufinancování sociálních služeb. Na pracovní skupině OZP (09.07.2020), byl vznesen dotaz, zda setkání 

proběhne společné se všemi poskytovateli, nebo zda bude probíhat formou konzultačních hodin. Na 

skupině Senioři byla tato možnost nabídnuta a probrána, konečné stanovisko ale nebylo dohodnuto, 

členové ale byli konzultačním hodinám nakloněni. 

 
2) Informace z JMK 

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje na období 2021 – 2023 

(dále jen SPRSS JMK)  

Prošel připomínkovacím řízením a byl schválen usnesením Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 

18.06.2020. 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je zpracován jako základní strategický dokument 

Jihomoravského kraje v oblasti sociálních služeb. 

Ke stažení zde: 

 https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=415703&TypeID=2 

 

Akční plán rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje na rok 2021  

Prošel připomínkovacím řízením a byl schválen usnesením Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 

18.06.2020.  

http://kpzn.cz/dokumenty-ke-stazeni/m209
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=415703&TypeID=2
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Akční plán je prováděcím dokumentem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v JMK na období 

2021 – 2023. 

Součástí Akčního plánu je stanovení rozsahu sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2021 v 

souladu se strategickými cíli definovanými v SPRSS. 

Ke stažení zde: 

 https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=415724&TypeID=2 

Na těchto odkazech jsou k dispozici strategické dokumenty i s vypořádáním připomínek. 

 

Oba dokumenty jsou přístupné i na webu KPSS Znojemska: 

 http://www.kpzn.cz/dokumenty-jmk/m268 

 
Pravidla financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro léta 2021-2022 (dále jen Pravidla 
JMK) 
 
Byla schválena usnesením Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 18.06.2020. 
 
Došlo ke změnám: 

 Odstranění duplicit v textu a sjednocení pojmosloví 

 Nově vydefinován pojem sociální služba komunitního charakteru – ve skupině D 

 Úprava nadměrné vyrovnávací platby 

Ke stažení zde: 

 https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=215226&TypeID=1 

 
 

3) Aktualizace sítě JMK 
 
Bude probíhat v týdnu od 31.07 do 07.08.2020. 
 
Žádosti o aktualizaci údajů (změnu) se budou podávat prostřednictvím aplikace KiSSoS ve formuláři „pro 

sociální služby aktualizující údaje služby v Základní síti JMK pro rok 2021.“ 

V tomto období bude možné aktualizovat údaje (akceptovat změny), které mají podobu například: 

snížení úvazků pracovníků v přímé péči/počtu lůžek služby, změny cílové skupiny nebo převažující formy 

poskytování. 

Aktualizaci údajů v podobě počtu úvazků v přímé péči nebo počtu lůžek musí také potvrdit koordinátor 

KPSS. 

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=415724&TypeID=2
http://www.kpzn.cz/dokumenty-jmk/m268
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=215226&TypeID=1
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Pokud služba žádné požadavky na aktualizaci údajů (změnu) nemá, žádost nezasílá. 

 Více k Aktualizaci sítě viz. Pravidla pro tvorbu sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 

2021. 

  

 
4) Monitorovací zpráva AP 2019 – připomínkování 

 
Spolu s pozvánkami na setkání pracovní skupiny Vám byla prostřednictvím vedoucích skupin rozeslána 

Monitorovací zpráva Akčního plánu za rok 2019, kterou jste měli možnost připomínkovat na email: 

tereza.muchova@muznojmo.cz 

 

Připomínky, které nám byly doručeny, byly následně do Monitorovací zprávy zapracovány. 

 

Poznámka: Akční plán na rok 2020 nebyl vytvořen, protože je součástí  SPRSS 2020-2023, dokument by 

byl zcela shodný. Změny budou nastavené až od roku 2021, kdy se už Akční plán na daný rok bude tvořit. 

Monitorovací zpráva za rok 2020 vytvořena bude – budeme vycházet přímo ze SPRSS 2020-2023. 

 

 
5) Adresář poskytovatelů sociálních služeb 2020 

 
V roce 2020 v návaznosti na nový SPRSS Znojemska je připravován nový, aktualizovaný adresář sociálních 

služeb v tištěné a elektronické formě.  

 
Poskytovatelům sociálních služeb a také dalším souvisejícím institucím, bude koordinátorkou KPSS 

rozeslán emailem dokument o aktualizaci kontaktních informací.  

 

ÚKOL 1 – Poskytovatelé sociálních služeb si zkontrolují údaje o svých službách na webu kpzn.cz, zda jsou 

aktuální a platné. 

V případě změn kontaktujte koordinátorku KPSS. 

Prosím o kontrolu údajů do 30.9.2020. 

 

ÚKOL 2 – Poskytovatelé obdrží formulář jednotlivě o každé službě. Tento formulář bude materiálem do 

připraveného adresáře sociálních služeb 2020. 

Prosím o jeho vyplnění a zaslání zpět emailem do 31.07.2020 

 

mailto:tereza.muchova@muznojmo.cz
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Hotový adresář bude přístupný v PDF na webových stránkách města Znojma www.znojmocity.cz a 

webových stránkách KPSS www.socialnisluzby-znojemsko.cz  a také jako brožura A5 v tištěné formě. 

 
 
 

6) Den sociálních služeb 2020 
 

V červnu Vám byla prostřednictvím vedoucích pracovních skupin předána informace, že se Den sociálních 

služeb 2020 konat nebude. 

Současná situace zabránila možnost konání větších společenských akcí, kterou je i Den sociálních služeb. 

Protože se akce letos nekoná, je prostor pro případné návrhy a připomínky, jakým způsobem akce bude 

probíhat v dalších letech, zda jsou potřeba nějaké změny, apod. 

Případné návrhy a připomínky od Vás uvítáme. 

 

V letošním roce se zaměříme na tvoření nového Adresáře poskytovatelů sociálních služeb, který byl 

zmíněn výše. Současně je také v plánu vytvořit nové vydání brožury Co? Kde? Jak? ve Znojmě v různé 

sociální situaci. 

 
 

7) Diskuse 
 

 

Bc. Král informoval členy, že stále ve službách plní preventivní opatření MPSV. Domovy pro seniory jsou 

stále ještě zvláštně chráněny (návštěvy pouze po objednání, maximálně 2 osoby na návštěvu klienta, 

nošení roušek) 

 

Mgr. Maar informoval členy skupiny, že dne 22. 9. 2020 je plánováno uspořádání akce Kulatý stůl. Konat 

se bude v rámci projektu Politika stárnutí pod záštitou Dany Žižkovské z MPSV. Tématem setkání bude 

dobrovolnictví a spolupráce se seniory. Kulatý stůl je v plánu uspořádat ve Štukovém sále Znojemské 

besedy. 

 

Pan Holík vznesl dotaz, zda Kulatý stůl bude přístupný i pro veřejnost. 

Mgr. Maar odpověděl, že prvotní informace je, že je Kulatý stůl organizován primárně pro odborníky, ale 

že organizačně není vše ještě konkrétně dohodnuto, takže je možné, že se uvolní kapacita i pro veřejnost. 

http://www.znojmocity.cz/
http://www.socialnisluzby-znojemsko.cz/
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Pan místostarosta Mgr. Blaha doplnil, že pokud to bude možné, byl by nakloněn tomu, aby na setkání 

Kulatý stůl byla uvolněna místa pro aktivně se zapojující členy komise nebo KPSS, kteří by se akce rádi 

zúčastnili. 

 

V návaznosti na téma dne sociálních služeb ve Znojmě, pan Holík zmínil akci Den seniorů v Brně, které se 

účastnil a chválil celkové pojetí akce, program, organizaci, časové rozmezí. 

 

Mgr. Maar navázal na konání Dne seniorů ve Znojmě, který má jinou podobu – různorodé akce se konají 

na různých místech – školy, školky, přednáškové místnosti, apod., v průběhu jednoho dne. Charakter této 

akce nemáme v plánu měnit na jednodenní akci na jednom místě. 

Dále zmínil, že odborem sociálním je vyjednáváno se Senior Pasem na uspořádání jednodenní oslavy dne 

seniorů. Konkrétně však není nic ještě dohodnuto.  

Při zpracování zápisu - Aktuálně je již stanoven termín na 23. 9. 2020 v sálu hotelu Dukla – letáček na akci 

je v příloze. 

 

Dále se se vyjádřil k akci Den seniorů s tím, že se osvědčilo pořádat několik dílčích akcí ve školách, klubech 

seniorů, apod., protože je pro seniory jednoduší a pohodlnější se účastnit kratších dílčích akcí než jedné 

celodenní, které jsou spíše pro aktivní seniory. 

 

Paní Aulík Faragová zmínila, že připravují nový program pro seniory. Jedná se o program Dobrovolník u 

seniorů v domácnosti. Program začne fungovat na podzim, přibližně v září. 

Více informací naleznete na letáku v příloze tohoto zápisu. 

 

Paní Tesařová vznesla dotaz, zda a jaká je šance, že se služba SeneCura Šanov dostane zpět do sítě JMK. 

Mgr. Maar vysvětlil, že je potřeba domluvit se na JMK, aby jim byl znovu povolen vstup do sítě JMK a 

zároveň povolen vstup do Sítě ORP Znojmo, v režimu C. 

Pokud bychom službu znovu do Sítě ORP Znojmo zařadili, musí se na službu pohlížet jako na novou službu 

a dle slov JMK bychom takovou službu museli plně zafinancovat (v souladu s pravidly pro vstup do sítě 

JMK), tedy byla by v zařazena v režimu A. Na plné spolufinancování pobytové služby tohoto charakteru, 

ještě mimo katastr města Znojma nemá město Znojmo v rozpočtu na sociální služby prostor. Ani 

v minulosti nebyla tato služba spolufinancována z prostředků města Znojma. Aktuálně je město Znojmo 

schopné pokrýt stávající služby, které v Síti ORP Znojmo již zařazeny jsou. 
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Mgr. Maar uvedl, že pokud si opětovné zařazení do sítě JMK služba na JMK vyjedná, nemáme za ORP 

Znojmo problém s tím, službu také opětovně zařadit do sítě ORP Znojmo, v režimu C. 

 

Dále Vedoucí odboru sociálního Mgr. Maar vyjádřil poděkování organizacím, službám, dobrovolnickému 

centru s dobrovolníky a dalším zapojeným osobám za spolupráci v době koronavirové krize. Dále 

poděkoval příspěvkové organizaci města, Centru sociálních služeb za práci v době koronavirové krize a za 

ochotu podstoupit dobrovolnou karanténu v zařízení. 

 
Místostarosta Mgr. Blaha poděkoval za sebe i za město Znojmo všem za práci v době koronavirové krize. 

Poukázal na to, že v době koronavirové krize se ještě více ukázala důležitost všech osob, kteří se pohybují 

v oblasti sociálních služeb a sociálních věcí. Zhodnotil, že profesionalita, přístup a aktivita přispěla k tomu, 

že jsme krizi ve Znojmě zvládli velmi dobře.   

 

Pan Burdík zmínil přípravu Novely zákona o sociálních službách, mluvil například o změně rozdělování 

peněz podle úvazků. Mgr. Blaha zmínil, že by předpoklad začátku platnosti zákona měl byt v roce 2022. 

Pan Burdík doplnil, že nyní probíhá připomínkovací řízení novely zákona. 

Mgr. Maar dále uvedl, že by se podle novely Síť měla tvořit nově ve spolupráci s MPSV a zřejmě MPSV 

nastaví nějakou minimální síť s přihlédnutím na specifika krajů. Tím pádem by ale nebyly sítě dvě, jako 

doposud. 

 

Pan Burdík se dále dotázal členů, zda se doslechli o novém projednávání zákona o náhradním výživném. 

Mluvil o tom, že tento zákon už v minulosti zaveden byl a o tom, jak aplikace zákona v minulosti v praxi 

probíhala. 

 

Paní Petrášková vznesla dotaz na poskytovatele pobytových sociálních služeb pro seniory ohledně 

příspěvku na péči. Jak postupují ostatní zařízení, pokud přijmou nového klienta, který přijde do zařízení 

z domácnosti ve III. či IV. stupni s příspěvkem na péči a zůstává mu ještě 1-2 měsíce příspěvku na péči. 

Není jasné, jak podle nové metodiky od MPSV postupovat. 

Podle zákona o sociálních službách příspěvek náleží zařízení, ve kterém klient je umístěn, ale přesto je 

příspěvek na péči rozdílný – pro klienta v domácnosti je vyšší než pro klienta umístěného v zařízení – 

proběhla diskuze s poskytovateli. Dotaz je dobré vznést i na ÚP případně dále na MPSV či JMK.  
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Pan Burdík se dále dotázal, zda je uvažováno o znovuotevření jídelny pro seniory na Vančurově 17. S tím, 

že by nemuselo nutně jídelnu provozovat Centrum sociálních služeb Znojmo, ale například přímo město 

Znojmo. Mluvil o tom, že v zařízení je okolo 170 klientů a další docházeli do jídelny i z venku. Jídelna podle 

něj byla i skoro jako „sociální služba“ ve které se klienti sešli na oběd u jednoho stolu a měli čerstvé jídlo 

a mohli spolu komunikovat. 

Mgr. Maar navázal s tím, že město Znojmo aktuálně neplánuje znovuotevření jídelny. V době, kdy jídelna 

byla v provozu, byl proveden ½ roční průzkum a jídelnu využívalo k posezení u jídla přímo v jídelně 

průměrně cca deset osob a většinou seděli samostatně u stolů. Ostatní si jídlo odebírali do jídlonosičů 

s sebou, což nyní využívají od dodavatelů stravy také.  

Pokud by situace byla jiná a senioři by jídelnu využívali plně ke stravování v jídelně, město Znojmo by 

zřejmě situaci zvážilo jinak a dalo by se dále o jídelně jednat.   

 

Mgr. Svobodová navrhla, že by bylo dobré se zamyslet nad zařízením vestibulu na Vančurově 17, zařídit 

tam nějaké posezení pro klienty, protože nyní je zde umístěno jen pár lavic, což není dostačující. 

Mgr. Blaha na návrh reagoval pozitivně, jako dobrou připomínku. 

 

Mgr. Sovjáková dále vysvětlila situaci v jídelně z hlediska vybavení. Znovuotevření (i pokračování 

v provozu) jídelny by v první řadě vyžadovalo finančně náročnou, kompletní rekonstrukci, protože stávající 

zařízení je zastaralé, dosluhující a není proto možné bez této rekonstrukce jídelnu provozovat. Stejně tak 

i cena oběda by se musela zvýšit na stejnou cenu, jako u dodavatelů stravy, a ještě by město Znojmo 

muselo provoz dokrývat.  

 

Mgr. Sovjáková se dále zmínila o pracovních pomůckách do služeb Centra sociálních služeb, že podle 

propočtů potřeb ochranných pomůcek na jednotlivé služby jim nyní vychází finančně i prostorově náročná 

zásoba ochranných pomůcek. Zmiňovala se o velmi prudkém nárůstu cen za materiál, např. u roušek či 

rukavic.  

Ing. Chloupek řekl, že ušetřili významně finanční prostředky tím, že si sami ve službě šili roušky z netkané 

textilie. Mgr. Sovjáková souhlasila, dodala, že pracovníci CSS také šili roušky, i pláště a tímto si finančně 

vypomohli. 

 

Pan Burdík informoval o možném volném prostoru (skladu) v nevyužívané budově bývalého Obecního 

úřadu v Oblekovicích. 
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Mgr. Blaha navázal s tím, že město Znojmo také uvolnilo prostor pro uskladnění ochranných pomůcek a 

také byl vyčleněn byt v objektu Louckého kláštera (bývalý byt správce kláštera), který slouží případně pro 

pobyt osoby v karanténě, případně nakažené osoby, což má na starosti odbor sociální. 

Mgr. Maar jen doplnil, že byt slouží konkrétně pro zajištění osob bez přístřeší nebo pro osoby vykázané ze 

společného obydlí, z důvodu domácího násilí, přičemž musí jít o osobu pozitivní na COVID-19 nebo jí byla 

nařízena lékařem karanténa. 

 
 

8) Závěr 
 

 Rozloučení se členy pracovní skupiny a poděkování za účast. 
 
 
Ve Znojmě dne 14.07.2020 
 
          Zapsala:                                     
                    Bc. Tereza Muchová 
                                                                                        koordinátorka KPSS 
 
 
 
Přílohy: 2 
 
Leták nového programu DC ADRA  ,,Dobrovolník u seniorů v domácnosti“ 
Plakát k plánované akci SVÁTEK SENIORŮ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MĚSTO ZNOJMO 
Městský úřad Znojmo 
odbor sociální 
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Městský úřad Znojmo 
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