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RM 2016-46/1
Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedená usnesení.
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit dodatek č. 5 zřizovací listiny Stacionáře pro zdravotně
oslabené a tělesně postižené, kterým se ke dni 31. 8. 2016 ruší činnost této
příspěvkového organizace na pracovišti v ul. Kryblická 423 a dále se v souvislosti
s touto změnou upravuje příloha zřizovací listiny vymezující majetek ve vlastnictví
zřizovatele svěřený organizaci k hospodaření.
doporučuje
01.02
zastupitelstvu města schválit dodatek č. 5 zřizovací listiny Mateřské školy,
Trutnov, kterým se ke dni 31. 8. 2016 ruší činnost této příspěvkového organizace
na pracovišti v ul. Náchodská 359, ke dni 1. 9. 2016 se zřizuje nové pracoviště
v ul. Kryblická 423 a dále se v souvislosti s těmito změnami upravuje příloha
zřizovací listiny vymezující majetek ve vlastnictví zřizovatele svěřený organizaci k
hospodaření.
doporučuje
01.03
zastupitelstvu města schválit rozšíření okruhu osob, kterým bude Stacionář pro
zdravotně oslabené a tělesně postižené poskytovat na pracovišti v ul. Náchodská
359 s účinností od 1. 1. 2017 registrované sociální služby v souladu se zákonem č.
108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
dodatek č. 5 zřizovací listiny Stacionáře pro zdravotně oslabené a tělesně
postižené, kterým se ke dni 31. 8. 2016 ruší činnost této příspěvkového
organizace na pracovišti v ul. Kryblická 423 a dále se v souvislosti s touto
změnou upravuje příloha zřizovací listiny vymezující majetek ve vlastnictví
zřizovatele svěřený organizaci k hospodaření.
schvaluje
01.02
dodatek č. 5 zřizovací listiny Mateřské školy, Trutnov, kterým se ke dni 31. 8.
2016 ruší činnost této příspěvkového organizace na pracovišti v ul. Náchodská
359, ke dni 1. 9. 2016 se zřizuje nové pracoviště v ul. Kryblická 423 a dále se v
souvislosti s těmito změnami upravuje příloha zřizovací listiny vymezující
majetek ve vlastnictví zřizovatele svěřený organizaci k hospodaření.
schvaluje
01.03
rozšíření okruhu osob, kterým bude Stacionář pro zdravotně oslabené a
tělesně postižené poskytovat na pracovišti v ul. Náchodská 359 s účinností od
1. 1. 2017 registrované sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého návrhu.

Důvodová zpráva:
Viz níže.

Přílohy:
Návrh dodatku č. 5 zřizovací listiny Stacionáře pro zdravotně oslabené a tělesně postižené
Návrh dodatku č. 5 zřizovací listiny Mateřské školy, Trutnov
Kontrola materiálu právníkem před PV
Datum: 19. 4. 2016

Mgr. Michaela Lamačová
Podpis vedoucího odboru:

Mgr. Dušan Rejl, v. r.

Navrhované systémové změny ve Stacionáři pro zdravotně oslabené a tělesně postižené (dále jen
„Stacionář“) a v Mateřské škole, Trutnov
1. Důvody k předložení záměru
„Stacionář“ (přímé důvody)
 dlouhodobý zájem veřejnosti, volených zástupců města, krajského úřadu a „Stacionáře“ o rozšíření
stávající klientely a nabídky poskytovaných sociálních služeb.
Mateřská škola, Trutnov (nepřímé důvody)
 zásadní změny v pojetí vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně souvisejících změn
ve financování ze státního rozpočtu, tj. inkluzivní (společné) vzdělávání, které je zakotveno v zákoně
č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon) - účinnost od 1. 9. 2016,
 schválení povinného roku předškolního vzdělávání před zahájením povinné školní docházky od školního
roku 2017/2018 a pokračování v tomto trendu i v dalších letech,
 v souvislosti s výše uvedenými změnami v oblasti školství snaha o zachování stávajícího počtu pracovišť
MŠ, resp. maximální kapacity organizace.
V případě obou organizací se jedná rovněž o zefektivnění jejich hlavní činnosti (u „Stacionáře“ zejména o úsporu
finančních prostředků vynakládaných z rozpočtu města).
2. Aktuální stav
„Stacionář“
Organizace poskytuje služby (včetně stravovacích) na 2 pracovištích:


pracoviště v ul. Kryblická 423 (tzv. „dětský stacionář“)
 pro předškolní děti se zdravotním oslabením (zejména s alergiemi, astmatem, ekzémy, dietami,
záchvatovými stavy, lehkými ortopedickými vadami) a zdravotním postižením do zahájení povinné školní
docházky,
 ve třech třídách tohoto pracoviště je 47 dětí (z toho 12 dětí s vážnějšími zdravotními problémy je zařazeno
do méně početné třídy Medvídků) - stav k 1. 4. 2016,
 činnost „dětského stacionáře“ zajišťuje celkem 16 pracovníků, z toho 9 pracovnic v přímé péči (3 zdravotní
sestry, 1 pedagogická asistentka a 4 učitelky pro předškolní vzdělávání na plný úvazek + 1 fyzioterapeutka
s úvazkem 0,25) a 7 provozních pracovníků (2 kuchařky, 3 uklízečky a 1 hospodářka na plný úvazek + 1
údržbář s úvazkem 0,5) - stav k 1. 4. 2016,
 vzhledem k tomu, že činnost tohoto pracoviště není upravena školským zákonem ani zákonem č. 108/2006
Sb., v platném znění (o sociálních službách), veškeré náklady spojené s personálním zajištěním chodu
„dětského stacionáře“ jsou hrazeny z rozpočtu města.



pracoviště v ul. Náchodská 359
 pro osoby od 18 let s mentálním postižením lehkého a středně těžkého stupně, s tělesným postižením
(nejsou trvale upoutány na lůžko) a s kombinovaným mentálním a tělesným postižením,
 celková denní (okamžitá) kapacita tohoto pracoviště je 35 klientů,
 „Stacionář“ poskytuje sociální služby těmto osobám jako registrovaný poskytovatel (služby jsou zařazeny
v Síti podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji, proto mohou být částečně financovány
ze státního rozpočtu, případně rozpočtu kraje).

Mateřská škola, Trutnov
Organizace poskytuje předškolní vzdělávání a související školské služby dětem ve věku zpravidla od tří do šesti
let, přednostně dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, a to na 11 pracovištích MŠ.
Protože je činnost Mateřské školy, Trutnov upravena školským zákonem, resp. všechna pracoviště MŠ jsou
zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení, lze veškeré náklady spojené se standardním personálním
zajištěním chodu těchto pracovišť hradit z prostředků státního rozpočtu (výjimkou je pouze úvazek pradleny).


pracoviště MŠ v ul. Náchodská 359
 na tomto pracovišti není jako na ostatních 10 pracovištích MŠ k dispozici školní jídelna, ale pouze výdejna
(přípravu stravy pro výdejnu zajišťuje pracoviště “Stacionáře“ v ul. Náchodská 359),
 ve třech třídách tohoto pracoviště MŠ je 70 dětí, z nichž 19 ve školním roce 2016/2017 zahájí povinnou
školní docházku a 10 dětí přestoupí v příštím školním roce na jiné pracoviště MŠ (zákonní zástupci těchto
dětí využili možnosti podat žádost o přestup již na začátku letošního školního roku - stav k 1. 4. 2016,
 činnost pracoviště MŠ v ul. Náchodská 359 zajišťuje celkem 7 pracovnic, z toho 5 učitelek pro předškolní
vzdělávání a 2 provozní pracovnice (uklízečky + výdej stravy) - stav k 1. 4. 2016.

3. Navrhované změny
K 31. 8. 2016
 zrušit činnost „dětského stacionáře“ na pracovišti v ul. Kryblická 423 (viz navrhovaný dodatek č. 5
zřizovací listiny „Stacionáře“),
 zrušit činnost pracoviště MŠ v ul. Náchodská 359 (viz navrhovaný dodatek č. 5 zřizovací listiny Mateřské
školy, Trutnov),
 realizací navrhovaných změn k 31. 8. 2016 se vytvoří formální a prostorové podmínky pro plánované
změny na pracovišti v ul. Kryblická 423 od 1. 9. 2016.
K 1. 9. 2016
 změnit sídlo „Stacionáře“ z ul. Kryblická 423, Trutnov, na ul. Náchodská 359, Trutnov (viz navrhovaný
dodatek č. 5 zřizovací listiny „Stacionáře“),
 zřídit nové pracoviště MŠ v ul. Kryblická 423 (viz navrhovaný dodatek č. 5 zřizovací listiny Mateřské
školy, Trutnov), a to se 3 třídami pro 70 dětí (2 třídy, tj. každá s max. kapacitou 28 dětí, a 1speciální třída
s max. kapacitou 14 dětí),
 do tříd budou zařazeny děti aktuálně umístěné v „dětském stacionáři“ (předpoklad k 1. 9. 2016 - max. 37
dětí, z nichž 12 má vážnější a 6 lehčí zdravotní problémy), které budou dle kapacitních možností doplněny
dětmi ze zrušeného pracoviště MŠ v ul. Náchodská 359 (předpoklad k 1. 9. 2016 - max. 30 dětí),
 zbývající děti ze zrušeného pracoviště MŠ v ul. Náchodská 359 přestoupí ještě před zápisem
k předškolnímu vzdělávání na pracoviště MŠ s volnou kapacitou (požadavkům zákonných zástupců dětí
bude v plné míře vyhověno),
 z 9 pracovníků v přímé péči zrušeného „dětského stacionáře“ zůstanou na nově vzniklém pracovišti MŠ
v ul. Kryblická 423 3 učitelky pro předškolní vzdělávání (1 odejde do starobního důchodu) a 1
pedagogická asistentka, z 3 zdravotních sester budou mít 2 možnost uzavřít nový pracovní poměr
v Městských jeslích Trutnov (od srpna a prosince 2016) a pro 1 nebude v rámci organizací zřizovaných
městem další uplatnění, fyzioterapeutka plánuje na základě vlastního rozhodnutí působit již pouze na
pracovišti „Stacionáře“ v ul. Náchodská 359, ze 7 provozních pracovníků zůstanou na nově vzniklém
pracovišti MŠ v ul. Kryblická 423 2 kuchařky, ostatní provozní zaměstnanci (hospodářka a 2 uklízečky na
plný úvazek + 1 uklízečka a údržbář s úvazkem 0,5) budou mít uplatnění i nadále ve „Stacionáři“ na
pracovišti v ul. Náchodská 359,
 z 5 učitelek pro předškolní vzdělávání a 2 provozních pracovnic zrušeného pracoviště MŠ v ul. Náchodská
359 přestoupí na nově vzniklé pracoviště MŠ v ul. Kryblická 423 3 učitelky (zbylé 2 budou mít uplatnění
na některém z dalších pracovišť MŠ) a obě provozní pracovnice,

 i po zrušení „dětského stacionáře“ je plánováno na nově vzniklém pracovišti MŠ v ul. Kryblická 423
zachovat nadstandardy v podobě činnosti fyzioterapeuta (s ohledem na rozhodnutí stávající fyzioterapeutky
budou v případě schválení systémových změn vedena jednání o konkrétní podobě této služby) a
poskytování dietního stravování (protože dietní vaření v „dětském stacionáři“ není formálně schváleno, je
na konec dubna domluvena schůzka s nutriční terapeutkou, ze které vyplynou podmínky pro splnění
příslušných norem),
 realizací navrhovaných změn k 31. 8. 2016 a k 1. 9. 2016 se vytvoří prostorové podmínky pro plánované
změny na pracovišti „Stacionáře“ v ul. Náchodská 359 od 1. 1. 2017.
K 1. 1. 2017
 rozšířit okruh osob, kterým „Stacionář“ v současné době poskytuje registrované sociální služby na
pracovišti v ul. Náchodská 359, a to o klienty s mentálním postižením těžkého stupně (aktuální zájem o
tuto službu mají konkrétní osoby a s ohledem na současný stav Sítě podporovaných sociálních služeb v
Královéhradeckém kraji usiluje o uvedené rozšíření klientely „Stacionáře“ také krajský úřad),
 dále rozšířit klientelu „Stacionáře“ na pracovišti v ul. Náchodská 359 o seniory, resp. rozšířit počet
registrovaných sociálních služeb o denní centrum pro seniory (dlouhodobý zájem o poskytování této služby
je nejen ze strany veřejnosti, ale i volených zástupců města, krajského úřadu a ředitelky „Stacionáře“),
 plánované celkové denní (okamžité) kapacity nově nabízených služeb jsou 10 klientů s mentálním
postižením těžkého stupně a 20 seniorů,
 s ohledem na plánované kapacity se předpokládá, že nově poskytované sociální služby budou zajištěny 7
pracovníky v přímé péči o klienty,
 podrobnější informace o nové podobě „Stacionáře“ (rozsahu a specifikaci poskytovaných služeb +
provozních podmínkách) budou zastupitelstvu města předloženy na jeho podzimním zasedání, a to včetně
nové zřizovací listiny organizace (s novým názvem).
4. Ekonomické dopady navrhovaných změn
Přímé a provozní náklady obou příspěvkových organizací
 náklady spojené s činností „dětského stacionáře“ (jedná se o více jak 5 mil. Kč ročně vynaložených
z rozpočtu města na platy a související zákonné odvody pracovníků v přímé péči a provozních pracovníků)
bude možné po provedených změnách k 31. 8. 2016 a k 1. 9. 2016 uspořit, protože činnost nově vzniklého
pracoviště MŠ Kryblická 423, tj. úvazky pedagogických a provozních pracovníků, bude možné hradit z
prostředků státního rozpočtu (případnými výjimkami budou náklady spojené s činností fyzioterapeuta a
nutričního terapeuta, zdravotníka nebo dle potřeby dofinancování úvazku pedagoga a pedagogického
asistenta ve speciální třídě, pokud se změní podmínky pro zařazování dětí do této třídy v souvislosti se
zahájením inkluzivního vzdělávání),
 uspořené finanční prostředky bude možné použít na pokrytí nově vzniklých nákladů po provedené změně
k 1. 1. 2017 (mzdové náklady přecházejících provozních pracovníků ze zrušeného „dětského stacionáře“ +
nově přijatých pracovníků v přímé péči),
 výše finanční podpory ze státního rozpočtu v případě nově poskytovaných sociálních služeb „Stacionářem“
bude předmětem jednání s pracovníky odboru sociálních věcí krajského úřadu (předpokladem je registrace
těchto služeb, resp. jejich zařazení do Sítě podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji),
 náklady na provoz obou příspěvkových organizací, které jsou hrazeny z rozpočtu města, by měly zůstat po
všech provedených změnách přibližně stejné (využití objektů v ul. Náchodská 359 a v ul. Kryblická 423
bude v obdobném rozsahu).
Jednorázové náklady (objekt v ul. Kryblická 423)
 v souvislosti se zřízením pracoviště MŠ v ul. Kryblická 423 bude nutné provést některé stavební a
navazující úpravy interiérů objektu (částečná rekonstrukce sociálních zařízení a přívodů vody, bourací
práce, výměna podlahových krytin, výmalba a výroba 16 nových šatních skříněk + dle finančních možností
výměna osvětlení), přičemž náklady odhadované projektantem a oslovenými firmami na základě nejnižších
cenových nabídek jsou ve výši cca 800.000 Kč,
 k částečné úhradě výše uvedených nákladů je navrhováno využít uspořené finanční prostředky v rámci
výběrového řízení „Výměna výplní otvorů v objektu dětského stacionáře“ („Stacionář“ má na realizaci této
akce ve svém rozpočtu již schválený účelový provozní příspěvek ve výši 1.900.000 Kč),
 v případě chybějících finančních prostředků na zmiňované stavební a navazující úpravy interiérů objektu
v ul. Kryblická 423 bude návrh na jejich posílení předložen k posouzení zastupitelům na červnovém
zasedání ZM.

Jednorázové náklady (objekt v ul. Náchodská 359)
 z důvodu rozšíření nabídky sociálních služeb „Stacionáře“ v prostorách, které aktuálně využívá pracoviště
MŠ v ul. Náchodská 359 (jedná se o 3 třídy, sociální zařízení, šatny a jídelnu), bude třeba s ohledem na
novou klientelu provést některé stavební a související úpravy, včetně dovybavení interiérů nábytkem a
kompenzačními pomůckami,
 kromě úpravy interiérů je po konzultaci s projektantem zřejmé, že pro tělesně postižené osoby (vozíčkáře)
bude nutné oproti původním předpokladům vybudovat venkovní výtah z přízemí do 1. nadzemního podlaží
budovy (plánovanou variantu instalace plošiny na vnitřní schodiště budovy nelze realizovat pro nedostatek
prostoru, resp. z bezpečnostních důvodů),
 náklady na výše uvedené stavební a související úpravy, dovybavení interiérů a vybudování venkovního
výtahu jsou projektantem odhadovány na cca 3.800.000 Kč,
 po upřesnění nákladů bude návrh na příslušnou rozpočtovou změnu předložen k posouzení zastupitelům na
červnovém ZM.
5. Formální úpravy navrhovaných změn
Mateřská škola, Trutnov
 v případě schválení návrhu usnesení 01.01 a 01.02 bude požádán krajský úřad o provedení změn
v Rejstříku škol a školských zařízení, jedná se o zrušení pracoviště MŠ v ul. Náchodská 359 (včetně školní
jídelny - výdejny) a zřízení pracoviště MŠ v ul. Kryblická 423 (včetně školní jídelny) - viz navrhovaný
dodatek č. 5 zřizovací listiny Mateřské školy, Trutnov,
 s ohledem na zachování počtu 11 pracovišť (bez navýšení či snížení počtu tříd) není nutné žádat o změnu
maximální kapacity Mateřské školy, Trutnov, která je 1022 dětí.
„Stacionář“
 v případě schválení návrhu usnesení 01.03 bude na podzimní zasedání ZM předložena nová zřizovací
listina „Stacionáře“ s nabytím účinnosti od 1. 1. 2017 a se zapracováním všech plánovaných změn, a to
včetně nového názvu organizace,
 v rámci aktualizace Sítě podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji, která je prováděna na
základě analýzy stávajících služeb a s ohledem na podněty jejich poskytovatelů a obcí, bude během
vyhlášeného termínu krajský úřadem na podzim letošního roku požádáno „Stacionářem“ o zařazení nových
sociálních služeb do sítě (rozšíření stávajících služeb) - tento postup byl konzultován s kompetentními
pracovníky odboru sociálních věcí krajského úřadu.

Pozn.:
Předložený návrh systémových změn vyplývá ze záměru, který schválila Rada města Trutnova usnesením
č. 2016-46/1 z 11. 1. 2016. S tímto záměrem byly seznámeny poradní a iniciativní orgány RM (sociální komise
dne 21. 1. 2016 a školská komise dne 11. 2. 2016). Zpracování návrhu systémových změn bylo průběžně
konzultováno a projednáváno s ředitelkami obou příspěvkových organizací, vedením města a některými
zastupiteli.

