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CENTRUM
SPOLEČNÝCH
SLUŽEB
Z činnosti CSS
Projekt CSS - Centra Společných Služeb vznikl s primárním cílem pomáhat obcím s odbornou agendou
a realizací projektů, které přináší občanům svazku
pozitivní změnu prostředí, ve kterém žijí. Kromě toho
ušetří obcím nemalé finanční prostředky za odborné
poradenství.
V rámci poskytování odborného poradenství se na naše
CSS obracejí zástupci měst a obcí s žádostmi o pomoc s realizací výběrových řízení. Jednalo se o všechny typy zakázek
podle zákona o zadávání veřejných zakázek (podlimitní,
i nadlimitní). Ale rozhodně se vyplatí přenechat CSS starost i o nejmenší výběrová řízení - veřejné zakázky malého
rozsahu (VZMR). Díky tomu, mimo hladký a bezstarostný
průběh řízení byla pro náš svazek nezanedbatelným přínosem rovněž úspora v řádu mnoha detítek tisíc Kč. Řada
konzultačních čiností byla totiž financována z projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS),
reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017.
Mezi realizovanými tendry byly například zakázky na dodávky školního nábytku, výpočetní techniky pro školy, stavební
úpravy a modernizace učeben, stavby cyklostezek a chodníků, stavba mateřské školky, rekonstrukce aquaparku, stavební úpravy a zateplování budov a další.

ak tualit y
Čekají nás zápisy dětí do škol

nictvím jde krajskému úřadu.

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona
č. 561/2004 Sb., dále vyhlášky č. 48/2005 Sb. Pro snadnější
orientaci v právních předpisech přinášíme odpovědi na nejčastější otázky:

Pokud je přijato dítě a není spádové – co dál?
Ředitel školy oznámí tuto skutečnost řediteli školy spádové
nejpozději do konce května kalendářního roku.

V jakém věku se dítě přihlašuje do školy?
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku,
který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku,
pokud mu není povolen odklad.
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato již v
tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do
konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce
června je doporučující vyjádření školského poradenského
zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný
zástupce.

Pokud je mé dítě přijaté na vybranou školu i spádovou (podány dvě žádosti)?
Pokud ředitel spádové školy rozhodl o přijetí a totéž se stane
po zápisu v další škole, kterou si vyberete, Vaše dítě se stává
žákem obou škol. V praxi to znamená nakoupení pomůcek,
vykazování počtů žáků v mnoha statistikách, personální
obsazenost atd. Informujte proto co nejdříve školu, do které
Vaše dítě nenastoupí.

Nové aquacentrum v šumperku
Aquacentrum v Šumperku prochází v současné době významnou rekonstrukcí za bezmála 160 mil Kč.
Vizualizaci nového Aquacentra naleznete v sekci Plánované
investiční akce - Modernizace Aquacentra - krytého bazénu
na Benátkách.

Kdo musí přihlásit dítě do školy?
Jeho zákonný zástupce. Na požádání se prokáže občanským
průkazem.
Může dítě přihlásit i jiná osoba, např. babička?
Zákonný zástupce může podat žádost škole i prostřednictvím
další osoby pověřené plnou mocí.
Kdy musím své dítě přihlásit?
Termín je od 1.dubna do 30. dubna.
Musí být u zápisu dítě?
Žádost podává zákonný zástupce, není uvedeno, že musí při
jejím podání být přítomno dítě. Budeme samozřejmě rádi,
když přijdete do naší školy k zápisu s dítětem.
Pokud dítě není zralé do školy?
Zákonný zástupce požádá písemně v době zápisu školu o
odklad. Žádost musí být doložena posouzením pedagogicko-psychologické poradny a také posouzením odborného
lékaře nebo klinického psychologa.

Hodnocení činnosti
Na 6. setkání starostů zapojených obcí, které se konalo dne
11.12.2018 v Olomouci hodnotili starostové kvalitu a rozsahu služeb poskytovaných CSS. Manažer CSS přednesl analýzu
přínosů. Hodnocení probíhalo prostřednictvím on-line dotazníku, který byl následně vuhonocen takto:
celková známka pro otázku
1. Jste spokojen/a s rozsahem nabízených služeb?..........1,71
2. Jste spokojen/a s kvalitou poskytovaných služeb?....... 1,76
S ohledem na velikost našeho DSO - patříme s rámcově stovkou zapojených obcí mezi největší DSO v projektu - se jedná o
velmi příznivý výsledek. Naše DSO vnímá získané hodnocení
jako odměnu za doposud poskytované služby a vykonanou
práci a současně jako závazek do dalších měsíců.

Vztahuje se povinnost přihlásit dítě i na cizince?
Školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na
území České republiky pobývají déle než 90 dnů.
Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince,
kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky
řízení o udělení mezinárodní ochran
Do které školy dítě přihlásit?
Zákon stanoví, že přednostně jsou do dané školy přijímány
děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy. Ředitel školy zveřejňuje kritéria pro přijímání žáků. Rodiče si mohou s dítětem vybrat školu podle
svého uvážení, tzn. jinou než spádovou.
Jak a kdy se dozvíme o přijetí do vaší školy?
Podáním písemné žádosti se zahajuje správní řízení. Ředitel školy rozhoduje o přijetí na základě platných právních
předpisů. Výsledky rozhodnutí jsou zveřejněny na webových
stránkách školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů.
Vydané rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech. Zákonný zástupce má právo podat odvolání ke krajskému úřadu.
Toto odvolání podá písemně řediteli školy a jeho prostřed-

kulturní Ceny Olomouckého kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo nominace města Zábřeh na Cenu Olomouckého kraje! Cenu za celoživotní
přínos v oblasti kultury získá Vladimír Körner a v kategorii
Výjimečný počin roku 2018 v oblasti umění Divadlo Václav
z Václavova.

Seznam veřených služeb ( ak tualizace )
domov y pro seniory

Bohuslavice
Dům pokojného stáří Bohuslavice
Telefon: 582396217
Email: info@ konice.charita.cz
Adresa: Bohuslavice 9, Bohuslavice 79856
Poskytovatel: Charita Konice
Web: www.konice.charita.cz

Červenka
Domov pro seniory Červenka,
Telefon: 585119142
Email: reditel@dpscervenka.cz
Adresa: Nádražní 105, Červenka, 78401
Poskytovatel: Domov pro seniory Červenka
Web: www.ddcer.cz

Kobylá nad Vidnavkou
Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou
Telefon: 584437261
Email: socialni@ddkobyla.cz
Adresa: Kobylá nad Vidnavkou 153, 79065
Poskytovatel: Domov pro seniory Javorník
Web: www.domovprosenioryjavornik.cz

Kokory
Domov pro seniory
Telefon: 581292611
Email: centrum@dominikakokory.cz
Adresa: Kokory 54, 75105
Poskytovatel: Centrum Dominika Kokory
Web: www.dominikakokory.cz

Kostelec na Hané
Domov pro seniory Kostelec na Hané
Telefon: 582374879
Email: reditel@ddkostelecnh.eu
Adresa: M. Ulického 882, Kostelec na Hané 79841

Poskytovatel: Domov pro seniory Kostelec na Hané
Web: http://www.ddkostelecnh.eu/

Náměšť na Hané
Dům seniorů FRANTIŠEK
Pobytová služba domova pro seniory
Telefon: 585952146
Email: reditel@ddnamestnahane.cz
Adresa: Komenského 291, Náměšť na Hané 78344
Poskytovatel: Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané
Web: www.ddnamestnahane.cz

Olomouc
ČKCH Charitní domov Svatý Kopeček
Telefon: 585385466
Email: chdsvakop@seznam.cz
Adresa: nám. Sadové 152/39, Svatý Kopeček, 77900
Poskytovatel: Česká katolická charita
Web: www.ckch.cz
Domov pro seniory
Telefon: 585111354
Email: fl oder@ddol.cz
Adresa: Švabinského 403/3, Chválkovice, 77900
Poskytovatel: Domov seniorů POHODA Chválkovice
Web: www.ddol.cz

Plumlov
Domov pro seniory Soběsuky
Telefon: 582 394 024
Email: reditelka@dpssobesuky.cz
Adresa: Soběsuky 95, Plumlov 79803
Poskytovatel: Domov pro seniory Soběsuky,
Web: www.dpssobesuky.cz

Prostějov
Centrum sociálních služeb Prostějov
Telefon: 582 321 400
Email: hvranova@csspv.cz
Adresa: Lidická 3307/86, Prostějov, Prostějov 79601
Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Prostějov,
příspěvková organizace
Web: www.csspv.cz
Domov pro seniory
Telefon: 582394025
Email: reditelka@dpssobesuky.cz
Adresa: Soběsuky 95, Plumlov 79803
Poskytovatel: Domov pro seniory Soběsuky,
Web: www.dpssobesuky.cz

Přerov
Domov pro seniory
Telefon: 581 289 111
Email: zouzelkova@ssmp.cz
Adresa: Pavlovice u Přerova 95, 75111
Poskytovatel: Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,
Web: www.daspavlovice.cz

Domov pro seniory
Telefon: 581289112
Email: vykoukalova@dsprerov.cz
Adresa: Kabelíkova 3217/14a, Přerov I-Město, 75002
Poskytovatel: Sociální služby města Přerova, p.o.
Web: www.ssmp.cz

Rokytnice
Domovy pro seniory
Telefon: 581278034
Email: pam@domovrokytnice.cz
Adresa: Rokytnice 1, Rokytnice 75104
Poskytovatel: Domov Na zámečku Rokytnice
Web: www.domovrokytnice.cz

Šumperk
Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková
organizace - domov pro seniory
Telefon: 583215518
Email: reditel@socsluzby.cz
Adresa: U sanatoria 2631/25, Šumperk, 78701
Poskytovatel: Sociální služby pro seniory Šumperk,
Web: www.socsluzby.cz

Tovačov
Domov pro seniory Tovačov
Telefon: 581 731 152
Email: info@dstovacov.cz
Adresa: Nádražní 94, Tovačov I-Město, 75101
Poskytovatel: Domov pro seniory Tovačov,
Web: www.dstovacov.cz

Uničov
Dům pro seniory Uničov s. r. o.
Telefon: 585000282
Email: domovunicov@seznam.cz
Adresa: Dolní Sukolom 1106, Uničov 78391
Poskytovatel: Dům pro seniory Uničov s. r. o.
Web: www.domov-unicov.cz

Víceměřice
Domov pro seniory
Telefon: 582305244
Email: reditel@domovurybnika.cz
Adresa: Víceměřice 32, Víceměřice 79826
Poskytovatel: Domov u rybníka Víceměřice,
Web: www.domovurybnika.cz

Zlaté Hory
Domov důchodců
Telefon: 584425554
Email: reditel@ddzlatehory.cz
Adresa: Hornická 579, Zlaté Hory, Zlaté Hory 79376
Poskytovatel: Domov důchodců
Web: www.ddzlatehory.cz

CSS při SOSM:

Horní náměstí 5
772 00 Olomouc
Tel.: +420 585 205 970
E-mail: rarsm@rarsm.cz
Manažer CSS:
Zdeněk Hilbert
Tel.: +420 585 205 970
E-mail: hilbert@rarsm.cz
Specialista CSS:
Ing. Kamil Janeček
Tel.: +420 585 205 970
E-mail: janecek@rarsm.cz
Specialista na veřejné zakázky:
Ing. Martin Kučera
Tel.: +420 585 205 970
E-mail: kucera@rarsm.cz

