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JEDNACÍ ŘÁD 
 

 PRACOVNÍCH SKUPIN PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB 

 
 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Jednací řád pracovních skupin pro komunitní plánování sociálních služeb (dále jen 

„Jednací řád“) je vnitřním předpisem, který upravuje činnost pracovních skupin. 

2. Rozhodování v pracovních skupinách probíhá na základě všeobecné shody. 

3. Pracovní skupiny podávají návrhy a podklady pro rozhodování řídící skupiny. 

 

 

Článek 2 

Složení pracovní skupiny 

1. Na procesu komunitního plánování sociálních služeb v Blansku se podílí čtyři 

pracovní skupiny. 

2. V každé pracovní skupině jsou zástupci poskytovatelů, zadavatelů, uživatelů i 

veřejnosti. 

3. Právo účastnit se  jednání pracovní skupiny mají členové a přizvaní hosté. 

4. Hosté se mohou účastnit jednání se souhlasem pracovní skupiny. 

 

 

Článek 3 

Svolání setkání pracovních skupin 

1. Pracovní skupina se setkává dle potřeby v závislosti na fázi procesu KPSS, nejméně 

však 3x za rok. 

2. Setkání svolává koordinátorka KPSS. V nepřítomnosti koordinátorky svolává setkání 

odborná asistentka KPSS.  

3. Setkání se svolává písemnou pozvánkou (případně elektronickou poštou nebo 

telefonicky), kterou vyhotovuje a rozesílá koordinátorka tak, aby ji členové obdrželi 



nejpozději 5 pracovních dní před setkáním. Pozvánka musí obsahovat kromě místa a 

doby také program setkání.  

4. Program setkání sestavuje koordinátorka KPSS v souladu s úkoly pracovní skupiny, 

podle závěrů jejího předchozího setkání. 

 

 

Článek 4 

Průběh setkání pracovní skupiny 

1. Setkání pracovních skupin vede koordinátorka KPSS. 

2. Setkání pracovní skupiny jsou neveřejná. Závěry jsou veřejné. 

3. Všichni členové pracovní skupiny mají právo v průběhu jednání se svobodně 

vyjadřovat, vnášet podněty na jednání pracovní skupiny. 

4. Pracovní skupina je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.  

5. Není-li pracovní skupina usnášení schopná, může koordinátorka rozhodnout o 

opakování jednání.  

6. Jednání pracovní skupiny se řídí programem, který je v úvodu jednání schválen členy 

pracovní skupiny.  

7. Součástí každého bodu programu je diskuze, mohou se jí účastnit všichni členové 

pracovní skupiny a hosté. 

8. Při projednávání jednotlivých bodů programu jsou přijímána usnesení, pokud dojde 

ke konsensu (shodě) všech členů pracovní skupiny nehlasuje se, v případě neshody 

rozhoduje hlasování.  

9. Usnesení je platné pokud je odhlasováno nadpoloviční většinou přítomných členů. Při 

rovnosti hlasů, rozhoduje hlas vedoucího skupiny. 

10. Ze setkání se pořizuje vždy písemný zápis. Za vyhotovení zápisu odpovídá odborná 

asistentka KPSS, popřípadě určený člen pracovní skupiny.  

11. Písemný zápis musí obsahovat datum a dobu konání, body setkání a stručné závěry 

(také stanoviska a doporučení k nim). Dále zápis zpravidla obsahuje úkoly pro členy 

pracovní skupiny s uvedením termínu plnění a jména osoby, která za splnění úkolu 

odpovídá. 

12. K zápisu se přikládá prezenční listina, kterou zajišťuje odborná asistentka KPSS. 

13. Zápis se rozesílá všem členům pracovní skupiny.  

14. Opravy zápisu se provádějí v průběhu připomínkování (maximálně 5 pracovních 

dnů). Členové pracovní skupiny, kteří mají k zápisu připomínky, je sdělí (písemně, 

emailem) odborné asistentce, případně koordinátorce KPSS. Připomínky jsou 

zahrnuty do zápisu.  

15. Po skončení připomínkování, rozešle koordinátorka KPSS finální verzi zápisu včetně 

zahrnutých připomínek všem členům pracovních skupin. 



16. Se zápisem z jednání pracovních skupin budou seznámeni členové Komise sociální.  

 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

1. Změny a doplňky jednacího řádu podléhají schválení pracovní skupiny. 

2. Tento jednací řád byl projednán a schválen pracovními skupinami dne 13.6.2012. 

3. Jednací řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení. 

 

 

V Blansku 13.6.2012 

 

 

 


