Zápis z 1. jednání Komise pro vedení Seznamu specializovaných
odborníků – inspektorů kvality sociálních služeb ze dne 22. července 2008
Jednání se zúčastnily:
Mgr. Eva Hradečná, PhDr., Ing. Jana Sladká – Ševčíková, Vladislava Stehlíková, Bc.
Šárka Vrbková, ThDr. Markéta K. Holečková, Mgr. Kristýna Čermáková
1. Statut a jednací řád
- byly projednány připomínky PhDr., Ing. Jana Sladké – Ševčíkové, Vladislavy
Stehlíkové, budou zapracovány, Statut a jednací řád bude rozeslán členům
komise,
- byl schválen se zapracováním připomínek
2. Používané tabulky pro osoby s podmínkou: 1. tabulka – individuální
hodnocení člena komise, 2. společná tabulka, 3. zápis z Komise.
3. Osoby s podmínkou, které již vykonávají inspekce – řešení: nutnost
monitorovat činnost osob, které nejsou v Seznamu a jsou s podmínkou.
4. Jednání proti etickému kodexu – komise se zavazuje monitorovat jednání
inspektorů proti etickému kodexu.
5. Komise projednala:
ve složeni PhDr., Ing. Jana Sladká Ševčíková, Bc. Šárka Vrbková, ThDr.
Markéta K. Holečková doručené podmínky od:
Evy Hradečné
Marie Jarošové
Aleny Řehořové (byla hodnocena namísto Bc. Vrbkovou Vladislavou Stehlíkovou –
střet zájmů)
Petra Štainigla
Aleny Tolgové
Jaroslavy Vítové
Ve složení Vladislava Stehlíková a Mgr. Eva Hradečná, ThDr. Markéta K.
Holečková doručené podmínky od:
Rostislavá Kolačeva
Iv Kuchyňkové
Jana Mandyse
Jarmily Tomancové
Miluše Júnové
Vladimíra Sklenáře
Všichni zúčastnění posoudili specifické žádosti od:
Zdeňka Šándorová – stížnost na nepřipuštění k obhajobě portfolia z 3. běhu
vzdělávání projektu „Systém kvalit v soc. službách“
Pavel Janouškovec - žádost o změkčení zadané podmínky
Vojtěch Rais – předběžné doručení plnění podmínky
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Michal Juryšek a Karin Vráblová - žádost o zařazení do Seznamu po ukončení
Hana Nedbalová - žádost o odložení termínu plnění podmínky
Alena Tolgová – částečné doručení podmínky
Marie Zouharová a Karel Novák – nedoručení podmínky
Eva Kacanú a Eva Kráčmarová – projednání plnění podmínek zadaných ještě před
projektem „Systém kvalit v soc. službách“
Rozhodnutí Komise bylo zapsáno do tabulky č.3, která byla podepsána hodnotícími
osobami.

6. Jednotliví členovou zašlou elektronicky M. Holečkové zpracované tabulky
osob, které hodnotily. Jejich výstupy budou zaneseny do společné tabulky.
7. Zápis z jednání Komise a výsledná tabulka č. 2 bude zaslána osobám, které
zaslaly podmínky.
8. Termín dalšího jednání bylo stanoveno na leden 2009 – termín bude
upřesněn podle Statutu a jednacího řádu.

Zápis zpracovala: ThDr. Markéta K. Holečková, 23. července 2008
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