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Magistrát města Prostějova

Obec s rozšířenou působností:

Rozloha okresu 777,32 km²

Počet obyvatel okresu 108 646 (2020)

Počet obcí okresu 97 z toho 5 měst a 6 městysů

Prostějov 43 445 obyvatel

ORP Prostějov
Počet obyvatel ORP: 97.700 
Počet obcí ORP: 75 + Prostějov

Magistrát města Prostějova
Počet zaměstnanců  314

• úředníků 200 
• neúředníků 114



Nové trendy v práci se zaměstnanci územních 
samospráv

1. Nouzový stav

2. Komunikace se zaměstnanci

3. Pěstování zdravého života 

4. Zaměstnanci občanům 

5.    Závěr - základní hodnoty



Nouzový stav

Zřízení Krizového 
štábu MMPv dle 
Krizového plánu ORP 

(vedle KŠ ORP)

• Komunikace s veřejností

• Home Office

• Individuální úprava pracovní doby

• Zrušení seminářů a dalších aktivit pro zaměstnance, 
probíhajících v budovách magistrátu

• Zajištění vzdělávání zaměstnanců

• Dezinfekce společných prostor, dodržování 
hygienických a jiných ochranných pravidel

• Zajištění vzájemné informovanosti zaměstnanců

• Nutnost řešit organizaci práce

• Technické zabezpečení

• Komunikaci se zaměstnanci

• Psychickou podporu zaměstnanců

Vydání Interního 
opatření MMPv při 
mimořádné situaci –
epidemie nákazy novým 
koronavirem



Nouzový stav - technické podmínky

• Využití aplikací Teams a Skype, 
• využívání  Google Meet pro zasedání komisí...,
• zpřístupnění webinářů,
• zprovoznění terminálového serveru pro vzdálenou práci, 
• použití  notebooků s dokovacími stanicemi  a zapůjčení notebooků,
• úprava nastavení VPN pro přístup ke všem vnitřním i vnějším informačním systémům,
• připojování mobilních zařízení zaměstnanců(mobily) na služební mailové schránky a pravidelné 

čtení pošty,
• zřízení  složky Koronavirus na serveru s přístupem pro všechny zaměstnance s okamžitým 

chronologickým vkládáním všech nařízení a pokynů,
• úprava webových stránek města s upozorněním na důležité informace k nastalé situaci,
• zavedení možnosti informování občanů pomocí hromadných SMS,
• zavedení vzdálené podpory zaměstnanců i na zařízeních mimo pracoviště,
• pořízení setu k videokonferencím Logitech ConferenceCam Group.



Komunikace tajemnice se zaměstnanci –
shrnutí týdne

1. Jednání Krizového štábu magistrátu – odsouhlasení Interního opatření a dodatku

2. Nastavení systému informovanosti – tajemnice - vedoucí odborů – zaměstnanci – telefony, e-maily

3. Zajištění roušek, dezinfekce, přepážky, rukavice – velký dík OSZ

4. Zajištění stravování pro zaměstnance na úřadě – Národní dům – zajišťuje odbor školství a kultury

5. Vkládání metodiky do složky na P

6. Řešení dobrovolné karantény

7. Nastavení systému docházky – denně do 8 hod. VO zapisují údaje o fyzickém počtu, home office, 
překážkách

8. Odeslání 1. lekce korespondenční jógy pro zájemce

9. Rozdělování roušek šitých zaměstnanci – velký dík

Všem moc děkuji za vstřícnost, pomoc, disciplínu a ohleduplnost. 

Přeji všem klidný víkend a těším se na Vás.



1. Písemná delegace úkolů – viz výše

2. Nastavení vykazování home office

3. Pokyn vedoucím odborů k přehodnocení home office a překážky – samostatná ale i přenesená působnost 
ve vazbě na prokazování nutného počtu zaměstnanců

4. 2. lekce jógy

5. Porada primátora bude v úterý, následuje RMP

6. Vzdělávání formou on-line sledování – hodnoceno kladně

7. Uzavření mezd – výplata bude 9. dubna

Jsem moc ráda, že magistrát funguje, i když je to pro všechny trochu obtížnější. 

Přeji všem o víkendu klid a zdraví, zajděte do přírody nebo na zahrádku nebo oboje a 

mějte radost z každé maličkosti.

Komunikace tajemnice se zaměstnanci –
shrnutí týdne



Komunikace se zaměstnanci        

Dobrý den,

posílám shrnutí týdne, toho co se událo a co nás čeká. Postupně se vše 
uzavřelo, najeli jsme do systému práce, který jsme si vyzkoušeli na jaře. 

Nově přibyla pomoc pro Hygienu, děkuji všem, kteří se přihlásili na 
trasování, do konce listopadu budou vypomáhat pracovníci OD, 
v případě potřeby bude následovat další odbor. Všichni cítíme, že je třeba 
právě s trasováním a telefonickými hovory Hygieně pomoci, myslím, že je 
důležité dát k dispozici náš úřednický smysl pro řád a systém, vnést do 
této situace klid a věcnost.

Všechny informace máte na P, mění se opravdu velmi rychle. Přemýšlela 
jsem, jak to bude s vánocemi a po dohodě s panem primátorem a 
vedením města jsme přišli na tento nápad:

• Zrušíme mikulášskou besídku, místo toho všechny děti zaměstnanců 
magistrátu a městské policie do 15 let, dostanou balíček s perníčky, 
které napeče ND, včetně ovoce a oříšků… a možná ještě překvapení

• Zrušíme posezení s bývalými zaměstnanci, místo toho dostanou 
vánočku a napečené vánoční cukroví z ND

• Zrušíme vánoční večírek pro zaměstnance, místo toho dostanou 
všichni zaměstnanci vánočku, vánoční cukroví a možná ještě 
překvapení

Cukroví bude cca 5 druhů, určitě linecké , pracny, vanilkové rohlíčky, 
doma si dopečete, co kdo má rád, můžete už začít vymýšlet

Materiál jde v pondělí na PP, úhrada bude ze sociálního fondu ze 
zrušených akcí.

Tímto byste měli mít vánočku, cukroví, stromeček a kapra si zajistíte a 
mohou být vánoce. Letos budou možná trochu jinačí, možná bude méně 
dárků fyzických, ale o to více budou rodinné. Těšte se z toho, že jste , 
plánujte, vyrábějte dárky, myslete na ostatní lidi. 

Příští víkend jsou dušičky, myslete na všechny, kteří už tady nejsou, 
myslete na to, jak život běží, má začátek a konec a je jen na nás, jak 
každý den života prožijeme, zda ho necháme plynout, najdeme sílu 
k radosti a úsměvu, i když je to někdy a zvláště dnes hodně těžké nebo se 
budeme nervovat, strachovat a smutnit. 

Přeji všem klid, hodně síly ,trpělivosti a ohleduplnosti



Komunikace se zaměstnanci      

Pěkné odpoledne, paní tajemnice, 

to, co jste napsala se mne emočně dotklo tak, že se mi vyhrnuly slzy do očí, je to opravdu pravda, co 
píšete. 

Bohužel jsem prokašlala celou noc a věřím, že se mi to už konečně musí zlepšit, ale uklidňuje mne fakt, 
že rodina je jinak celkem v pořádku a nic se nebude zhoršovat. Opravdu je hrozné, když musí mít 
člověk strach o své blízké a je plný nejistoty. Je těžká doba, navíc co se teď děje na politické scéně není 
ani pro zdravého člověka pochopitelné. 

Vyvolává to vztek, strach a obavy o všechny v této zemi, takže dost negativní reakce a jak Vy říkáte, je 
potřeba se těšit z příjemných maličkostí. Ale nesmíme se tím nechat znechutit. 

Moc Vám držím palce, myslím, že nápad je skvělý a bude kvitován všemi

Držte se a mějte příjemný víkend plný radosti, zdravím



Zdravím všechny,
zítra dostanete balíčky s cukrovím a vánočkou a protože jsem slíbila ještě malý dárek, posílám 
link na vánoční koncert, který pro nás v době nouzového stavu natočila Markéta Böhmová. 
Někteří z vás se účastnili jejího koncertu v Duze , pro některé je to první setkání. Po koncertě 
bývá potlesk a kytice , potlesk se nedal zajistit, ale kytice doručil do Prahy kurýr a přinesly 
velké dojetí. Zpěvákům dnes obzvláště chybí kontakt s lidmi, atmosféra vánočních koncertů, 
ocenění. V práci nemáte  YouTube přístupný, tak si koncert pusťte doma. Udělejte si kafíčko, 
zastavte se a poslouchejte Ave Maria, Tichou noc…, pošlete odkaz svým rodičům a všem, 
kterým tato hudba udělá radost. 
https://www.youtube.com/watch?v=4K1rVdOgOxU

Mějte klidný adventní čas, dopřejte si zastavení v denním shonu a pokyny zavřeno –
otevřeno berte s nadhledem, do jara to jiné nebude, to už víte a jste na to připraveni.

Komunikace se zaměstnanci

https://www.youtube.com/watch?v=4K1rVdOgOxU


Komunikace se zaměstnanci

Zdravím všechny,

delší dobu jsem Vám nepsala, ale mám pocit, že nová opatření přinesla řadě z Vás pocit obav a 
osobního nekomfortu. Máme možnost se na vše podívat ze dvou úhlů pohledu. Ten první nám přináší pocit 
omezení, strachu, obav, nejistoty… , ten druhý nám říká, podívej se, kolik jsi toho už ušel, zbývá kousek, 
zastav se, rozlož síly, nevyhlížej konec cesty, ale dívej se na každý krok, který děláš. 1, 2, 3, ….. 100….1000 
… a najednou zvedneš hlavu a s radostí zjistíš, že jsi v cíli. Neřešte co bude zítra, za týden, měsíc, žijte teď 
touto chvílí, udělejte si kafíčko, čaj, zavolejte tomu, kdo Vás potřebuje, tomu, koho máte rádi, přesaďte 
kytky, umyjte okna, usmějte se na sluníčko, najděte pochopení pro svoje děti i partnera a když toho bude 
přes moc, najděte si chvilku ticha pro sebe, odpusťte si, že Vám ujely nervy, že máte depku, že už toho bylo 
fakt moc, pochvalte se za to, co jste dosud zvládli a představte si, co budete dělat, až budete mít zase 
volnost, svobodu. Co se změnilo od dřívějška? Co pro Vás je důležité? Zamyslete se, představte si to. Zjistíte, 
bez čeho se obejdete a co potřebujete k životu v radosti, rovnováze, zdraví, hojnosti. Je hojnost majetek, 
peníze nebo je tam i něco jiného? 

Zvládli jsme toho tolik, už zbývá jen kousek, měsíc, dva? Zvládneme to, cítím to a držím nám všem pěsti a 
posílám sluníčko.

Blanka Vysloužilová



Pěstování zdravého života 

• Uvědomění si, že právě zaměstnanci jsou největší hodnotou zaměstnavatele

• Nezbytnost pravidelné přeměny teoretických poznatků ze seminářů do praktické 
zkušenosti

• Závazek zaměstnavatele v Kolektivní smlouvě k soustavné péči o zdraví zaměstnanců 

• Workshop na zvládání stresu

• Balíčky pro zdraví, procedury



Pěstování zdravého života 

• workshop ke zvládání stresu – posilování fyzického a psychického zdraví

• pátek od 7 – 9 hod., 

• účast  je dobrovolná  

• hodnocení od zaměstnanců – velmi prospěšná a přínosná aktivita 
- vliv na zkvalitnění schopnosti lépe řešit jednání s problémovým klientem

- vliv na celkové zlepšení mezilidských vztahů na pracovišti

- vytvoření nového pohledu na život a vlastní zdraví, což se projevuje i v rodinném 
životě 

- odolnost a posílení v současné společenské situaci – Covid-19

- zvyšování pracovní produktivity

- znatelné výsledky u svých podřízených  potvrzují též někteří vedoucí zaměstnanci



Magistrát města Prostějova
„Trénink odolnosti vůči stresu“



Zajímavosti
„Trénink odolnosti vůči stresu“ před nouzovým stavem



Pěstování zdravého života 

• Korespondenční kurz zvládání stresu – 5 lekcí,

• boj, konfrontaci, dravost nahradit laskavostí, vstřícností

• kázeň a řád jsou přímou cestou k vyrovnanosti

Vitalizační cvičení, cvičení na rozvoj vnitřní síly a stability

Pevný mírně rozkročný stoj s rozpaženýma rukama, dlaně jsou obráceny ve směru od těla, 
tedy ve směru stěn na bocích, jako bychom rozpínali stany od sebe (viz analogie stropu a 
podlahy). Sílu čerpejme ze svého středu. Dech je stejný i průběh vnímání probíhajících 
procesů. Vydržme alespoň 5 minut. Maximální uvolnění dechu, napětí těla, ztišení mysli, 
vnímání „doteku dechu“.



Pěstování zdravého života – balíčky, procedury

Zdravím všechny,

dlouho jsem nic nenapsala, ale teď mám hezkou zprávu, která snad všechny potěší. Omezení aktivit naše 
tělo cítí a už potřebuje péči. Domluvili jsme se s odbory a s vedoucími odborů a navrhujeme po skončení 
všech omezení následující procedury: perličkovou koupel v sirné vodě, následující částečnou masáž – krk, 
záda, bedra, parafínový zábal buď v lázních Skalka nebo v lázních Slatinice. Pro správné zúřadování 
potřebujeme vědět, kdo má zájem o Skalku a kdo o Slatinice, proto prosím, nahlaste za jednotlivé odbory 
Míše Dobešové, kdo má zájem o procedury ve Skalce a kdo ve Slatinicích, veřejné zakázky nám tohle 
zúřadují tak, abychom v dubnu či květnu mohli relaxovat, úhrada bude ze sociálního fondu, dopravu si 
zaplatí každý sám, procedury budou mimo pevnou pracovní dobu. 

Druhá věc se týká posílení organismu. Po samých kladných ohlasech na balíčky s tinkturami, prosím, sdělte 
Míše Dobešové požadavky po odborech na následující balíčky:1. Respirační - dýchací problémy 2. Péče o 
pokožku, 3. Regenerace – posílení organismu, 4.Pohybový aparát. Každý si vybere 1 balíček. Veřejné 
zakázky nám toto opět zúřadují, ať máme vše procesně v pořádku. 

Mějte všichni hezké dny a všem přeji radost, klid a ať brzy vyjde jarní sluníčko.



ZAMĚSTNANCI OBČANŮM – STROMEČKY, 
VÁNOČNÍ DÁRKY PRO DĚTI Z DD A PRO SENIORY, PODPORA 

FIREM



Závěr

Správné nastavení vlastních hodnot vede k úctě k sobě, ke spokojenosti, radosti, 
ohleduplnosti a to se projevuje i při jednání zaměstnanců s občany

„Paní tajemnice, vážím si Vašeho nadhledu, optimismu, dobré nálady, smyslu 
pro realitu a podstatné věci, pomalu  se od Vás učíme řešit věci bez emocí a Vaše 
úsloví „to jsou jen technikálie“ u nás na oddělení zdomácnělo.

Buďte zdravá, opatrujte se a děkuji, že jsem Vás mohla poznat!!!!!!

S úctou “



DĚKUJI VÁM ZA 
POZORNOST

Ing. Blanka Vysloužilová, MBA

Blanka.Vyslouzilova@prostejov.eu

mailto:Blanka.Vyslouzilova@prostejov.eu

