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NOVÝ MODUL
„SDÍLENÍ ŽADATELŮ“

Od 1. 1. 2021 zprovozníme nový modul SDÍLENÍ ŽADATELŮ

Pro koho je určen nový modul:
-

Pro pobytové formy služeb skupiny sociální péče:

 domovy pro seniory
 domovy pro osoby se zdravotním postižením
 domovy se zvláštním režimem
 chráněná bydlení
 týdenní stacionáře

NOVÝ MODUL
„SDÍLENÍ ŽADATELŮ“
VÝHODY MODULU „SDÍLENÍ ŽADATELŮ“
 Zjištění a eliminace duplicitních žádostí
 dozvíte se, v kolika jiných zařízeních má žadatel podanou žádost a v jakém
je stavu
 při přijetí v jiné službě a při úmrtí žadatele Vám přijde notifikace do e-mailu
 v případě, že žadatel o Vaši službu podá žádost v jiném zařízení, přijde
Vám automatická notifikace do emailu
 Pomoc při vedení evidence žadatelů - čekatelů
 Možnost vytvoření přehledů – reportů
 Možnost importu již existujících žádostí do systému
 Možnost „pročištění“ pořadníku od zemřelých žadatelů – v případě přidělení
oprávnění pro vstup do Registru osob od MPSV

NOVÝ MODUL
„SDÍLENÍ ŽADATELŮ“
ROLE V MODULU „SDÍLENÍ ŽADATELŮ“
•

Sociální pracovníci, kteří přijímají žádosti o přijetí do služby, dostanou přidělenu
roli ks_sz_soc_pracovnik, která je opravňuje k zadávání karty žadatele do
KISSoS
 K dispozici má nabídky: Seznam karet, Přehled polí, Import a Report

•

Statutáři a vedoucí služeb mohou mít přidělenu roli pro nahlížení na Žádosti a
zobrazení reportů (role ks_sz_poskytovatel).

 K dispozici má nabídky: Seznam karet a Report
-

Role bude na základě rozhodnutí statutára přidělovat Ing. Michaela Zahálková,
e-mail: michaela.zahalkova@kr-zlinsky.cz, tel: 577 043 339

NOVÝ MODUL
„SDÍLENÍ ŽADATELŮ“
PŘEHLED NABÍDEK
1. Seznam karet = Pro vytvoření a evidenci jednotlivých karet žadatele.

2. Přehled polí = Obsahuje přehled polí z modulu Sdílení žadatelů pro usnadnění
práce s importem a reporty.

3. Import = Pro import dat do aplikace.

4. Report = Pro zobrazení reportu dat.

NOVÝ MODUL
„SDÍLENÍ ŽADATELŮ“
SEZNAM KARET ŽADATELE
V horní části okna se nabízí filtr, pomocí kterého je možné filtrovat a ve spodní
části okna je pak zobrazen výsledek filtrování.
 Ve filtru v části Volitelná pole je možné přidávat další filtrovací kritéria.
 Založení Nové karty žadatele pomocí tlačítka Nová karta žadatele.


NOVÝ MODUL
„SDÍLENÍ ŽADATELŮ“
ZALOŽENÍ KARTY ŽADATELE
• V prvním kroku je třeba vyplnit:

 Identifikátor
 jméno, příjmení a datum narození
- z těchto polí se generuje HASH

HASH = unikátní kód, který
jednoznačně identifikuje žadatele v
systému.

NOVÝ MODUL
„SDÍLENÍ ŽADATELŮ“
DETAIL KARTY ŽADATELE
▪ Po uložení a obnovení se již zobrazí
celá karta žadatele.
▪ Pokud v systému žadatel existuje,
zadaný jinou službou, zobrazí se tato
informace ve spodní části karty žadatele
v sekci „S tímto HASHem jsou již
založeny tyto karty žadatele“
▪ Ke kartě žadatele je možné přidávat
soubory → sekce Soubory.

NOVÝ MODUL
„SDÍLENÍ ŽADATELŮ“
MOŽNÉ STAVY KARTY ŽADATELE
 Žadatel – stav při zadání karty žadatele; žadatel je zájemce o službu, který je
vyhodnocen, že splňuje cílovou skupinu, a podá si Žádost
 Čekatel - žadatel je cílová skupina, ale zatím nemůže být přijat z kapacitních
důvodů
 Archiv - musí se vybrat důvod archivace:
a) Přijetí ve službě
b) Přijetí v jiném zařízení (ostatním službám přijde e-mailová notifikace o umístění v
jiném zařízení)
c) Odmítnutí – vylučující zdravotní stav
d) Odmítnutí – výpověď ze služby nepřesáhla 6 měsíců

e) Stažení žádosti
f) Úmrtí (v případě úmrtí žadatele přijde všem službám, kde má tento podanou žádost,
e-mailová notifikace o úmrtí a karta žadatele je automaticky archivována)

NOVÝ MODUL
„SDÍLENÍ ŽADATELŮ“
IMPORT
▪ Karty žadatele je možné do aplikace
vkládat pomocí importu
▪ Je možné provádět import do již
existujících záznamů nebo zakládat
nové.
▪ Data je nutné importovat v daném formátu
▪ Vysvětlení vyplňovaných sloupců a polí jsou uvedena na stránce importu v části
Formát dat a v nabídce Přehled polí.
.

NOVÝ MODUL
„SDÍLENÍ ŽADATELŮ“
REPORT
•
•

•

Pro zobrazení je nejdříve nutno vybrat definici reportu.
Poté je možné Výsledek omezit filtrovacími kritérií nebo rovnou zvolit tlačítko
Zobrazit report.
Vyreportovaná data je možné si stáhnout do excelu.

NOVÝ MODUL
„SDÍLENÍ ŽADATELŮ“
ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 Dle smlouvy o dílo a zajištění podpory uzavřené s firmou DERS s.r.o. se tato
firma považuje za Zpracovatele osobních údajů a je zavázána postupovat v
souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů.
 Kraj je v tomto smyslu považován za Správce osobních údajů, se všemi pro něj
vyplývajícími důsledky a povinnostmi.
 Žadatel musí být informován o to, že jeho osobní údaje budou zpracovány za
účelem: Evidence žadatelů o sociální službu ve webové aplikaci KISSoS za
účelem efektivního plánování sociálních služeb na území Zlínského kraje.
 Na doporučení právního oddělení a pověřence pro ochranu osobních údajů
bude potřeba podepsat Smlouvu o poskytování osobních údajů mezi
poskytovateli pobytových péčových služeb a Zlínským krajem.

SPRÁVA UŽIVATELŮ

 Tvorba nových uživatelských přístupů zůstává ve správě Kraje
 Nová nabídka pro statutární zástupce –

 Statutár bude mít přehled o uživatelích a přidělených rolích v rámci jeho
Poskytovatele, možnost exportu do excelu
 Statutár bude moci přidávat role uživatele a role na identifikátor
 Bude moci také hromadně přiřadit k 1 ID více stávajících uživatelů s rolí
poskytovatel služby
 Návod na správu uživatelů najdete na úvodní straně KISSoS – nově najdete
všechny návody vpravo nahoře pod tímto piktogramem:

ROZPOČET A VYÚČTOVÁNÍ

Rozpočet a vyúčtování
 Termín pro odevzdání Rozpočtu a vyúčtování, 4. termín, za rok 2021 ke
schválení Kraji bude za všechny zdroje sjednocený, a to 5. 2. 2022!
 Jednotlivé termíny Rozpočtu a vyúčtování od roku 2022 budou upraveny takto:
 1. termín (Plánovaný) k 31.3.2022
 2. termín (Upravený) k 30.9.2022
 3. termín (Vyúčtování – skutečnost) k 31.12.2022 – překlopení do Výkazu
 4. termín (Vyúčtování – zpřesnění po podání daňového přiznání) k
30.6.2023 – překlopení do Výkazu II. Z tohoto druhého Výkazu budeme
vycházet při kontrole překompenzace služeb z veřejných zdrojů

AKTUALIZACE ÚDAJŮ V KISSOS

 Přístupy do aplikace – žádosti o nové přístupy či zneplatnění přístupů
průběžně během roku
 Přihlašovací údaje jsou nepřenositelné, každá osoba musí mít svou unikátní emailovou adresu a své vlastní přístupové heslo, o přístupy žádá statutární
zástupce

 Kontaktní osoba pro přístupy do aplikace KISSoS: Ing. Michaela Zahálková, email: michaela.zahalkova@kr-zlinsky.cz, tel: 577 043 339
 V případě změn ve službách nutná aktualizace údajů v KISSoS a jejich
následná publikace do Katalogu sociálních služeb ve Zlínském kraji –
publikace pouze statutární zástupce
 Odlišné informace v Registru sociálních služeb x Katalog sociálních služeb,
zejména kontaktní osoby a kontakty na sociální služby, provozní doba apod.
 Za informace v KISSoS, potažmo v Katalogu sociálních služeb Zlínského
kraje (http://www.socialnisluzbyzk.cz/), zodpovídá poskytovatel sociálních
služeb
 Uživatelská příručka:
https://www.kissos.cz/fcgi/verso.fpl/_TS_/1602581909?fname=web_index

ELEKTRONICKÉ PODEPISOVÁNÍ
A CERTIFIKÁTY
 Podepsání dokumentu elektronickým podpisem slouží k elektronickému ověření
totožnosti podepisovatele.
 Je třeba mít platný a správně nainstalovaný kvalifikovaný certifikát, případně mít
certifikát uložen v souboru s koncovkou P12 nebo PFX.
 Při obnově doporučujeme pořizovat certifikáty na kartě nebo tokenu, ne
v souboru.
 Celý návod na elektronický podpis naleznete pod tímto odkazem:
https://kissos-test.ders.cz/fcgi/verso.fpl/_TS_/1594725538?fname=dload&idfile=3053836

 Stejný soubor je umístěn i na úvodní stránce aplikace

Děkujeme za pozornost
Kontakty:
Oddělení plánování a rozvoje sociálních služeb
Ing. Lenka Kapustová
Telefon: 577 043 310
E-mail: lenka.kapustova@kr-zlinsky.cz
Ing. Michaela Zahálková – KISSoS
Tel. 577 043 339
E-mail: michaela.zahalkova@kr-zlinsky.cz

