Informace
pro státní zaměstnankyně a zaměstnance zařazené mimo výkon státní služby
z důvodů mateřské nebo rodičovské dovolené
nebo čerpající neplacené služební volno z důvodu péče o dítě až do 4 let jeho
věku.
Způsob komunikace
Služební úřad bude důležité informace zveřejňovat na svých webových stránkách. Pokud tak
státní zaměstnanec dosud neučinil a má zájem o informace, může poskytnout kontaktní
údaje (telefon, eMail) personálnímu oddělení nebo svému představenému.
Informace o podstatných změnách v působnosti a organizaci služebního úřadu,
možnostech vzdělávání a účasti na akcích pořádaných služebním úřadem
Služební orgán bude prostřednictvím státního zaměstnance pověřeného vedením
personální agendy ve služebním úřadu, případně prostřednictvím představeného,
informovat s využitím elektronické pošty, příp. webových stránek o
a) podstatné změně v působnosti a organizaci služebního úřadu,
b) schváleném plánu vzdělávání,
c) konání kulturních, sportovních nebo jiných společenských akcí pořádaných služebním
úřadem pro státní zaměstnance nebo jejich rodinné příslušníky.
Možnost čerpání příspěvků z FKSP
Služební úřad umožní čerpání příspěvku z fondu sociálních a kulturních potřeb podle zásad
čerpání příslušného pracoviště. Poskytuje se zejména příspěvek na penzijní připojištění
a životní pojištění, účast na různých kulturních, společenských a sportovních akcích
pořádaných katastrálním úřadem, popř. jednotlivými katastrálními pracovišti.
Vzdělávání
Služební orgán umožní dle provozních možností služebního úřadu účast na vzdělávání
státních zaměstnanců v oblastech nebo činnostech souvisejících s oborem státní služby,
ve kterém státní zaměstnanec vykonával službu před jeho zařazením mimo výkon státní
služby z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené nebo povolením čerpání
neplaceného služebního volna z důvodu péče o dítě až do 4 let jeho věku na základě jejich
žádosti. Vzdělávání je poskytováno jak formou prezenční, tak formou eLearningu. Schválené
kurzy a školení poskytuje katastrální úřad zdarma.
Přístup na místo výkonu státní služby
Služební úřad umožní státnímu zaměstnanci zařazenému mimo výkon státní služby
z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené nebo čerpajícímu neplacené služební
volno z důvodu péče o dítě až do 4 let jeho věku přístup na místo jeho výkonu státní
služby, jestliže to nevylučuje povaha správních činností, v rámci obvyklé služební doby
státních zaměstnanců v daném služebním úřadu.

