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Slovo úvodem 
  

 
Vážené dámy a pánové, 
 
rok 2017 byl pro Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace a jeho uživatele rokem 
zavádění novinek v péči o klienty a jejího dalšího zlepšování, obdobím investic, od prozaického, leč 
potřebného strojového vybavení (kuchyně,  prádelna) až po předměty zpříjemňující každodenní život 
našich uživatelů - vybavení pokojů novými televizory, nočními stolky a dalším zařízením.  
 Ze stavebních akcí jsme dokončili díky dotaci našeho zřizovatele, Jihomoravského kraje, opravu 
balkonů, které byly již v havarijním stavu, a generální opravu jednoho z velkých pokojů pro uživatele. 
 
Pokud jde o novinky v péči o klienty, tou největší v poskytování  sociální péče uživatelům je Program 
Namasté, který  u nás najdete pod názvy Namasté Klub a Namasté Péče. 
Namasté klub je program zaměřený na aktivizující činnosti pro seniory a seniory s mírnými a středně 
těžkými projevy syndromu demence. 
Namasté péče je program zaměřený na péči o lidi s pokročilou demencí. Je to strukturovaný 
pečovatelský program, jehož základem je skloubení empatické zdravotní péče s individualizovanými 
aktivitami pro osoby s pokročilou demencí. Cílem je poskytnout pohodlí a potěšení lidem 
s pokročilými projevy syndromu demence prostřednictvím smysluplných aktivit a smyslové 
stimulace, zejména s využitím doteku.  
 
Jsem velmi ráda, že 9.11.2017 převzala v Senátu Parlamentu České republiky Cenu sympatie 
vyhlašovanou časopisem Péče o seniory ve spolupráci s Radou kvality ČR naše pracovnice – vedoucí 
úseku sociálnězdravotní  péče paní Mgr. Miroslava Kouřilová.  
 
V září 2017 jsme již potřetí obhájili certifikát Vážka, který je udělován Českou alzheimerovskou 
společností zařízením, které poskytují sociální péči uživatelům s onemocněním demencí na vysoké 
úrovni.  
 
Náš Domov je i nadále autorizovaným Kontaktním místem České alzheimerovské společnosti pro 
pomoc lidem pečujícím o osoby s onemocněním demence. Činnost kontaktního místa jsme 
vykonávali nepřetržitě po celý rok 2017, včetně doprovodných aktivit, zjm. testů k vyšetření paměti 
pro veřejnost. 
 
Ohledně jednotlivých akcí a aktivit určených pro naše uživatele budu  stručná a zdůrazním pouze 
některé: Opětovné vzdělávání uživatelů v rámci Univerzity III. věku ve spolupráci s Masarykovou 
univerzitou v Brně probíhalo formou šesti seminářů, které byly zaměřeny na trénování paměti a 
dalších kognitivních funkcí, oproti roku 2016 s větší obtížností řešených úkolů. 
 Nelze zapomenout na zářijový Mezigenerační den, který se setkal u uživatel, rodinných příslušníků i 
veřejnosti s velkým úspěchem .Velkou radost uživatelům v Domově přinesl projekt Českého rozhlasu 
Ježíškova vnoučata, kdy tři naši uživatelé byli obdarování pro ně neznámými dárci. V dalším jsou naše 
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aktivity a akce průběžně prezentovány na našich webových stránkách www.dsstraznice.cz., mnohé z 
nich přitom navázaly na úspěšné akce pořádané v roce 2016. 
 
A co nás čeká v roce 2018? 
 
Především bude díky investici zřizovatele od února 2018 zahájena výměna všech oken v Domově, a 
to za plného provozu. Bude to pro naše pracovníky a potažmo i uživatele náročné období a věřím, že 
díky velké obětavosti pracovníků Domova vše zvládneme bez problémů.  
 
Bude pokračovat vyšetření paměti pro veřejnost, budeme opět pořádat naše tradiční akce, na které 
si veřejnost i rodiny našich uživatelů již zvykli, a samozřejmě se budeme nadále snažit o špičkovou 
péči a o další zlepšování podmínek pro uživatele i zaměstnance. Každý dosažený úspěch je současně i 
výzvou k tomu, jak pokračovat dále. 
Závěrem mi dovolte poděkovat všem pracovníkům za jejich náročnou a obětavou práci, bez níž 
bychom nebyli schopni zajistit kvalitní sociální péči našim uživatelům. 
 
 
JUDr. Ivana Kyjovská 
ředitelka 
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I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 
 

I.1. Management 
 
 

• Uvedení údajů o organizaci, vedoucích pracovnících, organizační schéma, změny 
v průběhu roku 

 
 
Název:   Domov pro seniory Strážnice,  příspěvková organizace 
Adresa:  Preláta Horného 515, 696 62 Strážnice 
IČ: 47375604 
Tel. 518 332128 
www: dsstraznice.cz 
skype kontakt:  dpsstraznice 

Domov pro seniory Strážnice 
 
 
 
 
ředitelka : JUDr. Ivana Kyjovská, tel. 518 334 059, mobilní tel. 602 725 102, reditel@ddstraznice.cz 
 
 
vedoucí úseku socialnězdravotní péče. péče, zástupce ředitelky : Mgr. Miroslava Kouřilová, tel. 518 
323 060, mobilní tel. 604 457 582, stanicnisestra@ddstraznice.cz 
 
 
vedoucí oddělení zdravotní péče : Jitka Fojtíková, od 3.7.2017 Gabriela Bednaříková, tel. 
518 323 060, mobilní tel. 724 393 115 vrchnisestra@ddstraznice.cz 
 
 
sociální pracovnice :  
Mgr. Barbora Urbanová, DiS., tel. 518 323 213, mobilní tel. 606 786 054, socialni1@ddstraznice.cz 
Mgr. Alžběta Vrbíčková, DiS., od 1. 4. 2017 Mgr. Lucie Cigánková, tel. 518 323 213, mobilní tel. 606 
786 054, socialni2@ddstraznice.cz,  
 
 
vedoucí provozního úseku: Milan Komoň, tel. 737 107 306, provozni@ddstraznice.cz 

 

 
 

mailto:reditel@ddstraznice.cz
mailto:stanicnisestra@ddstraznice.cz
mailto:vrchnisestra@ddstraznice.cz
mailto:socialni1@ddstraznice.cz
mailto:socialni2@ddstraznice.cz
mailto:provozni@ddstraznice.cz
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Od 1.1.2017 byla provedena organizační změna na základě Rozhodnutí ředitelky č.6/2016 ze dne 
18.10.2016. Změna byla zapracována do nového Organizačního řádu a byla odsouhlasena odborem 
soc. věcí JMK. 
Od 31.12.2016 se zrušil úsek zdravotní péče a úsek sociální péče a od 01.01.2017 se zřídil úsek 
sociálnězdravotní péče a oddělení zdravotní péče 
V návaznosti na tuto organizační změnu se zrušilo od 31.12.2016 jedno pracovní místa vedoucí úseku 
zdravotní péče  a  zřídilo se od 01.01.2017 jedno pracovní místo vedoucí oddělení zdravotní  péče, 
které bylo zařazeno do  úseku sociálnězdravotní péče. Zároveň se zrušilo od 31.12.2016 jedno 
pracovní místo vedoucí úseku sociální péče a zřídilo se od 01.01.2017 jedno pracovní místo vedoucí 
úseku sociálnězdravotní péče. 
 
  
 

 
 
Podařilo se nám zvýšit výnosy od zdravotních pojišťoven ve srovnání s plánem o 103  tis. Kč a výnosy 
z příspěvku na péči o 122 tis. Kč. Ke zvýšení výnosů  příspěvku na péči přispělo pravidelné 
přehodnocování jeho výše u jednotlivých uživatel při zhoršení zdravotního stavu a uzavírání Smluv o 
poskytování soc. péče zejména s uživateli s III. a IV stupněm příspěvku na péči. Rodinní příslušníci se 
podílí na části úhrad za sociální služby u uživatel, kteří nemají dostatečně vysoký příjem. Z 30 uživatel 
24 částečně nebo plně rodina doplácí, 6 uživatel nedoplácí vůbec. U nových uživatel rodina vždy 
doplácí úhradu za svého blízkého. 
Od 1.1.2017 došlo ke zvýšení úhrad o 300,- Kč měsíčně, částka byla zvyšovaná v úhradách za 
potraviny.  
Zřizovatelem bylo schváleno snížení počtu čtyřlůžkových pokojů, takže od 1.1.2018 budou v zařízení 
maximálně třílůžkové pokoje. 
 
 

 
 

 

Domov se snaží o svoji prezentaci jednak pořádáním společných  akcí pro veřejnost, prezentací 
v tisku, spoluprací s okolními zařízením a  informovaností veřejnosti o aktivitách Domova 
v poskytované péči. 
 
V roce 2017 jsme navázali spolupráci s Dětským domovem ve Strážnici a spolupracovali se Střední 
školou Strážnice při projektu Setkávání generací. Výsledkem spolupráce se střední školou byl 
almanach s fotografiemi  uživatel, které vznikaly při jejich setkávání  se studenty. 
 
Od ledna 2017 se naše zařízení zapojilo do screeningového projektu NutriAction. Cílem projektu je 
zmapovat stav výživy klientů v Domovech pro seniory a Domovech se zvláštním režimem v ČR a 
získat tak reálná data týkající se malnutrice (podvýživa). Zjišťování probíhá pomocí nutričního 
sceeningu – vypracováním protokolu MNA u jednotlivých klientů, podle kterého se zjistí, zda klient 
trpí malnutricí. Pokud je u klienta zjištěna  malnutrice, dochází k pravidelnému sledování příjmu 
stravy a tekutin, zjištění konzultujeme s nutričním terapeutem. Podle doporučení dochází k úpravě 
stravy a použití nutričních doplňků. 
 

• Změny v průběhu roku 

• Konkrétní realizované kroky k optimalizaci sociálních služeb po stránce ekonomické 
a kvality a rozsahu poskytované péče 

• Významná pozitivní reprezentace příspěvkové organizace 
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Pokud jde o další novinky v péči o klienty, tou největší v poskytování  sociální péče uživatelům je 
Program Namasté, který  u nás najdete pod názvy Namasté Klub a Namasté Péče. 
Namasté klub je program zaměřený na aktivizující činnosti pro seniory a seniory s mírnými a středně 
těžkými projevy syndromu demence. 
Namasté péče je program zaměřený na péči o lidi s pokročilou demencí. Je to strukturovaný 
pečovatelský program, jehož základem je skloubení empatické zdravotní péče s individualizovanými 
aktivitami pro osoby s pokročilou demencí. Cílem je poskytnout pohodlí a potěšení lidem 
s pokročilými projevy syndromu demence prostřednictvím smysluplných aktivit a smyslové 
stimulace, zejména s využitím doteku. 
Zakladatelkou programu je Američanka paní Joyce Simard. Měli jsme tu čest a potěšení, že k nám 
paní Simard v červnu 2017 osobně přijela z USA, tento program nám osobně v Domově prezentovala 
a zaškolila naše spolupracovníky. Jsme jediné zařízení v  ČR, které péči v rámci tohoto programu 
poskytuje, jsme ale připraveni a považujeme za dobrou věc, proškolit v jeho aplikaci další domovy 
pro seniory. 
 
 
V září 2017 jsme již potřetí obhájili certifikát Vážka, který je udělován Českou alzheimerovskou 
společností zařízením, které poskytují sociální péči uživatelům s onemocněním demencí na vysoké 
úrovni.  
Nelze zapomenout na prezentaci zařízení formou Mezigeneračního dne, který se uskutečnil v září 
2017. Během této akce došlo formou aktivit k propojení všech generací od dětí až po seniory. Všem 
účastníkům jsme na požádání změřili krevní tlak a hladinu cukru v krvi. Při této akci se pekly bélešky, 
děti měly k dispozici skákací hrad, tvořivé dílničky, k poslechu hrála cimbálová muzika a dívčí skupina 
Rózinky. 
 
 

 
 
 
Dne 9.11.2017 převzala v Senátu Parlamentu České republiky Cenu sympatie vyhlašovanou 
časopisem Péče o seniory ve spolupráci s Radou kvality ČR naše pracovnice – vedoucí úseku sociálně-
zdravotní péče paní Mgr. Miroslava Kouřilová.  
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Našich dvanáct uživatel opět absolvovalo v listopadu 2017 Univerzitu III. věku při Masarykově 
univerzitě v Brně jako studenti. 
Toto studium se mohlo uskutečnit díky spolupráci Jihomoravského kraje a Masarykovy Univerzity 
v Brně. Vzdělávání probíhalo formou 6 seminářů, které byly zaměřeny na trénování paměti a dalších 
kognitivních funkcí, tentokrát o vyšší náročnosti ve srovnání s rokem 2016. Uživatelé během výuky 
plnili různá zadání, úkoly, cvičení, která vedla k posilování paměti, samozřejmostí bylo i zadávání 
úkolů  do dalších seminářů, na které se naši uživatelé jako studenti připravovali. 
Po absolutoriu se konalo slavnostní předání diplomů za účasti  zástupce Masarykovy univerzity Petra 
Adamce a lektorů manželů Dohnálkových. 
 
V září jsme  navštívili „Pražské gerontologické dny “. 
 

 

 

 
 

 
Během roku 2017 jsme obdrželi finanční a věcné  dary v celkové výši 240 tis. Kč. Z poskytnutých darů 
jsme koupili elektrickou vanu pro uživatele, vybudovali nový server, noční stolky pro uživatele, 
rehabilitační vozík, televizor, rehabilitační pomůcky, rotoped. 
 
 

• Řešení mimořádných událostí, při nichž byl ohrožen majetek, zdraví nebo život 
 

V roce 2017 došlo z důvodů rozsáhlého krupobití k zaplavení pokojů a chodby vodou . Příčinou byla 
netěsnící okna. Nevznikla žádná škoda na majetku, pouze se prohloubila netěsnost oken. Na základě 
této havárie nám byla zřizovatelem poskytnuta dotace na opravu oken ve výši 9 mil. Kč. Oprava bude 
realizována v roce 2018.  

 

I.2. Sociální a výchovná péče  

 
 
 

 

Kapacita zařízení v roce 2017 byla celkem 87 uživatelů 

Poskytovaná služba Domov pro seniory (DS): 26 uživatelů 

Poskytovaná služba Domov se zvláštním režimem (DZR): 61 uživatelů 

   

Počet uživatelů k 31.12.2017 celkem 86 uživatelů 

DS 25 uživatelů 

DZR 61 uživatelů 

   

Využití obložnosti zařízení  celkem 99,66 % 

DS             99,74% 

DZR            99,47% 

    

• Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů 

• Kapacita zařízení 
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Počet příjmů  celkem 27 uživatelů 

DS           6 uživatelů 

DZR 21 uživatelů 

    

Ukončení pobytu  celkem 27 uživatelů 

DS (5 uživatelů zemřelo + 2 odešli na DZR)  7 uživatelé 

DZR (19 uživatelů zemřelo + 1 odešel do domácnosti) 20 uživatelů 

 
 

• Aktuální stav žádostí o umístění žadatelů o soc. službu k 31. 12. 2017 
 
Počet neuspokojených žadatelů o soc. službu Domov pro seniory: 63 žadatelů. 
Počet neuspokojených žadatelů o soc. službu Domov se zvláštním režimem: 72 žadatelů. 
 
Počet odmítnutých žadatelů z důvodu nesplnění cílové skupiny: 6 
Počet odmítnutých žadatelů z důvodu, že nejsou v nepříznivé sociální situaci: 7 
 
Přehled žadatelů je aktualizován vždy před jednáním Poradní skupiny, která rozhoduje o přijetí 
uživatele do zařízení, anebo pokud není žádný nástup, aktualizuje se jednou za 6 měsíců. 
Poslední aktualizace Přehledu žadatelů soc. služby Domov pro seniory byla provedena dne 
28. 12. 2017 a soc. služby Domov se zvláštním režimem byla provedena dne 28. 12. 2017. 
 

 
 

 
Věková struktura k 31.12.2017 
 
Soc. služba Domov pro seniory: 
 

Věková struktura Počet uživatelů 

ve věku do 65 let 0 

ve věku 66 – 75 let 5 

ve věku 76 – 85 let 6 

ve věku 86 – 95 let 13 

ve věku nad 96 let 1 

 
 

Soc. služba Domov se zvláštním režimem: 
 

Věková struktura Počet uživatelů 

ve věku do 65 let 2 

ve věku 66 – 75 let 7 

ve věku 76 – 85 let 23 

ve věku 86 – 95 let 27 

ve věku nad 96 let 2 

 
 
 
 

• Věková struktura uživatelů, průměrný věk uživatelů 
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• Průměrný věk uživatelů 
 

Průměrný věk uživatelů  83,9 let 

DS 84,2 let 

DZR  83,6 let 

 
 

 
 

 

Pokoj na DS na DZR 
Počet 

celkem 

jednolůžkový (nadst.) 2 0 2 

jednolůžkový 2 1 3 

dvoulůžkový 11 1 12 

třílůžkový 0 14 14 

čtyřlůžkový 0 4 4 

Počet pokojů celkem 15 20 35 

 
 
Úhrada za ubytování 
 
V roce 2017 se  nezvyšovala úhrada za ubytování. 
 
Úhrada za ubytování od 1. 1. 2017 
 

Počet 
lůžek 

Úhrada za ubytování 
denně v Kč 

Úhrada za stravu 
denně v Kč 

Úhrada za diabetickou stravu 
denně v Kč 

1 (nad 10 m2) 180        (5 400) 144          (9 720) 152                (9 960) 

1 (do 10 m2) 177        (5 310) 144          (9 630) 152                (9 870) 

2 164        (4 920) 144          (9 240) 152                (9 480) 

3 157        (4 710) 144          (9 030) 152                (9 270) 

4  155        (4 650) 144          (8 970) 152                (9 210) 

 
 
Úhrada za stravování 

 
V roce 2017 se zvyšovala úhrada za stravu o 10,-Kč na den, tzn. o 300,-Kč měsíčně. 
 
Úhrada za stravu od 1. 1. 2017 
 

Počet 
lůžek 

Úhrada za ubytování 
denně v Kč 

Úhrada za stravu 
denně v Kč 

Úhrada za diabetickou stravu 
denně v Kč 

1 (nad 10 m2) 180        (5 400) 144          (9 720) 152                (9 960) 

1 (do 10 m2) 177        (5 310) 144          (9 630) 152                (9 870) 

2 164        (4 920) 144          (9 240) 152                (9 480) 

3 157        (4 710) 144          (9 030) 152                (9 270) 

4  155        (4 650) 144          (8 970) 152                (9 210) 

• Úroveň poskytovaných služeb - ubytování 
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Uživatelé obou sociálních služeb se v roce 2017 zúčastnili těchto akcí: 
 
 
6. 1. 2017 - Tři králové – děti z místní MŠ přišly popřát našim uživatelům vše nejlepší do nového roku 
a zazpívat 
 
10. 1. 2017 - Živý betlém – pracovníci zahráli uživatelům divadlo o narození Ježíše 
 
18. 1. 2017 - Novoroční večírek – tradiční posezení při harmonice s bohatým občerstvením pro 
uživatele.  
 
22. 2. 2017 Studenti oděvní školy – přišli za uživateli a připravili jim aktivity, které doprovázela 
mladá cimbálová muzika z místní ZUŠ 
 
23. 2. 2017 – Fašanková obchůzka – pracovníci a uživatelé oblečeni do masek chodili po domově a 
dělali fašankové veselí 
 
28. 2. 2017 - Fašankáři z mateřské školy – děti z mateřské školky v maskách přišli zazpívat a potěšit 
naše seniory 
 
24. 3. 2017 – Beseda o zdraví, zdravé výživě a pohybu – studentka vysoké školy a nutriční 
terapeutky přišly popovídat seniorům o zdravé výživě a jak je důležité se hýbat, pokud to dovolí 
zdravotní stav 
 
5. 4. 2017 – Soutěž ve zpěvu ve Skalici – naši senioři vystoupili s tancem na vozíku, které bylo pro 
všechny účastníky překvapením  
 
26. 4. 2017 – Pečení slaných tyčinek s dětmi z Lesní školky - děti z Lesní školky přišly pomáhat 
seniorkám s pečením 
 
26. 4. 2017 – Zakončení projektu Setkání generací – studenti z oděvní školy přišli poděkovat 
seniorům za to, že je mohli fotografovat, připravili si pro ně občerstvení, hrála místní cimbálka a 
studenti předávali uživatelům almanachy s fotografiemi 
 
28. 4. 2017 – Čarodějnický rej – pracovnice převlečené za čarodějnice chodily po domově a 
navozovaly čarodějnickou náladu 
 
10. 5. 2017 - Tvorba papírových růží s dětmi z Lesní školky – děti z Lesní školky přišly pomoct 
uživatelkám s výrobou papírových růží, které pak slouží na výzdobu Strážnice při folklorním festivalu 
a vinobraní 
 
17. 5. 2017 – Pečení bélešků s dětmi z Lesní školky – děti pekly společně s uživatelkami bélešky 
 
31. 5. 2017 Canisterapie a děti z Lesní školky – do domova přišla canisterapeutka se svým psem a 
uživatelům i dětem předváděla práci se psem, výcvik, péči o psa 
 
8. 6. 2017 – Soutěž v pétanque v S - centru Hodonín – naši uživatelé vyjeli do domova do Hodonína, 
kde soutěžili ve hře pétanque 
 
13. 6. 2017 – Předávání růží na radnici – uživatelky za doprovodu pracovníků a paní ředitelky jely 
předávat papírové růže na výzdobu města paní starostce 
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14. 6. 2017 – Loutkové divadlo pro děti z Lesní školky – za to, že chodí děti tak poctivě pomáhat, 
připravili si uživatelky pro děti loutkové divadlo 
 
20. 6. 2017 – Vystoupení souborů v domově – jako už pravidelně přišly do zařízení soubory aby nás 
potěšily svým kulturním vystoupením – přišly soubory z Turecka a z Velké Británie 
 
22. 6. 2017 – Generální zkouška Mezinárodního folklorního festivalu – naši uživatelé se zúčastnili 
generální zkoušky MFF v zámeckém parku ve Strážnici 
 
3. 8. 2017 – Promítání fotek z Benátek a Kovozoo – promítání fotek z krásných Benátek a 
vzpomínání uživatelů, kteří v Benátkách také byli 
 
3. 9. 2017 – Mezigenerační den – akce zaměřená na propojení generací. Vystoupení souboru 
Demižón a Demižónek, dívčí skupiny Rózinky, dílničky pro děti, malování na obličej, skákací hrad pro 
děti, pečení a ochutnávání bélešků 
 
7. 9. 2017 – Opékání špekáčků – tradiční akce konající se na terase domova. Ke špekáčkům byl 
podáván burčák. 
 
9. 9. 2017 – Strážnické vinobraní – tradiční akce pořádaná Městem Strážnice. Uživatelé se byli 
podívat na kulturní akci na náměstí a pochutnali si přitom i na burčáku. 
 
27. 9. 2017 – Úvodní hodina Univerzity třetího věku – seznámení s projektem, posezení se 
zástupcem Masarykovy univerzity, Dohnalovými a paní ředitelkou.  
 
4. 10. 2017 – Vystoupení žáků ZŠ Strážnice – žáci přišli potěšit naše uživatele vystoupením ke Dnu 
seniorů 
 
4. 10. 2017 – Harmonikář – pan Mrkva přišel potěšit naše uživatele svými písničkami a hrou na 
harmoniku 
 
4. 10. 2017 – Univerzita třetího věku 2. hodina – procvičování paměti, postřehu, fantazie, fyzické 
cvičení, zpěv, recitace 
 
11. 10. 2017 – Univerzita třetího věku 3. hodina - procvičování paměti, prostorové orientace fyzické 
cvičení, zpěv, recitace 
 
12. 10. 2017 – Pomáhám protože chci … Vystoupení žáků ze ZŠ Vnorovy – v rámci projektu opět 
přišli do domova žáci aby potěšili naše uživatele vystoupením plným písní, básní, recitací, předčítání 
a hry na hudební nástroje. 
 
18. 10. 2017 - Univerzita třetího věku 4. hodina - procvičování paměti, prostorové orientace fyzické 
cvičení, zpěv, recitace 
 
1. 11. 2017 –  Univerzita třetího věku 5. hodina - procvičování paměti, prostorové orientace fyzické 
cvičení, zpěv, recitace 
 
15. 11. 2017 – Univerzita třetího věku 6. hodina - procvičování paměti, prostorové orientace fyzické 
cvičení, zpěv, recitace 
 
22. 11. 2017 - Univerzita třetího věku – předávání diplomů – slavnostní předávání diplomů za 
přítomnosti zástupce Masarykovy univerzity 
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23. 11. 2017 – Setkání uživatelů se starostkou a místostarostou Strážnice – starostka přišla 
pogratulovat uživatelům k získaným diplomům a popřát krásné vánoční svátky 
 
23. 11. 2017 - Ježíškova vnoučata – v rámci projektu Českého rozhlasu přišly předat dárci dárky 
našim uživatelům  
 
5. 12. 2017 – Mikulášská obchůzka – obchůzka Mikuláše s čerty a anděly, rozdávali uživatelům 
balíčky s ovocem a sladkostmi 
 
19. 12. 2017 – Cukrovífest – ochutnávka cukroví, které napekli pracovníci 
 
27. 12. 2017 – Vystoupení cimbálové muziky – cimbálka chodila po chodbách domova a dělala 
uživatelům radost 
 
28. 12. 2017 – Kytarové vystoupení – mladý muzikant přišel na kytaru zahrát lidové písničky a písně 
Milana Chladila  
 
 
Přehled aktivizačních akcí: 
 
 
➢ leden – trénování paměti, reminiscence na téma „Tři králové“, živý betlém, novoroční večírek, 

oslava narozenin, pečení slaných šneků, reminiscence na téma „Jak jsme chodili na plesy a 
tancovačky“, pečení bálešků, trénování paměti, práce s papírem, látkou, kresba, malba, 
procvičování jemné motoriky, hry s míčem, terapeutickým padákem, kognitivní hry, společenské 
hry, čtení 
 

➢ únor – výroba patentů z bramborového těsta, reminiscence na téma „Únor bílý… aneb co se 
dělalo v zimě“, zabíjačkové speciality, oslava narozenin, pečení sladkých šneků z kynutého těsta, 
reminiscence na téma „Fašank“, výroba sladkých milostí, fašankový obchůzka, výroba 
jednoduchých masek, příprava drobných výrobků na velikonoce, vyšívání, šití, práce s papírem, 
trénování paměti formou kvízů a kognitivních her, nácvik písní na fašank, pohybové hry, hry 
s pomůckami, stolní hry, vysévání semen do truhlíků 

 
➢ březen – reminiscence na téma „Moje oblíbená kniha“, výroba jednohubek spojená se 

vzpomínáním na oslavy MDŽ, oslava narozenin, reminiscence na téma „ První jarní den, aneb co 
jsme dělali na jaře“, pečení perníků na velikonoční jarmark, šití a výroba drobných ozdob na 
velikonoční jarmark, práce s látkou, papírem, úprava záhonů, sázení květin do truhlíků, 
procházky po zahradě, kognitivní hry na cvičení paměti, hry s míčem, společenské hry 

 
➢ duben – účast na soutěži ve zpěvu ve slovenské Skalici, velikonoční zpívání, oslava narozenin, 

reminiscence na téma „Velká noc aneb tradice a zvyky Velikonoc“, pečení velikonočního 
beránka, výroba slaných sušenek, reminiscence na téma Jaro je tady, rej čarodějnic, velikonoční 
výzdoba, malování a lepení vajíček, kresba, šití, práce na zahradě, sázení květin do květináčů, 
procházky, posezení u kávy na terase, kognitivní hry na trénink paměti, společenské hry, hraní 
kuželek, míčové hry, cvičení s terapeutickým padákem 

 
➢ květen – reminiscence na téma „Máj, lásky čas, anebo jak jsme se poprvé zamilovali“, pečení 

perníkových koníčků, pečení bálešků, reminiscence na téma“ Svatba“, oslava narozeniny, výroba 
papírových růží na strážnické slavnosti, výroba drobných výrobků na výzdobu, kresba, pobyt a 
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procházky po zahradě, sportovní hry, pétanque, kuželky, míčové hry, terapeutický padák, sázení 
květin, kognitivní trénink 

 
➢ červen – pečení šátečků z nekynutého těsta, oslava narozenin, reminiscence na téma „Slavnosti 

a poutě v okolí“, soutěž v pétanque v Hodoníně, výroba zmrzlinových pohárů s ovocem, 
strážnické slavnosti, loutkové divadlo pro děti z Lesní školky, předávání papírových růží na 
radnici, výroba papírových růží, aktivity s dětmi z Lesní školky, kresba, drobné ruční práce 
s papírem, pobyt na zahradě, procházka do cukrárny, trénink paměti, pétanque, hry s míčem, 
cvičení 
 

➢ červenec – reminiscence na téma „Slovanští věrozvěsti Cyril a Metoděj“, Večer lidí dobré vůle 
Velehrad 2017, přímý přenos z koncertu, přímý přenos slavnostní mše ke svátku Cyrila a 
Metoděje, oslava narozenin, pečení slaných tyčinek, výroba ovocných pohárů, reminiscence na 
téma „Čas prázdnin a dovolených“, drobné ruční práce, výroba koláže, kresba, sportovní aktivity 
s míčem, pomůckami, relaxace, pobyt na zahradě, procházky 

 
➢ srpen – návštěva nemocných a svaté smíření, mše svatá, strážnická pouť, oslava narozenin, 

pečení sladkého pečiva, reminiscence na téma „Poutě, slavnosti, dožínky…“, výroba 
jednohubek, tvorba rukodělných výrobků, zkouška loutkového divadla, trénink paměti, míčové a 
jiné pohybové aktivity, pobyt na zahradě 

 
➢ září – Mezigenerační den, Strážnické vinobraní, dýňový týden v kuchyni, oslava narozenin, 

opékání špekáčků, pečení slaného pečiva, reminiscence na téma „Jak jsme chodili do školy“, 
pečení bálešků, práce s papírem, slaným těstem, kresba, procházky po zahradě, kognitivní hry, 
hry s míčem a pomůckami, zpívání 
 

➢ říjen – Týden sociálních služeb, den otevřených dveří, vystoupení žáků ZŠ Strážnice, posezení u 
harmoniky, výroba jablečného kompotu, pečení sladkého pečiva, Univerzita třetího věku, 
vystoupení žáků ZŠ Vnorovy, oslava narozenin, posezení u punče, reminiscence na téma „Polní 
práce“, schůzka vedení domova s uživateli a příbuznými, návštěva dětí z lesní školky, mše svatá, 
podzimní dekorace, šití andělíčků, koláž, výroba přáníček, kresba, procházky po zahradě, 
kognitivní hry, hry a cvičení s pomůckami, zpívání 

 
➢ listopad – Univerzita třetího věku, reminiscence na téma „Památka na zesnulé“, výroba 

jednohubek, oslava narozenin, univerzita třetího věku, předávání vysvědčení univerzity třetího 
věku, pečení sladkého pečiva, reminiscence na téma „Dlouhé zimní večery, aneb co jsme dělali“, 
návštěvy dětí z lesní školky, výroba andělíčků, vánoční dekorace, přání, adventní výzdoba, 
trénování paměti, hry s míčem, terapeutickým padákem, zpěv, předčítání, poslech hudby 
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➢ prosinec – přijde Mikuláš, pečení perníků s dětmi z lesní školky, oslava narozenin, cukrovífest, 

kytarové vystoupení, vystoupení cimbálové muziky, reminiscence na téma „Mikuláš, Prožívání 
adventu, Lucie, jak jsme slavili Vánoce, zvyky a tradice v prosinci“, vánoční výzdoba, šití 
andělíčků, kresba, cvičení s pomůckami, kognitivní hry, stolní hry, předčítání, zpěv 
 

Kromě těchto společných akcí se na každé sociální službě konají různé samostatné aktivizační 
činnosti: 
 – společenské hry, prohlížení fotografií, setkávání s ostatními uživateli, pečení, výroba jednohubek, 
příprava jednoduchých občerstvení, oslavy narozenin, posezení při kávě, výzdoba oddělení podle 
jednotlivých ročních období apod. 
 

 
Od dubna do října dle počasí, je využívána zahrada a venkovní terasa k rehabilitačním cvičením, 
k procházkám, pobytu na čerstvém vzduchu, setkání uživatel s jejich rodinami nebo blízkými. Na 
zahradu a terasu mohou být uživatelé vyvezeni i na lůžkách.  
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I.3. Zdravotní péče  

 

 

• Zajištění lékařské péče 
 
Praktická lékařka MUDr. Knotková ordinuje v zařízení 1x týdně, vždy v pondělí odpoledne. Délka 
ordinačních hodin se přizpůsobuje aktuálním potřebám uživatel. Uživatelé si praktického lékaře 
mohou zvolit podle své vlastní vůle. Většina je registrována u MUDr. Knotkové, jedna uživatelka byla 
v roce 2017 registrována u MUDr. Řičicové. U této uživatelky byla lékařská péče zajišťována ve 
spolupráci s rodinou (donáška receptů, poukazů) a po telefonické domluvě. 
Mimo ordinační dobu v zařízení řeší zdravotní stav uživatel zdravotní sestra s lékařkou telefonicky. 
Pokud se objeví závažný zdravotní problém, odesílá zdravotní sestra po dohodě s lékařkou uživatele 
na odborné vyšetření na specializované pracoviště nebo do nemocnice. Při náhlém zhoršení 
zdravotního stavu uživatele zdravotní sestra přivolá RZS. 
Pravidelně 1x měsíčně navštěvují zařízení tři specialisté. Internista MUDr. Milan Odrazil, který během 
roku 2017 pečoval celkem o 64 uživatel. Součástí jeho vyšetření je EKG, měření TK, vyšetření krve. 
Diabetolog MUDr. Mário Grossmann pečoval v roce 2017 o 42 uživatel. Psychiatr MUDr. Vítězslav 
Pálenský pečoval v roce 2017 celkem o 77 uživatel. V případě potřeby je s odbornými lékaři možná 
telefonická konzultace.  
Ve Strážnici spolupracujeme se specialisty – oční MUDr. Plesníková, neurolog MUDr. Hudečková, 
stomatolog MUDr. Hořáková, gynekolog MUDr. Poláčiková. Všechny jmenované ambulance mají 
bezbariérový přístup a uživatele k vyšetření doprovází pracovník sociální péče.  
O uživatele s PEG a gastrostomií pečuje lékařka nutriční ambulance MUDr. Smetková. Předepisuje 
enterální výživu.  
Další odborná péče je zajišťována poliklinikou Veselí nad Moravou, nemocnicí Hodonín, nemocnicí 
Kyjov (kardiostimulační poradna, urologie, cévní, kožní, chirurgie, ortopedie, nefrologie, interní a 
hematologická ambulance). Do těchto ambulancí uživatele dopraví sanitka, doprovázeni jsou podle 
potřeby pracovníkem sociální péče. 
Pracovnice centra pro sluchově postižené Hodonínsko a.s. navštěvuje naše zařízení 1x měsíčně a 
zajišťuje opravu naslouchadel, dodává baterie a drobné příslušenství k naslouchadlům. Poskytuje 
poradenský servis. Služeb centra v našem zařízení využívá i veřejnost. 
 
 
 
 

• Výskyt a prevence vzniku dekubitů 
 
 
Dekubit je vážným problémem a zároveň zbytečnou komplikací pro uživatele, proto je prevence 
vzniku považována za nejúčinnější metodu. Polohovací lůžka jsou vybavena pasivní antidekubitální 
matrací. Pokud je vyhodnoceno zvýšené riziko vzniku dekubitu vkládáme do lůžka aktivní 
antidekubitní matraci. Lůžka jsou vybavena polohovacími pomůckami, polštáři. Uživatelé 
s vyhodnoceným rizikem vzniku dekubitů jsou pravidelně polohováni, intervaly jsou přizpůsobeny 
potřebám konkrétního uživatele. Důležitou součástí prevence je péče o pokožku – důkladná hygiena, 
suché a čisté prádlo, promazávání pokožky, masáže. Dbáme na vyváženou stravu a dostatek tekutin. 
V roce 2017 jsme řešili dekubit u celkem 12 uživatel, z toho 2 x dekubity III. stupně u uživatel ve 
vážném zdravotním stavu (terminální stav), u všech probíhalo hojení. U 2 klientů bylo hojení 
dekubitu dlouhodobé, u 8 klientů byly drobné, povrchové dekubity s krátkou dobou hojení. Ošetření 
dekubitů provádí zdravotní setra dle ordinace praktického lékaře nebo chirurga.  
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II. Plnění úkolů v personální oblasti 
 

• Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií – pohyb zaměstnanců v roce 
2017 

 

      

příloha OSV 

kategorie 

platová 
třída 

k 
1.1. 2017 

z
m

ě
n

a
 t

ří
d

y
 v

 

p
rů

b
ě
h

u
 r

o
k
u

 

p
o

č
e
t 

z
a
m

ě
s
tn

a
n

c
ů

 

(f
y
z
ic

k
ý
) 

změna počtu 
zaměstnanců 

průměrný 
přepočtený 

stav 
zaměstnanců 

za celý rok 
přírůstky úbytky 

ředitel  12   1     1 

finanční účetní 10   1     1 

účetní           0 

technický pracovník 9   1     1 

mzdový účetní, personalista 9   1     1,1 

manažer kvality           0 

ostatní           0 

THP celkem     4 0 0 4,1 

všeobecná sestra  10   11     11 

všeobecná sestra            0 

nutriční terapeut           0 

fyzioterapeut           0 

masér           0 

ošetřovatel           0 

sanitář           0 

zdravotničtí pracovníci 
celkem     11 0 0 11 

vychovatel           0 

vychovatel           0 

vychovatel           0 

pedagogičtí pracovníci 
celkem     0 0 0 0 

pracovník v soc. službách - 
nepedagogická, aktivizační 
činnost 7   1     1 

pracovník v soc. službách  - 
přímá obslužná péče 5   30 7 7 30,3 

pracovník v soc. službách - 
asistenční služby           0 

sociální pracovník 9   2     1,9 

sociální pracovník           0 

pracovníci v  sociálních 
službách  celkem 5   33 7 7 33,3 

kuchař 5   6     6,6 

pomocný kuchař           0 

provozář - vedoucí stravování 7   1     1 

pradlena 2   3     3,1 

krejčí           0 
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uklízečka 2   5     5 

řidič           0 

údržbář (zedník, elektrikář, 
truhlář…) 5   1     1 

skladník 5   1     1 

vrátný 2   3 1 1 2,8 

ostatní, výše neuvedení           0 

provozní zaměstnanci celkem     20 1 1 20,5 

CELKEM zaměstnanci     68 8 8 68,9 

 

 

 
 

•     Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období 
 

 
1. Zdravotničtí pracovníci 

 
Od 3.7. 2017 nastoupila nová vedoucí oddělení zdravotní péče, předcházející pracovnice ukončila 
pracovní poměr dohodou k 30.6.2017  

 
2. Pracovníci v sociálních službách 

 
V kategorii pracovníci v sociálních službách – přímá obslužná péče uvádíme osm přírůstků a osm 
úbytků. 
V průběhu roku 2017 jsme přijali jedenáct pracovníků na uvolněná místa, popřípadě na zástupy 
za dlouhodobé nemoci, jedna pracovnice odešla na rodičovskou  dovolenou.  
Pracovní poměry byly ukončeny z těchto důvodů: 
-  ukončením pracovního poměru dohodou  
-  zrušením pracovního poměru ve zkušební době  

 
3. Provozní zaměstnanci 

 
V kategorii kuchař jsme přijali dva pracovníky na zástup za dlouhodobou nemoc. V kategorii 
vrátných jsem přijali dvě pracovnice za zástup za dlouhodobou nemoc, jednu pracovnici jako 
zástup za nemoc u kategorie pradleny.   
 
4.  THP pracovníci 
 
V říjnu 2017 jsme přijali novou personalistku na přípravu po odchodu stávající, která ukončila 
pracovní poměr dohodou, a to k 30.11.2017.  
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•         Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období 

 

    
příloha OSV 

struktura zaměstnanců 

p
o

č
e
t 

 z
a
m

ě
s
tn

a
n

c
ů

 

průměrná 
platová třída 

průměrný plat 

A. služby sociální 33   

p
ra

c
o

v
n

íc
i 

v
 s

o
c
iá

ln
íc

h
 

s
lu

ž
b

á
c
h

 

PSS - přímá obslužná péče 30 4,9 21 744 

PSS - základní výchovná, nepedagogická,  aktivizační 
činnost 1 7 25 202 

PSS - asistenční služby       

PSS - koordinátor       

PSS - pečovatelská činnost       

sociální pracovník 2 9 28 836 

B. služby pedagogické 0   

vychovatelé       

C. služby zdravotnické 11   

z
d

ra
v
o

tn
ič

tí
 

 z
a
m

ě
s
tn

a
n

c
i 

sanitáři       

maséři       

ošetřovatelé       

všeobecné sestry 11 10 34 065 

nutriční terapeuti       

fyzioterapeuti       

D. ostatní 24   

hospodářskosprávní a provoznětechničtí zaměstnanci 4 10 40 212 

zaměstnanci převážně manuálně pracující 20 3,5 17 662 

PRŮMĚR celkem x   23 842 
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Čerpání mzdových prostředků podle jednotlivých složek platu                příloha OSV 

    

údaje v Kč 

Mzdové prostředky  
rok 2016  

 
rok 2017 

rozdíl 

1 a b b - a 

platový tarif 11 177 604 12 483 740 1 306 136 

příplatek za vedení  208 335 230 478 22 143 

zvláštní 
příplatky 

skupina I. 204 546 175 667 -28 879 

skupina II. 240 660 238 615 -2 045 

skupina III.   48 000 48 000 

osobní příplatek 1 835 040 1 842 839 7 799 

příplatek za noční práci 242 695 268 720 26 025 

příplatky za soboty a neděle 661 399 717 853 56 454 

příplatek za svátek * 407 0 -407 

práce přesčas 11 278 8 655 -2 623 

příplatek za dělenou směnu 0 0 0 

odměna za pracovní pohotovost 0 0 0 

odměny mimořádné 1 078 656 1 488 307 409 651 

odměny k životnímu výročí 30 000 10 000 -20 000 

náhrady platu 2 046 776 2 334 126 287 350 

OON** 

odstupné 0 0 0 

DPP 95 604 89 621 -5 983 

DPČ   0 0 

Celkem 17 833 000 19 936 621 2 103 621 

Stanovený objem prostředků na platy 0 0 0 

rozdíl čerpání  -17 833 000 -19 936 621 -2 103 621 

krytí případného přečerpání mzdového limitu       
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evidenční počet 
zaměstnanců  

stav k 1.1. příslušného roku 70,00 68,00 -2,00 

plánované zvýšení zaměstnanců 0   0 

skutečné navýšení zaměstnanců -1,00   1,00 

stav k 31.12. 69,00 68 -1,00 

*V případě čerpání příplatku za svátek uvést zdůvodnění, proč nebylo možné poskytnout zaměstnanci náhradní volno za svátek. 

Uvést u kterých funkcí byl příplatek vyplacen. 
   

     **uveďte komentář k vyplaceným OON 
   

     

použité zkratky: 
DPP - dohoda o provedené 
práci 

   

 

DPČ - dohoda o pracovní činnosti 
   

 
 
Komentář k vyplaceným OON: 
 
V roce 2017 jsme v ostatních osobních nákladech čerpali prostředky v těchto případech -  pro 
pracovníky v provozním úseku, kteří nám vypomáhali při zajištění provozu v době čerpání letních 
dovolených a krátkodobých nemocí u pracovníků vrátnice a prádelny. Od 1.1.2017 do 31.12.2017 
jsme přijali nutriční terapeutku, která na dohodu o provedení práce zajišťovala odbornou pomoc při 
sestavování jídelníčku s ohledem na dietní stravování uživatel.  Limit ostatních osobních nákladů 
jsme nedočerpali o 5 000,- Kč 
 
 
 

• Dodržování  bezpečnosti práce, pracovní úrazy 
 

 
Za sledované období byl hlášen jeden pracovní úraz. 
 
První pracovní úraz se stal pracovnici v sociálních službách – přímá obslužná péče, která prováděla 
úklid policové skříně a jedna police ji spadla na ruku  a došlo k naštípnutí kosti. Zavinění pracovnice 
nebylo zjištěno, došlo k proplacení ztráty na výdělku. 
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• Rozbor výše jednotlivých zvláštních příplatků dle funkcí 
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Od 1.7. 2017 došlo v souladu s Nařízením vlády 341/2017 Sb. ke změně zvláštních příplatků, a to u 
všeobecných sester –III. skupina, kde byl přiznán zvláštní příplatek ve výši 1000,- Kč 
 
 
 

• Rozbor příplatku za vedení 
 

    

příloha OSV 

Stanovené příplatky za vedení k 31.12.2017 

funkce stupeň 
řízení 

výše 
příplatku 

% počet 
podřízených 

§ 124 odst.4 
ZP 

ředitel  IV. 10 000 31 67 0 

vedoucí úseku sociálnězdravotní 
péče   4500 15,4 31 0 

vedoucí provozního úseku II. 4000 15,9 0 0 

vedoucí zdravotního odd. I. 2600 8,9 14 0 

vedoucí odd. stravování I. 1300 6 6 0 
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  III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 
 

Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace hospodařil v roce 2017 s účelově určeným 
příspěvkem na provoz ve formě vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby dle  § 101a 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, s účelově určeným 
příspěvkem na provoz ve formě vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby dle  § 105 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  s příspěvkem účelově 
určeným na opravy majetku od zřizovatele, s příspěvkem na provoz bez účelového určení od 
zřizovatele, s vlastními příjmy získanými při své činnosti v oblasti sociálních služeb, poskytnutými 
dary a příjmy z doplňkové činnosti.  

 
 
 

III.1. Výnosy 

 

 

 

 
Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých položek: 

 
 
Ve výši výnosů se promítly úhrady od zdravotních pojišťoven, navýšení úhrad od uživatelů a 

získání vyšších doplatků od rodin uživatelů.  

 

 
účet 601 tržby za vlastní výrobky 

 
Tržby za vlastní výrobky jsou tržby z prodeje výrobků z činnosti uživatelů v ergoterapii, 
prezentovaných při Dnu otevřených dveří a Velikonočním jarmarku na JMK                                      
                                                                                                                                                                  3.705,- Kč 

 
účet 602 – tržby z prodeje služeb  
 

Tržby z prodeje služeb jsou z hlavní činnosti – úhrady za stravování, ubytování a poskytnuté sociální 
služby, za zdravotní výkony od zdravotních pojišťoven, odebrané obědy pro zaměstnance, 
fakultativní služby a doplňkové činnosti – tržby za odebrané obědy především Charitou Strážnice. 

 

 
účet 602 - tržby z prodeje služeb celkem  

 
 

účet 602 - tržby z prodeje služeb celkem 23.731.464,45 

hlavní činnost: 

602  0305 – tržby za odebrané obědy z kuchyně pro zaměstnance 330.435,00 

602 0302 – tržby z úhrad za ubytování  4.932.126,00 

602 0304 – tržby za poskytování stravy 4.251.891,00 

602 0301 – tržby za poskytnuté soc. služby 11.114.630,00 

• Podrobný rozpis všech výnosů 
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602 0307 – za poskytnutí fakultativních služeb 5.951,00 

602 0310  - tržby-mezigenerační den 20.000,00 

602 0320-0326– za zdravotní výkony od zdravotních pojišťoven 3.076.431,45 

účet 648 – zúčtování fondu   

- použití rezervního fondu k dalšímu rozvoji PO 0,00 

- použití rezervního fondu  - nákup majetku z darů   141.591,00 

účet 649 0300 ostatní výnosy z hmotných darů 16.990,00 

účet 672 0510 - příspěvek na provoz neúčelově určený (odpisy, mzdy 
všeobecné sestry) 3.261.000,00 

účet 672 0520  - příspěvek na provoz účelově určený  dle § 105 zákona 
č.108/2006 Sb. o sociálních službách 3.162.400,00 

účet 672 0521 – příspěvek na provoz účelově určený  dle § 101 a zákona 
č.108/2006 Sb. o sociálních službách 4.966.700,00 

účet 672 0522 – příspěvek účelově určený na opravy 306.496,00 

účet 672 0750 – čas.rozl.trans. - odpisy 5.604,00 

účet 669 0400-ostatní finanční výnosy-bonus banka 1.692,00 

doplňková činnost:   

602 0260 – tržby za odebrané obědy 344.955,00 

602 0270 – tržby z pořádání konferencí 0,00 

  

Výnosy celkem 35.942.597,45 Kč 

 
Platby od uživatel činily celkem - úč. 315 0200   MD Kč                                                  20.722.355,00,- Kč 
 
 

• Zdůvodnění výrazných odchylek ve výnosech: 
 
 
U příspěvku na péči byl sestavený rozpočet na rok 2017 ve výnosech 10.993 tis. Kč , skutečnost 

11.115 tis. Kč, rozdíl 122 tis. Kč. Rozdíl je jednak z důvodů pravidelného vyhodnocování zdravotního 

stavu uživatel a následného podání žádosti o zvýšení příspěvku, rovněž jsou smlouvy o poskytování 

sociálních služby uzavírány zejména s uživateli III. a IV. stupně PNP. 

Výnosy od zdravotních pojišťoven – sestavený rozpočet ve výnosech byl  2.973 tis. Kč a skutečnost 

3.076 tis. Kč. Rozdíl 103 tis. Kč je v důsledku zhoršujících se zdravotních stavů uživatel a tím vyšším 

růstem provedených zdravotních úkonů a zvýšením hodnoty bodu od zdravotních pojišťoven. 

Při sestavování rozpočtu bylo zapojeno z rezervního fondu  300 tis. Kč,  skutečné čerpání 0 tis. Kč. K 

úspoře čerpání došlo v důsledku poskytnuti finanční darů  a proto nebylo čerpání fondu v plánované 

výši. 

Čerpání rezervního fondu – použití finančních darů nebylo rozpočtováno, skutečnost je 141 tis.Kč. 
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Jednou ze složek úhrad za stravování, ubytování a poskytované sociální služby byla výše přiznaného 
příspěvku na péči 
 

 
 

 
- poskytovaná soc. služba: domov pro seniory (26 uživatel) 

 

počet uživatelů  druh Kč celkem v Kč 

1 I. stupeň 880 880 

9 II. stupeň 4 400 39 600 

12 III. stupeň 8 800 105 600 

3 IV. stupeň  13 200 39 600 

1 bez PNP 0 0 

  celkem 185 680 

 
Měsíční předpis příspěvku na péči v roce 2017 činil pro domov pro seniory:       185 680,-Kč 
 
 

- poskytovaná soc. služba: domov se zvláštním režimem (61 uživatel) 
 
 

Měsíční předpis příspěvku na péči v roce 2017 činil pro domov se zvláštním režimem: 730 400,-Kč 
 
 
Průměrný měsíční počet uživatel se sníženou úhradou - 30 uživatel, u 20 uživatel doplácí příbuzní do 
plné výše úhrady, u 4 uživatel částečně doplácejí. To znamená, že průměrný měsíční počet se 
sníženou úhradou byl 6 uživatel. 
 
Průměrná měsíční výše rozdílu mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt od uživatel činí 9 407,-Kč, 
ročně uživatelé se sníženou úhradou neuhradili 112 884,-Kč. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Příspěvek na péči 

počet uživatelů  druh Kč celkem 

0 I. stupeň 880 0 

2 II. stupeň 4 400 8 800 

13 III. stupeň 8 800 114 400 

46 IV. stupeň  13 200 607 200 

 celkem 730 400 
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III.2. Náklady 
 

 
 

Účet Předmět  Kč 

501 0310  nádobí a drobné kuch. potřeby  15 418,00 

501 0320  kancelářské potřeby  82 586,97 

501 0325  prac. příručky, časopisy, noviny  49 589,70 

501 0350  prádlo  102 402,00 

501 0360  čisticí, desinfekční a ost.materiál  458 314,55 

501 0370  PHM  22 032,80 

501 0380  ND - údržba  136 464,00 

501 0390  pro ergoterapii  12 459,00 

501 0420  potraviny - uživatelé  2 642 938,00 

501 0421  potraviny - zaměstnanci  330 435,00 

501 0700  Zdravotnický materiál  228 639,03 

501 0931  DDHM do 2.999,99 Kč  44 259,00 

501 0260  potraviny - doplňková činnost  185 745,00 

501 0270  ost.materiál - doplňková činnost  4 296,23 

501 0933  DDHM  -do 2.999,90 hm.dary  6 480,00 

501 0960  Mezigenerační den  5 329,00 

501 spotřeba materiálu  4 327 388,28 

502 0300 spotřeba elektřiny   633 261,67 

502 0301 spotřeba el.MPSV   23 525,00 

502 0400 spotřeba plynu   656 230,00 

502 0401 spotřeba pl.MPSV   27 839,00 

502 0260 spotřeba elektřiny doplňková činnost  7 119,38 

502 0270 spotřeba plynu doplňková činnost  2 906,92 

502 spotřeba energie   1 350 881,97 

503 0300 vodné   128 379,09 

503 0260 vodné doplňková činnost  2 466,84 

503 spotřeba ost. neskl. dodávek  130 845,93 

511 0311 oprava a udrž.- budov, stavební práce  628 562,00 

511 0312 dopravní prostředky  8 797,00 

511 0313 ost. běžné opravy strojů a zařízení  195 856,70 

511 0260 ost. běžné opravy doplňková činnost  0,00 

511 0317 malířské práce   49 839,00 

511 0318 revize, údržba   80 728,00 

511 opravy a udržování  963 782,70 

512 0300 cestovné tuzemské   21 710,00 

512 0600 cestovné zahraniční   0,00 

512  cestovné   21 710,00 

     

513 0300 náklady na reprezentaci  7 413,00 

     

518 0301 ostatní služby bankovní poplatky  22 870,00 

518 0310  údržba software  41 153,00 

518 0320  desinfekce, deratizace  0,00 

518 0400  telefony – pevná linka  9 199,50 

518 0410  telefony – mobilní operátor O2  15 107,13 

518 0420  internet  12 528,47 

518 0430  poštovné  8 270,00 

518 0440  poplatky TV, rozhlas  33 480,00 

• Podrobný rozpis čerpání nákladů 
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518 0450  programátorský servis  85 038,00 

518 0460  členské příspěvky  4 150,00 

518 0530  revize BOZP a PO  18 150,00 

518 0610  stočné  159 743,92 

518 0750  odvoz a likvidace komun. odpadu  213 768,40 

518 0770  odvoz a likvidace nebezp. odpadu  41 576,54 

518 0800  audit, právní služby  19 775,00 

518 0870  ostatní služby  73 405,00 

518 0950  kult.akce uživat.dříve kult.f.  2 149,00 

518 0260  likvidace odpadů   - doplň. činnost  196,06 

518 0270  tel. poplatky, pošt.- doplň. činnost  77,19 

518 0280  stočné                      - doplň. činnost  3 069,88 

518 0960  Mezigenerační den  14 671,00 

518 ostatní služby   778 378,09 

521 0301 mzdové náklady   11 471 442,00 

521 0302 mzdové nákl.OON   86 486,00 

521 0303 nemoc   105 616,00 

521 0401 mzdové náklady hrazeno z MPSV §101a  3 668 162,00 

521 0501 mzdové náklady §105  3 162 400,00 

521 0601 mzdové nákl. - ZS   1 331 753,00 

521 0602 mzdové nákl.OON ZS  3 135,00 

521 0603 nemoc ZS   16 559,00 

521 0260 mzdové náklady doplňková činnost  91 068,00 

521 mzdové náklady   19 936 621,00 

524 0260 sociální pojištění doplňková činnost  22 755,00 

524 0270 zdravotní pojištění doplňková činnost  8 214,00 

524 0310 zdravotní pojištění   1 032 431,00 

524 0311 zdravotní pojištění hrazeno z MPSV  330 132,00 

524 0312 zdravotní poj. ZS   404 473,00 

524 0320 sociální pojištění   2 867 869,00 

524 0321 sociální pojištění hrazeno z MPSV  917 042,00 

524 0322 sociální poj. ZS   1 123 543,00 

524 zákonné sociální pojištění  6 706 459,00 

525 0301 úrazové pojištění zaměstnanců  78 759,00 

525 úrazové pojištění   78 759,00 

527 0260 příděl do FKSP doplňková činnost  1 821,00 

527 0301 příděl do FKSP   304 904,00 

527 0307 školení  99 644,00 

527 0403 preventivní péče  13 600,00 

527 0404 OPP ochranné pracovní pomůcky-oděvy+obuv  100 988,20 

527 0405 OPP ostatní ochr.prac.pomůcky  44 771,68 

527 0407 supervize  4 960,00 

527 0507 supervize ZS  2 840,00 

527 0601 zákl.příd.FKSP ZS  90 215,00 

527 0603 Preventivní prohlídky ZS  3 050,00 

527 0604 OPP ZS-oděvy + obuv  20 701,95 

527 0605 OPP ostat. ZS  4 986,15 

527 0607 školení  9 506,00 

527 zákonné soc. náklady  701 987,98 

531 0300 daň silniční   4 300,00 

531 Daň silniční   4 300,00 

538 0600 dálniční známka   1 500,00 

538 0700 ost.daně a popl.   1 060,00 

538 ostatní daně a poplatky  2 560,00 

551 0301 stavby   159 060,00 
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551 0303 sam. mov.+ soub.   382 868,00 

odpisy dlouh. hmotného majetku 541 928,00 

557 0300 nákl.z odepsan.pohl   932,00 

557 Náklady z odepsaných pohledávek  932,000 
 

558 0300 DDHM od 3000   242 689,00 

558 0302 DDHM od 3000 nákup z úč.urč.darů  130 742,00 

558 0303 DDHM od 3000 hmotné dary  0,00 

  558                                                                                                                                                                  373 431,00  

Náklady celkem 35 927 377,95 

  

 
 

• Informace o opravách 
 
Informace o opravách 

 
   Mimořádné opravy: 
- oprava  lodžií – havarijní stav                               264.640,00 Kč 
- zahájení opravy výplní otvorů (dokončení v roce 2018)               45.494,00 Kč  
 
 
  Plánované opravy: 
- pokládka PVC                    54.717,00 Kč 
- kompletní oprava místnosti č. 2.28               228.943,00 Kč 
- oprava střechy po krupobití                     5.750,00 Kč 
- oprava vadných rozvodů – topenářské práce                 27.322,00 Kč 
- oprava pračky W41804-oprava tlumičů, uzávěr dveří                                           13.461,00 Kč 
- oprava žaluzií                                    9.100,00 Kč 
- oprava hromosvodů                      8.983,00 Kč 
- oprava prasklého potrubí na vytápění       5.746,00 Kč 
- instalatérské práce-oprava a čištění kanalizace                32.775,00 Kč 
- oprava chladícího zařízení        5.628,00 Kč 
- oprava zvedáku Carendo        3.703,00 Kč 
- servis a oprava plyn.kotlů  Buderus GB 162                 11.483,00 Kč 
- tlakové čištění a monitoring kanalizace      5.808,00 Kč 
- oprava dveří - staré za nové                   31.457,00 Kč 
- myčka černého nádobí – těleso       6.824,00 Kč 
 

 
 

 
 

V roce 2017 nedošlo k výraznějším odchylkám v nákladových účtech: 
 

1) Energie – el. energie, plyn, vodné, stočné.  
 
 
 
 
 

• Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých položek nákladů 
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spotřeba plynu: 
 

r. 2013 78 497 m3 1 150 222,49 

r. 2014 68 253 m3 863 566,75 

r. 2015 70 873 m3 833 058,39 

r. 2016 70 877 m3 702 382,71 

r.2017 79 512 m3 684.069,00 

 
2) V roce 2017 byly provedeny jen mimořádné opravy popsané výše.   

 
3) Ve službách byly nižší náklady za likvidaci odpadů – nový odběratel a nákladů na telefonní 

poplatky za mobilní linky z důvodů výhodnější smlouvy prostřednictvím centrálního  
dodavatele. 
 

4) Zvýšené mzdy, zákonné sociální pojištění a zákonné soc. náklady byly v  souladu se   
zřizovatelem stanoveným objemem prostředků na platy v absolutní výši. u zdravotního a 
sociálního pojištění došlo k úspoře čerpáním prostředků na nemoc. 

 
5) Odpisy – nákup průmyslové pračky, myčky podložních mís, konvektomatu, chladícího boxu a 

serveru. Nákup serveru a konvektomatu byl částečně pokryt z finančních darů účelově 
určených  

 

 
 
 

• Nákladovost na lůžko za jednotlivé typy služeb 
 

sociální služba domov pro seniory počet lůžek 26  
náklady     10.198.758,91 Kč/ rok 

32 688,33 Kč/měsíc 

   

sociální služba domov se zvláštním režimem počet lůžek 61 
náklady   24 667 613,66 Kč/rok  

33 698,93 Kč/měsíc 
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III.5. Dotace a příspěvky 
 
 
V roce 2017 jsme obdrželi příspěvky na provoz z rozpočtu zřizovatele: 
 

Poskytovatel 
dotace/příspěvku 

Účel 
Dotace/příspěvku 

I/P Poskytnutá 
částka 

v Kč 

Vyčerpaná 
částka 

v Kč 

 
Komentář*) 

JMK §105 - DS P 864 600,00 864 600,00  

JMK §105 - DZR P 2 297 800,00 2 297 800,00  

JMK §101a-DS P 1 381 900,00 1 381 900,00  

JMK §101a-DZR P 3 284 800,00 3 284 800,00  

JMK Oprava lodžií P 261 000,00 261 000,00  

JMK Oprava výplní 
otvorů 

P 100 000,00 45 496,00 Vyúčtování 
k 31.12.2018 

 
 

 
Čerpání jednotlivých příspěvků na provoz bylo použito následovně: 
 
Čerpání  finančních prostředků dle §101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů bylo využito na úhradu nákladů souvisejících se základní činností, tj. mzdové 
náklady, sociální a zdravotní pojištění, úhradu nákladů na elektrickou energii a spotřebu plynu. 
Čerpání finančních prostředků  dle §105 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů bylo využito na úhradu mzdových nákladů –zdravotních sester-nesouvisející 
náklady se základní činností-jen nárokové složky platu. 
Neúčelově určený příspěvek na provoz byl použit na pokrytí nesouvisejících nákladů- tj. odpisy a 
náklady na zdravotnický personál. 
Účelově určený příspěvek na provoz byl použit na akci “Oprava lodžií“ a „Oprava výplní otvorů“. 
Akce „Oprava výplní otvorů“ je schválena doba realizace do 31.12.2018, v roce 2017 byla poskytnuta 
výše účelově určeného ve výši 100.000,- Kč a čerpáno bylo 45.496,- Kč , zúčtování proběhne do 
31.12.2018.  

 
 
 

III.6. Investice 

 
V roce 2017 byly poskytnuty  dotace na investice: 

- na nákup velkokapacitní pračky-havárie           ve výši 240.000,00 Kč 
                                                                              skutečnost:                                240.000,00 Kč 

- na nákup myčky podložních mís-havárie : 
                                                                                                                     ve výši   160.000,00 Kč 
                                                                               skutečnost :                               156.941,00 Kč 
 

Rozdíl  ve výši 3.059,00 Kč – vratka JMK v roce 2018.   
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III.7. Doplňková činnost 

 
 
 

V souladu se Zřizovací listinou provádíme doplňkovou činnost – pořádání odborných kurzů, školení 
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti a hostinské činnosti, která navazuje na hlavní účel 
příspěvkové organizace. V rámci této činnosti vaříme obědy pro obyvatele Strážnice – příjemce soc. 
služeb, které jsou dodávány prostřednictvím Charity Strážnice.  
V rámci doplňkové činnosti jsme v roce 2017 nepořádali konferenci pro pracovníky v sociálních 
službách. 
 
 
Provádíme oddělené sledování doplňkové činnosti. 
Překročení % plnění rozpočtu nákladů u doplňkové činnosti souvisí s překročením % plnění rozpočtu 
ve výnosech.  
 

IV. Autoprovoz  
 

 
Využíváme dvě osobní vozidla     -  Ford Escort, rok výroby 1996     HOI 69-83 
                                                           -  Peugeot 207, rok výroby 2008     6B3 7123 

 
Ford 

Počet ujetých kilometrů 2 302 

- spotřeba l 212 

- průměrná spotřeba na 100 km     9,209l 

  

Peugeot  

počet ujetých kilometrů  6 712 

- spotřeba l 474,01 

- průměrná spotřeba na 100 km 7,062l 

 
Motorová vozidla v zařízení slouží k přepravě zaměstnanců na služební cesty, k přepravě drobných 
nákladů, provádění sociálních šetření u žadatelů o sociální službu, k nákupům pro provoz zařízení. 
 
 
 
 
dodavatelské opravy:  
 

Ford –příprava na STK + STK 4.593,- Kč 

Peugeot – prohlídka-výměna oleje,filtrů 4.204,- Kč 

Celkem 8.797,- Kč 
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V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem  
 
Rozčlenění na jednotlivé kategorie majetku: 

 
 
účet 018  drobný nehmotný majetek   

 počáteční stav 68 441,00  

 likvidace 0  

konečný zůstatek 68 441,00 

účet 031 pozemky   

 počáteční stav 533 760,00  

konečný zůstatek 533 760,00 

účet 021 stavby   

 počáteční stav 15 734 177,05  

konečný zůstatek 15 734 177,05 

účet 022 samostatné mov.věci a soubory mov.věcí   

 počáteční stav 7 119 588,80  

 pořízení: 1.049.285,00  

 sprchovací vozík CAREVO-DAR 126 385,00  

 průmyslová pračka 240 000,00  

 myčka podložních mís 156 941,00  

 konvektomat 310 241,00  

 chladící box 139 885,00  

 server 75 833,00  

 vyřazení: 284 221,00  

 chladící box 21 359,00  

 postel 28 362,00  

 myčka kálecích mís 234 500,00  

konečný zůstatek 7 884 652,80 

účet 028 drobný dlouhodobý majetek   

 počáteční stav 11 527 278,65  

 pořízení: 373 431,00  

 -nákup účet 558 0300         242 689,00  

 -nákup z darů + dary účet 558 0302 + 303            130 742,00  

 vyřazení-likvidace:  188 365,35  

konečný zůstatek 11 712 344,30 

 
 
 
Přehled nájemních smluv 

 
Organizace nemá uzavřeny žádné nájemní smlouvy 
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Informace o pojistných událostech na svěřeném majetku 
 
 
V roce 2017 proběhla v naší organizaci pojistná událost  - vlivem nepříznivého počasí došlo ke 
strhnutí části střechy a střechy altánu. K plnění ze strany pojišťovny nedošlo, protože náklady na 
opravu byli nižší než spoluúčast  při hrazení vzniklé škody. 
 
 
 

• Přehled o přijatých darech v roce 2017 
 

 Organizace obdržela v roce 2017 částku 96.342,00 Kč jako účelově určené finanční dary, za    
            které v průběhu roku byl pořízen materiál pro ergoterapii, rehabilitační pomůcky, zdravotní  
            rehabilitační vozík, noční stolky, návrh na úpravu zahrady, rotoped část z těchto darů byla    
            ponechána na nákup vybavení pro uživatele v roce 2018. 

               Rovněž jsme obdrželi investiční finanční dar ve výši 72.000,00 Kč na nákup serveru a 5.600,-Kč                 
               na částečné financování nákupu konvektomatu. 
               
               Mimo finanční dary jsme obdrželi v částce 16.990,-Kč hmotné dary (rehabilitační  
               chodítka, nádobí do kuchyně, rádia) a investiční  hmotný dar  v částce 126.385,00 Kč sprchový  
               vozík CAREVO. 

 
 

VI. Kontrolní činnost 
 
 

• Roční plán kontrolní činnosti prováděné organizací – viz příloha 
 

• Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti 
 
   Kontrolní činnost je prováděna na základě plánu kontrol na daný rok. Vždy se vychází z plánů       
   rizik,  která jsou vždy v prosinci předcházejícího roku aktualizovány. 
 

Úsek  sociálnězdravotní péče, oddělení zdravotní péče 

 
Dodržování a využití čisté pracovní doby,  kontrola podávání léků,  včetně vedení evidence a 
likvidace opiátů, kontrola  vedení ošetřovatelského procesu,  kontrola kvality práce pracovnic 
úklidu, kontrola tašek.  
Dodržování přestávek, na oddech, vyhodnocování individuálních plánů uživatelů. Kontrola 
vydávání stravy, uložení stravy v lednicích, kontrola tašek, revize standardů.  
Prováděné kontroly na tomto úseku činnosti neshledaly žádné  nedostatky.  
 

 
Provozní úsek /včetně oddělení stravování/ 
 
Kontrola vrátných s ohledem na pohyb osob a vozidel v budově, kontrola zařízení kotelny. 
Dodržování harmonogramu práce kuchařek, dodržování technik a postupů dietního systému, 
kritické body, kontrola skladu, záručních lhůt, inventury potravin, kontrola uskladnění zboží, 
kontrola tašek. Nebyla zjištěna žádná pochybení.  
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Sociální agenda 
 
Kontrola úhrad, aktuálnost příspěvku na péči – případné žádosti o zvýšení s ohledem na 
zdravotní stav uživatele, kontrola nákupů a paragonů uživatelů, kontrola uložení cenností 
uživatelů. Vedení pokladny a účtů uživatelů, včetně aktualizace šatních lístků. Nebyla zjištěna 
žádná pochybení. 
Kontrola je prováděna ředitelkou. 

 
Ekonomický úsek 
 
Průběh a rovnoměrnost čerpání  finančních prostředků, stav hotovosti pokladny. Kontrolována 
včasnost úhrady a náležitosti faktur. Rovněž pokladna pravidelně kontrolována minimálně při 
čtvrtletních inventarizacích. Jsou pravidelně kontrolovány výplatní lístky a částky určené k 
výplatě, tyto kontroly provádí ředitelka pravidelně každý měsíc.  
Kontrola je prováděna ředitelkou. 
    

  Ostatní kontroly  
 
Jsou zaměřeny na docházku, využití pracovní doby, kontrolu celého zařízení v odpoledních a 
nočních hodinách, o víkendech a svátcích. Jsou prováděny mimořádné kontroly na požití 
alkoholu, na dodržování PO - uložení varných konvic, účinnost nouzového osvětlení, 
bezpečnostní systém. Jsou prováděny kontroly tašek a skříněk zaměstnanců. 
Nebyla zjištěna pochybení. 

 
 

•      Informace o výsledcích kontrol prováděných externími kontrolními orgány 
 
2/2017 
Krajská hygienická stanice JMK, se sídlem v Brně, pracoviště Hodonín, Plucárna  1a, Hodonín – 
kontrola dle nařízení Evropského parlamentu  a RADY( ES) č.882/2004 o úředních kontrolách za 
účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat  
a podle z.č.258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví. 
Kontrola nezjistila žádná pochybení. 
 
2/2017 
Hasičský záchranný sbor JMK, územní odbor Hodonín – dodržování  § 23 a §  24 zákona č. 239/2000 
Sb. o integrovaném záchranném systému. 
Výsledek kontroly- subjekt plné své povinnosti dle  § 23 a 24 zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném 
záchranném systému. 
 
5/2017 
Všeobecná  zdravotní pojišťovna  - kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a 
dodržování ostatních povinností plátce pojistného.¨ 
Kontrola nezjistila žádná pochybení 
 
 
 



 34 

VII. Informace o výsledku inventarizace majetků a závazků 
 
 
Příkazem ředitelky č. 3/2017 ze dne 10.11.2017 bylo uloženo provedení inventarizace všech 
hospodářských prostředků k 31.12.2017 se jmenováním inventarizační komise.   

 
Dne 10.11.2017 předsedkyně komise sestavila harmonogram provedení inventur, který při 
instruktáži k provádění inventarizace předala všem členům inventarizační komise. 
 
Inventarizace probíhala od 5.12.2017 a zápis o provedené inventarizaci byl předložen ředitelce 
k schválení dne 10.1.2018.  
Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. 
 
 
Ve Strážnici dne: 25.2.2018 

 
 
 

JUDr. Ivana Kyjovská 
ředitelka 

 
                             


