
 1 

 

 

 

 

 

 

Slovo úvodem 

 
 Vážené dámy, vážení pánové, 

 
dovolte mi seznámit Vás, jak jsme žili v našem Domově v roce 2015.  
 
Kromě stálé snahy o další zkvalitňování péče poskytované našim uživatelům jsme se v loňském roce 
zaměřili také na poskytnutí rady, podpory a pomoci domácím pečujícím, kteří se starají o své rodinné 
příslušníky trpící demencí v domácím prostředí. 
Proto jsme od května nabízeli veřejnosti tzv. „ čaje o páté “ – setkávání svépomocných skupin pro 
rodinné pečující. Na těchto setkáních může veřejnost získávat informace, jak pečovat nejen o své 
nemocné blízké, ale jak při náročné péči nezapomínat i na sebe.  
Pokračovali jsme i ve vyšetřování paměti pro veřejnost; počet zájemců o tuto službu stále narůstá. 
Toto vyšetření provádíme zdarma; formou testů odhalí nejen to, zda je již čas navštívit odborného 
lékaře, ale také, zda vyšetřovaný netrpí např. depresí. 
 
Jsem ráda, že se Domov může pochlubit opakovaným obhájením certifikátu Vážka, který jsme opět 
získali v září 2015. Obhájení tohoto certifikátu je důkazem toho, že naše péče o uživatele s demencí 
se i nadále po odborné i praktické stránce neustále zlepšuje a stále jsme místem dobré praxe pro jiné 
poskytovatele sociálních služeb. 
Důsledkem toho je i zájem o účast na naší odborné „Konferenci pro zdravotní sestry a sociální 
pracovníky“, kterou jsme organizovali v listopadu 2015. Tyto konference se stávají příjemným 
místem pro setkávání, další vzdělávání a výměnu zkušeností pracovníků, kteří se věnují zejména péči 
o nemocné demencí. 
Domov se rovněž podílel na organizaci „Krajské konference o zdraví“, která se konala v září v Brně  a 
kde ředitelka a vedoucí úseku sociální péče prezentovaly Domov svými odbornými přednáškami. 
 
I v roce 2015 jsme působili jako Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti. Poskytujeme 
rady, pomoc a podporu všem, kteří se na nás obrátí s jakýmkoliv problémem spojeným s péčí o 
nemocné demencí. 
 
Nezapomínali jsme ale na naše uživatele. Jejich život v Domově se snažíme zpříjemnit formou 
různorodých aktivizačních činností - výrobou drobných předmětů, se kterými se můžeme pochlubit 
na jarmarku Jihomoravského kraje v Brně, pečením drobného pečiva, společným vařením 
jednoduchých jídel, draním peří, vzpomínáním nad fotografiemi, apod. 
Naši uživatelé jsou aktivní i v přiměřených sportovních aktivitách; např. na turnaji v petanque 
v Kyjově získali třetí místo. 
V rámci našich družebních vztahů s Domovem pre seniorov ve Skalici jsme byli do Skalice pozváni na 
soutěž ve zpěvu, kde si naši uživatelé zpestřili den nejen zpěvem, ale i tancem. 
 
Mám radost, že pokračuje vyučování žáků v Domově. Vloni se jej účastnilo ca. 80 žáků ZŠ, jak z obou 
základních škol ve Strážnici, tak ze Vnorov. Navštívit nás přišly i děti z lesní mateřské školky Petrklíč 
v Moravském Písku, které se podílely na tvořivé dílničce s našimi uživateli. 
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Nezapomínáme ani na investice ke zlepšení bydlení uživatel Domova. Pořídili jsme několik 
speciálních zdravotních vozíků, nové židle, televizory, sprchovací vozík, kuchyňské linky do kuchyněk 
uživatel.  
Velkou radost máme z nových 24 ks pečovatelských lůžek a 18 antidekubitních matrací. Mohu říci, že 
dnes máme již všechna lůžka v domově elektricky polohovatelná a tato splňují vysoký standard pro 
zdraví, pohodlí a pohybovou aktivizaci uživatelů. Tato lůžka byla uhrazena z dotace, kterou jsme 
obdrželi od našeho zřizovatele Jihomoravského kraje. Díky jeho dalším dotacím jsme opravili část 
skladu v kuchyni a koupelnu pro uživatele. V Domově byly provedeny i další opravy, které vedly ke 
zvýšení komfortu bydlení.  
 
Naše velké poděkování patří dárcům, jejichž finanční nebo věcné dary přispěly ke zlepšení péče o 
naše uživatele, zejména společnosti Perfect Distribution, a.s., Česká lékárna holding, a.s., 
Šroubárnám Kyjov, spol. s.r.o., spol. ESTEKO a.s., a dalším dárcům. 
 
Nemohu zapomenout poděkovat za práci všem dobrovolníkům a pracovníkům Domova, díky jejichž 
péči a přístupu jsme příkladem i pro další pobytová zařízení. V tom chceme samozřejmě pokračovat;  
v roce 2016 budeme vytvářet Rozvojový plán zařízení na roky 2017 - 2020,  dále se budeme podílet 
na Projektu vyšetření paměti, pořádat pro veřejnost „čaje o páté“, realizovat opravy v zařízení a 
pracovat na neustálém zlepšování kvality poskytované péče.  
 
 
 
 
 
 
 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 
Fax: 518 332 189 
www: dsstraznice.cz 
skype kontakt:  ddstraznice 

Domov pro seniory Strážnice 
 
 
 
 
ředitelka : JUDr. Ivana Kyjovská, tel. 518 334 059, mobilní tel. 602 725 102, reditel@ddstraznice.cz 
 
 
vedoucí úseku soc. péče, zástupce ředitelky : Mgr. Miroslava Kouřilová, tel. 518 323 060, mobilní 
tel. 604 457 582, stanicnisestra@ddstraznice.cz 
 
 
vedoucí úseku zdravotní péče : Jitka Fojtíková, 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., 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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 Organizační schéma 
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V dubnu  2015 došlo k vydání Rozhodnutí ředitelky č.4/2015 o organizační  změně. K této změně byl 
dán souhlas OSV JMK. Bylo zrušeno  1 místo pracovníka sociální  péče – obslužná a vytvořeno 1 
pracovní místo provozář. Toto místo bylo vytvořeno z důvodů stáří budovy , narůstajícího množství 
oprav v zařízení a zastupitelnosti v době nemoci a dovolené. K 31.12.2015 došlo ke zrušení místa 
fyzioterapeut z důvodů dlouhodobého nezájmu o tuto pracovní pozici.  
    
 

 
 
Podařilo se nám zvýšit výnosy od zdravotních pojišťoven ve srovnání s plánem o 545  tis. Kč a výnosy 
z příspěvku na péči o 270 tis. Kč. Rodinní příslušníci se podílí na části úhrad za sociální služby u 
uživatel, kteří nemají dostatečně vysoký příjem, celková částka za tyto doplacené úhrady je kolem 
200 tis. Kč ročně. Jeden uživatel má přiznaný příspěvek na bydlení. 
Od 1.1.2015 došlo k snížení maximálního počtu lůžek na pokojích – v současné době máme pouze 
čtyřlůžkové pokoje. Tím došlo ke zvýšení komfortu uživatelů. 
 

 

 
 

 

Pokračovala spolupráce  se zařízením na Slovensku  - Zariadenie pre seniorov, kde se uživatelé 
domova účastnili přehlídky ve zpěvu a tanci.  
 

 
 
 
V květnu se uživatelé účastnili petanguového turnaje v Kyjově, kde obsadili třetí  místo. 

 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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V září 2015 jsme opět  obhájili certifikát Vážka. Rovněž jsme se organizačně podíleli na krajské 
konferenci Péče o pacienty s Alzheimerovým onemocněním, ředitelka a vedoucí úseku sociální péče 
na ní vystoupily se svým příspěvkem.  
 
V říjnu proběhl „Den otevřených dveří“ spojený s prohlídkou zařízení, poradenstvím, vyšetřením 
paměti, kulturním vystoupením pro uživatele   a  prodejem výrobků našich uživatel. 
Pokračovala spolupráce se základními školami v oblasti vzdělávání, navázali jsme spolupráci s lesní  
mateřskou školou – děti nás pravidelně navštěvují a podílí se na společných aktivitách s uživateli. 
V listopadu jsme besedovali v městské knihovně na téma „ Život s Alzheimerovým onemocněním“ a 
navštívili „Pražské gerontologické dny “.Byli jsme pořadatelem „Konference zdravotních sester a 
pracovníků v sociálních službách“. 
I nadále probíhají v Domově  odborné stáže a praxe pro studenty, účastníky rekvalifikací nebo 
pracovníky jiných zařízení sociální péče. Již tradicí jsou informace z Domova v  místním měsíčníku 
„Strážničan“.  
Účastníme se Komunitního plánování sociálních služeb v regionu Veselsko. 
Jsme aktivní ve spolupráci s Českou alzheimerovskou společností v Praze. 

 

 
 

 
Během roku 2015 jsme obdrželi finanční a věcné  dary v celkové výši 328 000 ,- Kč. Z poskytnutých 
darů jsme zakoupili rehabilitační vozíky, skříně, PC, zdravotní kočárky, antidekubitní matrace, židle, 
noční stolky, elektrickou pec do kuchyně. 

 

 
V květnu 2015 došlo k rozsáhlému zavlhání zdiva ve skladu potravin a čističce zeleniny, bylo zjištěno, 
že jsou stářím zcela zničeny vodovodní trubky, které vedly zdivem. Vzhledem k tomu, že se jednalo o 
havárii, byla oprava hrazena ze zdrojů Jihomoravského kraje formou dotace. 

 

I.2. Sociální a  výchovná  péče  

 
 
 

 

Kapacita zařízení v roce 2015 byla celkem 87 uživatelů 

Poskytovaná služba Domov pro seniory (DS): 26 uživatelů 

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

   

Počet uživatelů k 31.12.2015 celkem 87 uživatelů 

DS 26 uživatelů 

DZR 61 uživatelů 

   

Využití obložnosti zařízení  celkem 100,01 % 

DS             99,78% 

DZR            100,11% 

 Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů 

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

 Kapacita zařízení 
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Počet příjmů  celkem 19 uživatelů 

DS           5 uživatelů 

DZR 14 uživatelů 

    

Ukončení pobytu  celkem 20 uživatelů 

DS (3 uživatel zemřel + 1 odešel do soukromí)  4 uživatelé 

DZR (15 uživatelů zemřelo + 1 odešel do soukromí ) 16 uživatelů 

 

 

 
 

 
Počet neuspokojených žadatelů o soc. službu Domov pro seniory: 52 žadatelů. 
Počet neuspokojených žadatelů o soc. službu Domov se zvláštním režimem: 74 žadatelů. 
 
Počet odmítnutých žadatelů z důvodu nesplnění cílové skupiny: 6 
 
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 3 měsíce. 
Poslední aktualizace Přehledu žadatelů soc. služby Domov pro seniory byla provedena dne 
14.12.2015 a soc. služby Domov se zvláštním režimem byla provedena dne 14.12.2015. 

 
 

 
 

 
Věková struktura k 31.12.2015 
 
Soc. služba Domov pro seniory: 
 

Věková struktura Počet uživatelů 

ve věku do 65 let 1 

ve věku 66 – 75 let 6 

ve věku 76 – 85 let 8 

ve věku 86 – 95 let 10 

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 10 

ve věku 76 – 85 let 25 

ve věku 86 – 95 let 21 

ve věku nad 96 let 3 

 
 

 Aktuální stav žádostí o umístění žadatelů o soc. službu k 31.12.2015 

 Věková struktura uživatelů, průměrný věk uživatelů 
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Průměrný věk uživatelů  82,7 let 

DS 82,9 let 

DZR  82,5 let 

 

 

 

 
 

 
 

Pokoj Počet celkem na DS na DZR 

jednolůžkový (nadst.) 2 2 0 

jednolůžkový 3 2 1 

dvoulůžkový 12 11 1 

třílůžkový 14 0 14 

čtyřlůžkový 4 0 4 

Počet pokojů celkem 35 15 20 

 
 
Všechny pokoje jsou bezbariérové, vybaveny nábytkem, polohovacím lůžkem. Uživatelé si mohou 
vybavit pokoje vlastními drobnostmi, televizorem, radiopřijímačem atd. Další televizory jsou 
umístěny ve společenských místnostech. 
Na každé sociální službě je kuchyňka, kde si mohou uživatelé či jejich blízcí uvařit kávu,  připravit 
jednodušší jídlo apod.V těchto kuchyňkách došlo k výměně nových kuchyňských linek za zastaralé a 
opotřebované. 
Sociální zařízení jsou společná na chodbě, tří a čtyřlůžkové pokoje mají umyvadlo. 
 
 
Úhrada za ubytování 

 
V roce 2015 se jednou zvyšovala úhrada za ubytování o 5,-Kč na den, tzn. o 150,-Kč měsíčně. 
 
 
Úhrada za ubytování od 1. 1. 2015 
 

Počet 
lůžek 

denní úhrada 
 za ubytování v Kč 

denní  úhrada 
běžná  strava  v Kč 

denní úhrada 
 dia strava v  Kč 

1 (nad 10 m2) 178         134           142                 

1 (do 10 m2) 175         134           142                 

2 162         134          142                 

3 155         134           142                 

4  153         134          142                 

 
 
 
 
 

 Úroveň poskytovaných služeb - ubytování 
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Stravování uživatelů je zabezpečováno vlastními zaměstnanci, šest kuchařů a vedoucí oddělení 
stravování. Celková kapacita kuchyně je 150 jídel denně. Denně je připravováno jídlo v následující 
skladbě: 

 - stravu racionální 
 - dieta žlučníková 
 - dieta diabetická 
 - dieta šetřící, lehce stravitelná 
 - dieta s omezením bílkovin 
 

Mixovaná strava je podávána minimálně, hledáme jiné formy  stravy , aby jídlo působilo i esteticky a 
zvyšovalo chuť k jídlu. K tomu mají sloužit i tzv. „ jídla do ruky“ . Uživatelům je umožněno i stravování 
formou výživných nápojů v závislosti na zdravotním stavu. 
Uživatelé mají stravu 4x - 6x denně dle svých diet. Strava je vyvážena výtahem na jednotlivá 
oddělení, kde je podávána uživatelům buď na jídelně nebo na pokojích, dle jejich přání a aktuálního 
zdravotního stavu. Snahou je, aby uživatelé stolovali u jídelních stolů, nikoliv v lůžku. K zajištění 
většího komfortu bylo pořízeno 10 tabletů pro uživatele, kteří potřebují větší čas k podání stravy. 
Cílem je, aby jídlo zůstalo co nejdéle teplé, proto je uloženo v tabletu. 
 
 
Úhrada za stravování 

 
 

V roce 2015 se  nezvyšovala úhrada za stravu. 
 

 

 

 

 

Norma spotřeby potravin:     LEDEN   -  PROSINEC   2015  

   

Uživatelé 

počet celodenních jídel stravovací jednotka výrobní režie Kč celkem 

  Kč %   

normální, dietní 18321 82,- 52,- 38,81 1.502298,00 

diabetická 11047 88,- 54,- 38,03    972180,00 

Spotřeba potravin celkem:                                                                                                                    2.474478,00 

 

Zaměstnanci  

počet obědů 10105 34,-     343570,00 

   

 

Ostatní - obědy doplňková činnost  

 počet obědů dieta 3, 4, 9 3470 34,-     117980,00 

                                                     

 

 Úroveň poskytovaných služeb - stravování 

 Náklady na stravování 
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Spotřeba potravin: 

1 Uživatelé                                       Účet  5010420 2,474478,00 

2. Zaměstnanci                                       Účet  5010421 343570,00 

      

3. Doplňková činnost   účet 5010260   117980,00 

  

Spotřeba potravin za rok celkem:  2,936028,00 

 
 
Úklidové práce, praní a žehlení zajišťujeme vlastními pracovníky. Kvalita vypraného prádla je na 
vysoké úrovní, dochází však k navýšení spotřeby vody z důvodů špatného zdravotního  stavu uživatel.  

 
 

Uživatelé obou sociálních služeb se v roce 2015 zúčastnili těchto akcí: 
 
 
6. 1. 2015 Tříkrálový koncert – koncert dětí ze Základní umělecké školy ve Strážnici v podobě koled a 
lidových písní. Následovala Tříkrálová sbírka  
 
12. 1. 2015 Živý betlém – pracovníci zařízení zahráli uživatelům divadlo o narození Ježíška a zazpívali 
koledy.  
 
15. 1. 2015 Novoroční večírek – tradiční posezení při harmonice s bohatým občerstvením pro 
uživatele.  
 
9. – 13. 2. 2015 Zabíjačkový týden – v rámci tohoto týdne měli uživatelé k obědu zabíjačkové 
speciality, škvařili škvarky, dělali zabíjačkovou pomazánku a k ní si upekli domácí „pagáčky“, součástí 
tohoto týdne byla i výstava pomůcek k zabíjačce 
 
17. 2. 2015 Fašank – pracovníci a uživatelé převlečení do kostýmů obcházeli pokoje uživatelů a dělali 
správnou fašankovou atmosféru  
3. 3. 2015  Štěpnička – vystoupení dětského folklorního souboru z Veselí nad Moravou  
 
7. 4. 2015 Velikonoční posezení s harmonikou – tradiční posezení při harmonice s vínem při 
příležitosti odcházejících velikonočních svátků 
 
15. a 16. 4. 2015  Tanec s tanečním mistrem Veletou – taneční terapie za doprovodu tanečního 
mistra 
 
10. 5. 2015 Den matek v domově – společná oslava, výroba jednohubek, jablečného dortu, 
vzpomínání na maminky 
 
3. 6. 2015 Předávání růží na radnici – tradiční předávání papírových růží paní starostce Strážnice. 
Růže slouží pro výzdobu Strážnice v době folklorních slavností a vinobraní. 
 
7. 6. 2015 Přehlídka krojů Strážnicka a okolí s cimbálovou muzikou Petra Galušky z Lipova - 
pracovníci a jejich rodinní příslušníci předvedli uživatelům i hostům komentovanou módní přehlídku 
v krojích 
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17. 6. 2015 Turnaj v pétanque v Centru služeb pro seniory Kyjov – uživatelé za doprovodu 
pracovníků vyjeli do Kyjova na turnaj v pétanque, bylo z toho krásné 3. místo 
 
23. 6. 2015 Vystoupení žáků z Lidové školy umění ze Strážnice – žáci lidové školy umění přišli zahrát 
našim uživatelům na hudební nástroje a zazpívat 
 
26. 6. 2015 Mezinárodní folklórní festival – návštěva uživatelů na generální zkoušce ve strážnickém 
parku 
 
23. 7. 2015 S fotkami do Ameriky – promítání fotek z dovolené sociální pracovnice, povídání 
k jednotlivým místům 
 
31. 7. 2015 Cimbálová muzika Do tanca – mladá cimbálová muzika zahrála pro naše uživatele na 
terase domova 
 
10. 8. 2015 Dechová hudba Rubín – vystoupení dechové hudby pro uživatele 
 
30. 8. 2015 Slavnostní folklorní odpoledne – již tradiční akce pořádaná domovem pro veřejnost, 
vystoupení CM Demižón  
 
12. 9. 2015 Strážnické vinobraní – účast našich uživatelů na programu vinobraní na náměstí ve 
Strážnici  
 
15. 9. 2015 Opékání špekáčků – tradiční akce na terase domova 
 
6. 10. 2015 Den otevřených dveří – v rámci Týdne sociálních služeb měl opět náš domov otevřené 
dveře pro širokou veřejnost 
 
6. 10. 2015 Vystoupení harmonikáře ke Dni seniorů – tradiční vystoupení harmonikáře ke Dni 
seniorů 
 
7. 10. 2015 Vystoupení žáků ze ZŠ M. Kudeříkové – žáci  vystoupili s písničkami, básničkami a hrou 
na hudební nástroje 
 
8. 10. 2015 Tvoření v domově – žáci ze ZŠ Vnorovy se zapojili do tvořivé dílny s našimi  uživateli 
 
22. 10. 2015 Soutěž ve zpěvu ve Skalici – 8 našich uživatelů se zúčastnilo soutěže ve Slovenské 
Skalici 
 
19. 11. 2015 Roládafest – ochutnávka slaných závinů, masových rolád, hodnocení přinesených 
vzorků, vystoupení harmonikáře, divadelní vystoupení pracovníků 
 
4. 12. 2015 Mikulášská obchůzka – uživatele navštívili Mikuláš, andělé a čerti a přinesli jim nadílku 
 
7. 12. 2015 Tvoření s dětmi – za uživateli přišly děti z lesní školky v Moravském Písku a pomáhali 
uživatelům s vykrajováním a zdobením perníčků 
 
17. 12. 2015 Vystoupení studentů gymnázia – studenti přišli potěšit naše uživatele koledami a hrou 
na hudební nástroje 
 
24. 12. 2015 Vánoční nadílka – po štědrovečerní  večeři se konalo rozdávání dárků, které čekaly na 
uživatele pod vánočním stromkem 
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Přehled aktivizačních akcí pro obě sociální služby: 
 
 leden – živý betlém, oslava narozenin, reminiscence na téma zábava a radovánky v lednu, 

novoroční večírek, pečení slaného pečiva, pečení bálešků, kreslení, malování, práce s papírem, 
výroba masek, rehabilitační cvičení, hry s míčem, kognitivní hry, hry s pomůckami, paměťové 
hry 
 

 únor – zabíjačkový týden, reminiscence na téma zabíjačka, pečení falešných milostí, fašankový 
průvod, pečení škvarkových pagáčků, oslava narozenin, vyšívání květin k výzdobě domova, 
příprava masek na fašank, kreslení, malování, společenské hry, deskové hry, procvičování jemné 
motoriky, procvičování paměti, míčové hry, předčítání 

 
 březen - vystoupení dětského folklorního souboru Štěpnička z Veselí nad Moravou, pečení 

velikonočních perníků, reminiscence na téma březen za kamna vlezem, aneb co se dělá 
v březnu, promítání fotografií z dění v domově, pečení slaného sýrového pečiva, reminiscence 
na téma Velikonoce, mše svatá, oslava narozenin, výroba drobných dárků na jarmark, šití 
látkových kuřátek, zdobení vajíček, výzdoba domova, kresba, kognitivní hry, cvičení paměti, 
míčové hry, rehabilitační cvičení, sázení květin, procházky po zahradě 

 
 duben – reminiscence na téma velikonoční svátky, posezení s harmonikářem, pečení slaných 

pletýnek, preclíků, pečení povidlových šátečků, reminiscence na téma jaro je tady, oslava 
narozenin, vyšívání na papír, šití drobných ozdob k výzdobě domova, kresba, malování barvami, 
drobné práce na zahradě, sázení bylinek a květin do truhlíků, procházky, míčové hry, 
procvičování paměti, zpívání 
 

 květen – reminiscence na téma Máj, lásky čas, reminiscence na téma Konec války, Den matek, 
pečení sladkého pečiva, pečení slaných šneků z lístkového těsta, mše svatá, drobné výrobky ke 
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dnu dětí, výroba papírových růží na slavnosti, vyšívání, kreslení, pobyt na zahradě, drobné práce 
– okopávání květin, zalévání, vyjížďka do města, kognitivní hry, hry s míčem, nácvik pétanque 

 
 červen – předávání papírových růží na MěÚ Strážnice, přehlídka krojů Strážnicka a okolních obcí 

s cimbálovou muzikou Petra Galušky z Lipova, reminiscence na téma kroje, pečení šátečků 
z nekynutého těsta, My dětem, děti nám, soutěž v pétanque v domově v Kyjově, Strážnické 
slavnosti – návštěva generální zkoušky, pečení slaného pečiva, patchwork, ozdoby, malování, 
koláž, práce na zahradě, zalévání bylinek, květin, okopávání, pobyt na zahradě, projížďky po 
městě, trénink pétanque, míčové hry, paměťové hry 

 
 červenec – reminiscence na téma Cyril a Metoděj, pečení sladkého pečiva, výroba slaných 

jednohubek, promítání fotografií z Ameriky, Reminiscence na téma: Jak jsme trávili prázdniny za 
našeho mládí, výroba ozdob a drobných dárků, dokončování koláží na soutěž, kreslení, 
rehabilitační cvičení, trénink paměti, míčové hry, zpívání práce a pobyt na zahradě, procházky 

 
 srpen – vystoupení dechové hudby Rubín, mše svatá, reminiscence na téma dovolená a 

cestování, pečení ovocných koláčů, slavnostní folklorní odpoledne, oslava narozenin, výroba 
drobných dárků a ozdob, malba, kresba, trénování paměti, kognitivní hry, rehabilitační cvičení, 
míčové hry, drobné práce na zahradě, procházky a pobyt na zahradě, nácvik tanečního 
vystoupení, zpívání lidových písní 

 
 září – reminiscence na téma můj první školní den, pečení jablek, výroba kompotu, Strážnické 

vinobraní, oslava narozenin, opékání špekáčků na terase, reminiscence na téma Podzimní práce, 
pečení ovocných koláčů, výtvarná činnost, výroba drobných dárků, šití, pletení, práce se slaným 
těstem, malování, kresba, práce na  zahradě, cvičení s míčem, kognitivní hry, zpěv, procvičování 
jemné motoriky 
 

 říjen – den otevřených dveří, vystoupení harmonikáře ke Dni seniorů, vystoupení žáků ze ZŠ M. 
Kudeříkové, aktivity s dětmi ze základní školy, reminiscence na téma jak jsme pomáhali při 
podzimních pracích, práce na poli, pečení brambor na ohníčku, pouštění draků, výroba 
bramboráčků, pečení brambor, pečení sladkých šátečků, reminiscence na téma den vzniku 
samostatného Československa, výroba vánočních andělíčků, práce s barvami na textil, práce 
s přírodninami, práce na zahradě, trénink paměti, stolní hry, předčítání, míčové hry, oslava 
narozenin 

 
 listopad – reminiscence na téma vzpomínání na naše zemřelé, bramborový týden, pečení 

slaných pletýnek, reminiscence na téma Sametová revoluce, Roládafest, vystoupení 
harmonikáře, oslava narozenin, mše svatá, pečení šátečků z nekynutého těsta, výroba 
vánočních ozdob a přání, ruční práce s papírem, práce s bavlnkami, práce na zahradě, výroba a 
výzdoba adventních věnců, kognitivní hry, předčítání, cvičení s míčem a pomůckami 

  
 prosinec – reminiscence na téma zvyky a tradice v prosinci, Mikuláš, pečení vánočních perníčků, 

pečení lineckého cukroví, vystoupení Purkyňova gymnázia, posezení u vánočního punče, 
ochutnávka cukroví, vánoční vzpomínání, mše svatá, oslava narozenin, výroba ozdob, zdobení 
domova, kresba, zpívání rorátů, nácvik koled, míčové hry, kognitivní hry, procvičování jemné 
motoriky 
 

 
Na každé sociální službě se  konají různé samostatné aktivizační činnosti – společenské hry, 
prohlížení fotografií, cestopisná videa, setkávání s ostatními uživateli, pečení, výroba jednohubek, 
žehlení, draní peří, oslava narozenin, apod. 
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Od dubna do října dle počasí, je  maximálně využívána zahrada a venkovní terasa  k rehabilitačním 
cvičením, k procházkám uživatel. Na zahradu jsou rovněž vyváženi  uživatelé na lůžkách. Zahradu 
využívají i rodinní příslušníci k návštěvám svých příbuzných.  
 
 

I.3. Zdravotní péče  

 

 

 
 

 
Uživatelé v zařízení si mohou svobodně zvolit praktického lékaře. 86 je jich registrováno u MUDr. 
Jany Knotkové, 1 uživatelka je registrována u MUDr. Řičicové. MUDr. Jana Knotková do zařízení 
dochází 1x týdně – v pondělí mezi 12 – 14 hodinou, navštěvuje uživatele na pokojích. Telefonická 
konzultace je možná kdykoliv v době ordinačních hodin lékařky. S MUDr. Řičicovou komunikujeme 
telefonicky, donášku receptů, poukazů na pomůcky zajišťuje rodina uživatelky, rovněž i dopravu 
k lékaři.  
V případě závažných zdravotních problémů uživatel zajišťuje zdravotní sestra po konzultaci 
s lékařkou převoz do nemocnice. Vyžaduje-li zdravotní stav uživatele okamžitý zásah lékaře, je 
přivolána RZS. 
Jedenkrát  měsíčně dochází do zařízení psychiatr MUDr. Pálenský. V jeho péči bylo během roku 2015 
celkem 75 uživatelů. Jedenkrát měsíčně dochází internista MUDr. Odrazil, který  provádí v zařízení 
vyšetření uživatel včetně EKG. V jeho péči bylo v roce 2015 celkem 60 uživatel. Diabetolog MUDr. 
Grossmann dochází do zařízení rovněž 1x měsíčně. V případě hyperglykémií nebo hypoglykémií je 
možná konzultace po telefonu kdykoliv v jeho ordinační době. V jeho péči bylo v roce 2015 celkem 
37 uživatel. 
Ve Strážnici spolupracujeme s neuroložkou MUDr. Hudečkovou, oční lékařkou MUDr. Plesníkovou, 
zubní lékařkou MUDr. Hořákovou. Všechny tyto ambulance jsou bezbariérové, uživatele doprovází 
k vyšetření pracovník v sociálních službách. 
Další odborná péče u jiných specialistů (ORL, chirurgie, kožní, ortopedie, cévní ambulance, 
ambulance bolesti, rehabilitace, urologie) je zajišťována na poliklinice ve Veselí nad Moravou a v 
nemocnici Hodonín, Kyjov, dle spádové odborné ambulance. Uživatelé s perkutánní endoskopickou 
gastrostomií (PEG) jsou pravidelně sledováni v nutriční ambulanci MUDr. Smetkové v Nemocnici 
TGM Hodonín. V roce 2015 to byli tři uživatelé. 
Jedenkrát  měsíčně navštěvuje naše zařízení zástupce Centra pro sluchově postižené Hodonínsko a.s.  
Našim uživatelům poskytuje poradenský servis, prodává baterie a drobné příslušenství ke 
sluchadlům, zajišťuje opravu sluchadel, pomáhá vybrat a zajistit kompenzační pomůcky. Služeb 
centra v našem zařízení využívá i veřejnost.  
V rámci poskytované zdravotní péče /odbornost 913/ a její úhrady za provedené zdravotnické 
výkony má zařízení uzavřenou k 31.12.2015 Zvláštní smlouvu s celkem šesti zdravotními 
pojišťovnami. Zdravotní péči jsme v roce 2015 vykazovali pěti zdravotním pojišťovnám. Uživatelé 
mají možnost svobodné volby zdravotní pojišťovny. 



 

 
 
 

 Zajištění lékařské péče 
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II. Plnění úkolů v personální oblasti 
 
 

 Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií – pohyb zaměstnanců v roce 
2015 

 

kategorie 

platov
á 

třída 
k 

1.1. 
2015 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

 změna počtu 
zaměstnanců evidenční 

počet 
zaměstnanců 

 
k 31.12.2015 

přírůst
ky 

úbytky 

ředitel  12   1     1 

účetní 10   1     1 

technický pracovník 9   1     1 

mzdový účetní, personalista 9   1     1 

manažer kvality                  0     0 

ostatní      0     0 

THP celkem     4 0 0 4 

všeobecná sestra bez odborného dohledu 10   11     11 

všeobecná sestra pod odborným dohledem      0     0 

zdravotnický asistent      0     0 

nutriční terapeut      0     0 

fyzioterapeut 10   0     0 

masér      0     0 

ošetřovatel      0     0 

sanitář      0     0 

zdravotničtí pracovníci celkem     11 0 0 11 

vychovatel      0     0 

vychovatel      0     0 

vychovatel      0     0 

pedagogičtí pracovníci celkem     0 0 0 0 

 
prac.soc.péče - aktivizační činnost 7   1     1 

prac.soc.péče - obslužná péče 5   31 10 10 31 

prac.soc.péče - osobní asistent      0     0 

sociální pracovník 9   2     2 

sociální pracovník      0     0 

pracovníci sociální péče celkem     34 10 10 34 

kuchař 5   6     6 

pomocný kuchař     0     0 

provozář 7   1     1 

pradlena 2   3     3 

krejčí     0     0 

uklízečka 2   5 1 1 5 
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údržbář - řidič     0     0 

údržbář 5   0 1   1 

skladník 5   1     1 

vrátný 2   3 2 1 4 

ostatní, výše neuvedení     0      0 

provozní zaměstnanci celkem     19 4 2 21 

CELKEM zaměstnanci     68 14 12 70 

 

 

 

     

   •         Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období 
    

  

     

   

tabulka č.2 
    

struktura zaměstnanců 
průměrná platová 

třída 
průměrný plat 

    

    
A. služby sociální   

    

p
ra

c
o

v
n

íc
i 

v
 s

o
c
iá

ln
íc

h
 

s
lu

ž
b

á
c
h

 PSP - obslužná péče 4,9 17747 

    
PSP - pomocná výchovná, aktivizační činnost 7 21560 

    
PSP - osobní asistence 0  0  

    
PSP - pečovatelská činnost 0  0  

    
sociální pracovník 9 24908 

    
B. služby pedagogické   

    
Vychovatelé 0  0  

    
C. služby zdravotnické   

    

z
d

ra
v
o

tn
ič

tí
 

 z
a
m

ě
s
tn

a
n

c
i 

sanitáři 0  0  

    
maséři 0  0  

    
ošetřovatelé 0  0  

    
zdravotničtí asistenti 0  0  

    
všeobecné sestry 10 30334 

    
nutriční terapeuti 0  0  

    
fyzioterapeuti 0  0  

    

D. ostatní   

    
hospodářsko-správní a provozně-techničtí zaměstnanci 10 36058 
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zaměstnanci převážně manuálně pracující 3,4 16498 

    
PRŮMĚR celkem 5,7 20723 

    

         

 

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 

 
 

Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace hospodařil v roce 2015 s příspěvkem na provoz 
z rozpočtu Jihomoravského kraje, s příspěvkem na provoz účelově určeným (dotací z MPSV), 
příspěvkem účelově určeným na opravy a nákup majetku, 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 Konferenci. 

                          6.670- 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, 
pořádání konferencí. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Podrobný rozpis všech výnosů 
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účet 602 - tržby z prodeje služeb celkem  
 

 
 

účet 602 - tržby z prodeje služeb celkem 21.515.136,67 

hlavní činnost: 

602  0305 – tržby za odebrané obědy z kuchyně pro zaměstnance 343.570,00 

602 0302 – tržby z úhrad za ubytování  4.850.945,00 

602 0304 – tržby za poskytování stravy 3.940.332,00 

602 0301 – tržby za poskytnuté soc. služby 9.614.406,00 

602 0307 – za poskytnutí fakultativních služeb 20.983,00 

602 0320-0326– za zdravotní výkony od zdravotních pojišťoven 2.744.900,67 

účet 648 – zúčtování fondu   

- použití rez. fondu  - nákup majetku z darů   96.276,90 

účet 649 0300 ostatní výnosy z hmotných darů 108.163,00 

Účet 649 0301 ostatní výnosy – plnění pojistného 23.470,00 

účet 672 0510 - příspěvek na provoz z ÚSC  2.977.800,00 

účet 672 0520  - příspěvek na provoz účelově určený z ÚSC 1.353.449,40 

účet 672 0521 – Příspěvek na provoz účelově určený (MPSV) 7.722.700,00 

účet 669 0400-ostatní finanční výnosy 1.020,00 

doplňková činnost:   

602 0260 – tržby za odebrané obědy 218.610,00 

602 0270 – tržby z pořádání konferencí 7.200,00 

  

Výnosy celkem 34.030.495,97 Kč 

 
Platby od uživatel činily celkem - úč. 315 0200   MD Kč                                                  18.676.678,00,- Kč 
 
 

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

 

 Rozbor plných úhrad za stravování, ubytování a poskytnuté sociální služby při 
kapacitě 87 uživatelů  

pokoj počet uživatelů 

úhrada denně 
v Kč 

 
strava  ubytování 

úhrada měsíčně v Kč 
 

strava      ubytování 

měs. 
úhrada 
celkem  

v Kč 

celkem v 
Kč 

 

1 lůžkový nadstandard 

2x 2x dia 132 178 3960 5340 9300 223 200 

 

1 lůžkový 
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- poskytovaná soc. služba : domov se zvláštním režimem – 61 uživatel 
 
 
 
 

 
 

2x 1x dia 142 175 4260 5250 9510 114 120 

 1x normal 124 175 3720 5250 8970 107 640 

 

2 lůžkový 

11x 5x dia 142 162 4260 4860 9120 547 200 

 6x dia bez večeře 132 162 3960 4860 8820 635 040 

 6x normal 134 162 4020 4860 8880 639 360 

 5x nor. bez večeře 124 162 3720 4860 8580 514 800 

 

 celkem 2 781 360 

pokoj počet uživatelů 

úhrada denně 
v Kč 

 
strava  ubytování 

úhrada měsíčně v Kč 
 

strava      ubytování 

měs. úhrada 
celkem  

v Kč 

celkem v 
Kč 

 

1 lůžkový  

1x 1x normal 134 175 4020 5250 9270 111 240 

 

2 lůžkový 

1x 1x dia 142 162 4260 4860 9120 109 440 

 1x normal 134 162 4020 4860 8880 106 560 

 

3 lůžkový 

14x 9x dia 142 155 4260 4650 8910 962 280 

 4x dia bez večeře 132 155 3960 4650 8610 413 280  

 24x normal 134 155 4020 4650 8670 2 496 960 

 4x nor. bez večeře 124 155 3720 4650 8370 401 760 

 1x bez stravy 0 155 0 4650 4650 55 800 

4 a více lůžkový 

4x 2x dia 142 153 4260 4590 8850 212 400  

 10x normal 134 153 4020 4590 8610 1 033 200 

  2x nor. bez večeře 124 153 3720 4590 8310 199 440 

 2x bez stravy 0 153 0 4590 4590 110 160 

 

 celkem 6 212 520 
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Celkem předpis plných úhrad za stravování, ubytování a poskytnuté sociální služby v roce 2015 činil 
8 993 880,- Kč. 
 
 
Jednou ze složek úhrad za stravování, ubytování a poskytované sociální služby byla výše přiznaného 
příspěvku na péči 
 
 

 
 

Průměrný příspěvek na péči v roce 2015: 
 
poskytovaná soc. služba: domov pro seniory (26 uživatel) 
 
 

počet uživatelů  druh Kč celkem v Kč 

3 I. stupeň 800 2 400 

6 II. stupeň 4 000 24 000 

12 III. stupeň 8 000 96 000 

3 IV. stupeň  12 000 36 000 

  celkem 158 400 

 
 
Měsíční předpis příspěvku na péči činil pro domov pro seniory: 158 400,-Kč 

 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Měsíční předpis příspěvku na péči činil pro domov se zvláštním režimem: 632 800,-Kč. 
 
 
Tři uživatelé nemají  k 31.12.2015 přiznán příspěvek na péči, z toho jeden je v řízení.  
 
Průměrný měsíční počet uživatel se sníženou úhradou - 35 uživatel, u 22 uživatel doplácí příbuzní do 
plné výše úhrady, u 4 uživatel částečně doplácejí. To znamená, že průměrný měsíční počet se 
sníženou úhradou byl 13 uživatel. 
 
Průměrná měsíční výše rozdílu mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt od uživatel činí 17 012,-
Kč, ročně uživatelé se sníženou úhradou neuhradili 204 144,-Kč. 

 Příspěvek na péči 

počet uživatelů  druh Kč celkem 

1 I. stupeň 800 800 

4 II. stupeň 4 000 16 000 

11 III. stupeň 8 000 88 000 

44 IV. stupeň  12 000 528 000 

 celkem 632 800 
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III.2. Náklady 
 

 
Níže jsou uvedeny nejdůležitější mimořádné opravy: 

 
-  oprava koupelny na DS                                      219 050,00  
-  oprava plochy pod kontejnery s odpadem                         57 470,00  
-  oprava propadlé komunikace na dvoře              8 892,00 
-  oprava havarijního stavu čističky zeleniny a skladu potravin                                       133 449,40 
-  oprava podhledu na WC                                                  3 983,00 
-  oprava obkladů v přípravně jídla -kuchyňka DZR                        45 244,00 
-  oprava vodovodního potrubí a větví                                                                  46 713,40 
-  provedené práce na akci: Rekonstrukce 2 místností WC pro uživatele                                 149 965,00 
-  oprava skladu potravina zpevnění nájezdových ploch                                                              268 200,00 
 - oprava sítí proti hmyzu na oknech a balkonech                                         24 805,00 
-  oprava plynových kotlů Buderus GB 162                         17 424,00 
-  oprava dvoukřídlé venkovní brány                          30 128,00 
-  oprava pračky W3180H - frekvenční měnič                         31 085,00 
celkem:                1 036 408,80,- Kč
  
 
 

 
 

 

 

 
 

 
sociální služba domov pro seniory počet lůžek 26  
náklady     9 466 640,39 Kč/ rok 

30 341,79 Kč/měsíc 

   

sociální služba domov se zvláštním režimem počet lůžek 61 
náklady   24 131 115,52 Kč/rok  

32 966,00 Kč/měsíc 

 

 Nákladovost na lůžko za jednotlivé typy služeb  
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III.3. Finanční majetek 

 
Stavy na bankovních účtech  
   

a) účet 241 
 

běžný účet 2 699 182,34 

2410010 běžný účet 2 161 675,35 

2410411 běžný účet - fond odměn 83 070,00 

2410413 běžný účet - fond rezervní 396 543,70 

2410414 běžný účet - fond rezervní 1 715,00 

2410416 běžný účet - fond reprod. majetku-investiční 46 178,29 

b) účet 243 
 

běžný účet FKSP 168 170,49 

412 FKSP             183 170,49 

3350300 půjčky z FKSP 12 000,00 

3780051 úroky k převodu na b.ú. 0 

 neprov. převod úhrad půjček   3 000,00 

 
c) účet 245  

   

ostatní běžný účet 37 140,50 

3780200 pozůstalosti po zemřelých klientech (do 31.12.2004) 37 140,50 

 
Ceniny 
 

účet  263 známky            98,00 

 

III.4. Pohledávky a závazky 
 

 
Pohledávky uvedené v příloze č. 17. jsou bez prodlení uhrazovány. Závazky vůči dodavatelům i 
obyvatelům jsou taktéž uhrazovány bez prodlení.  
Závazky – pozůstalosti po zemřelých obyvatelích jsou vypláceny na základě předloženého usnesení 
soudu.  

   Žádné soudní spory nevedeme. 
 

III.5. Dotace a příspěvky 
 
 

V roce 2015 jsme obdrželi příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele: 
 
 

- příspěvek na provoz bez účelového určení     Kč   2 977 800,- 
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- příspěvek na provoz účelově určený     Kč   1 380 000,- 

- příspěvek na provoz účelově určený ( MPSV)   

                                    -  domov pro seniory       Kč   2 061 300,- 

                                    -  domov se zvláštním režimem   Kč   5 661 400,- 

celkem (MPSV)                            Kč   7 722 700,- 

 
 

III.6. Investice 

  

 
V roce 2015 nebyly poskytnuty žádné dotace na investice 

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 pořádali 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.  
 
 

VIII. Informace o výsledku inventarizace majetků a závazků 
 

Příkazem ředitelky č. 3/2015 ze dne 16.11.2015 bylo uloženo provedení inventarizace všech 
hospodářských prostředků k 31.12.2015 se jmenováním inventarizační komise.   

 
Dne 16.11.2015 předsedkyně komise sestavila harmonogram provedení inventur, který při 
instruktáži k provádění inventarizace předala všem členům inventarizační komise. 
 
Inventarizace probíhala od 4.12.2015 a zápis o provedené inventarizaci byl předložen ředitelce 
k schválení dne 8.1.2015.  
Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. 

 
 

 
  

Ve Strážnici dne: 12.2.2016 
 

 

JUDr. Ivana Kyjovská 
ředitelka 


