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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE  
 
 
Název : Domov Na zámku, příspěvková organizace 
            č.p. 1, 747 68 Kyjovice  
IČ : 71197001 
 
ředitel : Ing. Leo Nevřela 
tel. : 553 778 026, 724 217 082 
e-mail : reditel@domov-kyjovice.cz 
www : http://www.domov-kyjovice.cz 
č.ú. : 3337821/0100 
 
Zřizovatelem Domova Na zámku, příspěvkové organizace, je Moravskoslezský kraj. 
Domov se nachází v malé obci Kyjovice ve Slezsku, která leží mezi Ostravou a Opavou. 
Domov Na zámku tvoří zámecký areál s rozsáhlým parkem, jehož dominantou je hlavní 
třípodlažní budova, která je vzájemně propojená spojovacím krčkem s dalšími dvěma 
objekty B2 a B3. V zámeckém parku, jehož rozloha činí cca 70 000m², je řada vzácných 
dřevin. Budovy zámku včetně parku a zámecké zdi jsou vedeny v Ústředním seznamu 
kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 22598/8 – 1425. 
Další objekty tvoří dílna a „chata“ sloužící jako sklad materiálu. Posledním objektem, 
který není využíván, je altán umístěný uprostřed parku. 
 
Celý komplex je zasazen doprostřed malebné přírody, kde je možné se věnovat 
procházkám po okolí nebo v klidu relaxovat.  
Nevýhodou je zde špatná dopravní dostupnost a značná vzdálenost od větších měst. 
Toto je určitou komplikací při kontaktu organizace i uživatelů s  veřejnými 
a společenskými institucemi a také překážkou v případě přijímání nových 
kvalifikovaných zaměstnanců.  
 

 

mailto:reditel@domov-kyjovice.cz
http://www.domov-kyjovice.cz/
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2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 
 
 
 

Vážení čtenáři, přátelé, obyvatelé a zaměstnanci našeho Domova, 
 
 
předkládám Vám Zprávu o činnosti a plnění úkolů 
příspěvkové organizace za rok 2019. 
 
Myslím si, že máme za sebou úspěšný rok. Splnili jsme 
všechny úkoly, které byly naší organizaci stanoveny 
zřizovatelem, Moravskoslezským krajem, a splnili jsme 
i všechny vlastní záměry, které jsme si pro rok 2019 
stanovili sami. 
 
Důležitým krokem ke zkvalitnění péče o imobilní uživatele 
bylo zavedení konceptu Bazální stimulace do praxe. 
Proškolili jsme nové pracovníky, všichni pracovníci 
v sociálních službách si v rámci dvou interních kurzů mohli 
procvičit vybrané stimulující techniky. Nejzkušenější 
pracovníci se stali tzv. garanty bazální stimulace, jejichž 
úkolem je stanovení technik a rituálů u jednotlivých 

uživatelů, vedení dokumentace a hodnocení záznamů o prováděné bazální stimulaci a zajištění 
řádného provádění bazální stimulace pracovníky podle zpracované metodiky. 
 
Pro uživatele sociální služby jsme v průběhu roku připravili řadu společenských, kulturních 
a sportovních akcí, kterých se zúčastňovali i rodinní příslušníci, děti z okolních škol i veřejnost. 
Podruhé jsme zorganizovali Zámeckou slavnost a den otevřených dveří se zajímavým 
programem a občerstvením, zúčastnili jsme se soutěží v jiných domovech i mezikrajské 
soutěže v pétanque ve Zlíně. 
 
V uplynulém roce jsme se rovněž věnovali plnění kritérií, na základě kterých jsme získali 
ocenění Značky kvality Asociace poskytovatelů sociálních služeb a tím se připravovali na její 
obhajobu v roce 2021.  
 
Nakoupili jsme léčebný pohybový přístroj  umožňující aktivně-pasivní aktivitu horních i dolních 
končetin, antidekubitní matrace, televizory splňující novou normu DVB T2 do všech pokojů, 
univerzální pánev a konvektomat do kuchyně, instalovali jsme klimatizaci do 3. NP budovy 
Štekl, vyměnili jsme podlahovou krytinu v některých pokojích, vymalovali další část užívaných 
prostor, vyměnili systém měření a regulace v plynové kotelně hlavní budovy. Pokračovali jsme 
v ošetřování stromů v parku a vysadili jsme nové keře a stromy.  
 
Veškerá naše činnost v roce 2019 byla směrována k tomu, abychom s využitím všech věcných 
prostředků a organizačních a personálních podmínek co nejlépe naplňovali cíle a poslání naší 
služby a naplňovali motto naší organizace: 
 

„Nejen obohatit život o léta, ale obohatit léta o život“ 
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3. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE, POSKYTOVANÉ SLUŽBY 
 

Domov Na zámku, příspěvková organizace, je zřízen Moravskoslezským krajem 

za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Služby sociální péče poskytujeme tak, aby napomáhaly udržet 

našim uživatelům jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim 

v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy to 

vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.     

Pobytové služby poskytujeme osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména 

z důvodu věku a zdravotního stavu, a které již potřebují určitou pomoc, podporu, 

případně plné zajištění svých základních potřeb, které nemohou být zajištěny jejich 

rodinou či terénními nebo ambulantními sociálními službami.  

V poskytování péče o uživatele se řídíme několika základními hodnotami. Základem je 

individuální přístup, kdy poskytujeme péči s respektem ke svobodné vůli a rozhodnutí 

uživatele, a to podle jeho individuálních potřeb a zvyků. Po dohodě s uživatelem všichni 

pracovníci poskytují péči jednotným způsobem. Podporujeme uživatele podle jeho 

možností v nezávislosti a soběstačnosti. Snažíme se udržet co nejdéle jeho 

samostatnost v tom, co ještě zvládne sám. Chráníme uživatele naší služby před 

sociálním vyloučením, podporujeme jej v navazování a udržování kontaktů 

a ve využívání služeb v obci a okolí. Všichni pracovníci při své činnosti respektují práva 

a lidskou důstojnost každého uživatele a zachovávají rovný a partnerský přístup. 

 
V Domově Na zámku, p.o. provozujeme a máme zaregistrovány dvě služby sociální 
péče: 

- domov pro seniory, 
- domov se zvláštním režimem.  

 
Domov pro seniory 
Identifikátor: 7502565 
 

Posláním domova pro seniory je poskytování celoroční pobytové služby seniorům, kteří 
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo nemoci a péči o sebe a svou 
domácnost již nejsou schopni zvládat vlastními silami nebo za pomoci rodinných 
příslušníků či terénních služeb.  
 

Sociální službu Domov pro seniory provozujeme v třípodlažní, nově zrekonstruované 
vedlejší budově B2. Bydlení zde poskytujeme v jedno a dvoulůžkových pokojích 
s vlastním sociálním zařízením. Na každém podlaží se dále nachází jídelna pro uživatele 
s vlastní kuchyňskou linkou a také velká společná koupelna umožňující pohodlné 
koupání plně imobilních osob, v koupelně na II. NP je pro uživatele k dispozici pračka 
se sušičkou. Všechna patra jsou propojena výtahem umožňujícím přepravu plně 
imobilním osobám. 
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Cíle služby:  
- Zajistit sociální a ošetřovatelskou péči dle individuálních potřeb uživatelů, 
- klidné a důstojné prožití stáří, 
- udržení běžného způsobu života, který se co nejvíce přiblíží životu v domácím 

prostředí, 
- udržení maximální soběstačnosti, 
- vytváření nových a udržení stávajících sociálních kontaktů. 

 

Domov pro seniory je určen pro osoby starší 65 let, u nichž míra závislosti na pravidelné 
pomoci jiné fyzické osoby je středně těžká až úplná.  
 
Domov se zvláštním režimem 
Identifikátor: 1050242 
 
Posláním domova se zvláštním režimem je poskytování celoroční pobytové služby 
v bezpečném a důstojném prostředí osobám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu stařecké Alzheimerovy demence i jiných typů demence a péči o sebe již 
nejsou schopni zvládat vlastními silami nebo za pomoci rodinných příslušníků 
či terénních služeb. 
 
Sociální službu Domov se zvláštním režimem provozujeme v celé hlavní budově B1 
a na II.NP. budovy B3. Bydlení zde poskytujeme na jedno a dvoulůžkových pokojích. 
Pokoje jsou vybaveny moderním nábytkem (elektricky polohovatelné postele, šatní 
skříně, noční stolky), televizorem a možností napojení IT. Některé pokoje mají vlastní 
sociální zařízení. Pokoje, které nejsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, jsou 
vybaveny umývadlem a jsou dispozičně seskupeny do samostatných komunit, při čemž 
v každé komunitě je umístěna minimálně jedna prostorná koupelna se sprchovým 
koutem a několika WC. Na každém podlaží budovy B1 se dále nachází společenská 
místnost. 
 
Cíle služby: 

- Zajistit sociální a ošetřovatelskou péči dle individuálních potřeb uživatelů, 
- klidné a důstojné prožití stáří, 
- udržení běžného způsobu života, které se co nejvíce přiblíží životu v domácím 

prostředí, 
- udržení maximální soběstačnosti, 
- vytváření nových a udržení stávajících sociálních kontaktů, 
- stabilizace psychického stavu. 

 
Domov se zvláštním režimem je určen osobám starším 60 let, u nichž míra závislosti 
na pravidelné pomoci jiné fyzické osoby je středně těžká až úplná.  
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4. ŘÍZENÍ ORGANIZACE A PERSONÁL 
 

Domov Na zámku se ve své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, zřizovací 

listinou, standardy kvality sociálních služeb, vnitřními předpisy Domova Na zámku 

a  řídícími akty a metodickými pokyny svého zřizovatele.   

Činnosti a zaměstnanci jsou organizačně zařazeni do dvou úseků, a to úseku přímé 

péče a provozně technického úseku. Vzhledem k tomu, že jsme malou organizací, 

nemáme obsazeny pozice vedoucích jednotlivých úseků. 

Řídící strukturu domova tvoří: 

Ing. Leo Nevřela – ředitel 

Bc. Ivana Bartoncová – vedoucí domova pro seniory 

Jana Brabcová – vedoucí domova se zvláštním režimem 

Erika Široká – vedoucí zdravotnického personálu 

Jana Kurečková, DiS. – sociální pracovník 

Taťána Bártová, DiS. – sociální pracovník 

Bc. Ivana Martiníková – vedoucí ekonomického a personálního oddělení 

Hana Grygarová – vedoucí kuchařka 

Petra Lindovská – skladní, vedoucí úklidu a prádelny 

 
Počty zaměstnanců, profesní a vzdělanostní struktura – celkem DNZ 
 

Vzdělání  

Počet pracovníků 
celkem 

Počet pracovníků DNZ 

Přepočtený 
stav (PS) 

ke dni 
31.12.2019 

% 

Přímá péče 

Sociální 
pracovníci 

THP Ostatní Pedagogič
tí 

pracovníci  

Pracovníci 
v sociálních 
službách 

Zdravotničtí 
pracovníci 

1 2 3 4 5 6 

PS % PS % PS % PS % PS % PS % 

Vysokoškolské 5,2 8,6   1,2 1,9 1,0 1,7   3 5,0   

Vyšší odborné 2,3 3,9     1,0 1,7 1,3 2,2     

Úplné střední 16,0 26,5   6,0 9,9 4,2 7,1   2,7 4,4 3,1 5,1 

Vyučen 32,8 54,4   21,0 34,8       11,8 19,6 

Základní 4,0 6,6   3 5,0       1,0 1,6 

Celkem 60,3 100,00   31,2 51,6 6,2 10,5 1,3 2,2 5,7 9,4 15,9 26,3 

 
 

Protože víme, že do kvality služby se významnou měrou promítá kvalita a stabilita 
pracovního týmu, v roce 2019 jsme se zaměřili na péči o zaměstnance. Vedoucí 
pracovníci se snaží o příjemnou atmosféru na pracovišti, zohledňují požadavky 
zaměstnanců při plánování služeb, motivují je k využívání jejich specifických 
dovedností a znalostí v péči o uživatele. Pracovníci dostávali podporu také pomocí 
individuálních či skupinových supervizních setkání či pomocí školení, které bylo 
zaměřeno na udržení jejich fyzického zdraví i psychické odolnosti.  V roce 2019 jsme 
také významnou měrou navýšili platy zaměstnanců, a to jak u složek nárokových, tak 
i nenárokových. Zaměstnancům byly rovněž navýšeny zaměstnanecké benefity, 
například příspěvky z FKSP, pořádali jsme pro ně sportovní a kulturní akce.  
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V průběhu roku 2019 si zaměstnanci zvyšovali svou odbornost pomocí těchto 

vzdělávacích kurzů: 

- Bazální stimulace – navazující kurz 
- Prevence závislosti klienta na sociální služby 
- Etika v sociálních službách 
- Alternativní a augmentativní stimulace 
- Odborná stáž v domově Březiny 
- Opatrovnictví – přímý výklad 
- Sociální služby – novinky a aktuality pro praxi sociálních pracovníků 
- Konference APSS Sociální služby v Evropě 
- Komunikace s klientem s problémovým chováním 
- Základy KBT v práci s klienty s úzkostnými fobickými a depresivními problémy 
- program Cygnus 
- Práce s klientem s rizikem v chování a pravidla šetrné sebeobrany 
- Co a jakými metodami se chtějí učit senioři. 
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5. PRÁCE S KVALITOU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB  

                    

Do srpna 2019 pracovala v Domově Na zámku jediná sociální pracovnice, která měla 
na starosti obě námi poskytované sociální služby. Od září 2019 však byla ustanovena 
jedna sociální pracovnice pro domov se zvláštním režimem a druhá pro domov 
pro seniory. Toto navýšení se výrazným způsobem promítlo do kvality poskytované 
služby. Sociální pracovnice se  může uživatelům více věnovat, zlepšila se komunikace 
s rodinnými příslušníky i s pracovníky v sociálních službách. 
 
V roce 2018 jsme držiteli Značky kvality Asociace poskytovatelů sociálních služeb. 
 

 
 
Značka kvality APSS má dávat zájemcům o službu, případně rodinným příslušníkům, 
jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu mohou od života v domově očekávat. Jde 
o jednoduchý systém externí certifikace zařízení, který je založen na tzv. udělování 

hvězd. V našem případě jsme v hodnocení získali čtyři hvězdy z pěti možných. 

 
Důležitým krokem ke zkvalitnění péče o imobilní uživatele bylo zavedení konceptu 
Bazální stimulace do praxe. V tomto směru jsme proškolili 5 pracovnic v sociálních 
službách v navazujícím kurzu a všichni pracovníci v sociálních službách si v rámci dvou 
interních kurzů mohli procvičit vybrané stimulující techniky. Ve spolupráci s lektorkou 
Bazální stimulace jsme vypracovali odbornou metodiku, jejíž součástí je popis 
povinností pracovníků na jednotlivých pracovních pozicích a systém plánování, 
koordinování a hodnocení Bazální stimulace. 

Ke zkvalitňování námi poskytované sociální služby rovněž přispívá pravidelná revize 
Standardů kvality. V roce 2019 jsme aktualizovali Standardy č. 8 a 14. 
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Ve Standardu č. 8 popisujeme poskytování sociální služby tak, abychom u uživatelů 
posilovali sociální začleňování. Jedná se o systematickou práci, kterou provádíme 
od samého počátku plánování služby s jednotlivými uživateli až do ukončení 
poskytování služby. 
 
Vycházíme z toho, jak žijí a co běžně využívají lidé ve věku našich uživatelů 
a ze zvyků a zájmů jednotlivých uživatelů. Snažíme se o to, aby uživatelé 
využívali přirozené sociální vazby a běžné zdroje. Rovněž aktivně vytváříme 
příležitosti, aby uživatelé mohli využívat místních i vzdálenějších služeb.  
 
V roce 2019 jsme pokračovali v úsilí o zvýšení povědomí veřejnosti o námi 
poskytovaných sociálních službách a pro budování vztahů s okolím. Nejvýznamnější 
akcí je pořádání Zámecké slavnosti a dne otevřených dveří. Pro uživatele, jejich blízké 
i širokou veřejnost jsme připravili kulturní program, občerstvení, hry pro děti, ukázku 
„Pes přítel člověka“, jízdu kočárem a prohlídku Domova. Akce měla opět velký úspěch 
a ohlasy u uživatelů, jejich rodinných příslušníků a veřejnosti a byla prezentována 
televizí Polar v rámci cyklu Léta běží.  
 
Třetím rokem jsme se zapojili do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata, jehož 
záměrem je propojit seniory s dárci, kteří jim splní přání nebo poskytnou dárek, který 
umí udělat velkou radost. Tentokrát nám Ježíšek přinesl zabíjačkové hody, které pro 
nás připravily hráčky futsalového týmu Tequilky SK Viktoria Chlebičov. 
 
Rádi se zapojujeme do společných akcí s partnerskými domovy Bílá Opava, Domov 
Ludmila a Domov Slunečnice. Tyto sportovní a společenské akce přinášejí našim 
uživatelům nové kontakty, poznání jiného prostředí, soutěže a zábavu. Sami pořádáme 
pro tyto domovy sportovní dopoledne. 
 
Velkým přínosem pro uživatele je dobrovolnictví. Spolupracujeme se třemi 
dobrovolnicemi, které pravidelně dochází do domova a poskytují dopomoc uživatelům 
při stravování, doprovází uživatele do parku, blízkého okolí či k lékaři, čtou knihy nebo 
si vypráví. 
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6. SOCIÁLNÍ PODMÍNKY UŽIVATELŮ 
 

6.1    schválená kapacita zařízení pro rok 2019  
je celkem 72 uživatelů,  
z toho 20 na DPS a 52 na DZR 

 
6.2    celkový počet uživatelů k 31. 12. 2019 a jejich rozdělení: 
 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2019, počty dle: 
Počty uživatelů 

Z toho nově 
přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví 44 28 72 13 5 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 51-97 50-92 50-97 65-92 70-92 

průměr 80,2 76,33 78,69 81.6 80.08 

 3.3.3 Stupeň závislosti 

osoby bez závislosti 0 0 0 0 0 

I    lehká závislost 2 3 5 1 1 

II  středně těžká závislost 3 7 10 1 2 

III těžká závislost 12 5 17 3 0 

IV úplná závislost 27 13 40 8 2 

 3.3.4 Typ 
postižení 

 3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

lehké 1 0 1 0 0 

střední 0 1 1 0 0 

těžké 0 0 0 0 0 

hluboké 0 0 0 0 0 

 3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením 
(tělesné + mentální postižení), osoby bez psychiatrické 
diagnózy 

 
 
0 

 
 
0 0 0 0 

 3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) 
a s psychiatrickou diagnózou 

 
28 

 
16 44 10 2 

 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  2 4 6 1 2 

 3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině 
služby  0 0 

 
0 

 
0 0  

 3.3.6 Mobilita 

bez omezení pohybu 9 6 15 1 2 

s částečným omezením  18 13 31 7 3 

s úplným omezením 
pohybu 

 
19 

 
7 26 6 0 

Pozn.:   * u detašovaných pracovišť rozčleňte 

 

6.3 obložnost v uplynulém roce: 99,21% 
 

6.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2019: 
celkem 243 zájemců 
z toho  148 žen  
    95 mužů 
 

6.5    průměrná čekací doba zájemců o službu v roce 2019 byla 13,3 měsíce,    
         z toho více než 6 měsíců muži a více než 15 měsíců ženy. 

 

6.6  počet a kapacita pokojů 
Uživatelé obou služeb jsou ubytováni celkem ve 49 pokojích. Jednolůžkových pokojů 
je 26, dvoulůžkových pokojů je 23. Pokoje jsou vybaveny moderním nábytkem 
(elektricky polohovatelné postele, šatní skříně, noční stolky, židle) a možností napojení 
IT. Standardní výbavou pokoje je rovněž televizor. Pokoje jsou vyzdobeny podle přání 
jednotlivých uživatelů. Celkem 28 pokojů má vlastní sociální zařízení, v ostatních 
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pokojích jsou umístěna umývadla. Pokoje, které nejsou vybaveny vlastním sociálním 
zařízením, jsou dispozičně seskupeny do samostatných komunit, při čemž v každé 
komunitě je umístěna minimálně jedna prostorná koupelna se sprchovým koutem 
a několika WC. Společná sociální zařízení tak využívají maximálně 4 uživatelé. 
V I. podzemním podlaží jsou umístěny kuřárny. 
 
V Domově pro seniory je v každém nadzemním podlaží společenská místnost, která 
především slouží ke sledování televize, ale také ke skupinovým aktivizačním činnostem, 
společenským setkáním či návštěvám. 
Dalšími společnými prostory jsou jídelny, které jsou vybaveny kuchyňskou linkou, stoly 
a židlemi.  
 
V Domově se zvláštním režimem je ve II. i III. nadzemním podlaží společenská 
místnost, která zároveň slouží jako jídelna. Místnosti jsou pro oba účely vybaveny 
vhodným nábytkem. Pro pořádání kulturně společenských akcí využíváme 
společenskou místnost na III. nadzemním podlaží.  
 
6.7  možnosti trávení volného času 
 
Vzhledem k tomu, že naše zařízení je umístěno v památkově chráněném zámku, 
je dispoziční řešení dáno povahou objektu. Proto nedisponujeme speciálními prostory 
typu tělocvična či rukodělné dílny, ale pouze víceúčelovými společenskými prostorami. 
Na rozdíl od jiných zařízení máme k dispozici velký park, ale jeho využití pro klienty 
je omezené vzhledem k pohybovým možnostem uživatelů. 

Aktivizační činnosti v Domově Na zámku zajišťují primárně dvě pracovnice v sociálních 
službách pro základní výchovnou nepedagogickou činnost a dále pak také pracovníci 
v sociálních službách. Aktivizace a jejich četnost vychází z potřeb uživatelů dle jejich 
individuálních plánů a jsou poskytovány individuální i skupinovou formou. Skupinové 
aktivizace se věnují těmto okruhům: sportovní a společenské hry, pohybové aktivity, 
trénování paměti, pracovní terapie, různočtení, společensko-kulturní akce, 
muzikoterapie, barevná terapie, aromaterapie a canisterapie.  
 
V průběhu roku 2019 měli uživatelé možnost se zúčastnit těchto větších akcí: 
10. 1.  Canisterapie 
30. 1.  Cukrárna v Domově 
15. 2.  Kloboučkový ples 
27. 2.  Výlet do Babiččiny cukrárny v Ostravě 
  7. 3.  Canisterapie 
10. 3.  Cimbálovka 
20. 3.  Děti ze Základní školy Kyjovice předčítají seniorům 
25. 3.  Vystoupení dětí ZUŠ Pustá Polom 
29. 3.  Canisterapie 
11. 4.  Canisterapie 
12. 4.   Cukrárna v Domově 
24. 4.  Vystoupení zpěvačky Blondie Jane 
25. 4.  Výlet do lázní v Klimkovicích 
14. 5.  Děti ze Základní školy Kyjovice předčítají seniorům 
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21. 5.  Vystoupení dětí ZŠ Těškovice 
23. 5.  Vystoupení dětí MŠ Kyjovice 
24. 5.  Canisterapie 
29. 5.  Výlet na nákupy do Globusu 
30. 5.   Sportovní klání mezi domovy 
12. 6.  Soutěž v Domově Ludmila – Smolkov 
18. 6.  Smaženice v domově Bílá Opava 
19. 6.  Přednáška o včelách 
26. 6.  Soutěže s dětmi ZŠ Dolní Lhota 
  2. 7.  Výlet do Opavy 
  4. 7.  Hudební dopoledne s harmonikou v parku 
  8. 7.  Canisterapie 
17. 7.   Pétanque v Domově Slunečnice 
24. 7.   Výlet Slezský venkov v Holasovicích 
29. 7.   Canisterapie 
11. 8.  Zámecká slavnost v Kyjovicích 
22. 8.   Turnaj v pétanque ve Zlíně 
  6. 9.  Zahradní slavnost domov Ludmila – Smolkov 
16. 9.   Canisterapie 
 1. 10.  Vystoupení zpěvačky Blondie Jane 
 9. 10.  Děti ze Základní školy Kyjovice předčítají seniorům 
10. 10.  Výlet Dolní oblast Vítkovice 
23. 10. Exkurze do Slezské tvorby v Opavě 
31. 10.  Výstava obrazů Ivana Niziola 
11. 11. Canisterapie 
13. 11.  Beseda s projekcí fotografií Říma s p. ředitelem 
19. 11.  Vystoupení dětí MŠ Kyjovice 
25. 11.  Canisterapie 
28. 11. Exkurze do Marlenky 
2. 12.   Vystoupení ZUŠ Pustá Polom 
6. 12.   Čertovské dovádění s Mikulášskou nadílkou 
8. 12.  Vystoupení sboru SůlZeMě 
9. 12.   Canisterapie 
12. 12.  Vystoupení dětí MŠ Kyjovice 
15. 12.  Cimbálovka 
17. 12. Předvánoční schůzka uživatelů s p. ředitelem s vystoupením hudební  

a taneční skupiny a občerstvením  
18. 12. Děti ze Základní školy Kyjovice předčítají seniorům 
 
Řadu z těchto akcí pořádáme opakovaně, protože se těší velkému zájmu uživatelů. 
Novinkou mezi akcemi v roce 2019 byly tyto dvě události: 
 
Dopoledne s dětmi ZŠ  Dolní Lhota 
Červnové dopoledne náš domov navštívily děti ze 4. – 5. třídy ZŠ Dolní Lhota. Chtěli 
jsme dětem ukázat, jak tráví volné chvíle naši uživatelé. Protože bylo hezké počasí, vše 
se odehrávalo venku v parku. Přichystali jsme hraní ruských kuželek a „lovení rybiček“. 
Družstva byla smíšená a každý uživatel si vybral do svého družstva 3 žáky. 
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Žáci si mohli vyzkoušet i jiné hry, které mají naši uživatelé v oblibě. Prohlédli si interiér 
našeho domova. Na závěr jsme si všichni zazpívali s doprovodem kytary a houslí lidové 
písničky. 
Všechny děti se s radostí zapojily do této zábavy a dokázaly vykouzlit našim uživatelům 
úsměv na tvářích. 

 

 
 
 
Výlet - Dolní oblast Vítkovice 
Naše uživatele zajímalo, jak vypadají Vítkovické železárny nyní. Protože někteří z nich 
ve Vítkovických železárnách pracovali a často na tyto časy strávené v zaměstnání 
vzpomínali, proto jsme naplánovali výlet do Dolní oblasti Vítkovice. 
Hned po příjezdu uživatelé obdivovali zrekonstruované budovy a změnu prostředí. 
Vybrali jsme prohlídku „Malý svět techniky“, zde jsme viděli tkalcovské stavy, šicí stroje, 
soustruhy a další stroje. Některé jsme si i vyzkoušeli. 
Výlet jsme zakončili výborným obědem v restauraci. Uživatelé byli příjemně unavení, 
ale spokojení. 
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Zámeckou slavnost jsme organizovali podruhé a opět jsme ji využili k seznámení 
široké veřejnosti s naší prací formou komentované prohlídky zařízení, zajištěním 
zajímavého programu a přátelskou atmosférou.  
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6.8 další poskytované služby  
 
 

V pobytových zařízeních je nezbytné zajištění jak sociální, tak i zdravotní péče. 

Lékařskou péči zajišťuje v našem zařízení praktická lékařka, která ordinuje jedenkrát 

týdně a dále spolupracujeme s odbornými lékaři.  

 

Pokračovali jsme ve spolupráci s externí nutriční terapeutkou. Nutriční terapeutka 

přináší podněty ke skladbě nutričně vyvážené stravy uživatelů a podílí se na vytváření 

jídelníčku.   

 

Přípravu stravy zajišťujeme ve vlastní kuchyni. Podáváme stravu normální, šetřící, 
diabetickou a dietní. U dvou hlavních jídel umožňujeme výběr ze dvou jídel. Denně 
připravíme v průměru 70 snídaní, 92 obědů a 70 večeří. Jídelní lísky projednáváme 
s nutriční sestrou a snažíme se vyjít vstříc strávníkům. V roce 2019 jsme pořídil jeden 
nový konvektomat, univerzální pánev a nářezový stroj. 
 

 
 
Praní prádla je zajišťováno ve vlastním prádelenském provozu. Už v roce 2018 jsme 
kompletně vyměnili technologii prádelny tím, že jsme zakoupili 3 průmyslové pračky 
a 2 sušiče prádla. 
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7. STAVEBNĚ - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU  
 

I když celý objekt Domova Na zámku prošel v minulých letech rekonstrukcí v rámci 
procesu transformace a humanizace, každoročně investujeme nemalé prostředky 
do jeho úprav s cílem zvyšovat kvalitu služby. V roce 2019 byla instalována  
klimatizace ve 3.NP budovy Štekl a tím jsme zásadním způsobem zlepšili podmínky 
uživatelů domova v prostorách, které se využívají jako jídelna, kulturní místnost 
i místnost pro aktivizaci. 
  
V některých pokojích uživatelů a na chodbách zámku jsme vyměnili podlahovou 
krytinu. Opraveno bylo schodiště do parku. 
 
Byly provedeny výmalby a nátěry oken a dveří v budově zámku. 
Pro zajištění úspory spotřeby elektrické energie jsme vyměnili u zbývajících zdrojů 
světla zářivky za LED technologii, pořídili jsme nová úsporná svítidla a nouzové 
osvětlení.  
Pokračovali jsme v nutných úpravách v parku, především se jednalo o kácení 
stromů a novou výsadbu. 
 
Zajistili jsme zpracování projektové dokumentace akce „Úprava čestného nádvoří 
a přilehlých prostor“ a všechna rozhodnutí v rámci v rámci stavebních a územních 
řízení akce, jejíž předmětem bude vytvoření nové travnaté ploch včetně závlahy, 
vytvoření relaxační zóny se záhony, lavičkami a vodním prvkem na místě stávající 
asfaltové plochy před vchodem do zámku, výstavba parkoviště, klidové zóny 
s lavičkami v parku, kácení 5 stromů a výsadba nových stromů a skupin keřů. Byla 
realizována veřejná zakázka na výběr zhotovitele této stavby a byla uzavřena 
smlouva o dílo. 
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8. STĚŽEJNÍ CÍLE STANOVENÉ K REALIZACI V ROCE 2020 A VIZE 

DO DALŠÍCH LET  
 
 
V roce 2020 se zaměříme na tyto úkoly 
 

 Personál:  

 Vzdělávání zaměřené na práci s životním příběhem uživatele 

a na psychosociální oporu umírajícím a pozůstalým, 

 vzdělávání nových pracovníků v konceptu Bazální stimulace,  

 vzdělávání pracovníků ve specificích práce s lidmi s Alzheimerovou demencí, 

a problematice jednání s uživatelem s problémovým chováním, 

 používání informačního systému u pracovníků v přímé péči. 

 

 Uživatel a zájemce o službu: 

 Pracovní dobu zaměstnanců upravit tak, aby lépe vyhovovala potřebám 

uživatelů, 

 aplikaci novely zákona o sociálních službách, 

 aktualizace standardu č. 3, 5, 15, 

 rozšířit nabídku kulturních a společenských akcí 

 zorganizování a realizace třetího ročníku Zámecká slavnosti, 

 rozšíření spolupráce se základní školou. 

 

 Technická oblast:  

 Zajištění PC pro pracovníky v sociálních službách, 

 úprava márnice jako pietního místa, 

 výměna podlahové krytiny v jídelně na II.NP, 

 výměna plynových kotlů a měření a regulace v objektu 3, 

 výměna systému Medicall za novou verzi, 

 úprava čestného nádvoří a parku. 

 

Ve střednědobém horizontu se zaměříme na 

 Získání certifikátu Pracoviště Bazální stimulace 

 Navýšení počtu pracovníků v přímé péči 

 Zajištění psychologa pro uživatele 

 Zajištění fyzioterapeuta pro uživatele 

 Energetické úspory 
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9.  EKNOMICKÉ ÚDAJE – SOUHRN ZA ORGANIZACI 
Hospodaření příspěvkové organizace je v posledních pěti letech vyrovnané. Náklady 
a výnosy dosáhly v roce 2019 hodnot 38 736 tis. Kč a výsledek byl nulový. Proti roku 

2015 se celkové náklady a výnosy zvýšily o 11.011 tis. Kč, tj. o 39,7%. 

 

 

 

Ve struktuře nákladů činí podíl nákladů na mzdy a zákonné odvody 75,0%, spotřeba 
materiálu (včetně potravin) 7,9 %, odpisy majetku 5,2 %, náklady na energie, opravy 
a ostatní náklady tvoří 11,9 % z celkových nákladů. 

Proti roku 2015 se zvýšil podíl nákladů na mzdy a zákonné odvody na celkových 
nákladech z 59,2 % na 75,0 %.  
 

2015 2016 2017 2018 2019

výnosy 27 726 29 688 29 685 37 092 38 736

náklady 27 726 29 688 29 685 37 092 38 736
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Přehled výnosů a nákladů v tis. Kč 
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2015

2016

2017

2018

2019

2015 2016 2017 2018 2019

mzdy 16 414 18 682 21 180 25 098 29 070

odpisy 1 596 1 671 1 671 4 603 2 014

energie 1 676 1 648 1 476 1 396 1 528

opravy 3 241 3 339 1 127 1 614 1 154

materiál 2 985 2 968 2 875 2 926 3 044

ostatní 1 813 1 380 1 356 1 455 1 925

Skladba nákladů v letech 2015 - 2019 v tis. Kč
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V celkových výnosech tvoří nejvyšší podíl dotace na sociální služby, dále úhrady 
od uživatelů a příspěvky na péči, úhrady od zdravotních pojišťoven a ostatní výnosy. 
Vývoj výnosů ve sledovaném období 2015 – 2019 ukazuje největší nárůst dotací, menší 
zvyšování příspěvků na péči a úhrad od zdravotních pojišťoven a naopak jenom mírné 
zvyšování úhrad od uživatelů sociální služby. 

 

- 

Dotace na provoz jsou tvořeny dotací na sociální služby (ÚZ 13305), příspěvek na 
odpisy a příspěvek na pokrytí provozních nákladů.  

 

 

Veškeré obdržené dotace byly čerpány v souladu s pravidly jejich použití.  
Dotace na provoz byly poskytnuty z prostředků Moravskoslezského kraje. 
 

 
 

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000

2015

2016

2017

2018

2019

2015 2016 2017 2018 2019

dotace 11 932 12 297 11 483 17 623 17 310

úhrady uživatelů 7 317 7 494 7 513 7 635 8 505

příspěvky na péči 6 704 7 067 7 553 8 241 8 840

zdravotní poj. 2 261 2 399 2 795 3 192 3 519

ostatní 322 428 341 401 562

Skladba výnosů  v letech 2015 - 2019 v tis. Kč

2015 2016 2017 2018 2019

dotace ÚZ 13305 9 832 9 449 9 583 14 573 15 603

dotace na odpisy 1 100 1 150 1 100 1 500 1 500

dotace na provoz 1 000 1 450 800 1 750 204
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ZÁVĚR 
 
 

Na závěr této zprávy bych chtěl poděkovat našemu zřizovateli, Moravskoslezskému 
kraji, za jeho finanční podporu a metodickou pomoc pro naši činnost, obci Kyjovice 
za spolupráci při kulturních akcích a spolupráci na rozvoji našeho zařízení. 
  
Děkuji žákům a učitelkám Základní umělecké školy v Pusté Polomi a dětem a učitelkám 
mateřské školy a základní školy v Kyjovicích, základní školy v Těškovicích a Dolní Lhotě, 
kteří připravili krásná vystoupení pro naše seniory. 
 
Děkuji sponzorům a dárcům z řad fyzických i právnických osob, obcí a měst, dále 
dobrovolníkům a rodinným příslušníkům za to, že každý podle svých možností přispěli 
k obohacení kvality života našich uživatelů. 
 
Velký dík patří všem mým kolegyním a kolegům, zaměstnancům Domova Na zámku, 
protože oni jsou těmi, kteří každý den pomáhají, povzbudí, naslouchají, vypráví, zařídí, 
poradí i pohladí.  
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Příloha č. 1 

 
 

Sociální služba Domov pro seniory 
 

 
1. Popis zařízení  

 
Sociální služba domov pro seniory je součástí zařízení Domov Na zámku, p. o. Umístěna 
je v budově B2 tzv. Štekl a s hlavní budovou je vzájemně propojená spojovacím 
krčkem. Jedná se o třípodlažní, památkově chráněný objekt. Prostory budovy určené 
pro pohyb uživatelů splňují veškeré hygienické požadavky (odpovídající teplota, 
udržování čistoty, větrání, denní osvětlení, výmalba). Chodby a schodiště odpovídají 
předpisům PO. V budově je evakuační výtah s náhradním zdrojem energie uzpůsobený 
pro imobilní osoby. V roce 2019 byla ve 3. NP instalována automatická klimatizace. 
 
2. Charakteristika poskytované služby     

 
Posláním domova pro seniory je poskytování celoroční pobytové služby seniorům, kteří 
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo nemoci a péči o sebe a svou 
domácnost již nejsou schopni zvládat vlastními silami nebo za pomoci rodinných 
příslušníků či terénních služeb. 
Cílovou skupinou jsou osoby starší 65 let, u nichž míra závislosti na pravidelné pomoci 
jiné fyzické osoby je středně těžká až úplná. 
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3. Uživatelé služby: Domov pro seniory 
 

3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2019 – celkem 20 

3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2019 a jejich rozdělení (viz 
tabulka): 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2019, počty dle: 
Počty uživatelů 

Z toho nově 
přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví 13 7 20 3 1 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 70-91 72-92 70-92 79-91 92,2 

průměr 83,07 84,58 83,60 83,84 92,2 

 3.3.3 Stupeň závislosti 

osoby bez závislosti 0 0 0 0 0 

I    lehká závislost 0 0 0 0 0 

II  středně těžká závislost 2 2 4 1 1 

III těžká závislost 5 3 8 2 0 

IV úplná závislost 6 2 8 0 0 

 3.3.4 Typ 
postižení 

 3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

lehké 0 0 0 0 0 

střední 0 0 0 0 0 

těžké 0 0 0 0 0 

hluboké 0 0 0 0 0 

 3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením 
(tělesné + mentální postižení), osoby bez psychiatrické 
diagnózy 

 

 

0 

 

 

0 0 0 0 

 3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) 
a s psychiatrickou diagnózou 

 

0 

 

0 0 0 0 

 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  0 0 0 0 0 

 3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině 
služby  0 0 

 

0 

 

0 0  

 3.3.6 Mobilita 

bez omezení pohybu 1 0 1 0 0 

s částečným omezením  7 6 13 3 1 

s úplným omezením 
pohybu 

 

5 

 

1 6 0 0 

 
 

3.3 obložnost v uplynulém roce: 99,29 % 
3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2019: 

celkem 72 zájemců, z toho  42 žen a 30 mužů 
3.5 průměrná čekací doba zájemců o službu v roce 2019 byla  

16 měsíců, z toho víc než 4 měsíce muži a 20 měsíců ženy 
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4.  Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 
2019                                                    

 

Do srpna 2019 pracovala v Domově Na zámku jediná sociální pracovnice, která měla 
na starosti obě námi poskytované sociální služby. Od září 2019 však byla ustanovena 
jedna sociální pracovnice pro domov se zvláštním režimem a druhá pro domov pro 
seniory. Toto navýšení na pozici sociálního pracovníka z 34% úvazku na 100% se 
výrazným způsobem promítlo do kvality poskytované služby. Sociální pracovnice se  
může uživatelům více věnovat, zlepšila se komunikace s rodinnými příslušníky 
i s pracovníky v sociálních službách. 

Dalším důležitým krokem ke zkvalitnění péče o imobilní uživatele bylo zavedení 
konceptu Bazální stimulace do praxe. V tomto směru jsme proškolili 5 pracovnic 
v sociálních službách v navazujícím kurzu a všichni pracovníci v sociálních službách si 
v rámci dvou interních kurzů mohli procvičit vybrané stimulující techniky. Ve spolupráci 
s lektorkou Bazální stimulace jsme vypracovali odbornou metodiku, jejíž součástí je 
popis povinností pracovníků na jednotlivých pracovních pozicích a systém plánování, 
koordinování a hodnocení Bazální stimulace. 

Při poskytování služby se setkáváme s problémovým chováním některých uživatelů. 
Z toho důvodu jsme dle metodického doporučení Moravskoslezského kraje vytvořili 
nový pracovní postup Práce s uživateli s atypickým chováním. V tomto pracovním 
postupu jsme vymezili dotčenou skupinu uživatelů a jejich potřeby, dále pak možné 
spouštěče problémového chování. Součástí tohoto pracovního postupu jsou stanovené 
povinnosti pracovníků na jednotlivých pracovních pozicích tak, abychom zkvalitnili péči 
o uživatele s atypickým chováním. 
V předešlých letech byli v letních měsících uživatelé ubytovaní v podkrovním patře 
domova pro seniory sužováni vysokými teplotami. V roce 2019 se nám na toto patro 
podařilo zajistit klimatizaci. Životní podmínky uživatelů se tím výrazně zlepšily. 
 
5. Sociální podmínky uživatelů 

 
a. počet a kapacita pokojů, umístění sociálního příslušenství  

Službu provozujeme ve zrekonstruované budově s kapacitou 20 uživatelů. Bydlení zde 
poskytujeme v 6 jednolůžkových a v 7 dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním 
zařízením. Pokoje uživatelů jsou vybaveny moderním nábytkem (postele, šatní skříně, 
noční stolky) a možností napojení IT. Součástí standardní výbavy pokojů je televizor. 
Celá budova domova pro seniory je pokryta Wi-Fi signálem. Na každém podlaží se 
nachází jídelna pro uživatele s vlastní kuchyňskou linkou. 
 

b. možnost trávení volného času - počty a vybavenost společných 
prostor  

Hlavní společenskou místností je v této sociální službě vestibul ve II. NP, na kterém je 
uživatelům k dispozici sedací nábytek a interaktivní dotykový stůl. Dalšími společnými 
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prostory jsou jídelny uživatelů, vybavené stoly, židlemi a kuchyňskou linkou, zákoutí 
určené pro sledování TV vybavené pohodlným sedacím nábytkem a kuřárna umístěná 
v suterénu této budovy. Odpočinková zóna u jídelny na III. NP je vybavena počítačem 
s internetovým připojením. 
 

c. další poskytované služby – rehabilitace, typy dílen, různé druhy 
terapií (arte, muziko, canis, hippo…) 

Jedna pracovnice v sociálních službách pro základní výchovnou nepedagogickou 
činnost se věnuje uživatelům domova pro seniory ve společenských prostorách, 
na pokojích uživatelů nebo venku. Pro uživatele zajišťuje zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím, sociálně terapeutické a aktivizační činnosti. S uživateli 
pracuje individuálně, v malých či větších skupinách. 

 Sportovní a společenské hry: zahrnují nejrůznější pohybové soutěže, ruské 
kuželky, pétanque, šipky, hry s míči, deskové hry, karty, stolní fotbal, Bingo. 

 Pohybové aktivity: kondiční cvičení, cvičení s hudbou, cvičení na posilovacích 
strojích či s cvičebními pomůckami, nácviky samostatnosti a sebeobsluhy 
(oblékání, hygiena, stravování, psaní), aktivizace chůzí (s i bez pomůcek, chůze 
do schodů). 

 Trénování paměti: různorodá cvičení dlouhodobé i krátkodobé paměti, soutěžní 
tajenky, reminiscenční terapie, besedy. 

 Pracovní terapie: rukodělné činnosti k procvičování jemné motoriky rukou, 
společné vaření, pomocné a sezónní práce v Domově či přilehlém parku 
(výzdoba, drobný úklid). 

 Různočtení: předčítání knih na pokračování, četba denního tisku, časopisů či 
zpráv z internetu spojena s diskusí na dané téma. 

 Společensko-kulturní akce: pro uživatele jsou celoročně zajišťovány hromadné 
společenské akce (koncerty, školní představení, výlety, vycházky, soutěže). 

 Muzikoterapie: poslech reprodukované i živé hudby, zpěv, využití jednoduchých 
perkusních nástrojů, tanec. 

 Barevná terapie: relaxace s využitím různých druhů barevných světel. 
 Aromaterapie: relaxace pomocí vůní. 
 Canisterapie: léčebný kontakt psa a člověka. 

Aktivizace a jejich četnost vychází z potřeb uživatelů dle jejich individuálních plánů. 
Hlavním předmětem zájmu uživatelů jsou společenské kontakty a soběstačnost. 
Při sestavování harmonogramu aktivizací dále sledujeme zachování principu normality, 
možnosti posílení pocitu vlastní důležitosti jednotlivých osob a navazování či udržení 
sociálních vztahů. Druh a četnost aktivizace měníme v závislosti na ročním období. 
V teplých měsících nabízíme mnoho možností společného trávení volného času mimo 
budovu (procházky, výlety, sportovní hry, ale i různočtení či trénování paměti pořádané 
venku), v zimním období více využíváme například kulturní představení 
a muzikoterapii. 
 

 

6.   Stavebně technický stav objektu 
Objekt domova pro seniory byl rekonstruován v roce 2010.  Je bezbariérový, má 
samostatnou plynovou kotelnu, evakuační výtah. 
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7.    Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2020 a vize do dalších let 
 

V roce 2020 zaměříme pozornost na tyto oblasti: 
 

 Personál:  

 Vzdělávání zaměřené na práci s životním příběhem uživatele a na 

psychosociální oporu umírajícím a pozůstalým. 

 

 Uživatel a zájemce o službu: 

 Pracovní dobu zaměstnanců upravit tak, aby lépe vyhovovala potřebám 

uživatelů. 

 Aktualizace standardu č. 3. 

 Aktualizace standardu č. 5. 

 Aktualizace standardu č. 15. 

 Rozšířit nabídku kulturních a společenských akcí. 

 Zorganizování a realizace třetího ročníku Zámecká slavnosti. 

 

 Technická oblast:  

 Zajištění PC pro pracovníky v sociálních službách. 

 

Vize – úkoly na více let 
 

- Zajištění vzdělávání pro pracovníky v přímé péči zaměřené na validaci 

- Získání certifikátu Pracoviště Bazální stimulace. 

- Obhajoba certifikace Značka kvality v sociálních službách. 

- Zajištění psychologa nebo psychoterapeuta. 

- Zajištění fyzioterapeuta. 

- Úprava čestného nádvoří. 

- Zpřístupnění zadní části parku uživatelům. 

- Výměna podlahové krytiny. 

- Modernizace komunikačního systému MediCall. 
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Příloha č. 2 

 

 

Sociální služba Domov se zvláštním režimem 
 

 

1. POPIS ZAŘÍZENÍ 
 

Sociální služba domov se zvláštním režimem je součástí zařízení Domov Na zámku, 

p. o. Umístěna je ve dvou hlavních budovách zámku, které jsou vzájemně propojené 

spojovacím krčkem. Jedná se o třípodlažní, památkově chráněné objekty. Prostory 

budovy určené pro pohyb uživatelů splňují veškeré hygienické požadavky (odpovídající 

teplota, udržování čistoty, větrání, denní osvětlení, výmalba). Chodby a schodiště 

odpovídají předpisům PO. V budově je evakuační výtah s náhradním zdrojem energie. 

 
2. CHARAKTERISTIKA POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

 
Posláním domova se zvláštním režimem je poskytování celoroční pobytové služby 
v bezpečném a důstojném prostředí osobám, kteří mají sníženou soběstačnost 
z důvodu stařecké Alzheimerovy demence i jiných typů demence a péči o sebe již 
nejsou schopni zvládat vlastními silami nebo za pomoci rodinných příslušníků či 
terénních služeb. 
Cílovou skupinou jsou osoby starší 60 let, u nichž míra závislosti na pravidelné pomoci 
jiné fyzické osoby je středně těžká až úplná. 
 
Službu nemůžeme poskytovat osobám: 

1. vyživovaným nasogastrickou sondou, 
2. závislým na alkoholu a jiných návykových látkách. 
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3. Uživatelé služby: DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2019 – celkem 52 

3.2      celkový počet uživatelů k 31. 12. 2019 a jejich rozdělení (viz tabulka): 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2019, počty dle: 
Počty uživatelů 

Z toho nově 
přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví  31 
 

21 
 

52 10 4 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 51-97 50-90 50-97 65-92 70-84 

průměr 79 73,5 76,8 81 77 

 3.3.3 Stupeň závislosti 

osoby bez závislosti 0 0 0 0 0 

I    lehká závislost 2 3 5 1 1 

II  středně těžká závislost 1 5 6 0 1 

III těžká závislost 7 2 9 1 0 

IV úplná závislost 21 11 32 8 2 

 3.3.4 Typ 
postižení 

 3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

lehké 1 0 1 0 0 

střední 0 1 1 0 0 

těžké 0 0 0 0 0 

hluboké 0 0 0 0 0 

 3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením 
(tělesné + mentální postižení), osoby bez psychiatrické 
diagnózy 

 
 
0 

 
 
0 0 0 0 

 3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) 
a s psychiatrickou diagnózou 

28 16 
44 10 2 

 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  2 4 6 1 2 

 3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině 
služby  0 

 
0 

 
0 0 0 

 3.3.6 Mobilita 

bez omezení pohybu 8 6 14 1 2 

s částečným omezením  11 7 18 4 2 

s úplným omezením 
pohybu 

 
14 

 
6 20 6 0 

 

3.3 obložnost v uplynulém roce: 99,14 % 
3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2019: 

celkem 171, z toho 106 žen a 65 mužů 
     3.5     průměrná čekací doba zájemců o službu v roce 2019: 12,5 měsíce, z toho   

 víc než 7 měsíců muži a víc než 14 měsíců ženy. 
 

4. PRÁCE S KVALITOU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB  A VÝZNAMNÉ                 
                                   UDÁLOSTI V ROCE 2019 
V roce 2019 jsme se zaměřili na zdokonalení péče o uživatele v konceptu Bazální 
stimulace. Základem je proškolení většiny pracovníků v přímé péči v základním kurzu 
Bazální stimulace a rovněž proškolení části pracovníků v navazujícím kurzu Bazální 
stimulace. Pro nové pracovníky, kteří nebyli proškoleni certifikovanou lektorkou, jsme 
zorganizovali několik interních školení. Vypracovali jsme rovněž pracovní postup, 
v němž jsme stanovili obecná pravidla, kompetence a postupy při uplatňování tohoto 
konceptu v péči o uživatele. 
Při poskytování péče vycházíme z toho, že základním principem konceptu 
je zprostředkovat člověku vjemy ze svého těla a stimulací vnímání organismu mu 
umožnit lépe vnímat okolní svět a následně s ním navázat komunikaci. Základními 
prvky konceptu jsou pohyb, komunikace, vnímání a jejich úzké propojení. Na uživatele 
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pohlížíme jako na partnera a respektujeme jeho zachovalé schopnosti v oblasti 
vnímání, pohybu a komunikace. 
 
Jedním z kroků na zkvalitňování námi poskytované sociální služby, je rovněž pravidelná 
revize Standardů kvality. V roce 2019 jsme aktualizovali Standardy č. 8 a 14. 
Ve Standardu č. 8 popisujeme poskytování sociální služby tak, abychom u uživatelů 
posilovali sociální začleňování. Jedná se o systematickou práci, kterou provádíme 
od samého počátku plánování služby s jednotlivými uživateli až do ukončení 
poskytování služby. 
Vycházíme z toho, jak žijí a co běžně využívají lidé ve věku našich uživatelů a ze zvyků 
a zájmů jednotlivých uživatelů. Snažíme se o to, aby uživatelé využívali přirozené 
sociální vazby a běžné zdroje. Rovněž aktivně vytváříme příležitosti, aby uživatelé mohli 
využívat místních i vzdálenějších služeb. Jde o to, čelit zúžení kvality života pouze 
na prostředí poskytované služby a redukci vazeb uživatele na sociální službě, aby si 
uživatel mohl zachovat v maximální míře své předchozí zvyky a zájmy. Uživatel nemusí, 
ale může využít služeb či nabídek, které mu zprostředkujeme, a zároveň ve stejné 
intenzitě má možnost se seznámit s další veřejně dostupnou nabídkou. 
Podporujeme kontakty s příbuznými, blízkými i známými uživatele, vždy však respektujeme 
přání uživatele. Vždyť hlavně kontakty s vlastní rodinou, přáteli a dalšími blízkými jsou 
významnou součástí běžného způsobu života. 

 
Výstupem z kontrol, které proběhly v předešlém období, bylo také upozornění 
na nedostatečný počet pracovníků v přímé péči, především na nočních směnách. 
Přestože jsme měli záměr navýšení počtu pracovníků v přímé péči již nějakou dobu 
ve vizích, podařil se nám tento krok zrealizovat již v tomto roce.  
Jsme si vědomi, že se jedná o náročné povolání, proto pracovníkům poskytujeme 
pravidelnou podporu supervizora za účelem řešení problémů. Pro pracovníky rovněž 
zajišťujeme akreditované kurzy se zaměřením alternativní a augmentativní komunikaci, 
na etiku v sociálních službách a na prevenci závislosti uživatele na sociální službě. 
 

5. SOCIÁLNÍ PODMÍNKY UŽIVATELŮ 
 

a. počet a kapacita pokojů, umístění sociálního příslušenství 
Bydlení v domově se zvláštním režimem poskytujeme v jedno a dvoulůžkových 

pokojích. Všechny pokoje na hlavní budově jsou vybaveny moderním nábytkem 

(elektrické polohovatelné postele, šatní skříně, noční stolky), televizor a IT.  

V I. NP budovy B1 je umístěn jeden jednolůžkový pokoj a čtyři dvoulůžkové pokoje 

se samostatným sociálním zařízením a jeden jednolůžkový pokoj spolu s jedním 

dvoulůžkovým pokojem mají společné sociální zařízení.  

V II. NP budovy B1 se v jedné komunitě nachází jeden jednolůžkový a čtyři 

dvoulůžkové pokoje. V této komunitě je také umístěno společné sociální zařízení (velká 

koupelna se sprchovým koutem a WC). Na každém pokoji je umývadlo. Na tomto 

podlaží se dále nachází tři dvoulůžkové pokoje a jeden jednolůžkový pokoj 

s vestavěným sociálním zařízením (koupelna se sprchovým koutem a WC). 

Ve II. NP budovy B3 je umístěn jeden jednolůžkový, a dva dvoulůžkové pokoje 

se společným prostorným sociálním zařízením (velká koupelna se sprchovým koutem 

a jedno WC) a dva dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. 
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Ve III. NP budovy B1 jsou dvě komunity. Každá z komunit zahrnuje sedm 

jednolůžkových a jeden dvoulůžkový pokoj a dva společné sprchové kouty včetně dvou 

společných WC. Na každém pokoji je umývadlo. 

 
 

b. možnost trávení volného času - počty a vybavenost společných 
prostor  

Na II. a III.NP se nachází kulturní a společenská místnost, které slouží také jako jídelny 

pro uživatele. Každá tato místnost je vybavena stoly, židlemi, kuchyňskou linkou 

případně sedacím nábytkem pro pohodlné sledování TV. Na všech patrech je několik 

zákoutí pro návštěvy. Ve III. NP slouží pro trávení volného času zejména společenská 

místnost, která je využívána pro konání větších kulturně společenských akcí. Součástí 

hlavní budovy je také kuřárna umístěná v I. podzemním podlaží.  

 
 

c. další poskytované služby 
Jedna pracovnice v sociálních službách pro základní výchovnou nepedagogickou 
činnost se uživatelům domova se zvláštním režimem věnuje jak ve výše uvedených 
společenských prostorách a individuálně na pokojích uživatelů, tak venku. Pro uživatele 
zajišťujeme následné aktivizační služby, volnočasové aktivity a terapie. 

 Sportovní a společenské hry: zahrnují nejrůznější pohybové soutěže, ruské 
kuželky, pétanque, šipky, hry s míči, deskové hry, karty, stolní fotbal, Bingo. 

 Pohybové aktivity: kondiční cvičení, cvičení s hudbou, nácviky samostatnosti 
a sebeobsluhy (oblékání, hygiena, stravování, psaní), aktivizace chůzí (s i bez 
pomůcek, chůze do schodů). 

 Trénování paměti: různorodá cvičení dlouhodobé i krátkodobé paměti, soutěžní 
tajenky, reminiscenční terapie, besedy. 

 Pracovní terapie: rukodělné činnosti k procvičování jemné motoriky rukou, 
společné vaření, pomocné a sezónní práce v Domově či přilehlém parku 
(výzdoba, drobný úklid). 

 Různočtení: předčítání knih na pokračování, četba denního tisku, časopisů 
či zpráv z internetu spojena s diskusí na dané téma. 

 Společensko-kulturní akce: pro uživatele jsou celoročně zajišťovány hromadné 
společenské akce (koncerty, školní představení, výlety, vycházky, soutěže). 

 Muzikoterapie: poslech reprodukované i živé hudby, zpěv, využití jednoduchých 
perkusních nástrojů, tanec. 

 Canisterapie 
Aktivizace a jejich četnost vychází z potřeb uživatelů dle jejich individuálních plánů, 

z kterých lze vyčíst, že hlavním předmětem jejich zájmu jsou společenské kontakty 

a soběstačnost. Při sestavování harmonogramu aktivizací dále sledujeme zachování 

principu normality, možnosti posílení pocitu vlastní důležitosti jednotlivých osob 

a obnovení či udržení sociálních vztahů. Druh a četnost aktivizace měníme v závislosti 

na ročním období. V teplých měsících nabízíme mnoho možností společného trávení 

volného času mimo budovu (procházky, výlety, sportovní hry, ale i různočtení 

či trénování paměti pořádané venku), v zimním období více využíváme např. kulturní 

představení a muzikoterapii. 
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Pokud fyzický či psychický stav uživatele neumožňuje skupinovou práci, je mu 

nabídnuta podpora aktivizačním pracovníkem v rámci individuálních návštěv. Náplní 

těchto návštěv je opět převážně činnost vedoucí ke splnění cílů z individuálního plánu 

uživatele. 

Veškeré uskutečněné i nabídnuté aktivizace jsou spolu s přesným datem, konkretizací 

aktivizace, průběhem i reakcemi uživatelů průběžně zaznamenávány do „Sešitu“, který 

je přílohou „Individuálního plánu“ a s ním pracují všichni PSS. Vedoucí služby pak dále 

monitoruje práci na individuálních plánech v tzv. „Přehledu plnění“, kde je výčet cílů 

jednotlivých uživatelů a je z něj na první pohled patrné, jak často se na tom kterém 

cíli pracuje. 

 

 6.     STAVEBNĚ – TECHNICKÝ STAV OBJEKTU  
 
Stavebně technický stav objektu je dobrý. V předcházejících letech byl rekonstruován 
v rámci humanizace. Byla opravena střecha a fasáda, průběžně jsme realizovali 
opatření k úsporám energií. Byl rekonstruován výtah, který nyní lze používat 
k evakuaci osob. Ke zlepšení podmínek pro uživatele došlo po instalaci klimatizace 
do podkrovní společenské místnosti – jídelny ve 3. NP. Postupně docházelo k výměně 
podlahové krytiny na 3. NP a 2. NP.  
 
7.   STĚŽEJNÍ CÍLE STANOVENÉ K REALIZACI V ROCE 2020 A VIZE DO DALŠÍCH LET  

 
V roce 2020 zaměříme pozornost na tyto oblasti:  
Oblast péče o uživatele: 

 upravit pracovní dobu pracovníků v přímé péči, 
 zajištění vzdělávání nových pracovníků v konceptu Bazální stimulace,  
 zajištění vzdělávání pracovníků ve specificích práce s lidmi 

s Alzheimerovou demencí a problematice jednání s uživatelem 
s problémovým chováním,  

 rozšíření spolupráce se základní školou, 
 aktualizace Standardu č. 5 a 15. 

Oblast péče o pracovníky: 
 používání informačního systému u pracovníků v přímé péči. 

Technická oblast: 
 úprava márnice jako pietního místa, 
 výměna podlahové krytiny v jídelně na II.NP, 
 výměna plynových kotlů. 

Vize – úkoly na více let 
 
Oblast péče o uživatele: 

 získání certifikátu Pracoviště Bazální stimulace, 
 navýšení počtu dobrovolníků, 
 zajištění psychologa nebo psychoterapeuta pro uživatele, 
 pořízení mobilního Snoezelenu, 
 výměna systému Medicall za novou verzi, 

 zajištění fyzioterapeuta pro uživatele. 
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Příloha č. 3 
 

1. EKONOMICKÉ ÚDAJE  

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2019 (tis. Kč) 
 

Náklady Výnosy Výsledek hospodaření 

Hlavní činnost 38 735,851 Kč 38 735,851 Kč 0 

Doplňková činnost 0 0 0 

Celkem 38 735,851 Kč 38 735,851 Kč 0 

 

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) 

Výsledek hospodaření 

za rok 2019 

Z toho 

převod do rezervního fondu převod do fondu odměn 

0 0 0 

 

Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k 31. 12. 2019 (tis. Kč) 

Druh sociálních služeb Náklady Výnosy 
Výsledek 

hospodaření 

Domov se zvláštním režimem 27 410,841 Kč 27 954,340 Kč 543,499 Kč 

Domov pro seniory  11 325,010 Kč 10 781,511 Kč - 543,499 Kč 

Celkem 37 092,142 Kč 37 092,142 Kč 0 

 

Vyrovnaný hospodářský výsledek je vykázán za organizaci jako celek. Domov se zvláštním 
režimem pak vykazuje kladný a Domov pro seniory opačný záporný hospodářský výsledek. 

Závazné ukazatele na r. 2019 (Kč)*  

Závazný ukazatel na rok 2018  Výše (Kč) 

Příspěvek na provoz ÚZ 13305 – v rámci Podmínek dotačního 
Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2018 

15 603 000 Kč 

Příspěvek na provoz ÚZ 205 – úhrada nákladů na odpisy 1 500 000 Kč 

Příspěvek na provoz ÚZ 207 – dofinancování hlavní činnosti 1 000 000 Kč 

Účelový investiční příspěvek do fondu investic ÚZ 0 – na akci 
nákup konvektomatu, multifunkční pánve a myčky tabletů 

1 300 000 Kč 

25% podíl mimotarifních složek platu (doplňte skut. %) 18,5 % 

Výsledek hospodaření  0 Kč 

 

Výše uvedené příspěvky byly použity v souladu s jejich určením. Investiční příspěvek 
na nákup konvektomatu, multifunkční pánve a myčky tabletů byl použit v plné výši na 
financování této investiční akce. Finanční vypořádání příspěvků bylo zasláno zřizovateli.  
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Příspěvek na provoz v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování 
sociálních služeb pro r. 2019 - UZ 13305  

Druh sociálních služeb 
(dle registrace) 

Výše (tis. Kč) 

Domov se zvláštním režimem (1050242) 11 512,000 Kč 

Domov pro seniory (7502565)   4 091,000 Kč 

Celkem 15 603,000 Kč 

 

Příspěvek na provoz v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování 
sociálních služeb pro r. 2019 – ÚZ 13305 byl za celé zařízení poskytnut ve výši 
15,603 tis. Kč, což činí o 1 030 tis. Kč více než v roce 2018. Příspěvek byl v souladu 
s pravidly vyčerpán v plné výši a vyúčtování bylo odesláno zřizovateli. Příspěvek 
na provoz byl poskytnut z prostředků Moravskoslezského kraje 

 
 

Hospodaření s peněžními fondy  

Název fondu 
Stav (v tis. Kč) 

k 1. 1. 2019 k 31. 12. 2019 

Fond investic 3 987,379 Kč 5 209,741 Kč 

FKSP 196,771 Kč 109,124 Kč 

Rezervní fond 2 492,737 Kč 2 492,737 Kč 

Fond odměn 372,192 Kč 372,192 Kč 

 

Fond investic byl použit v roce 2019 na pořízení následujícího dlouhodobého 
majetku: klimatizaci III. NP budova čp. 104 ve výši 403 tis. Kč, návěs třístranný sklápěcí 
ve výši 107 tis. Kč, trenažér v hodnotě 174 tis. Kč a zvedák pro uživatele v hodnotě 60 
tis. Kč, na vybavení kuchyně – konvektomat, multifunkční el. pánev, a myčku tabletů 
v celkové výši 1 330,34 tis. Kč. Dále byly z fondu hrazeny poplatky a dokumentace 
k připravované investiční akci „Úprava parku a nádvoří“ v celkové výši 41 tis. Kč.   
Fond FKSP byl čerpán v souladu se Směrnicí o FKSP na stravu zaměstnanců, odměny 
při jubilejních, kulturu, rekreaci a sport. Fond byl tvořen přídělem ve výši 2% z hrubých 
mezd zaměstnanců.  
Rezervní fond byl použit ve výši darů obdržených od příbuzných klientů. Celková 
výše finančních darů od obecních úřadů, firem a příbuzných klientů činila v roce 2019 
27 tis. Kč, tyto prostředky byly použity v celé výši. 
Fond odměn nebyl tvořen ani použit.  
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Významné dary, sponzorství (tis. Kč) 

Druh/účel Celkem 
Finanční Věcný Finanční Věcný 

Rezervní fond Fond investic 

Pro uživatele-účelový 

(Zámecká slavnost) 
7,050 Kč 7,050 Kč    

Pro uživatele- účelový 
(sportovní aktivity) 

20,200 Kč 20,200 Kč    

Pro uživatelé- 2ks el.vozíky 220,000 Kč    220,000 Kč 

Pro uživatele- neúčelový 0,651 Kč  0,651 Kč   

Celkem 247,901 Kč 27,250 Kč 0,651 Kč  220,000 Kč 

Organizace obdržela od obecních úřadů, firem a příbuzných uživatelů dary v celkové 
výši 247,901 tis. Kč. Finanční dary byly použity v roce 2019 na akce pořádané pro 
uživatele. Věcné dary – 2 ks elektrických vozíků obdržela organizace v rámci akce 
Ježíškova vnoučata a rovněž slouží uživatelům.  
Investiční akce realizované v roce 2019 (tis. Kč)* 

Název akce 

Zdroje  

celkem vlastní zřizovatel dary 

jiné 

částka 
druh 

zdroje 

Klimatizace III. NP. 
Budova čp. 104 

402,915 Kč 402,915 Kč     

Vybavení kuchyně-

konvektomat, pánev, 

myčka 

1 330,344 Kč 30,344 Kč 1 300,000 Kč    

Zvedák při pádu uživatelů 60,005 Kč 60,005 Kč     

Trenažér pro uživatele 

 
173,926 Kč 173,926 Kč     

Návěs třístranný sklápěcí 106,722 Kč 106,722 Kč     

TZ- odsávač par 81,203 Kč 81,203 Kč     

Celkem 2 155,115 Kč 855,115 Kč 1 300,000 Kč    

Ve výše uvedené tabulce je uveden pouze majetek, který byl v roce 2019 zařazen 
do užívání a byl proveden začátek odepisování.  
 

 
 

Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2019 (tis. Kč)  

 

Druh/účel 

Zdroje  

celkem vlastní zřizovatel dary 

jiné 

částka 
druh 

zdroje 

Výměna podlahové 

krytiny II.NP hlavní 
budova 

351,374 Kč 351,347 Kč     

Výmalba a nátěry  119,249 Kč  119,249 Kč     
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Oprava schodiště do 
parku 

42,250 Kč 42,250 Kč     

Oprava regulace plynové 

kotelny 
80,780 Kč 80,780 Kč     

Oprava topného systému 71,932 Kč 71,932 Kč     

Celkem 665,585 Kč 665,585 Kč     

 

V tabulce jsou zachyceny náklady na opravy, kde náklady na jednotlivou akci byly vyšší 
než 40 tis. Kč. Náklady na opravy a údržbu byly hrazeny z provozních nákladů.   
 
 

Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč) 

Pojistná událost Celková výše škody 
Výše náhrady od 

pojišťovny 

Nebyla žádná - - 

Celkem - - 

 

V organizaci nebyly v roce 2019 žádné škodní události.   
 
Zahraniční služební cesty 

Místo Účel cesty od - do 
Počet 

zaměstnanců 

Neuskutečněny - - - 

 

Čerpání účelových dotací v r. 2019 (tis. Kč), 
 

Organizace nečerpala v roce 2019 žádnou účelově určenou dotaci. 
 
 
Průměrné % nemocnosti za rok 2019 
 

 Za příspěvkovou organizaci činí průměrné % nemocnosti za rok 2019 5,55 %. 
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Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti 
    

Organizace eviduje pouze jednu pohledávku po lhůtě splatnosti ve výši 2.876,- Kč, 
jedná se o pohledávku po zemřelé, která byla polskou občankou. Organizace v průběhu 
roku 2019 opětovně řešila tento problém jak s okresním soudem v Opavě, 
tak  následně s konzulátem Polské republiky, bohužel bezvýsledně.  
 

Kontroly – opatření 
 

Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních 
povinností plátce pojistného. 
Kontrolu provedla Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, regionální 
pobočka Ostrava, nebyly zjištěny žádné chyby a nebyla stanovena žádná opatření. 
 
Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a 
při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti 
Kontrolu provedla Okresní správa sociálního zabezpečení Opava, nebyly zjištěny 
nedostatky. 
 
Kontrola za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a 
potravin podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 
Kontrolu provedla Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem 
v Ostravě. Nebyly zjištěny nedostatky.  
 

Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 
 

Povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením podle výše uvedeného zákona 
jsme dodrželi, a to bez použití náhradního plnění zaměstnáváním osob s mentálním 
postižením z řad uživatelů jiných sociálních služeb a zaměstnanců se zdravotním 
postižením. Zákon nám určuje zaměstnávat 2,47 osob se zdravotním postižením, 
ve skutečnosti jsme zaměstnávali 5,19 osob. 
 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Neobdrželi jsme žádost o informaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím. 
 
Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace 
se zprávou o činnosti  

Zaměstnanci budou seznámeni se zprávou na poradě dne 22. dubna 2020. 
 

Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci 

jméno: Ing. Leo Nevřela  

datum: 10. března 2020 

telefon: 553 778 026 

e-mail: leo.nevrela@domov-kyjovice.cz 



„Nejen obohatit život o léta, ale obohatit léta o život“ 
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