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

  

 

Domov Na zámku, příspěvková organizace,  

Kyjovice č. p. 1, 747 68 Kyjovice 

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ 

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  

ZA ROK 2020 

 

Zpracovali: Ing. Ivana Martiníková s kolektivem  
Kyjovice 5. března 2021    

                                              

     

  



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

 

 

 

Obsah 

1 Základní informace ............................................................................................................. 1 

2 Úvodní slovo ....................................................................................................................... 2 

3 Poslání a cíle organizace ..................................................................................................... 3 

3.1 Domov pro seniory ............................................................................................................ 3 

3.1.1 Poslání .............................................................................................................. 4 

3.1.2 Cílová skupina .................................................................................................. 4 

3.1.3 Cíle služby ........................................................................................................ 4 

3.1.4 Zásady ............................................................................................................... 4 

3.2 Domov se zvláštním režimem ........................................................................................... 5 

3.2.1 Poslání .............................................................................................................. 5 

3.2.2 Cílová skupina .................................................................................................. 6 

3.2.3 Cíle služby ........................................................................................................ 6 

3.2.4 Zásady ............................................................................................................... 6 

4 Personální zajištění ............................................................................................................. 7 

4.1 Řízení organizace ............................................................................................................... 7 

4.2 Personál .............................................................................................................................. 8 

5 Práce s kvalitou poskytovaných služeb ............................................................................ 10 

6 Sociální podmínky uživatelů ............................................................................................ 12 

6.1 Schválená kapacita zařízení pro rok 2020 ..................................................................... 12 

6.2 Celkový počet uživatelů k 31. 12. 2020 a jejich rozdělení: ........................................... 12 

6.3 Obložnost v roce 2020 činila 97,29 %. ........................................................................... 12 

6.4 Počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2020 ............................................. 12 

6.5 Průměrná čekací doba .................................................................................................... 12 

6.6 Počet a kapacita pokojů .................................................................................................. 13 

6.7 Možnost trávení volného času ........................................................................................ 14 

6.8 Další poskytované služby ................................................................................................ 19 

7 Stavebně-technický stav objektu ...................................................................................... 20 

8 Stěžejní cíle stanovené k realizaci .................................................................................... 21 

8.1 V roce 2021 se zaměříme na tyto úkoly ......................................................................... 21 

8.2 Ve střednědobém horizontu se zaměříme ..................................................................... 21 

9 Hospodaření – souhrn za organizaci ................................................................................. 22 

9.1 Hospodářský výsledek ..................................................................................................... 22 

9.2 Náklady............................................................................................................................. 22 

9.3 Výnosy .............................................................................................................................. 23 



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

 

 

 

Poděkování ............................................................................................................................... 25 

Seznam tabulek ........................................................................................................................ 26 

Příloha č. 1    Sociální služba: Domov pro seniory .................................................................. 27 

Příloha č. 2    Sociální služba: Domov se zvláštním režimem ................................................. 33 

Příloha č. 3   Ekonomické údaje ............................................................................................... 39 

 

 



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

 

1 

 

1 Základní informace 

Název: Domov Na zámku, příspěvková organizace 

Adresa:  Kyjovice č.p. 1, 747 68 Kyjovice  

IČO: 71197001 

Právní forma: příspěvková organizace 

Zřizovatel: Moravskoslezský kraj 

Statutární orgán:  Ing. Ivana Martiníková 

Tel. kontakt: 553 778 026, 739 653 438 

Datová schránka:  ejnkif2 

E-mail: reditel@domov-kyjovice.cz 

Web:  http://www.domov-kyjovice.cz 

Číslo účtu: 3337821/0100 Komerční banka a.s. 

 

Poskytované služby:  

Domov se zvláštním režimem identifikátor: 1050242 

Domov pro seniory  identifikátor: 7502565 

 

 

Domov Na zámku je příspěvkovou organizací se samostatnou právní subjektivitou, 

jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Příspěvková organizace patří mezi 

poskytovatele sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 550/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Organizace je zapsána v registru poskytovatelů sociálních služeb Ministerstva práce 

sociálních věcí, jako domov pro seniory podle § 49 a jako domov se zvláštním režimem podle 

§ 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  

Domov je umístěn v malebné obci Kyjovice ve Slezsku, která se nachází na pomezí 

okresu Ostravy a Opavy. Jak již z názvu vyplývá, jedná se o zařízení využívající zámecké 

prostory včetně zámeckého parku, jehož rozloha činí cca 70 000 m2. Zámecký areál tvoří dvě 

třípodlažní budovy, které jsou propojeny spojovací lávkou. Celková kapacita zařízení je 72 

uživatelů z toho domov pro seniory má kapacitu 20 uživatelů a kapacita domova se zvláštním 

režimem je 52 uživatelů. 
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2 Úvodní slovo 

Vážení přátelé,  

dovolte mi, abych Vás seznámila se Závěrečnou zprávou o činnostech v naší 

organizaci v uplynulém roce, kterou jsme pro Vás připravili společně s vedoucími pracovníky 

jednotlivých úseků. Chceme Vám touto cestou přiblížit všechny důležité události a 

zajímavosti roku 2020, je to přehled o dění v naší organizaci. 

Počátkem roku nás všechny zaskočila naprosto nová a nečekaná situace, byla to 

pandemie v podobě onemocnění COVID_ 19. Nikdo z nás neměl s touto novou situací 

zkušenosti, snažili jsme se najít všechny možné dostupné informace a podklady o této nákaze, 

abychom byli schopni dopady pandemie co možná nejvíce eliminovat. Vedení organizace 

vytvořilo pandemický plán a sérii opatření ke snížení možnosti šíření nákazy, a to jak mezi 

personálem, tak i mezi uživateli. V tomto, pro všechny nepříznivém období, se dokázali 

zaměstnanci organizace semknout a vzájemně si pomáhat, což se příznivě projevilo 

v úspěšném zvládání této nelehké situace.  Byli jsme rádi, že jsme nezůstali na boj s tímto 

nepřítelem sami, značně nám pomohl náš zřizovatel, Moravskoslezský kraj. Aktivně nám 

pomáhali zaměstnanci a vedení krajského úřadu, kteří se zapojovali do různých činností 

v rámci svých kompetencí.  Díky všem zainteresovaným pomocníkům tedy můžeme s hrdostí 

konstatovat, že jsme v roce 2020 neměli žádného pozitivního uživatele na onemocnění 

COVID_19. Za to jim všem patří ještě jednou VELKÉ DÍKY, především pak našim 

zaměstnancům, kteří svou sebekázní a dodržováním všech přijatých opatření docílili tohoto 

obdivuhodného výsledku.  

Po celou dobu této složité pandemické situace bylo ze všeho nejtěžší udržet pozitivní 

náladu v myslích našich uživatelů. Snažili jsme se jim zabezpečit kontakt s rodinou pomocí 

telefonických hovorů, nebo pomocí nových komunikačních technologií, prostřednictvím 

notebooků a tabletů. Program aktivit uživatelů byl tvořen tak, abychom co nejvíce eliminovali 

možnost nákazy. Jednalo se především o individuální aktivity, hromadné akce jsme byli 

nuceni ve velké míře omezit a během nich důsledně dodržovat různé proti pandemické 

opatření.  

 V oblasti kvality služeb bylo našim velkým úspěchem získání certifikátu Pracoviště 

pracující s konceptem Bazální stimulace, který nám byl přidělen pod záštitou Mezinárodní 

asociace Bazální stimulace. 

I přes nepříznivou pandemickou situaci, která se často vyvíjela den ze dne, se nám 

podařilo zrealizovat vekou investiční akci. Jednalo se o úpravu čestného nádvoří, kde byla 

vybudovaná odpočinková zóna pro uživatele s kašnou a okrasnými záhony. Výstavba této 

akce trvala od dubna do října roku 2020 a na jejím financování se podílel také zřizovatel naší 

organizace, Moravskoslezský kraj.  

Koncem roku došlo k zásadním změnám ve vedení příspěvkové organizace. Všechny 

výběrové řízení na dané pozice managementu byly uskutečněny v omezeném režimu a 

podařilo se nám díky nim obsadit uvolněné pracovní pozice. Velmi nás potěšil zájem 

uchazečů pracovat v naší organizaci, což svědčí o našem dobrém jménu v očích široké 

veřejnosti. 

Dle splněných stanovených cílů je možno celkově hodnotit rok 2020 jako úspěšný. 

Beze zbytku jsme zrealizovali všechny úkoly, které byly naší organizaci stanoveny 

zřizovatelem, Moravskoslezským krajem.  
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3 Poslání a cíle organizace 

Domov Na zámku, příspěvková organizace poskytuje sociální služby dle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky 

č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Příspěvková organizace patří mezi pobytové 

zařízení sociálních služeb, které si klade za cíl vytvořit svým uživatelům podmínky blížící se 

přirozenému domácímu prostředí. Služby sociální péče jsou poskytovány tak, aby 

napomáhaly zajistit uživatelům jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit 

jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života.  

Domov Na zámku p. o. poskytuje dvě sociální služby – domov pro seniory a domov se 

zvláštním režimem. Obě sociální služby jsou poskytovány nepřetržitě ve třech budovách 

v obci Kyjovice. 

3.1 Domov pro seniory  

Druh služby dle registrace:  domov pro seniory 

Identifikátor: 7502565 

Služba poskytována od:  1. 1. 2004 

Kapacita: 20 uživatelů 

Vedoucí služby: Bc. Ivana Bartoncová 

Sociální služba domova pro seniory je poskytována v třípodlažní budově čp. 104, která 

prošla rozsáhlou rekonstrukcí v roce 2010. Uživatelé zde bydlí v jedno a dvojlůžkových 

pokojích s vlastním sociálním zařízením. Na každém patře mají k dispozici kuchyňský kout a 

společnou jídelnu. Pro imobilní uživatelé je dále na každém patře umístěna velká koupelna 

umožňující jejich pohodlné koupání. Samozřejmostí je i výtah, který vede do všech pater 

budovy a slouží k přepravě uživatelů. 

 

Budova čp. 104 tzv. Štekl 
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3.1.1 Poslání 

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. 

3.1.2 Cílová skupina 

Domov pro seniory je určen osobám starším 65 let, u nichž míra závislosti 

na pravidelné pomoci jiné fyzické osoby je středně těžká až úplná. 

3.1.3 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. 

3.1.4 Zásady 

V zásadách poskytované sociální služby vyjadřujeme klíčové hodnoty, kterými se 

při poskytování služeb řídíme. 

 Individuální přístup:   

Přistupujeme k uživateli jako jedinečné osobnosti. Při poskytování péče v maximální možné 

míře respektujeme svobodnou vůli a rozhodnutí uživatele. Péči poskytujeme uživateli podle 

jeho individuálních potřeb a v souladu s jeho životním příběhem a zvyky. Umožňujeme 

svobodně uplatňovat náboženské přesvědčení a aktivity s tím spojené. 

 

 Soběstačnost  

Podporujeme uživatele podle jeho možností v nezávislosti a soběstačnosti. Snažíme se udržet 

co nejdéle samostatnost uživatele v tom, co ještě zvládne sám.  

 

 Začlenění 

Podporujeme uživatele ve využívání služeb v obci a okolí (kadeřnictví, obchod…) a 

v udržování kontaktů s rodinou, přáteli, ostatními uživateli a obyvateli obce. 

 

 Jednotný přístup k uživateli 

Po dohodě s uživatelem poskytují všichni pracovníci podporu tomuto uživateli stejným 

způsobem. 

 

 Rovnost 

Zachováváme rovný a partnerský přístup ke všem uživatelům. 

 

 Důstojnost 

Respektujeme důstojnost uživatele a přistupujeme k němu s úctou. 
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3.2 Domov se zvláštním režimem 

Druh služby dle registrace:  domov se zvláštním režimem 

Identifikátor: 1050242 

Služba poskytována od:  1. 1. 2004 

Kapacita: 52 uživatelů 

Vedoucí služby: Jana Brabcová 

 

Sociální služba domova se zvláštním režimem je poskytována v prostorách budovy 

čp. 1 a na budově čp. 123 ve II.NP. Uživatelé využívají ubytování v jedno a dvoulůžkových 

pokojích. Pokoje jsou moderně zařízené s elektronicky polohovatelnými postelemi a 

samozřejmostí je i televizor a možnost napojení na IT. Pokoje, které nemají vlastní sociální 

zařízení, jsou vybaveny umyvadlem a jejich dispoziční řešení vytváří samostatnou komunitu. 

Každá takto vytvořena komunita má k dispozici prostornou koupelnu se sprchovacím koutem 

a WC. Součástí každého patra je rovněž společenská místnost 

 

Budova čp. 1 tzv. hlavní budova 

 

3.2.1 Poslání 

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. 

Za celoroční pobytovou službu považujeme poskytování služby jednomu uživateli 

minimálně v rozsahu 270 dnů ročně, včetně pobytu ve zdravotnickém zařízení. Tato doba je 

poměrově krácena vzhledem k datu uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v daném 

roce.  
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3.2.2 Cílová skupina 

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. 

3.2.3 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. 

3.2.4 Zásady 

V zásadách poskytované sociální služby vyjadřujeme klíčové hodnoty, kterými se 

při poskytování služeb řídíme. 

 

 Individuální přístup:   

Přistupujeme k uživateli jako jedinečné osobnosti. Při poskytování péče v maximální možné 

míře respektujeme svobodnou vůli a rozhodnutí uživatele. Péči poskytujeme uživateli podle 

jeho individuálních potřeb a v souladu s jeho životním příběhem a zvyky. Umožňujeme 

svobodně uplatňovat náboženské přesvědčení a aktivity s tím spojené. 

 

 Soběstačnost  

Podporujeme uživatele podle jeho možností v nezávislosti a soběstačnosti. Snažíme se udržet 

co nejdéle samostatnost uživatele v tom, co ještě zvládne sám.  

 

 Začlenění 

Podporujeme uživatele ve využívání služeb v obci a okolí (kadeřnictví, obchod…) a 

v udržování kontaktů s rodinou, přáteli, ostatními uživateli a obyvateli obce. 

 

 Jednotný přístup k uživateli 

Po dohodě s uživatelem poskytují všichni pracovníci podporu tomuto uživateli stejným 

způsobem. 

 

 Rovnost 

Zachováváme rovný a partnerský přístup ke všem uživatelům. 

 

 Důstojnost 

Respektujeme důstojnost uživatele a přistupujeme k němu s úctou.  
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4 Personální zajištění 

4.1 Řízení organizace  

      Organizace využívá v rámci organizační struktury, hierarchické uspořádání, které 

jasně znázorňuje vztahy nadřízenosti a podřízenosti, a řeší vzájemné kompetence na daných 

pracovních pozicích. Vzhledem k tomu, že se jedná o malou organizace, je zvolena pro její 

řízení plochá organizační struktura, která se skládá z ředitelky a z vedoucích jednotlivých 

oddělení. 

 

Řídící struktura: 

ředitelka: Ing. Ivana Martiníková 

vedoucí domova pro seniory: Bc. Ivana Bartoncová 

vedoucí domova se zvláštním režimem: Jana Brabcová 

vedoucí zdravotnického personálu: Bc. Dana Pretschová 

vedoucí ekonomického oddělení:  Lic. Vladimíra Stillnerová, DiS. 

vedoucí kuchař: Jiří Chlebík 

vedoucí úklidu a prádelny: Petra Lindovská 

 

V roce 2020 došlo na konci roku k velkým změnám ve vedení organizace. Největší 

změnou byl odchod pana ředitele Ing. Nevřely na zasloužený odpočinek. Na jeho pozici byla 

vybrána vedoucí ekonomického a personálního úseku Ing. Ivana Martiníková. Na uvolněnou 

pozici ekonomky bylo vyhlášeno výběrové řízení, ve kterém byla vybrána Lic. Vladimíra 

Stillnerová, DiS. Změna ve vedení byla i u zdravotnického personálu, kdy vedoucí sester 

podala rezignaci a zůstala v organizaci na pozici zdravotní sestry. Změnou prošlo také vedení 

kuchyně, kdy vedoucí kuchařka požádala o uvolnění z funkce vzhledem ke dlouhotrvajícím 

zdravotním problémům a na vlastní žádost byla přeřazena na pozici kuchařky. I přes složitou 

situaci v době nouzového stavu se nám podařilo uskutečnit výběrové řízení a na volné pozice 

nalézt adekvátní náhrady. 

 
Rozloučení s panem ředitelem Ing. Nevřelou 
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Uvedení do funkce ředitelky Ing. Martiníkové panem náměstkem hejtmana Bc. Navrátilem a 

vedoucím odboru Mgr. Neuwirthem 

 
 

Rok 2020 byl v Domově Na zámku rokem personálních změn, a to jak na nejvyšších 

pozicích až po řadové pracovníky. Přestože taková výměna bývá náročná, v Domově 

Na zámku proběhla hladce. Nové pracovníky na pozici pracovník v sociálních službách, 

všeobecná sestra, uklízečka, kuchařka zaškolili zkušení kolegové a jejich nadřízení 

pracovníci. Manažerské pozice získali ve výběrových řízeních stávající kolegové, kteří již byli 

dobře obeznámeni s danou pozicí, kolegy, uživateli i chodem Domova. 

 

4.2 Personál 

Chod příspěvkové organizace zajišťovalo celkem 63 zaměstnanců, z toho 93 % tvořili 

ženy a pouze 7 % muži. Provoz příspěvkové organizace je rozdělen na dva útvary, a to úsek 

přímé péče a provozně technický úsek. Do úseku přímé péče jsou zařazení pracovníci přímé 

péče domova se zvláštním režimem i domova pro seniory, dále sociální pracovníci a 

pracovníci zdravotní péče. Kvalifikační předpoklady těchto pracovníku určuje zákon 

č. 108/2008 Sb., o sociálních službách. Provozně technický úsek zahrnuje pracovníky 

stravování, úklidu, prádelny a technickohospodářské pracovníky. 
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Pro lepší přehlednost je zpracován níže uvedený graf, kde je uvedeno, jakou část 

z celkového počtu zaměstnanců tvoří jednotlivé profese.    

 
Struktura pracovníků v přepočtených úvazcích 

 
 

 

V roce 2020 byly významnou měrou navýšeny platy u všech zaměstnanců, a to jak 

u složek nárokových, tak i nenárokových. Všichni pracovníci v sociálních službách také 

získali mimořádné odměny od MPSV za práci ve ztížených podmínkách a vystavení riziku 

nákazy v době jarního nouzového stavu. 

V náročném koronavirovém období dostávali pracovníci v přímé péči podporu formou 

individuální a skupinové supervize či pomocí školení orientovaném na covid problematiku. 

Další vzdělávání pracovníků v přímé péči jsme zacílili na zvýšení kvality poskytované služby. 

 

V průběhu roku 2020 si zaměstnanci zvyšovali svou odbornost pomocí těchto 

certifikovaných vzdělávacích kurzů: 

 

- Bazální stimulace – navazující kurz 

-  Využití biografické anamnézy v podmínkách sociálních služeb dle Dr. Böhma 

- Péče o klienty na pracovištích se zvláštním režimem 

- Jak úspěšně jednat s klientem s problémovým chováním 

-  Psychosociální opora umírajícím a pozůstalým v podmínkách sociálních služeb 

- Sociální služby – aktuální úprava ve srovnání s návrhy novel 

- Demence v obrazech 

- Návštěvy v pobytových službách podle aktuálních opatření 

- Jak organizovat setkávání klientů s blízkými. 

 

Další vzdělávání jsme uskutečnili pomocí interních školení, které byly zaměřeny 

na praktický nácvik jednotlivých technik konceptu Bazální stimulace a také na nácvik 

používání ochranných pomůcek pro Covid zóny. 
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5 Práce s kvalitou poskytovaných služeb 

Na rok 2020 jsme měli naplánováno celou řadu úkolů ke zkvalitnění poskytovaných 

služeb a také organizování nových i v minulosti osvědčených společenských akcí 

pro uživatele. Mnohé naše plány však vzaly za své z důvodu neočekávané koronavirové krize. 

Během několika málo dnů bylo vše jinak.  

 

V rozporu s našimi dlouholetými snahami 

o otevřený Domov a začleňování uživatelů 

do společnosti, byl Domov a uživatelé v něm náhle 

uzavřen. Pod vlivem zpráv z médií jsme se všichni 

obávali o zdraví uživatelů a personálu. Okamžitě 

jsme ustanovili krizový štáb, který se scházel 

zpočátku i několikrát denně. Usilovně jsme 

vyhledávali informace o novém onemocnění, 

preventivních opatřeních. Každý den docházelo ke 

změnám, chod Domova jsme přizpůsobovali 

mimořádným opatřením Vlády ČR, KHS, MPSV, 

MZ a zřizovatele. Naší největší prioritou bylo 

zajistit bezpečné prostředí pro uživatele, hygienické podmínky, zabezpečit zásobování a 

správné ochranné pracovní prostředky a personálně zajistit chod služby pro případ výskytu 

onemocnění v Domově či karantény v obci a okolí. Připravovali jsme krizové harmonogramy 

práce, pandemické plány, nakupovali jsme potřebné vybavení, nacvičovali jsme bezpečné 

oblékání a svlékání ochranných pomůcek. Během tohoto těžkého období se pracovníci 

nebývale spojili a společně jsme se snažili pro uživatele zajistit co nejlepší podmínky. 

Přes naše vlastní obavy jsme se snažili uživatele uklidňovat a zajistit jim co největší 

možný komfort. Uživatelům jsme průběžně podávali informace o námi podniknutých krocích, 

edukovali jsme je ve zpřísněných hygienických pravidlech. V péči o uživatele jsme neměli na 

zřeteli výhradně jen tělesnou stránku, ale usilovali jsme také o jejich psychickou pohodu. 

Pracovníci v přímé péči s uživateli hodně hovořili o nastalé situaci a probírali s nimi jejich 

obavy. Zprostředkovávali jsme uživatelům kontakty na dobrovolníky a psychologickou 

pomoc po telefonu, podporovali jsme je v telefonickém kontaktu s jejich blízkými. Výraznou 

pomocí ve snaze o zmírnění dopadů izolace na uživatele bylo zapůjčení tabletů 

od Moravskoslezského kraje. Díky nim měli uživatelé s blízkými nejen audio, ale zároveň 

také vizuální kontakt. 

 

Díky všem preventivním opatřením 

zavedených od počátku roku 2020 se 

nám se povedlo celý rok přečkat bez 

onemocnění uživatelů a v minimální 

míře u personálu. K jednomu 

z nejúčinnějších opatření zcela určitě 

patřilo testování zaměstnanců i uživatelů 

antigenními testy našimi zdravotními 

sestrami, které bylo prováděno 

v pravidelných termínech.  V testování 

zaměstnanců budeme pokračovat i 

v následujícím roce.  
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V práci s kvalitou bylo našim velkým úspěchem získání certifikátu Pracoviště 

pracující s konceptem Bazální stimulace, který je vydáván pod garancí Mezinárodní asociace 

Bazální stimulace. 

 

 

 
 

 

Bazální stimulace je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept, který uplatňuje 

vysoce individualizovanou péči a orientuje se na potřeby člověka. Využívá se zvláště u osob 

imobilních, osob s poruchami komunikace, s omezením kognitivních funkcí či smyslovým 

postižením. Na splnění podmínek pro získání tohoto certifikátu jsme pracovali několik let.  

Dalším významným počinem v práci s kvalitou bylo upravení pracovní doby všech 

zaměstnanců o půl hodiny. Tímto krokem jsme reagovali na přání uživatelů, které vyjádřili 

v dotazníkovém šetření.  

V roce 2020 jsme nově aktualizovali Standard č. 15.  Do aktualizace jsme mimo jiné 

zapracovali také hodnocení souladu definovaných zásad služby s poskytováním sociální 

služby, hodnocení naplňování poslání služby, analýzu podnětů z ročních pohovorů 

pracovníků v přímé péči a analýzu podnětů a připomínek. Rovněž jsme vypracovali nové 

dotazníky pro uživatele, pracovníky v přímé péči, návštěvy, stážisty, dobrovolníky a 

praktikanty. Standard jsme upravili se zřetelem na prevenci a kontrolu ochrany práv uživatelů 

a kvality poskytované péče. 
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6 Sociální podmínky uživatelů 

6.1 Schválená kapacita zařízení pro rok 2020 

Celkem schválená kapacita 72 uživatelů 

 Domov se seniory  20 uživatelů 

 Domov se zvláštním režimem 52 uživatelů 

6.2 Celkový počet uživatelů k 31. 12. 2020 a jejich rozdělení: 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2020, počty dle: 

1. Počty 
uživatelů 

2. Z 
toho nově 
přijatých 

Ženy Muži 
Celke

m 
Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví 45 25 70 14 5 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 55-98 51-91 51-98 73-96 65-87 

průměr 80,79 79,06 79,85 79,82 81,39 

 3.3.3 Stupeň závislosti 

osoby bez závislosti 1 1 2 1 1 

I   lehká závislost 1 2 3 0 0 

II  středně těžká 
závislost 

3 5 
8 2 1 

III těžká závislost 17 2 19 8 0 

IV úplná závislost 23 15 38 3 3 

 3.3.4 Typ 
postižení 

 3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

lehké 0 0 0 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 

 
28 

 
16 

44 8 2 

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

2 4 
6 1 1 

 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 14 11 25 8 2 

s částečným omezením  15 10 25 5 2 

s úplným omezením 
pohybu 

16 4 
20 1 1 

6.3 Obložnost v roce 2020 činila 97,29 %. 

6.4 Počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2020 

celkem 231 zájemců 

z toho 132 žen a 99 mužů. 

6.5 Průměrná čekací doba 

V roce 2020 byla čekací doba 12,8 měsíce 

z toho více u mužů činila 13,5 měsíce a u žen 12,5 měsíce 
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Pokoj DZR 

    Společenská místnost DPS 

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 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. 
 

 

                   Pokoj DPS 

 

 
Společenská místnost DZR 
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Muzikoterapie 

Sportovní vyžití – kuželky 

6.7 Možnost 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. 

 

 

 

 
Canisterapie 

 

 
Cvičení na rehabilitačním stroji 

 

 

 



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

 

15 

 

Kloboučkový ples 

Vánoce u betlému 

Účast na bohoslužbě 

 

 

 
Výlet do cukrárny 

 

 
Vystoupení Děrničanky 

 

 
           Mikulášská nadílka 
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Rok 2020 byl velmi specifickým rokem i v oblasti využití volného času uživatelů. 

Vzhledem k nařízením vlády v souvislosti s pandemií a omezeným možnostem skupinové 

práce s uživateli jsme mohli zorganizovat výrazně méně akcí, než v letech minulých. Zde je 

jejich přehled: 

 

21. 01.  Canisterapie 

23. 01.  Výlet do Babiččiny cukrárny 

10. 02.  Muzikoterapie 

24. 02.  Canisterapie 

29. 02.  Zabijačkové hody 

03. 03.  Kloboučkový ples 

04. 06.  Zpívání pod balkonem, zpívání ze srdce 

22. 06.  Vystoupení Violka 

29. 06.  Canisterapie 

30. 06.  Setkání s p. ředitelem 

01. 07.  Návštěva restaurace v Zátiší 

23. 08.  Děrničanka 

27. 08.  Zákusky 

09. 09.  Bohoslužba v kostele Pustá Polom 

04. 12.   Mikulášská nadílka 

 

 

Z těchto akcí bychom vám rádi blíže představili tyto dvě novinky: 

 

 

1. Zabíjačkové hody 

 

Díky projektu Ježíškova vnoučata se uživatelé Domova Na zámku dočkali pravých 

zabíjačkových hodů. Ježíškovými vnoučaty byly pro tentokrát hráčky futsalového týmu 

Tequilky SK Viktoria Chlebičov. 

Brzy ráno přijeli organizátoři i se svými pomocníky a řezníkem, vše potřebné si 

přivezli, postavili stany a pustili se do práce. Zatímco se v kuchyni připravovaly speciality, 

nabízeli uživatelům, rodinným příslušníkům i zaměstnancům jimi zhotovené domácí koláče, 

bábovky a svařák. Počasí nám moc nepřálo, bylo mrazivo a velmi větrno, ale to nás 

neodradilo. Byli jsme připraveni a dokonale vybaveni přímotopy, dekami a komu byla stále 

zima, byla mu nabídnuta „štamprlička“, která k pravé zabíjačce bezesporu patří. Celé 

dopoledne nám hrál pan harmonikář. Všichni jsme si s ním mohli společně zazpívat a 

zatancovat. Mnozí uživatelé vzpomínali na dobu, kdy si sami vychovali prasátko a doma 

dělali zabíjačku. 
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Nechyběl ani klasický kotel na vaření 

Některé speciality se vařily i v kuchyni 

Hotovo a už se jenom expeduje  

 

 
Hrálo se i na harmoniku a zpívalo 

 

 

 

 
Průběžně se ochutnávalo 

 

 

 

 
A už jenom BON APPÉTIT !  
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Děti z MŠ a jejich krásné srdce 

 

2. Zpívání pod balkónem, zpívání ze srdce 

 

Ani v červnu nám epidemiologická situace nedovolila pořádat pro uživatele společné 

kulturní akce. Aby uživatelům nebylo smutno, paní učitelky s dětmi z mateřské školy 

v Kyjovicích připravily vystoupení „zpívání pod balkónem,“ neboli „zpívání ze srdce“. 

Bylo teplé, slunečné dopoledne. Abychom mezi uživateli dodrželi potřebné rozestupy, 

část uživatelů sledovala vystoupení z balkonu a část na zpevněné ploše. Děti se s paní 

učitelkou postavily tak, aby na ně všichni diváci dobře viděli. Děti měly vyrobené velké 

papírové srdce, které při zpívání lidových písniček držely a které uživatelům v závěru 

darovaly. Uživatele si s dětmi s radostí zazpívali a navzájem se odměnili velkým potleskem. 

 

 

 
Účast uživatelů bylo hojná 

 

 

 
Uživatelé obsadili i část balkónu 

 



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

 

19 

 

Kadeřnictví v DNZ 

6.8 Další poskytované služby 

Rok 2020 byl v sociálních službách velmi náročný. Setkali jsme se všichni s naprosto 

novou situací při řešení koronavirové krize. Navíc v souvislosti s opatřeními a nařízeními 

vlády přibylo ošetřovatelskému personálu mnoho nových povinností. Také proto jsme rádi, že 

se nám povedlo navýšit počet zdravotnického personálu o jednu všeobecnou a jednu 

praktickou sestru. Tímto krokem se nám podařilo zajistit a také zkvalitnit zdravotně 

ošetřovatelskou péči 

V Domově je zajištěna nepřetržitá ošetřovatelská péče, a to 24 hodin denně 

prostřednictvím všeobecných a praktických sester, které mají platnou odbornou způsobilost 

k výkonu zdravotnického povolání. Oblast zdravotní péče spadá pod vedoucí zdravotního 

úseku, která koordinuje práci lékaře, všeobecných a praktických sester. Cílem zdravotnické 

péče je kvalitní a dostupná péče o uživatele, cílená prevence, osobní přístup a řešení otázek a 

problémů týkajících se jejich zdraví. 

Zdravotní péči zajišťuje v našem Domově praktická lékařka, která ordinuje jedenkrát 

týdně. Nadále využíváme služeb psychiatrické lékařky, která se stará o psychickou pohodu 

našich uživatelů. V případě, že uživatelé potřebují péči dalších odborných lékařů, jsme jim 

v tom nápomocni ať už objednáním termínu vyšetření, zajištění převozu, případně 

doprovodem. Pokračujeme ve spolupráci s externí nutriční terapeutkou. Úprava stravy při 

onemocnění je důležitá nejen pro zlepšení zdravotního stavu, ale také aby se minimalizovaly 

rizika onemocnění související s výživou. Výborně se nám osvědčila spolupráce s odbornou 

sestrou, která v případě potřeby mužům vyměňuje, permanentní močový katetr. Tímto se nám 

podařilo odbourat časté návštěvy v nemocnicích, které jsou pro uživatele stresovým faktorem 

Podařilo se nám zakoupit drtičku léků. Díky drtičce a gelům pro snadné polykání, 

které využíváme, je podávání léků v drcené formě pro uživatele bezpečnější a komfortnější. 

Pořídili jsme také CRP přístroj, jehož nespornou výhodou je rychlé zjištění známek infekce, a 

díky tomu je možné okamžité zavedení potřebné terapie. 

Další služby jsou poskytovány pomocí externích pracovníků a jedná se o pedikérské, 

holičské a kadeřnické služby. Tyto služby jsou poskytovány většinou v pravidelných 

periodách a jejich frekvence je závislá na zájmu uživatelů. Dále mohou také uživatelé využít 

ke své přepravě služební automobil.  

 

 

 
Služební auto sloužící k převozu uživatelů 
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7 Stavebně-technický stav objektu 

I přesto, že budovy Domova Na zámku prošly v předešlých letech rekonstrukcí, jsou 

na jejich údržbu a opravy investovány nemalé finanční prostředky. Průběžně jsou prováděny 

výmalby interiéru.  Byla provedena renovace parket v jídelnách na hlavní budově. Dále byla 

na hlavní budově ve dvou pokojích zcela vyměněna podlahová krytina. Rekonstrukcí prošla 

také koupelna na budově čp. 123 sloužící personálu prádelny.   

Ve spolupráci s Moravskoslezským energetickém centrem bylo nainstalováno pro 

úsporu elektrické energie technické hlídání ¼ hod. maxima na elektrické spotřebiče v provozu 

prádelny (průmyslové pračky a sušičky) ve 4. kvartálu roku 2020. Systému technického 

hlídání o instalaci softwaru na PC byl odsunut z důvodu propuknutí koronavirové. Instalace a 

proškolení personálu organizace proběhne nejpozději do konce 1. kvartálu roku 2021, podle 

situace spojené s Covidem. Úprava distribučních hodnot rezervované kapacity a nastavení 

technického hlídání bude provedeno od měsíce dubna 2021. 

Jako další aktuální možnosti úspor energie, které navrhlo Moravskoslezské 

energetické centrum je rekonstrukce plynové kotelny včetně nového měření a regulace 

s možností vzdáleného dohledu na MEC. Zpracování projektové dokumentace na tuto akci 

bude zajištěno do března 2021.  

Velkou změnou prošlo Čestné nádvoří s asfaltovým povrchem, které bylo v minulosti 

využíváno pouze jako parkoviště.  Na základě zpracované projektové dokumentace a 

získaných patřičných povolení byla v roce 2020 zrealizovaná investiční akce „Úprava 

čestného nádvoří a přilehlých prostor“, kterou spolufinancoval zřizovatel – Moravskoslezský 

kraj. Těmito stavebními úpravami byly vybudovány nové travnaté plochy včetně závlahy. 

Dále byly vytvořeny relaxační zóny se záhony, lavičkami a vodním prvkem na místě 

původního parkoviště. Akce byla zakončena slavnostním předáním za účasti pana náměstka 

hejtmana Moravskoslezského kraje Bc. Jiřího Navrátila, vedoucího odboru sociálních věcí 

Mgr. Aleše Neuwirtha, bývalého pana ředitele Ing. Leo Nevřely a dalších významných 

osobností. 

 
Slavnostní stříhání pásky panem náměstkem Bc. Navrátilem, vedoucím odboru Mgr. Neuwirthem 

a bývalým ředitelem Ing. Nevřelou 
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8 Stěžejní cíle stanovené k realizaci 

8.1 V roce 2021 se zaměříme na tyto úkoly 

Personál:  

- vzdělávání pracovníků v sociálních službách zaměřené na rehabilitační péči a 

péči o pracovníka, 

- zvýšit vzdělávání všeobecných sester v rámci oboru, 

- revize a aktualizace kontrolního systému. 

 

Uživatel a zájemce o službu:  

- aktualizace standardu č. 3, 

- zorganizování a realizace třetího ročníku Zámecká slavnost, 

- certifikace Značka kvality, 

- revize a aktualizace Řádu pro vnitřní kontrolní systém se zaměřením 

na dodržování práv uživatelů, zachovávání jejich důstojnosti a adekvátnost 

péče o uživatele, 

- zavedení rehydratační terapie. 

 

Technická oblast:  

- výměna plynových kotlů a zateplení budovy čp. 123, 

-  úprava márnice jako pietního místa, 

- renovace dřevěných balkonů a fasády na budově čp. 104, 

- částečné uzavření zadní části parku. 

 

 

8.2 Ve střednědobém horizontu se zaměříme: 

- certifikace paliativní péče, 

- navýšení počtu dobrovolníků, 

- certifikace Vážka, 

- zajištění psychologa pro uživatele,  

- zajištění fyzioterapeuta pro uživatele, 

- navýšení kapacity parkoviště. 
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9 Hospodaření – souhrn za organizaci 

Hlavním principem financování u příspěvkové organizace působící v oblasti 

poskytování sociálních služeb je dlouhodobě uplatňován princip vícezdrojového financování. 

Stěžejními zdroji financování jsou dotace z veřejných rozpočtů, úhrady od uživatelů 

za poskytované služby, příspěvky na péči a úhrady za poskytnuté výkony ze zdrojů veřejného 

zdravotního pojištění.   

Organizace hospodaří dle schváleného finančního plánu, dle metodických pokynů a 

nařízení zřizovatele. 

9.1 Hospodářský výsledek 

V posledních pěti letech je hospodaření příspěvkové organizace vyrovnané. V roce 

2020 dosáhly náklady a výnosy stejné výše 43 964,880 tis. Kč, což znamená, že výsledek 

hospodaření byl nulový. Vývoj výnosů a nákladů za posledních pět let zachycuje níže 

uvedený graf. Podrobné rozpracování hospodaření organizace je uvedeno v části Ekonomické 

údaje, tabulková část, a to za celou organizaci. 

 

 

 
 

9.2 Náklady 

Nejvýznamnější nákladovou položku představuji mzdy a zákonné odvody, jejich výše 

činila 33 695 tis. Kč, což představuje 76,6 % z celkových nákladů. Navýšení těchto nákladů 

oproti roku 2019 bylo způsobeno především zvýšením platových tarifů dle nařízení vlády 

č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a 

odměnami vyplacenými na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců 

v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19. 

Další nárůst v nákladech byl na položkách spotřeby materiálu a ostatních nákladů. 

Zvýšené náklady na těchto položkách vznikly v souvislosti s přijímáním karanténních 

opatření, mimořádných opatření a krizových opatření (tj. např. pořízení ochranných 

pracovních pomůcek pro zaměstnance). Náklady na odpisy zůstaly na stejné výši jako 

v předchozím roce i u spotřebované energie nedošlo k výraznému navýšení proti roku 2019. 

Pouze u oprav došlo k poklesu oproti roku 2019. Opravy zrealizované v roce 2020 

měly spíše charakter údržby. 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

výnosy 29 688 29 685 37 092 38 736 43 965

náklady 29 688 29 685 37 092 38 736 43 965

29 688    29 685    

37 092    38 736    
43 965    

29 688    29 685    

37 092    38 736    
43 965    
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Vývoj výnosů a nákladů v letech 2016-2020
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9.3 Výnosy 

Jak již bylo uvedeno výše při financování naší příspěvkové organizace je využito 

vícezdrojového financování. Výnosy organizace tvoří především příspěvek na provoz 

od zřizovatele, úhrady od uživatelů za poskytované služby, příspěvek na péči, úhrady 

od pojišťoven a ostatní výnosy. Do ostatních výnosů jsou zařazeny např. výnosy za stravu 

zaměstnanců, sponzorské dary nebo úhrady od pojišťoven.  

Trend výnosů ve sledovaném období 2016-2020 ukazuje významný nárůst příspěvku 

na provoz. Další nárůst tvoří platby za provedené úkony od zdravotních pojišťoven, kdy 

dochází ke zvýšení výnosů zejména díky nárůstu vykazovaných výkonů spojených 

s preventivními opatřeními proti šíření nákaze COVID_19. K menšímu nárůstu dochází i 

u příspěvku na péči, kde byly úřadem práce kladně vyhodnoceny naše žádosti o jeho 

navýšení. 

 

 
 

mzdy odpisy energie opravy materiál ostatní

2016 18 682 1 671 1 648 3 339 2 968 1 380

2017 21 180 1 671 1 476 1 127 2 875 1 356

2018 25 098 4 603 1 396 1 614 2 926 1 455

2019 29 070 2 014 1 528 1 154 3 044 1 925

2020 33 695 2 017 1 561 949 3 231 2 512

 -
 5 000

 10 000
 15 000
 20 000
 25 000
 30 000
 35 000
 40 000

Vývoj nákladů v letech 2016-2020 v tis Kč

2016 2017 2018 2019 2020

příspěvek na provoz 12 297 11 483 17 623 17 310 21 585

úhrady od uživatelů 7 494 7 513 7 635 8 505 8 694

příspěvky na péči 7 069 7 553 8 241 8 840 9 118

úhrady od pojišťoven 2 399 2 795 3 192 3 519 4 067

ostatní 429 341 401 562 501

12 297    11 483    

17 623    17 310    

21 585    

 -

 5 000

 10 000
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Vývoj výnosů v letech 2016-2020
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Každý rok stanovuje zřizovatel svým příspěvkovým organizacím závazné ukazatele, 

kterými je povinna se organizace řídit. Radou kraje byly podle § 28 odst. 4 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

stanovené závazné ukazatele pro rok 2020 s následujícími Účelovými znaky (dále jen „ÚZ“): 

 

 

Závazný 

ukazatel Příspěvek na provoz a jeho účelové určení Výše příspěvku  

ÚZ 13305   - financování soc. služby     17 170 000 Kč  

ÚZ 13351    - odměny zaměstnanců v soc. službách       1 465 534 Kč  

ÚZ 13351   - vícenáklady v souvislosti s epidemií COVID_19          213 439 Kč  

ÚZ 13351   - vícenáklady v souvislosti s epidemií COVID_20          352 478 Kč  

ÚZ 35442   - odměny zdravotnických pracovníků v soc. službách          180 659 Kč  

ÚZ 205   - na odpisy hmotného a nehmotného majetku       1 500 000 Kč  

ÚZ 207   - na dofinancování hlavní činnosti          700 000 Kč  

 

Organizace využila vyhlášené dotační programy k získání prostředků na financování 

navýšených nákladů spojených s protiepidemickými opatřeními, které byly v organizaci 

zavedeny. Tyto vícenáklady byly hrazeny z příspěvků na provoz ÚZ 13351 a ÚZ 35442. 

Pro lepší přehlednost je níže uvedena struktura příspěvků na provoz v letech 2016-2020. 

 

 

 
 

Veškeré obdržené příspěvky na provoz byly použity v souladu s pravidly jejich použití 

a jejich vyúčtování bylo zasláno zřizovateli. Příspěvky na provoz byly poskytnuty 

z prostředků Moravskoslezského kraje. 

 

 -  2 000  4 000  6 000  8 000  10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000

2016

2017

2018

2019

2020

2016 2017 2018 2019 2020

Příspěvek ÚZ 13351,35442 - - - - 2 215

Příspěvek ÚZ 207 1 450 800 1 750 204 700

Přispěvek ÚZ 205 1 150 1 100 1 500 1 500 1 500

Příspěvek ÚZ 13305 9 449 9 583 14 573 15 603 17 170

Příspěvek na provoz v letech 2016-2020 v tis. Kč
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Hráčky Teguilky SK Viktoria Chlebičov a jejich pomocníci 

Poděkování 

Závěrem této zprávy o fungování příspěvkové organizace Domov Na zámku bychom 

chtěli poděkovat našemu zřizovateli Moravskoslezskému kraji. Nejen za jeho finanční a 

metodickou podporu, ale také za oporu v našem těžkém boji s onemocněním COVID_19. 

Zajistil nám velice důležité ochranné prostředky, desinfekci a testy, což bylo pro úspěšné 

zvládnutí těžké pandemické situace naprosto klíčové. Pracovníci krajského úřadu nám byli 

nápomocni v řešení vyvstalých problémů, v těžkých chvílích s námi táhli za jeden provaz, a 

proto jim náleží naše veliké poděkování. 

Rovněž děkujeme obcím: Kyjovice, Jistebník, Slatina, Klimkovice a městskému 

obvodu Krásné pole za poskytnutí sponzorských darů. Obdarovali nás také tyto fyzické 

osoby: Ing. Jan Tesařík, Ing. Svatava Chalabalová, Kateřina Pastrňáková, Zdeňka 

Měntielová. Dary byly použity pro potřeby uživatelů v souladu se zřizovací listinou. 

Touto cestou bychom chtěli vyjádřit svůj dík také našim váženým dobrovolnicím, paní 

Bondrové a paní Tošenovské, které nejen pomáhaly v oblasti přímé péče, ale vyrobily velmi 

krásné vánoční ozdoby a dárky pro naše uživatele. Taktéž si vážíme jejích příspěvků na 

sociální síti Facebook, kde vyjadřují svou sounáležitost s naší poskytovanou službou a šíří tak 

dobré jméno Domova Na zámku. 

Dalším, kdo si zaslouží naše poděkování je EviKlub, který myslel při organizaci 

sbírky vánočních dárků nejen na uživatele, ale také na pracovníky naší organizace. Dárky 

přinesli veliké potěšení všem uživatelům, stejnou radost však vyvolaly dárky i u zaměstnanců 

organizace. Pracovníci to vnímali jako ocenění jejich práce a byli nesmírně dojatí. Ocenili, že 

na ně někdo myslí a váží si jejich poctivé a profesionální práce. 

V rámci projektu Ježíškova 

vnoučata si mohli klienti Domova 

Na zámku užít atmosféru pravých 

zabíjačkových hodů. Ježíškovými 

vnoučaty byly tentokrát hráčky 

futsalového týmu Tequilky SK 

Viktoria Chlebičov. Mnohokrát 

jim děkujeme za perfektní akci, 

která mnohým uživatelům 

připomněla doby minulé, 

v kterých se tyto porážky konaly 

téměř v každém stavení. A 

celkovou příjemnou atmosféru 

podtrhl tematický zpěv lidových 

písní doprovázený tahací 

harmonikou. 

 

 

 

Samozřejmě NEJVĚTŠÍ DÍK PATŘÍ VŠEM ZAMĚSTNANCŮM Domova Na zámku, 

protože bez jejich obětavosti, empatie, loajálnosti, pracovitosti a hlavně srdečnosti by nešlo 

kvalitně poskytovat sociální službu. 

 



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

 

26 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 1: Výsledek hospodaření k 31. 12. 2020 (tis. Kč) .......................................... 39 

Tabulka 2: Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) ...................... 39 

Tabulka 3: Výsledek hospodaření ................................................................................ 39 

Tabulka 4: Závazné ukazatele na r. 2020 ..................................................................... 40 

Tabulka 5: Příspěvek na provoz ................................................................................... 40 

Tabulka 6: Hospodaření s peněžními fondy ................................................................. 41 

Tabulka 7: Významné dary, sponzorství (tis. Kč) ........................................................ 41 

Tabulka 8: Investiční akce realizované v roce 2020 (tis. Kč) ...................................... 41 

Tabulka 9: Péče o spravovaný majetek, ....................................................................... 42 

Tabulka 10: Pojistné události na movitém i nemovitém majetku (tis. Kč) .................. 42 

Tabulka 11: Zahraniční služební cesty ......................................................................... 42 

Tabulka 12: Čerpání účelových dotací v roce 2020 (tis.Kč) ........................................ 42 

 

 

 

 

 



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

 

27 

 

Příloha č. 1    Sociální služba: Domov pro seniory 

1. Popis zařízení 

Sociální služba domov pro seniory je součástí zařízení Domov Na zámku, 

příspěvkové organizace. Umístěna je v budově čp. 104 (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. 

 
Budova čp. 104 tzv. Štekl 

 

 

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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35%

40%

15%

10%

Stupně příspěvku na péči v %

IV. Úplná závislost

III. Těžká závislost

II. Středně těžká závislost

I. lehká závislost

Bez příspěvku

3. Uživatelé služby:  Domov pro seniory 

3.1.    schválená kapacita zařízení pro rok 2020 – celkem 20 

3.2.  celkový počet uživatelů k 31. 12. 2020 a jejich rozdělení (viz tabulka): 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2020, počty dle: 

3. POČTY 

UŽIVATELŮ 

4. Z TOHO 

NOVĚ 

PŘIJATÝCH 

ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI 

 3.3.1 Pohlaví 15 5 20 5 2 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 70-92 73-90 70-92 73-79 83-87 

průměr 81,11 84,40 81,93 76,22 85,75 

 3.3.3 Stupeň Závislosti 

osoby bez 

závislosti 

1 1 

2 1 1 

I    lehká závislost 0 0 0 0 0 

II  středně těžká 

závislost 

2 1 

3 1 1 

III těžká závislost 7 1 8 3 0 

IV úplná závislost 5 2 7 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 

6 1 

7 3 1 

s částečným 

omezením  

6 4 

10 2 1 

s úplným 

omezením pohybu 

 

3 

 

0 3 0 0 
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3.3. Obložnost v roce 2020 činila 96,32 %. 

 

 

3.4.  počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2020 

   celkem 48 

             žen  27 

            mužů  21 

3.5. průměrná čekací doba zájemců o službu v roce 2020 byla 12 měsíců, z toho 20 

měsíců muži a 9 měsíců ženy. 

 

3.6. počet vyřazených žádosti ke dni 31. 12. 2020 

Celkem vyřazených:  52 

  Důvody vyřazení:  

 Úmrtní  26 

 Nástup do jiného zařízení  16 

  Nespadá do cílové skupiny 3 

  Uzavřená – nástup  7  
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4. Personál: Domov pro seniory 

 

Průměrná % pracovní neschopnost u zaměstnanců Domova pro seniory činila 9,45 %. 

 

5. Práce s kvalitou poskytovaných služeb 

Na rok 2020 jsme měli naplánováno celou řadu úkolů ke zkvalitnění poskytovaných 

služeb. Bohužel do životů nás všech, a tedy i chodu služby domov pro seniory, zasáhla 

pandemie Covid-19. V rámci krizových plánů Domova Na zámku, které jsme vytvořili, byla 

z dispozičních důvodů vyhrazena budova domova pro seniory jako covid pracoviště. 

Pro účely tohoto pracoviště jsme vyčlenili prostory pro covid a non-covid zóny, vyhradili tzv. 

nedotknutelný sklad, kde jsme shromáždili veškeré potřebné vybavení pro případ výskytu 

onemocnění mezi uživateli. Sklad jsme vybavili ochrannými pracovními prostředky na 1 

měsíc, jednorázovým nádobím, boxy na desinfikování, nášlapnými vozíky na infekční prádlo 

a odpad, úklidovými pomůckami. Přestože v roce 2020 nebyl nikdo z uživatelů Domova 

Na zámku covid pozitivní, oddělené prostory jsme v souladu s platnými opatřeními využili 

pro karanténu nově příchozích uživatelů a dále u uživatelů, kteří se navrátili z hospitalizace. 

V průběhu roku jsme pro pracovníky zorganizovali vzdělávání zaměřené na zvyšování 

kvality péče. Pracovnice v sociálních službách, sociální pracovnice i všeobecné sestry byly 

proškoleny ve využití životního příběhu uživatele do péče a v psychosociální opoře 

umírajícím a pozůstalým. Ve vzdělávacím kurzu Využití biografické anamnézy v podmínkách 

sociálních služeb dle doktora Böhma se pracovníci naučili jak zaznamenávat a využívat 

záznamy z časové osy, jaké využívat návodné otázky při zjišťování životního příběhu a jaké 

využívat techniky práce ať už s jednotlivcem či se skupinou uživatelů. V kurzu 

Psychosociální podpora umírajícím a pozůstalým v podmínkách sociálních služeb se 

pracovníci vycvičili, jak mají vést rozhovory s umírajícím a jeho rodinou, jak psychologicky 

pomoci pozůstalým a jak se mohou sami vyrovnat s úmrtím uživatele. 

Pro zvýšení komfortu bydlení uživatelů jsme v roce 2020 provedli výmalbu 

společných prostor a do oken jsme místo závěsů pořídili vkusné rolety typu „den a noc.“ 

V průběhu roku jsme zjistili, že dřevěné balkony domova pro seniory byly napadeny 

dřevokaznou houbou, balkony byly v havarijním stavu. Uživatelé i pracovníci měli na ně až 

do provedení opravy zákaz vstupu. V roce 2021 budeme s jejich renovací pokračovat. 
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6. Sociální podmínky uživatelů: Domov pro seniory 

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   

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 

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 

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 
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(procházky, výlety, sportovní hry, ale i různočtení či trénování paměti pořádané venku), 

v zimním období více využíváme například kulturní představení a muzikoterapii. 

Všechny výši uvedené aktivity byly bohužel v roce 2020 zajišťovány v omezeném 

rozsahu, tak jak to umožňovaly vládní opatření a nařízení. 

 

 

7. Stavebně technický stav objektu: Domov pro seniory 

Objekt domova pro seniory byl rekonstruován v roce 2010.  Je bezbariérový, má 

samostatnou plynovou kotelnu, evakuační výtah. 

 

8. Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2021 a vize dalších let 

 

V roce 2021 zaměříme pozornost na tyto oblasti: 

 

Oblast péče o pracovníky:  

 

- vzdělávání pracovníků v sociálních službách zaměřené na rehabilitační péči, 

- vzdělávání pracovníků v oblasti psychohygieny. 

  

Oblast péče o uživatele a zájemce o službu:  

 

- aktualizace standardu č. 3, 

- zorganizování a realizace třetího ročníku Zámecká slavnost, 

- certifikace Značka kvality, 

-  revize a aktualizace Řádu pro vnitřní kontrolní systém se zaměřením na dodržování 

práv uživatelů, zachovávání jejich důstojnosti a adekvátnost péče o uživatele. 

 

Technická oblast:  

 

- úprava márnice na pietní místo, 

- renovace dřevěných balkonů a fasády na budově čp. 104, 

- částečné uzavření zadní části parku. 

 

Vize – úkoly na více let:  

 

- certifikace paliativní péče, 

- navýšení počtu dobrovolníků, 

- zajištění psychologa pro uživatele,  

- zajištění fyzioterapeuta pro uživatele, 

- navýšit kapacitu parkoviště. 
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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 2020 – celkem 52 

3.2. celkový počet uživatelů k 31. 12. 2020 a jejich rozdělení (viz tabulka): 

 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2020, počty dle: 

5. Počty uživatelů 
6. Z 
toho nově 
přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví  30 
 

20 
 

50 9 3 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 55-98 51-91 51-98 76-96 65-83 

průměr 80,46 73,72 77,76 83,41 77,03 

 3.3.3 Stupeň závislosti 

osoby bez závislosti 0 0 0 0 0 

I    lehká závislost 1 2 3 0 0 

II  středně těžká závislost 1 4 5 1 0 

III těžká závislost 10 1 11 5 0 

IV úplná závislost 18 13 31 3 3 

 3.3.4 Typ 
postižení 

 3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

lehké 0 0 0 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 8 2 

 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  
2 4 

6 1 1 

 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 10 18 5 1 

s částečným omezením  9 6 15 3 1 

s úplným omezením 
pohybu 

 
13 

 
4 17 1 1 

 

 

 

 

66%

20%

8%

6%

Stupně příspěvku na péči v %

IV. Úplná závislost

III. Těžká závislost

II. Středně těžká závislost

I. Lehká závislost

Bez příspěvku
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4. Personál: Domov se zvláštním režimem 

 

Průměrná % pracovní neschopnost u zaměstnanců Domova se zvláštním režimem činila 

10,32 %. 

 

 

5.   Práce s kvalitou poskytovaných služeb 

V rámci zákonného vzdělávání naši pracovníci prošli několika vzdělávacími kurzy. 

Velmi vyhledávaným kurzem je „Demence v obrazech“, kdy jsou formou krátkých filmů 

zachyceny běžné situace, které denně prožíváme a řešíme s uživateli (oblékání, strava, 

hygiena, vycházky apod.). Účastníci kurzu se učí pochopit svět lidí s demencí, odbourat 

předsudky a nejistotu při práci s těmito lidmi, odstranit bariéry v komunikaci, naučit se řešit 

každodenní situace.  

Lidé s demencí mnohdy reagují neadekvátně vzniklé situaci, proto jsme také 

zorganizovali seminář na téma „Jak úspěšně jednat s klientem s problémovým chováním“. 

Zde si pracovníci vyzkoušeli jak jednat s uživatelem, který je nepřístupný, samotářský, který 

je pedant, politik, v nadřízené roli, pohodlný, využívající druhých, s tendencí manipulovat. 

V určité fázi nemoci pak může být uživatel v depresi, úzkosti, strachu, smutku nebo naopak 

vzteklý, útočný. Pomocí tohoto semináře se pracovníci naučili využívat nejvhodnější způsoby 

osobní reakce v problémové situaci a hledali svépomocná řešení a obranné mechanismy. 

V kurzu „Péče o klienty na pracovištích se zvláštním režimem“ si pracovníci osvojili 

specifika práce na specializovaném pracovišti, seznámili se s důvody zvláštního režimu a 

specifiky v individuálním plánování uživatelů s demencí.  Naučili se zvládat akutní stavy a 

byli informováni o nefarmakologických možnostech léčby. 

Nové pracovníky nadále proškolujeme v konceptu Bazální stimulace, jednak abychom 

dodrželi podmínky certifikace, a hlavně abychom mohli poskytovat péči uživatelům v souladu 

s tímto konceptem. 

Našim záměrem bylo v jídelně na II. NP a v kulturní místnosti na I. NP vyměnit 

parketovou podlahu za lino. Nakonec jsme provedli opravu parketové podlahy, tak abychom 

v co největší míře zachovali zámecký ráz.  

Na I. NP, kde máme uživatele s jinou psychiatrickou diagnózou než je demence, jsme 

nainstalovali kuchyňskou linku s technickým vybavením, které je podporuje v jejich větší 

samostatnosti. 
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6. Sociální podmínky uživatelů: Domov se zvláštním režimem 

 

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. 

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   

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). 
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 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. 

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. 

 

7. Stavebně-technický stav objektu: Domov se zvláštním režimem 

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. V dalších opatřeních pro úspory tepla budeme pokračovat v následujícím 

roce. 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 2. NP a I. NP. 

Na budově čp. 123 byla provedena rekonstrukce koupelny v prádelně. Ve vestibulu hlavní 

budovy bylo opraveno zábradlí tak, aby lépe vyhovovalo bezpečnému pohybu uživatelů.  

V roce 2020 byly provedeny opravy, které měly vesměs charakter údržby vzhledem 

k nevyzpytatelné pandemické situaci.  
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8. Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2021 a vize do dalších let 

  

V roce 2021 zaměříme pozornost na tyto oblasti: 

 

Oblast péče o pracovníky:  

- vzdělávání pracovníků v oblasti péče o vlastní psychohygienu, 

- vzdělávání pracovníků v problematice demence. 

 

Oblast péče o uživatele a zájemce o službu:  

- aktualizace standardu č. 3, 

- zorganizování a realizace třetího ročníku Zámecká slavnost, 

- certifikace Značka kvality, 

-  revize a aktualizace Řádu pro vnitřní kontrolní systém se zaměřením na dodržování 

práv uživatelů, zachovávání jejich důstojnosti a adekvátnost péče o uživatele. 

 

Technická oblast:  

- částečné uzavření zadní části parku, 

- výměna plynových kotlů a zateplení podkroví na budově čp. 123, 

-  úprava márnice na pietní místo.  

 

Vize – úkoly na více let 

- certifikace paliativní péče, 

- navýšení počtu dobrovolníků, 

- certifikace Vážka, 

- zajištění psychologa pro uživatele,  

- zajištění fyzioterapeuta pro uživatele, 

- navýšit kapacitu parkoviště. 
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 Příloha č. 3   Ekonomické údaje 

Tabulka 1: Výsledek hospodaření k 31. 12. 2020 (tis. Kč) 

 Náklady Výnosy Výsledek 

hospodaření 

Hlavní činnost 43 964,880 Kč 43 964,880 Kč 0 

Doplňková činnost 0 0 0 

Celkem 43 964,880 Kč 43 964,880 Kč 0 

 

Tabulka 2: Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) 

Výsledek hospodaření 

za rok 2020 

z toho 

Převod do rezervního fondu Převod do fondu odměn 

0 0 0 

 

Tabulka 3: Výsledek hospodaření               

- po jednotlivých druzích soc. služeb k 31. 12. 2020 

 

Druh sociální služby 

 

Náklady 

 

Výnosy 

 

Výsledek 

hospodaření 

Domov se zvláštním režimem 31 123,912 Kč 31 773,653 Kč 649,741 Kč 

Domov pro seniory 12 840,968 Kč 12 191,227 Kč -649, 741 Kč 

Celkem 43 964,880 Kč 43 964,880 Kč 0 
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Tabulka 4: Závazné ukazatele na r. 2020 

Závazný ukazatel na rok 2020 Výše (Kč) 

Příspěvek na provoz ÚZ 13305 – v rámci Podmínek dotačního 

Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2020 
17 170 000 Kč 

Mimořádná dotace ÚZ 13351 na sociální služby v souvislosti s COVID_19 -   

v rámci Programu podpory C  
1 600 034 Kč 

Mimořádná dotace ÚZ 13351 na sociální služby v souvislosti 

s COVID_19 -   v rámci Programu podpory D 
213 439 Kč 

Mimořádná dotace ÚZ 13351 na sociální služby v souvislosti 

s COVID_19 -   v rámci Programu podpory E 
352 478 Kč 

Dotační program ÚZ 35442 na podporu mimořádného finančního 

ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v 

souvislosti s epidemií COVID-19 

180 659 Kč 

Účelový investiční příspěvek do fondu investic ÚZ 0 – na akci  2 100 000 Kč 

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

Příspěvek na provoz ÚZ 207 – dofinancování hlavní činnosti 700 000 Kč 

27% podíl mimotarifních složek platu (doplňte skut. %) 26,7 % 

Výsledek hospodaření                          0 Kč 

 

Výše uvedené příspěvky byly použity v souladu s jejich určením. Investiční příspěvek 

na investiční akci „Úprava parku a parkoviště“ byl použit v plné výši na financování této 

investiční akce. Pouze část mimořádné dotace ÚZ 13351 na sociální služby v souvislosti 

s COVID_19 -   v rámci Programu podpory C nebyla zcela vyčerpána a byla vrácena její 

část, která činila 134,5 tis. Kč na účet zřizovatele-Moravskoslezského kraje.  Finanční 

vypořádání všech příspěvků bylo zasláno zřizovateli.  

 

Tabulka 5: Příspěvek na provoz  

v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytovaných služeb pro r. 2020 - 

ÚZ13305 

Druh sociálních služeb 

(dle registrace) 
Výše (tis. Kč) 

Domov se zvláštním režimem (1050242) 12 760,000 Kč 

Domov pro seniory (7502565)  4 410,000 Kč 

Celkem 17 170,000 Kč 

 

Příspěvek na provoz v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování 

sociálních služeb pro r. 2020 – ÚZ 13305 byl za celé zařízení poskytnut ve výši 17 170 tis. 

Kč, což činí o 1 567 tis. Kč více než v roce 2019. Příspěvek byl v souladu s pravidly 

vyčerpán v plné výši a vyúčtování bylo odesláno zřizovateli v řádném termínu. Příspěvek 

na provoz byl poskytnut z prostředků Moravskoslezského kraje. 
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Tabulka 6: Hospodaření s peněžními fondy 

Název fondu 

Stav (v tis. Kč) 

k 1. 1. 2020 k 31. 12. 2020 

Fond investic 5 209,741 Kč 4 075,105 Kč 

FKSP   133,331 Kč   135,733 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 2020 na financování investiční akce „Úprava parku a 

nádvoří“ ve výši 5 188,218 tis. Kč. Dále byl z fondu hrazen nákup myčky ve výši 46,019 tis. 

Kč, která je umístěna na III.NP na hlavní budově.     

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. 

 

Tabulka 7: Významné dary, sponzorství (tis. Kč) 

Druh/účel Celkem 
Finanční Věcný Finanční Věcný 

Rezervní fond Fond investic 

Pro uživatele účelový 62,803 Kč 62,803 Kč    

Celkem      

 

Organizace obdržela od obecních úřadů, firem a příbuzných uživatelů dary v celkové výši 

62,803 tis. Kč. Finanční dary byly použity v roce 2020 na aktivizaci uživatelů a nákup prádla, 

vozíku a židlí do jídelny uživatelů.   

 

Tabulka 8: Investiční akce realizované v roce 2020 (tis. Kč) 

Název akce 

Zdroje 

celkem vlastní zřizovatel dary 

Jiné 

částka druh 

zdroje 

Úprava parku a 

parkoviště 

5 188,218 Kč 3 088,218 Kč 2 100,000 Kč    

Myčka nádobí – 

III.NP hlavní budova  

46,019 Kč 46,019 Kč     

 

Ve výše uvedené tabulce je uveden pouze majetek, který byl v roce 2020 zařazen do užívání a 

byl proveden začátek odepisování. 
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Tabulka 9: Péče o spravovaný majetek, 

- významné opravy a údržby v roce 2020 (tis. Kč) 

Druh/účel 

Zdroje 

celkem vlastní zřizovatel dar 

Jiné 

částka druh 

zdroje 

Údržba parku 132,495 Kč 132,495 Kč     

Oprava a výměna podlahové 

krytiny-I.NP, II.NP (jídelny) 

hlavní budova a pokoj č.   

122,410 Kč 122,410 Kč     

Výmalba a nátěry  78,485 Kč 78,485 Kč     

Oprava el. Koupacích lůžek  90,836 Kč 90,836 Kč     

Oprava části asfaltové 

komunikace 

49,780 Kč 49,780 Kč     

Oprava koupelny – budova 

čp. 123 (prádelna) 

45,000 Kč 45,000 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. 

 

Tabulka 10: Pojistné události na movitém i nemovitém majetku (tis. Kč) 

Pojistná událost Celková výše škody Výše náhrady od pojišťovny 

Poškození interaktivního stolu 27,709 tis. Kč 26,709 tis. Kč 

 

Tabulka 11: Zahraniční služební cesty 

Místo Účel cesty Od-do Počet zaměstnanců 

Neuskutečněna - - - 

 

Tabulka 12: Čerpání účelových dotací v roce 2020 (tis.Kč) 

Poskytovatel 

účelové dotace 
Účetní znak 

Poskytnutá 

dotace 
Použito 

Vratka 

dotace 
Zdůvodnění vratky 

NEBYLA  0 0 0 - 

Celkem  0    
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Průměrné % nemocnosti za rok 2020 

Za příspěvkovou organizaci činí průměrné % nemocnosti za rok 2020 10,09 %. V nárůstu se 

odráží také pandemická situace, i když jsme měli minimální počet pracovníků s onemocněním 

COVID_19, řada pracovníků byla v karanténě, což se započítává do celkové nemocnosti. 

 

 

Pohledávky a závazky 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 2020 

opětovně řešila tento problém jak s okresním soudem v Opavě, tak následně s konzulátem 

Polské republiky, bohužel bezvýsledně. 

 

Kontroly – opatření 

Kontroly provedené jinými subjekty: 

 

Hasičský záchranný sbor Ostrava 

Dne 3. 9. 2020 vykonali zástupci Hasičského záchranného sboru Opava, mjr. Ing. Jiří Kachel 

a nprap. Ing. Miroslava Polášková prohlídku objektu Domova Na zámku v Kyjovicích, aby 

zhodnotili stávající stav zabezpečení požární ochrany v tomto zařízení a navrhli úpravy 

zvyšující požární bezpečnost objektu. 

Kontrolou bylo zjištěno, že současné provozování objektu z pohledu požární ochrany 

splňuje základní úroveň zabezpečení dle platné legislativy. 

 

Doporučení: provést nadstandartní zabezpečení odpovídající současně platné legislativě, a 

to zejména v oblasti evakuace osob z objektu a včasná detekce požáru a tím i rychlý dojezd 

jednotek požární ochrany. Jedná se o hlavně o instalaci systému elektrické požární signalizace 

do všech prostorů s požárním rizikem. 

 

Vlastní kontroly: 

Jsou prováděny podle systému kontrol uvedených v Kontrolním řádu. Kontroly byly 

prováděny dle lhůtníků kontrol a po jejich provedení byl vytvořen zápis o jejich průběhu a 

výsledku.  
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Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Podle zákona vznikla organizaci v roce 2020 povinnost zaměstnávat 2,47 osob se zdravotním 

postižením. Tato povinnost byla splněna přímým zaměstnáním uživatele z jiné sociální služby 

(Sírius).  Skutečně tak dle přepočtu zákona podle § 81 odst. 2 písm. a) a b) bylo zaměstnáno 

v organizaci 2,51 osob se zdravotním postižením. Organizace tak nemusela použít náhradní 

plnění.  

 

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců v roce 2020 61,85 osob 

Z toho povinný podíl 4 % 2,47 osob 

 

Počet osob se zdravotním znevýhodněním zaměstnaných v organizaci 2,51 osob 

 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že organizace splnila povinný podíl zaměstnanců 

OZP a nevznikl jí tak odvod do státního rozpočtu za rok 2020. 

 

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. 
 

Zpráva o činnosti bude uveřejněna v elektronické podobě na serveru organizace a 

na webových stránkách organizace do 31. 3. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci 

jméno: Ing. Ivana Martiníková a kolektiv vedoucích pracovníků  

datum: 5. března 2021 

telefon: 553 778 026 

e-mail: reditel@domov-kyjovice.cz 

 


