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• Slovo úvodem     

 Rok 2017 byl rokem 20. výročí trvání domova pro seniory ve Zlatých Horách a tím        

i  příležitostí k rekapitulaci doby minulé i současné. Tak trochu statistiky. 

        Z původních 36-ti lůžek se kapacita navýšila na 40 lůžek, které jsou rozděleny do 

10-ti jednolůžkových a 15-ti dvoulůžkových pokojů. Za uplynulých 20 let se zde vystřídalo 

269 uživatelů, z čehož ženy vždy tvořily většinu (cca 70%). Každoročně dochází k výměně 

cca 13-ti uživatelů (nejhorší v tomto smyslu byl rok 2015, kdy došlo k výměně 26 uživatelů).  

      Doba pobytu v domově se postupně zkracuje, což má několik příčin; jednak 

přicházejí osoby v pozdějším věku (před nástupem využívají jiné sociální služby, zejména 

pečovatelskou službu) a jednak v podstatně horším zdravotním stavu, neboť domovy jsou 

dle zákona určeny osobám s převážnou nebo úplnou závislostí na pomoci jiných osob. 

Přesto zde máme jednoho uživatele od prvopočátku, tedy celých 20 roků. Na tuto 

skutečnost navazuje i věková struktura, neboť průměrný věk se pohybuje kolem 83 let. 

Oslavili jsme i sté narozeniny, 6 uživatelů se dožilo 98 let a téměř osmdesát uživatelů se 

dožilo více než 90-ti let. 

                Hodně se změnilo i v samotné budově domova – došlo ke spojení dvou původních 

budov a vytvoření tolik potřebného zázemí pro uživatele i personál. Budova je zateplená, 

dostala nový kabát a upravené okolí. Jednotlivé pokoje byly zmodernizovány a zcela již 

odpovídají současným standardům – bezbariérové koupelny, elektrická polohovací lůžka       

a  nové obklady stěn pak jen dokreslují celkový obraz současného domova. 

               Ale nejde jen o technické zázemí. Snažíme se vytvářet přátelské, bezpečné                

a laskavé prostředí, v němž si každý najde ten svůj kousek domova, kde dožije v klidu              

a spokojenosti. 

⚫ 

   A co očekáváme od nejbližší budoucnosti?  

   V současné době se nacházíme ve fázi očekávání – očekáváme s nadějemi, že se 

konečně podaří vyřešit (nebo alespoň zásadně posunout) problémy dlouhodobé péče, 

zákon o sociálních pracovnících, redukci standardů kvality a problémy spojené s finan-

cováním sociálních služeb – každý rok žijeme v napětí, jaké finanční prostředky stát uvolní 



na financování sociálních služeb, potýkáme se i s institutem vyrovnávací platby. 

Samostatnou kapitolou zůstává ne právě dobrá spolupráce se zdravotními pojišťovnami.  

     Na druhou stranu kvitujeme s povděkem, že došlo k navýšení platů pracovníků 

v sociálních službách (doufám, že to nebyl jen předvolební tah a navýšené finanční 

prostředky obdržíme i v následujících letech) – konečně dostanou za svou práci lepší 

ohodnocení, neboť práce by je měla nejen naplňovat, ale hlavně uživit. 

Dalším velkým problémem je stále se navyšující administrativa; ačkoli každá vládní 

garnitura slibuje její snižování, opak je pravdou. U mnohých „papírů“ přemýšlíme o jejich 

významu, neboť u většiny z nich nikdy nevidíme žádný relevantní výstup. 

⚫ 

Začátkem září 2017 proběhla v domově 3 denní inspekce z MPSV bez předchozího 

ohlášení a vypracovaného plánu; prostě se zde hned po ránu objevily 4 ženy (původně jsem 

měla za to, že se chtějí ubytovat na TU Sarkander) a po ověření, že mluví s ředitelkou 

domova, stručně ohlásily : „Zahajujeme inspekci kvality poskytovaných služeb ve vašem 

domově důchodců“! Na vzpamatování se z počátečního šoku nebyl čas – bylo třeba zajistit 

místnost, předložit všechny požadované materiály, zejména pak vypracované standardy, 

podat podrobnou informaci o domově, informovat zaměstnance i uživatele. Vylosovaní 

uživatelé si s inspektorkami pohovořili, rovněž tak pracovnice v sociálních službách; byli 

jsme konfrontováni s tím, co máme napsané ve standardech a co vypovídali vybraní 

účastníci. Jedna z inspektorek neustále procházela domovem a pozorovala denní provoz, 

ostatní inspektorky podrobně studovaly předložené materiály, vznášely dotazy a žádaly 

vysvětlení. Třetí den odpoledne byla inspekce ukončena s tím, že záhy obdržíme podrobný 

protokol. Z krátkého ústního hodnocení jsme nabyli dojmu, že jsme obstáli a že naše práce 

byla hodnocena pozitivně, což se pak potvrdilo i z přiložené zprávy. Jestli to stálo za ty 

třídenní nervy nevím, ale výsledné hodnocení nás všechny potěšilo. Je složité vybalancovat 

všechny ty zákony, směrnice, nařízení a vyhlášky ke spokojenosti všech a někdy je to zhola 

nemožné. Přesto se o to neustále všichni snažíme, a i když je pořád na čem pracovat             

(a vždycky bude), ve své podstatě můžeme být spokojeni. 

⚫ 

Závěrem přikládám „Desatero pro rozvoj sociálních služeb“, které vydala Asociace 

poskytovatelů sociálních služeb (jejichž členem jsme i my) pro nové vedení MPSV ČR,           

na období let 2017 – 2021. 



 



• Období let 2013 – 2017 

Jak už to v životě bývá, všechno má svůj začátek a konec a je-li tím koncem odchod do 

důchodu, tak přemýšlím, zda je tím lepším nebo horším koncem – to snad ukáže jen čas. 

Rozhodně nechci provádět žádné analýzy a rekapitulace svého působení ve funkci 

ředitelky, ani vyjmenovávat všechno to, co se za tuto dobu událo. Spíš bych si vypůjčila 

některé postřehy a vize víceprezidentky APSS o budoucnosti sociálních služeb. 

„Na prahu čtvrté průmyslové revoluce kráčíme do světa modernizace, robotizace                

a digitalizace. Sociální služby budou bezesporu moderními službami, kde budou uživatelé 

spokojeně žít v jednolůžkových pokojích s výhledem do lesa či na hory. Bude dostatek 

zvedacích a jiných kompenzačních pomůcek, dvakrát tolik plen, k jídlu různobarevné 

„amarouny“ s nutriční hodnotou vyváženou pro každého zvlášť. Po chodbách budou 

jezdit robotické kartáče a robotická zařízení nabízející v pravidelných intervalech pitný 

režim ve výběru sedmera nápojů. Prostory budou protkány sítí kamer a optických kabelů 

přenášející každý pohyb, který program Cygnus100  automaticky vyhodnotí a digitálně 

zapíše do záznamu péče. Tím se vytvoří bezchybný plán, který budou plnit supervýkonné  

robotické pečovatelky, bez touhy po odpočinku, uznání, kávě a cigárku“. 

V tomto divném světě by však chyběly teplé ruce, úsměv a pohlazení – hodnoty, které 

robotické pečovatelky nebudou umět naprogramovat do algoritmu superpéče. Hodnoty, 

po kterých lidé, o něž pečujeme, touží, které nutně k spokojenému životu potřebují – 

láskyplnou péči, bezpečí, radost a smích. A tak i já s povděkem musím konstatovat, že 

pracovnice v přímé péči budou vždycky nenahraditelné. 

A teď už jen poděkování – všem zaměstnancům za jejich nelehkou a svědomitou práci, 

zřizovateli za vstřícnost, štědrost a pochopení, řeme- 

slníkům i drobným sponzorům  … prostě všem, kteří 

      svým  pozitivním  přístupem  a  podporou  pomáhali  

      vytvářet stále lepší a hezčí domov našim seniorům ! 

 

     D ě k u j i   a přeji všem mnoho dalších úspěšných  

     a spokojených let, hodně zdraví a optimismu. 

 

                                                               Zdeňka Macháčková 

       

 

„Kouzlo mládí spočívá v tom, že máte všechno před sebou. 

        Kouzlo stáří zase v tom, že to máte v sobě!“ 

 

 

 



 

Osoba, které je poskytována sociální služba, je uživatelem sociální služby. 

Sociální službou se rozumí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a 

podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. 

Sociální vyloučení (exkluze) je proces vydělování jedinců i sociálních skupin 

ze společnosti. Vede k tomu, že se někteří lidé v důsledku nepříznivé sociální situace nemají 

možnost zapojit do běžného života společnosti a ocitají se izolovaní na jejím okraji 

(marginalizace) či zcela mimo ni (exkluze), čímž se kumulují další problémy jednotlivců a 

rozšiřují negativní jevy ve společnosti. 

• Domov důchodců 

Domov důchodců ve Zlatých Horách, jako příspěvková organizace Města Zlaté Hory, 

zahájil svůj provoz 1. 1. 1997. Slouží převážně občanům Zlatých Hor a blízkého okolí.    

Má, jak jsme již v úvodu uvedli, 40 lůžek , rozdělených do jedno a dvoulůžkových pokojů. 
 

V roce 2017 odešlo cekem 16 uživatelů a nastoupilo rovněž 16 uživatelů, takže stav          

k 31.12.2017 = 40 uživatelů. 
 

OBLOŽNOST LŮŽEK ZA ROK 2017 – průměrný počet uživatelů v daném měsíci: 
 

Měsíc   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Počet uživatelů 39,13 38,93 38,29 39,00 38,81 38,70 39,65 39,71 39,00 38,00 38,10 39,13 

Kapacita 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

Obložnost (%) 97,82 97,32 95,73 97,50 97,02 96,75 99,11 99,27 97,50 95,00 95,25 97,82 

Průměrná obložnost od počátku roku:  97,17 % 

 

http://slovnik.mpsv.cz/socialni-sluzba.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_vylou%C4%8Den%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Dnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Dnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Marginalizace


VĚKOVÁ PÁSMA 
 
Průměrný věk uživatelů v roce 2017 : 83,1 let      

Věková pásma Počty mužů a žen 

  Věkové pásmo Uživatelů    Počet mužů a žen Uživatelů  

  do 6 let 0    Počet mužů 11  
  7 - 12 let 0    Počet žen 29  
  13 - 18 let 0       
  19 - 26 let 0       
  27 - 65 let 2       
  66 - 75 let 6       
  76 - 85 let 13       
  86 - 95 let 17       
  nad 96 let 2       

 

 
,  

 

ÚHRADY UŽIVATELŮ v roce 2017 : 
 

 - plná úhrada :       32(79%)    

 - plná včetně doplatku   6 (16%)   - doplácí příbuzní   

 - snížená úhrada 2 (5%)     -  nízký důchod 

 

  

      
Aktuální rozložení příspěvků na péči 

Dle počtu uživatelů 
  Příspěvek na péči uživatelů Částka  

 

  Nemá 2 (8%) 0,0 (0%)  
  I (lehká závislost) 10 (26%) 8,8 (3%)  
  II (středně těžká 

závislost) 
5 (13%) 22,0 (8%)  

  III (těžká závislost) 9 (21%) 79,2 (26%)  

  IV (úplná závislost) 13 (32%) 171,6 (63%)  

  Celkem: 40 281,6  

 Hodnoty jsou v tisících Kč  

Ceník úhrad v roce 2017 

1-lůžkový pokoj 9.690,- 

2-lůžkový-větší 8.730,- 

2-lůžkový-menší 8.400,- 
 



    
 

Nástupy a výstupy  uživatelů - 2017 
muži ženy celkem 

Počet uživatelů - přijato 5 11 16 
Počet uživatelů - ukončen pobyt 5 11 16 
    

Důvody ukončení pobytu : úmrtí stěhování 
ženy 10 1 
muži  5 0 

                              

Trvalé bydliště  uživatelů : muži ženy 

Zlaté Hory 10 26 

Jeseník  1 
Česká Ves 1  

Písečná  1 

Vrbno/Mnichov  1 
   

Stále častěji se setkáváme s požadavkem na umístění seniora, kterému nevznikl nárok na 

výplatu důchodu (nesplnil podmínky nároku - nejčastěji neodpracoval potřebný počet let) a 

jehož měsíční příjem se tak rovná pouze částce životního minima, tj. 3.410,- Kč. Několikrát 

jsme na tyto skutečnosti upozorňovali při komunitním plánování i na konferencích APSS, 

neboť těchto případů bude narůstat – zatím se jich ujímají charity a některé azylové domy. 

Rovněž senioři, kteří odešli do důchodu do roku 1996, nebyli dodnes dorovnáni natolik, aby 

jejich důchod postačoval na úhradu domova důchodců (s ohledem na povinných 15%, které 

jim musí být z důchodu ponechány). Je smutné, že právě tito občané, kteří prokazatelně 

pracovali celý život a vytvářeli důchodový fond, nejsou ve stáří dostatečně finančně 

zajištěni. 

Úspěšnější jsme byli v tomto roce při navyšování příspěvků na péči, zejména pak 

v odvolacích řízeních. 

 



• Pečovatelská služba 

Pečovatelská služba je terénní služba, poskytovaná osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,           

a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje 

ve vymezeném čase v domácnostech osob.  

POČTY UŽIVATELŮ - KAPACITA ZA CELÝ ROK 2017 
 

Položka Muži Ženy Celkem 

Počet klientů s uzavřenou smlouvou (reálný počet klientů) 9 41 50 
Počet klientů s uzavřenou smlouvou (vč.opakovaných nástupů) 9 41 50 
Počet klientů s dovozem/donáškou jídla 7 31 38 
Počet klientů se základními činnostmi zdarma 1 1 2 
 
 

VĚKOVÉ SLOŽENÍ UŽIVATELŮ ZA CELÝ ROK 2017 

 

Věkové složení uživatelů muži ženy celkem 
0 - 56 let 1 2 3 
57 - 64 let 0 4 4 
65 - 74 let 2 6 8 
75 - 80 let 2 4 6 
81 - 90 let 4 23 27 
nad 90 let 0 2 2 

Průměrný věk 74,33 78,29 77,58 
 

V roce 2017 došlo k nárůstu 2 uživatelů pečovatelské služby na celkových 50 

Přírůstek celkem : muži ženy 
15 3 12 

 

Úbytek : Muži                      3 Ženy                      10 

Důvody… … 1 úmrtí … 3 přestěhování do domova důch. 

 … 1 stěhování … 4 úmrtí 

 … 1 bez důvodu … 1 stěhování 

  … 2 bez důvodu 

Pečovatelská služba se stává nejrozšířenějším druhem terénní sociální služby a dochází k 

jejímu postupnému rozvoji. Hlavním účelem těchto činností je zvýšení kvality života 
uživatele služby, vyloučení rizika sociálního vyloučení a maximální snaha o zachování 
soběstačnosti s důrazem na udržení stávajícího životního stylu a pobytu v domácím 
prostředí.   Hlavní úkony : 

• pomoc při péči o vlastní osobu, 

• pomoc při osobní hygieně, 

• poskytnutí stravy, případně pomoc při jejím zajištění, 

• pomoc v domácnosti, 

• zajištění kontaktu se sociálním prostředím. 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_vylou%C4%8Den%C3%AD


⚫   Počet zaměstnanců a přímá péče 

Celkový počet zaměstnanců k 31.12.2017  =  22 osob               z toho : 

 ⚫ pracovnice v přímé péči               15  …  z toho:  9   pracovnic v soc.službách (PSS) 

                                                                                       1   pečovatelka (PS) 

                                                                                       3   všeobecné sestry 

                                                                                             2   soc.pracovnice/aktivizační 

 

Pracovnice v přímé péči jsou denně ve styku s uživateli, navíc je každá současně i klíčovou 
pracovnicí pro cca 4-5 uživatelů, se kterými sepisuje individuální plány, spoluorganizuje 
jejich volnočasové aktivity, spolupracuje s příbuznými, sleduje jejich pokroky či zhoršení           
a snaží se za pomocí aktivizační pracovnice zlepšovat jejich pobyt u nás. 
Podmínkou výkonu činnosti pracovnic v přímé péči je odborná a zdravotní způsobilost, 
bezúhonnost, schopnost empatie a respekt k uživatelům. 
 

⚫ pomocný personál                           5 …  z toho:    4   na úklid, praní, žehlení, výdej stravy 

                                                                                             1  údržbář/řidič 

⚫     ostatní zaměstnanci                        2    …………       ředitelka, ekonomka                 

Od 1.12.2017 došlo se souhlasem zřizovatele k navýšení 1 pracovnice v soc.službách, což 

vyplynulo z potřeby zajistit uživatelům zvýšenou péčí vzhledem k zhoršujícímu se 

zdravotnímu stavu mnohých z nich. Jedná se o náročnou, 12-ti hodinou službu, kdy se 

starají o ty nejpotřebnější, což je práce fyzicky i psychicky velmi náročná. Dlouhé roky se 

diskutovalo o tom, že tito lidé mají nepřiměřeně nízké platy, takže od července 2017 jim 

konečně vrostly platy  o 23%. 

Pohyb pracovníků v roce 2017 : 

⚫ odchody … 4 zaměstnanci (odchod do důchodu, stěhování …) 

⚫ příchody… 5 zaměstnanců … 3 PSS, 1 sestra (po MD), údržbář/řidič 

Příloha č. 1 … organizační schéma DD + PS 
 

•      Vzdělávání zaměstnanců 

Cílem vzdělávání pracovníků v sociální sféře je obnova, rozvoj a doplnění potřebných 
znalostí a dovedností a tím i zkvalitnění poskytovaných služeb. V posledních dvou letech 
využíváme možnosti školení přímo v zařízeních soc.služeb, ať už u nás nebo okolních 
domovech, což je časově i finančně podstatně výhodnější. Navázali jsme spolupráci se 
vzdělávací agenturou Seduca, což se nám velmi osvědčilo. 

Příloha č. 2  …  přehled vzdělávacích aktivit v roce 2017 

 



 

       Sociální služba je činnost nebo soubor činností, které pomáhají člověku 
řešit nepříznivou sociální situaci. Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťo -
vána pomoc při péči o  vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoc při 
zajištění chodu domácnosti, ošetřování, poskytnutí informace, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, pomoc při prosazování práv a  zájmů.  

  Naše příspěvková organizace  zajišťuje  POBYTOVOU SLUŽBU a TERÉNNÍ SLUŽBU 

• pobytové - služby spojené s ubytováním v zařízení sociálních služeb, kde je 
zajištěna komplexní celodenní péče o uživatele, tj. bydlení, stravování, 
aktivizace, ošetřování,  zajištění hygieny. Úklid, praní … = domov důchodců  

• terénní - služby, které jsou uživatelům poskytovány v přirozeném sociálním 
prostředí =  pečovatelská služba  

⚫ Úkony pobytové služby: 

  … bydlení 

       Jak již bylo uvedeno v úvodu náš domov disponuje  40-ti lůžky, které jsou rozděleny 

do 10-ti jednolůžkových a 15-ti dvoulůžkových pokojů. Vždy dva pokoje mají společnou 

předsíňku a sociální zařízení (3 pokoje jsou samostatné). Snažíme se vyhovět 

požadavkům stávajících uživatelů na samostatný pokoj – vedeme pořadník, podle něhož 

uvolněné jednolůžkové pokoje přidělujeme (při nástupu umisťujeme zpravidla do            

2-lůžkového pokoje). 

       V roce 2017 jsme dokončili rekonstrukce sociálních zařízení, takže všichni uživatelé 

již mají bezbariérové sociální zařízení přímo u pokojů. Koncem roku jsme provedli 

náročnou opravu všech pokojů – strhání nevyhovujících tapet, penetrování, malování      

a následné obložení stěn ochrannými prvky Acrovyn – barevné estetické stěny odolné 

proti nárazům, odpovídající hygienickým normám (baktericidní - ničí 100% bakterií)). 

Dále jsme vyměnili staré zásuvky a vypínače, garnýže, zakoupili nové záclony … Pokoje 

jsou barevné, prosvětlené, splňují požadavky našich uživatelů.        

       Z  bezpečnostního hlediska byly nainstalovány v celé budově protipožární hlásiče. 

         



 

 … stravování 

        Domov důchodců nemá vlastní vývařovnu, stravu dováží z kuchyně ZŠ. Skladbou jídla, 

sortimentem i množstvím stravy odpovídá předepsaným normám a vyživovacím hodnotám. 

Jídelní lístek je sestavován dle zásad správné výživy, snaží se zohledňovat požadavky našich 

uživatelů (zvláště o víkendech a dnech volna),  obědy lze vybírat ze dvou jídel. Denní strava 

zahrnuje – snídani, oběd, svačinu, večeři (pro diabetiky pak ještě druhou menší večeři). 

Celodenní strava činila v roce 2017 celkem 147,- Kč. 

 

       Na žádost uživatelů organizujeme  

v létě grilování, v zimě pak zabíjačkové hody, 

občas  smažíme bramboráky nebo palačinky,  

případně pečeme koláče nebo buchty .  

Na vánoce pečeme cukroví, 

 

⚫ Úkony pečovatelské služby 

           Pečovatelskou službu zajišťuje pečovatelka v terénu a sociální pracovnice. Jedná se 

zejména o tyto úkony : 

         - zajišťování stravy – nákupy, dovážka a podání obědů … 

         - zajištění  domácnosti – úklid, mytí oken, praní, žehlení, donáška uhlí, dřeva … 

         - pomoc při osobní hygieně – koupání, sprchování, péče o vlasy … 

         - pomoc při oblékání, doprovod k lékaři, pochůzky, poradenství … 
 

⚫ Volnočasové aktivity a kulturní vyžití 

        Naši uživatelé mají možnost vybírat si z různých volnočasových aktivit, jako jsou: 

společná cvičení, různé formy vyrábění dárkových předmětů, hraní společenských her, 

soutěžení v šipkách, poslech hudby, čtení, pečení moučníků k různým příležitostem, jako 

jsou vánoce, velikonoce, narozeniny aj. Snažíme se každý měsíc pořádat nějakou společnou 

akci, pravidelně pak organizujeme společné tvoření našich uživatelů s dětmi z mateřské 

školky, radost jim přináší i taneční vystoupení folklorního souboru Valášek nebo vystoupení 

žáků ZŠ – všem moc a moc děkujeme! 

         Pro věřící organizujeme pravidelnou měsíční mši svatou – nový pan farář slouží mši        

a podává svátost i ležícím uživatelům, celebruje i rozloučení za zemřelé. 

 



           

        Vzhledem k zdravotnímu stavu našich uživatelů už nepořádáme výlety na Rejvíz a do 

okolí (neprojevují zájem), takže využíváme krásně upraveného okolí domova k procházkám 

či k posezení a to téměř celoročně. 

Příloha č. 3  -  Přehled aktivizačních činnost v roce 2017. 
 

⚫ Zápůjčka kompenzačních pomůcek 

        Domov důchodců zapůjčuje dle možností občanům kompenzační pomůcky, které 

momentálně nepotřebuje do bezplatného užívání. Pomáhá tak překlenout problémy po 

úrazech, k přemisťování imobilních občanů apod.. 

        V roce 2017 bylo zapůjčeno celkem :             

                                                                                                

Elektrická polohovací postel 1x 

Mechanická polohovací postel 4x 
Invalidní vozík 7x 

Chodítko 1x 
Toaletní křeslo 1x 

Zdravotní matrace 1x 

Antidekubitní matrace s kompresorem 1x 
Servírovací stolek 1x 

 

Zdravotní péče je soubor činností a opatření prováděných u fyzických osob za účelem:           

předcházení, odhalení a odstranění nemoci, vady nebo zdravotního stavu, udržení, 

obnovení nebo zlepšení zdravotního a funkčního stavu, udržení a prodloužení života a 

zmírnění utrpení nebo jiné zdravotní výkony prováděné zdravotnickými pracovníky.  

       Zdravotní péči v našem domově vykonává smluvní lékař, který dochází pravidelně každé 

úterý. Akutní případy zajišťuje rychlá záchranná služba. Do domova dochází rovněž 

psychiatr -  cca 1x za 3 měsíce (s narůstajícím věkem narůstají i psychické problémy). 

Ošetřovatelská péče je komplexní odborná zdravotní péče - systém typicky ošetřovatel-

ských činností týkajících se jednotlivce, který jim pomáhá, aby byli schopni pečovat o své 

zdraví a pohodu. Ošetřovatelská péče je zaměřena na udržení a podporu zdraví, navrácení 

zdraví, rozvoj soběstačnosti, zmírnění utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění 

      



klidného umírání a smrti. Ošetřovatelská péče jako praktická aplikace ošetřovatelských 

poznatků bere v úvahu základní lidské fyziologické, psychosociální a spirituální potřeby. 

       Ošetřovatelskou péči zajišťují 3 zdravotní sestry na základě ošetřovatelského plánu 

nebo pokynů lékaře. Zdravotní úkony vykazují zdr.pojišťovnám – platby pojišťoven stále 

neodpovídají vykonaným činnostem. 

Statistické údaje: 

Celkový počet hospitalizací       26 
Počet hospitalizovaných osob       21 

Počet hospitalizovaných dnů     276 

Průměrná délka pobytu    13 dnů 
 

       Oproti loňskému roku se podstatně snížil počet hospitalizací (o téměř 60%) a také se 

snížila délka pobytu v nemocnici (o 65%). Příčiny jsou různé, nejčastěji odmítání 

hospitalizace uživateli, ale i přeplněná lůžková oddělení nemocnic a jistota v odbornou péči 

našimi zaměstnanci. 

Hygiena je dodržování zásad pro uchování zdraví a prevence infekčních onemocnění. Za 

vnější znaky dobré hygieny je obvykle pokládána absence viditelné špíny (včetně prachu a 

skvrn na šatech) a zápachu. Od doby rozvoje mikrobiální teorie nemocí se termín hygiena 

používá pro jakoukoli činnost nebo opatření vedoucí k úplnému nebo částečnému omezení 

škodlivého působení mikrobů (baktérií, hub, virů atd.). Dodržovaní přísných hygienických 

předpisů se řídí zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhláškou 306/2012 

Sb., o předcházení vzniku a šíření infekčních a hygienických požadavků na provoz ústavů 

sociální péče. Dále se řídíme provozním řádem domova, který Krajská hygienická stanice 

schválila dne 14.10.2015 a provádí pravidelné kontroly, zejména: 

- očkování proti infekčním nemocem 

- používání předepsaných desinfekcí (schváleno KHS) 

- biologické ošetření odpadních vod – 2x ročně 

- kontrolu jakosti teplé vody (na riziko přítomnosti legionelly) – 1x ročně 

- nakládání s odpady (zejména skladování nebezpečného odpadu a jeho odvoz). 

- provádění deratizace 

- každodenní praní, žehlení ,úklid … 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zdrav%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prach
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1pach
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mikrob
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bakterie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fungi
https://cs.wikipedia.org/wiki/Virus
https://www.canstockphoto.cz/cht%C3%ADt-bahno-tv%C5%AFj-ruce-byt-ikona-34358734.html


 
     

        

  Domov důchodců Pečovatelská služba 

  plán skutečnost plán skutečnost 
1. Dotace z KÚ 3 473 500  3 473 500 429 300 429 300 

2. Dotace od ÚP( VPP)   
154 000 

  
  154 000 

  
           0 

  
           0 

3. Příspěvek MÚ-ZH 1 600 000   1 600 000    330 000    330 000 

4. Dotace Mikulovice      20 000        20 000   
5. Úhrady od uživatelů 4 108 000   4 060 000    126 000    133 400 

6. Úhr. od zdr.pojišťoven    420 000      468 000               0               0 
7. Příspěvky na péči 2 480 000   3 565 000               0               0 

8. Fondy a jiné výnosy      41 000        41 000               0               0 
9. Bankovní úroky        1 000           2 000               0               0 

10
. 

TP    107 000       107 000     

    
12 404 500 

  
13 490 500 
 

  
   885 300 

  
   892 700 

Komentář : 

ad 1 -         Dotace  je  poskytnuta  na  základě  žádosti  poskytovatele sociální služby  
                  o  dotaci  ze státního  rozpočtu  pro  rok 2017  (celkový rozpočet příjmů a  
                  výdajů  DD  pro rok 2017),  která  byla  KÚ Olomouckého kraje  předlo- 
                  žena  v říjnu  2016.  
                  O její výši 3 473 500,- Kč pro DD a 429 300,- Kč pro PS rozhodl KÚ  
                  Olomouckého  kraje  začátkem  roku 2017.   V měsíci září 2017 byla   
                  dotace  navýšena   o 259 000,- Kč  pro DD  a  390 700,- Kč  
                  pro PS ( důvodem navýšení platů zaměstnanců – prac.v soc.sl.a soc.pr.)  
ad 2 –       Od úřadu práce  jsme v rámci VPP  obdrželi příspěvek 154 000,- Kč 
ad 4 –       Dotace na neinvestiční výdaje DD ( provozní náklady organizace)  
ad 5 -        Obložnost  DD v r. 2017  byla  97,17 %. 
ad 6–        Úhrady za zdravotní výkony 
ad 7 –        Navýšení příspěvku na péči – důsledně se dbá na to, aby se změnou zdra- 
                  votního stavu uživatele byl ihned vyřízen i vyšší stupeň PnP 
ad 8 -        náhrada za škodní událost ( vloupání a krádež),  sponzorský dar 
ad 9 –       Transferový podíl – je podíl  přijatého investičního transferu k pořizovací  
                  ceně  tohoto  majetku.  Jedná  se o rozpuštění investičních transferů z ROPu –   
                  výstavba  meziobjektu DD v r. 2012 a ze SF Životního prostředí – zateplení  
                  budovy, výměna oken a dveří a izolace střechy v r.2015 

Příjmy : 



 

  Domov důchodců Pečovatelská služba 
  plán skutečnost plán skutečnost 

1. Spotřeba materiálu 371 000 349 000     20 000    23 000 
2. Spotřeba energií – 

elektřiny a plynu 
  

540 000 
  

  474 000 
  

    10 000 
  
     11 000 

3. Opravy, údržba   600  000   1 261 000         1 000               0 

4. Služby  2 417 000  2 415 000       13 000      11 000 
5. Mzdové náklady 5 915 000  5 801 000     600 000    613 000 

6. Soc.a zdr.pojištění 1 955 000  1 921 000     204 000    208 000 

7. Zák.soc.nákl.,Koo    209 000     205 000       23 000      17 000 
8. DDHM, DHNM      73 000     474 000       5 000         4 000 

9. Odpisy DHIM    207 000     324 000                0               0 
10
. 

Provozní náklady      58 000       87 000       2 000        1 000 

11
. 

Daň z příjmu               0                0                0               0 

   
12 345  000 

 
  13 311 000 
 

 
    878 000 

 
   888 000 

Komentář : 
DD ad 1 –       nákup zdravotního materiálu, časopisů, knih, prádla, OOPP, DHM, 
                        čistících prostředků 
DD ad 2 –        plyn, elektřina, voda 
PS  ad 2 –        teplo, voda, el.energie – vyúčtování místnosti pro pečovatelku, výtah 
DD ad 3           opravy budovy a zařízení 
PS  ad 4 -        rozúčtování služeb na DD i PS), softw.služby,telefon.sl.  
DD ad 4 –       poplatky, služby peněž.ústavu, služby pošt., telekom. a radiokom., 
                        strava uživatelů, praní prádla, instal. a údržba programů, školení, 
                        cestovné, likvidace domov.odpadu, revize  
DD ad 7 -        příspěvek do FKSP, pojiš. Kooper. 
      ad 8 –        nákup drobného hmotného majetku 
DD ad 10 –      poj.automobilu, majetku, odpovědnost za škodu poskyt. 
 
 
                                         Hospodářský výsledek DD a PS za rok 2017 
     

Domov důchodců                        179 406,13 Kč 
 

Pečovatelská služba                        4 611,17 Kč 
   
 

Příloha č. 4 - Návrh na rozdělení výsledků hospodaření 

Výdaje : 
 



 

Příjmy:   

Tržby za ubytování               240 000  
Tržby za pronájem sálu                 11 000 

Jiné výnosy- úhrady od pojišťovny                   3 000 
CELKEM              254  000 

Výdaje: 

Spotřeba materiálu       10 000 
Spotřeba energie a plynu       88 000 

Opravy a údržba         1 000 

Služby       46 000 
Nákaldy na DDHM       18 000 

Mzdové náklady       36 000 
Soc. a zdr.odvody       12 000 

Sociální náklady         1 000 

Odpisy DHIM        23 000 
Manka a škody          3 000 

Ostatní provozní náklady         4 000 
Celkem      242 000 

 

Hospodářský výsledek US za rok 2017                                   11 439,32 Kč 

Příloha č. 4 - Návrh na rozdělení výsledků hospodař 

Přehled souhrnných inventarizovaných ukazatelů e dni 31.12.2017 : 

Ukazatel Kč 
Finanční prostředky    2 775 000,- 

Hmotný a nehmotný majetek 24 182 000,- 

Pohledávky krátkodobé       150 000,- 
Závazky    1 466 000,- 

 

 

 

Dle zákona o účetnictví byla k  31.12.2017 provedena inventarizace majetku, financí , 
závazků a pohledávek. Proběhla v souladu s vnitřní směrnicí a v závěrečné zprávě o 
inventarizaci je uvedeno: "nebyly shledány žádné inventarizační rozdíly“ (manko, 
přebytek, pokladní schodek…). Všechen vyřazený majetek byl na základě vyřazovacích 
protokolů řádně zlikvidován a účetně vyřazen. 

 

 



 

domov důchodců jako svou doplňkovou činnost provozuje Turistickou 

ubytovnu SARKANDER, kde mají turisté a návštěvníci Zlatých Hor k dispozici celkem             

22 lůžek, rozdělených do dvou 2-lůžkových a šesti 3-lůžkových pokojů. Pokoje jsou vybaveny 

válendami, skříní, stolkem, židlemi nebo křesly, TV, ledničkou i wi-fi. Pokoje jsou nově 

vymalované,  okna doplněna žaluziemi a novými záclonami. Hosté mají u každého pokoje 

k dispozici sociální zařízení a na společné chodbě rovněž 

standardně vybavenou kuchyň. 

     Hosté jsou velmi spokojeni, rádi se k nám opakovaně vrací 

 – oceňují hlavně čistotu, klid, informovanost. 

   

k různým  příležitostem pronajímáme rovněž společenský sál pro cca 

50 hostů, vč. velmi slušně vybavené kuchyně (el.sporák, el.trouba, el.pánev, lednička, 

mraznička, myčka, nádobí pro 50 osob, hrnce, podnosy, mísy, džbány …). 

Pravidelně se zde schází Zlatohorský spolek seniorů, Svaz tělesně postižených, Šachový 

oddíl, Svaz žen, … Probíhají zde oslavy narozenin, svátků i svateb, jakož i další akce . 

 

 

 

 

https://www.canstockphoto.cz/rodina-do-jeden-pr%C3%A1v%C4%9B-ubytovat-se-10930690.html


• Vnitřní kontroly 

byly prováděny dle kontrolního plánu na rok 2017 a rovněž nahodile stav pokladen. 

Výsledek: žádné nedostatky nebyly shledány, pokladní hotovost odpovídala dokladům 

• Kontrola zřizovatele 

26.9.2017    Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky  v r. 2016 

                       Čj. MZH 05128/2017/OF/BelA 

                       Výsledek: nebyly zjištěny žádné nedostatky  
                       Doporučení: klást důraz na průkaznost účetních dokladů 
 

• Inspekce MPSV 

           3.– 6.9.2017  Inspekce poskytování sociálních služeb 

                                    Čj. MPSV-2017/174958-244/1 

                                    Výsledek: všechna kritéria splněna 

• Ostatní kontroly 

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje – pracoviště Jeseník     

9.5.2017                                                 Kontrola plnění hygienických požadavků na provoz zařízení soc.služeb 

 Čj.: KHSOC/12779/2017/JE/HV 

                         Výsledek: nebylo zjištěno žádné porušení povinností    

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje – pracoviště Šumperk    

8.6.2017       Kontrola ochrany veřejného zdraví 

 Čj.: KHSOC/15499/2017/SU/HP 

                         Výsledek: nebylo zjištěno žádné porušení povinností    

Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Jeseník 

14.6.2017    Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky v rámci VPP v r. 2016 

                        č.j.: 91884/17/JE 

                        Výsledek : nebyly zjištěny žádné nedostatky 

Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje –odbor cizinecké policie 

21.6.2017     Kontrola plnění povinností ubytovatele (pobyt cizinců) 

                        č.j. KRMP-157/2017-140022-J-A                        

                        Výsledek: bez závad 

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava 

6.9.2017       Provedená kontrola INTERIM/EX-POST – závěrečná zpráva o udržitelnost 
                       projektu z programu ROP Střední Morava a plnění podmínek poskytnutí  
                       dotace …  čj. OL/01116/EP/F/09 

 Výsledek: nebyly shledány žádné nesrovnalosti 



Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje – pracoviště Jeseník     

30.11.2017     Kontrola očkování proti infekčním nemocem                            

                         Čj.: KHSOC/32947/2017/JE/EPID 

                         Výsledek: nebylo zjištěno žádné porušení povinností    

 

 

      Domov důchodců ve Zlatých Horách slouží už 20 let občanům Zlatých Hor, Zlatohorského 

regionu a blízkého okolí. Jsme tu proto, abychom pomohli všem potřebným zajistit klidný, 

bezpečný a spokojený život, bez stresů, které dnešní doba přináší a které jsou běžnou 

součástí moderní doby. Senioři prožívají různé obavy z onemocnění, ztráty životního 

partnera, závislosti na jiné fyzické osobě. Populace v ČR rychle stárne. Neexistuje  přesný 

okamžik nástupu stáří, neboť fyziologické změny v lidském organizmu spojené se stárnutím 

probíhají neustále a pozvolna a jde o velmi individuální nezvratný fyziologický proces, který 

u každého člověka probíhá jinak. Někdy bývá za tuto hranici považován věk 60 - 65 let, 

nicméně s technickým a vědeckým rozvojem lidské společnosti se tato hranice neustále 

posouvá výš. Obecně platí, že čím je člověk starší, tím více má oslaben imunitní systém, což 

vede k tomu, že je více náchylný k nemocem. Člověk ve stáří také obvykle trpí více 

nespavostí a únavou. Častěji také dochází k poruchám mozkové činnosti. Lidé v tomto věku 

z tohoto důvodu také obvykle hůře vidí i slyší. Kolik % tvoří senioři v populaci  ČR ukazuje 

přiložený graf. 

 

       Od roku 1991 si svět připomíná 1.10. den, který je Mezinárodním dnem seniorů.  
 

       Děkujeme všem, kteří nám pomáhají v této nelehké, ale záslužné práci. 

 

 

Ve Zlatých Horách 2.3.2018 

                                                                              Bc. Zdeňka Macháčková - ředitelka 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lidsk%C3%BD_organizmus
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bdec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Imunitn%C3%AD_syst%C3%A9m
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nemoc
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nespavost
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Anava
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFvod


DOMOV DŮCHODCŮ 

Ředitelka    Bc. Zdeňka Macháčková    tel. 584 425 554     e-mail : reditel@ddzlatehory.cz 

Ekonomka  Drahomíra Čepová       tel.: 584 453 160        e-mail:  ekonom@ddzlatehory.cz 

Sociální prac. Libuše Sotiropulosová  tel.: 584 425 166   e-mail:   socialni@ddzlatehory.cz 

Vrchní sestra  Magdalena Hinštová     tel.: 584 425 741      e-mail:  vrchni@ddzlatehory.cz 

Aktivizační činnosti  Bc. Jana Chytilová    tel.: 584 425 741 / kl. 28     ergo@ddzlatehory.cz 

Pracovnice v přímé péči (sesterna)    tel.: 584 425 741 / kl. 27      sesterna@ddzlatehory.cz      

Údržba     Vladimír Vízner    tel.: 584 425 741 / kl. 26       e-mail:   udrzba@ddzlatehory.cz 
 

 

 
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

 

 

  

  

 

 

„Ve stáří není lepší útěchy než to, že jsme celou sílu svého mládí vtělili do díla,                                       
které nestárne s námi.“                      

                                                                                                      Arthur Schopenhauer 

Pečovatelka  Kateřina Setlová                    tel.: 732471126         e-mail:   pecovatelka@ddzlatehory.cz 
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Příloha č. 1  …   

  

 

 

 

 

 

 

 

Zdravotní sestra  uklízečka DD 

Zdravotní sestra  výdej stravy DD 

Prac.soc.služeb  uklízečka TUS 

Prac.soc.služeb  praní, žehlení… 

Prac.soc.služeb   
Prac.soc.služeb   
Prac.soc.služeb   
Prac.soc.služeb   
Prac.soc.služeb   
Prac.soc.služeb   
Prac.soc.služeb   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŘEDITELKA 

VRCHNÍ SESTRA SOC.PRACOVNICE ÚDRŽBÁŘ 

EKONOMKA 

ERGOTERAPEUT 

                                                                            

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                          … pouze pečovatelka na plný úvazek 

ŘEDITELKA EKONOMKA 

SOC.PRACOVNICE 

pečovatelka 

Celkový počet zaměstnanců k 31.12.2017 … 22 

http://www.canstockphoto.cz/file_view.php?id=22227211
http://www.canstockphoto.cz/file_view.php?id=22227211


 

Příloha č. 2  …   

 

Přehled vzdělávacích aktivit v roce 2017 
           V roce 2017 jsme pro všechny pracovnice v přímé péči uspořádali v našem domově          
3 akreditované kurzy (24 hodin -  povinnost dle zákona) a to : 

 ⚫ Problematika dentální hygieny uživatelů v domovech důchodců 

     ⚫ Prevence infekčních onemocnění 

 ⚫ Specifikace komunikace se seniory 

       Nově příchozí pracovnice v sociálních službách se účastnily kurzu, pořádaného rovněž 

agenturou Seduca v Mikulovicích : 

     ⚫ Rehabilitační péče v podmínkách sociálních služeb 

     ⚫ Základy manipulace s imobilním klientem. 

        Všichni zaměstnanci pak absolvovali povinně „Základy 1.pomoci pro pracovníky 

v domovech důchodců“ – praktický, 6-ti hodinový kurz. 

     ⚫ Ekonomka absolvovala, kromě Základů 1.pomoci tato školení 

             - Účetnictví a daně u PO, rozpočty 

             - Novela zákoníku práce 

             - Přístup k ochraně osobních údajů 

             - Roční vyúčtování daní a mezd 

      ⚫ Ředitelka se účastnila Konference APSS na Rusavě a Konference na KÚOK 

               v Olomouci    (problémy v soc.službách, dotace, novely zákonů …) 

     ⚫ Všichni zaměstnanci se účastnili Opakovaného školení z BOZP a PO  (1x za 2 roky) 

     ⚫ Členové požárních hlídek -  proškolení PH 

  ⚫ Řidiči referenti -  školení ŘR. 

 

 

 

 
 

 

https://www.canstockphoto.cz/kniha-%C5%A1kolstv%C3%AD-embl%C3%A9m-36352003.html
https://www.canstockphoto.cz/kniha-%C5%A1kolstv%C3%AD-embl%C3%A9m-36352003.html
https://www.canstockphoto.cz/kniha-%C5%A1kolstv%C3%AD-embl%C3%A9m-36352003.html


 Příloha č. 3  …   
 

Přehled aktivizačních činnosti - 2017 

• LEDEN 

     Tříkrálová sbírka    
     Canisterapie 

Ergo –vzhledem k chřipkovému  období  omezujeme společné aktivity na minimum.              

• ÚNOR 

     Tvoření s dětmi z MŠ – srdíčka z vlny 
     Pečení koláčků na společnou besedu u kafíčka 

Ergo -  doznívá chřipkové období a pomalu se zapojujeme do dění a začínáme aktivitou 
s dětmi ze školky a tvoříme srdíčka z vlny. Následně si pečeme koláčky, abychom si osladili 
život. Začínáme tvořit malé pozornosti na den otevřených dveří u příležitosti 20. Výročí 
založení DD … háčkovaná srdíčka a srdíčka z drátku a provázku. 

• BŘEZEN 

Oslava MDŽ – vystoupení dětí z MŠ 
Pečení bramboráků 
Tvoření s dětmi z MŠ – přání s bambulkovou kytičkou, velikonoční krabička zajíček, 
papírové kuře ve skořápce, kraslice z vlny … 

Ergo – výroba velikonočních ozdob (věnce, dekorování vajíček, vystřihovánky do oken,  
velikonoční výzdoba jídelny), dále  tvoříme na den otevřených dveří papírové tašky ze 
starých kalendářů a papírové kytičky 

• DUBEN 

Velikonoční šipkový turnaj o zlaté  vejce + posezení u kávy a zákusku 
Velikonoční mrskačka – děti z MŠ  

Ergo –  jarní vystřihovánky do oken, přesazování muškátů, procvičování jemné motoriky, 
výroba panáčka na májku, stále tvoříme na den otevřených dveří ptáčky z vlny, jehelníčky, 
jablíčka z petlahví, háčkujeme … 

• KVĚTEN 

Oslava Dne matek – vystoupení dětí z MŠ  
Den otevřených dveří – 20 let – vystoupení dětí z MŠ i ZŠ 
Kácení májky 
Tvoření s dětmi z MŠ – klaun z papíru 

Ergo-zdobení a stavění májky, připravujeme a zdobíme domov na den otevřených dveří, 
pečeme na den otevřených dveří linecké a koláčky. 

 

https://www.canstockphoto.cz/jaro-kv%C4%9Btiny-a-mot%C3%BDl-3824075.html


 

• ČERVEN 

Soutěžní dopoledne s dětmi z MŠ před prázdninami 
Cirkusové vystoupení dětí z MŠ  
Grilování - špízy 
Procházky s vozíčkáři po okolí 

Ergo – výroba jablíček z petlahví, tvorba medailí pro děti z MŠ,  organizace a realizace 
soutěží pro děti z MŠ 

• ČERVENEC 

Palačinky – společné mlsání při posezení  
Procházky s vozíčkáři po okolí 

Ergo –  procházky a posezení na zahradě 

• SRPEN 

Vaření leča – společná příprava a posezení při hudbě 
Pečení bublaniny a posezení u kafíčka 

Ergo –  převážně aktivizace na pokojích uživatelů, nabídka komunikace 

• ZÁŘÍ 

Účast na Sportovních  dnech v DD Kobylá nad Vidnávkou 
Canisterapie  
Účast na Turnaji v kuželkách – DPS Charita Vidnava 

Ergo – sběr přírodnin (šišky, kaštany, listy, makovice, květiny…) podzimní výzdoba, výroba 

aranžmá ze sušených rostlin, vystřihování papírových listů 

• ŘÍJEN 

Návštěva koncertu lidového sboru JESEN  
Smažení oblíbených bramboráků 
Tvoření s dětmi z MŠ- papírový „ptákodrak“ 
Posezení u povídání  s herečkou paní Matalovou 

Ergo – výroba kytic z listů, papírových draků, louskání ořechů na vánoční cukroví 

 

• LISTOPAD 

Mikulášské tvoření s dětmi z MŠ 
Pečení vánočního cukroví 

Ergo – výroba PF – sněhuláci ze žárovek, vánoční vystřihovánky do oken, vánoční výzdoba 
domova, háčkování vánočních ozdob, pečení cukroví – linecké, vanilkové rohlíčky 

 



 

 

• PROSINEC 

Pečení a zdobení perníčků s dětmi z MŠ 
Čertovské vystoupení  dětí z MŠ 

• Mikulášská nadílka 

• Vánoční posezení – vystoupení  dětí z MŠ, štědrovečerní večeře uživatelů a 
zaměstnanců,  zpívání koled, rozdávání dárků 

Ergo – vánoční výzdoba  domova i  Sarkanderu, výroba dárků pro kuchařky ze ZŠ,  výroba 

papírových hvězd a svícnů … prožívání vánočního času 

Pravidelné aktivity: 

Rozcvička, rehabilitace, logopedie a grafomotorika, trénink paměti, bohoslužby, 
reminiscence, společenské hry, aktivizace imobilních uživatelů na pokojích  (čtení, povídání, 
bazální stimulace, muzikoterapie..) 

 

 

 

„Stáří je dětství bez iluzí.“ 

 

https://www.canstockphoto.cz/%C5%A1ikovn%C3%BD-lu%C5%88%C3%A1k-1598417.html
https://www.canstockphoto.cz/%C5%A1ikovn%C3%BD-lu%C5%88%C3%A1k-1598417.html
https://www.canstockphoto.cz/podzim-konstrukce-s-karikatura-lu%C5%88%C3%A1k-2424177.html
https://www.canstockphoto.cz/podzim-konstrukce-s-karikatura-lu%C5%88%C3%A1k-2424177.html


 

Příloha č. 4  …

Návrh na rozdělení hospodářského 

výsledku za rok 2017 

   Předkládáme výše hospodářských výsledků Domova důchodců, pečovatelské služby a TU 

Sarkander a návrh na jejich rozdělení. 

 HLAVNÍ ČINNOST DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

 Domov důchodců Pečovatelská 
služba 

TU Sarkander 

Celkem náklady 13 311 009,51 888 106,83 242 191,67 
Celkem výnosy 13 490 415,64 892 718,00 253 630,99 

ROZDÍL= HV       179 406,13    4 611,17   11 439,32 

    

PŘEVOD NA :    

… rezervní fond 179 406,13 4 611,17 11 439,32 
 

Celkem do rezervního fondu      

Hlavní činnost : 

                 Zlepšený hospodářský výsledek hlavní činnosti – domova důchodců – ve výši 

                  179 406,13 Kč a pečovatelské služby  –  ve výši  4 611,17 Kč  navrhujeme dle 

                  § 30 odst. 1,  zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, převést 

                  do rezervního fondu organizace. 

Doplňková činnost : 

 Hospodářský  výsledek  (zisk)   doplňkové  činnosti  TU  Sarkander  ve  výši 

                            11.493,32 Kč navrhujeme dle § 28 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění 

                            pozdějších předpisů, převést do rezervního fondu organizace. 

 

Ve Zlatých Horách dne 10.3.2018 

Vypracovala:         Drahomíra Čepová – ekonom DD 

Odpovídá     :         Bc. Zdeňka Macháčková – ředitelka DD 

195 456,62 



  
 

•  

 

 

 


