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• Slovo úvodem     

 

V roce 2019 jsme kontinuálně navázali na činnosti a poskytování služeb tak jako to bylo 

nastaveno v roce 2018. Nadále jsme pravidelně širokou veřejnost informovali o dění v našem 

zařízení prostřednictvím sociálních sítí a zlatohorského zpravodaje, kde jsme vkládali krátké 

články a fotografie z našich akcí, které pro naše uživatele v hojné míře pořádáme a to jak  

ve spolupráci s místní mateřskou školou, základní školou, uměleckou školou, souborem 

Valášek, tak i dalšími subjekty. Také jsme se opětovně zapojili do projektu Českého rozhlasu 

s názvem Ježíškova vnoučata a na určených webových stránkách jsme zveřejnili přání 

jednotlivých uživatelů, které si našli dárci z celé republiky a postupně je, zasláním přímo 

k rukám našich seniorů, plnili. Část těchto dárků jsme našim uživatelům rozdali na pořádané 

společné štědrovečerní večeři se zaměstnanci a část poté postupně při setkání na společných 

poradách, či jednotlivě.  

Tak jako v každém zařízení i v našem, docházelo k personálním obměnám, přičemž z našich 

řad v uplynulém roce postupně odešly do jiných zaměstnání čtyři pracovnice přímé péče  

a museli jsme jejich místa co nejdříve obsadit, což se nám v každém případě povedlo za velmi 

krátký čas. Ke konci roku také odešla do důchodu jedna pracovnice, která zastávala pozici  

na výdeji stravy a rovněž i toto místo se nám podařilo do nového roku obsadit. 

Nadále se snažíme neustále zvyšovat komfort bydlení našich uživatelů a podařilo se nám 

zrealizovat akci úplné rekonstrukce kotelny v budově Domova důchodců, všechny pokoje 

jsme vybavili novými skříněmi a v neposlední řadě jsme provedli rekonstrukci vstupního 

schodiště do budovy kanceláří a ubytovny. 

• Základní informace 

Naše zařízení disponuje těmito službami: 
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Je od 1. 1. 1997 příspěvkovou organizací Města Zlaté Hory, zřízenou podle zákona  

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve zn. pozdějších přepisů; je zařízením sociálních 

služeb, poskytující celodenní pomoc osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci  

a jejich stav vyžaduje celodenní péči a pomoc jiné osoby. 

                     

 

Při našem Domově zahájila svou činnost dnem 1. 1. 2001 jako terénní sociální služba, 

zajišťující pomoc seniorům ve Zlatých Horách  a přidružených obcí – Ondřejovice, Horní Údolí, 

Dolní Údolí, Rejvíz - v jejich přirozeném domácím prostředí nebo ubytovaným v Domě 

s pečovatelskou službou. Tuto pomoc mohou využít i rodiny s dětmi, jejichž složitá sociální 

situace to vyžaduje. Služba je poskytována na základě písemné smlouvy a jejím cílem je 

umožnit uživatelům co nejdelší setrvání ve svých domovech.                        
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Jedná se o doplňkovou činnost v našem zařízení s kapacitou 22 lůžek (6 x 3 lůžkový pokoj  
a 2 x 2 lůžkový pokoj).  Dále zde máme možnost pronájmu sálu a kuchyně na společenské, 
kulturní, školící a pracovní akce.                     

                    

 

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. 

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
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• 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 2019 odešlo cekem 13 uživatelů a nastoupilo rovněž 13 uživatelů, takže stav  

k 31.12.2019 = 40 uživatelů. 

 

OBLOŽNOST LŮŽEK ZA ROK 2019 – průměrný počet uživatelů v daném měsíci: 
 

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Součet Průměr

% 99,84 99,11 100 99,08 98,95 98,08 98,39 96,21 99,5 99,03 99,42 98,79 1186,4 98,866667

Klientů 39,94 39,64 40 39,63 39,58 39,23 39,35 38,48 39,8 39,61 39,77 39,52 474,55 39,545833

Kapacita 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 40

Plánované lůžkodny 1240 1120 1240 1200 1240 1200 1240 1240 1200 1240 1200 1240 14600 1216,6667

Skutečné lůžkodny 1238 1110 1240 1189 1227 1177 1220 1193 1194 1228 1193 1225 14434 1202,8333

94 %

95 %

96 %

97 %

98 %

99 %

100 %

101 %

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
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VĚKOVÁ PÁSMA: 
 

 

Věková pásma Počet uživatelů

27 - 65 2

66 - 75 7

76 - 85 19

86 - 95 11

od 96 1

5%

17%

47%

28%

3%

27 - 65

66 - 75

76 - 85

86 - 95

od 96

 
 
 
POČET UŽIVATELŮ PODLE POHLAVÍ: 
 

Pohlaví Počet uživatelů

Muž 10

Žena 30

25%

75%

Muž

Žena
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ÚHRADY UŽIVATELŮ V ROCE 2019: 
 

           

Schopnost platit Počet uživatelů

Plná úhrada 36

Plná úhrada (se spoluúčastí) 1

Snížená úhrada 3  - bez spoluúčasti

90%

2%

8%
Plná úhrada

Plná úhrada (se spoluúčastí)

Snížená úhrada

 
 

 

ROZLOŽENÍ PŘÍSPĚVKŮ NA PÉČI: 

Stupeň závislosti Počet uživatelů

IV. úplná 7

III. těžká 12

II. středně těžká 8

I. lehká 12

Bez příspěvku 1

17%

30%

20%

30%

3%

IV. úplná

III. těžká

II. středně těžká

I. lehká

Bez příspěvku
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CENÍK ÚHRAD V ROCE 2019: 

 

 

Pokoj 

 

Celodenní strava 

 

Denní úhrada 

ubytování  a služeb 

 

Měsíční úhrada 

 

1 lůžkový  

 

152 Kč 

 

190 Kč 

 

10.260,- Kč 

 

2 lůžkový velký 

 

152 Kč  

 

157 Kč 

 

9.270,- Kč 

 

2 lůžkový malý 

 

152 Kč 

 

146 Kč 

 

8.940,- Kč 

 

NÁSTUPY A VÝSTUPY  UŽIVATELŮ – 2019: 

 

 
muži ženy celkem 

Počet uživatelů - přijato 3 10 13 
Počet uživatelů - ukončen pobyt 3 10 13 

    

Důvody ukončení pobytu : úmrtí stěhování 
ženy 9 1 
muži  3 0 

 

 TRVALÉ BYDLIŠTĚ  UŽIVATELŮ:                      

 muži ženy 

Zlaté Hory 6 23 
Jeseník 2 0 

Mikulovice 0 2 
Písečná 0 1 

Vrbno/Mnichov 0 1 

Česká Ves 1 1 
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Opava 0 1 

Prostějov 0 1 
Lipová – lázně 1 0 

   

Trvalé bydliště uživatelů mimo náš region je pouze administrativní, každý uživatel má  

na zdejší region vazby, zejména tím, že zde má své nejbližší rodinné příslušníky a vzhledem 

k jejich zdravotnímu stavu se tito o ně již nedokáží postarat. Při výběru každého nového 

uživatele zasedá komise, ve které je rovněž přítomen také zástupce zřizovatele a ta hodnotí 

jednotlivé uchazeče a pečlivě vybírá nejvíce potřebného uchazeče, kterému bude pobytová 

sociální služba poskytnuta.   

ŽADATELÉ: 
 

Ke dni 31. 12. 2019 evidujeme celkem 53 žádostí o poskytnutí pobytové sociální služby 

z čehož je 31 žádostí žen a 22 žádostí mužů. Z kapacitních důvodů jsme nemohli těmto 

žádostem prozatím vyhovět.  

 

 

• Pečovatelská služba 

Pečovatelská služba je sociální 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.  

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
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POČTY UŽIVATELŮ - KAPACITA ZA CELÝ ROK 2019: 
 
 

Položka Muži Ženy Celkem 

Počet uživatelů s uzavřenou smlouvou (reálný počet klientů) 9 45 54 

Počet uživatelů s uzavřenou smlouvou (včetně opakovaných nástupů) 9 46 55 

Počet uživatelů s dovozem/donáškou jídla 8 35 43 

Počet uživatelů se základními činnostmi zdarma 0 1 1 

Počet uživatelů ke konci předchozího období 5 37 42 

Počet uživatelů - konec období 7 35 42 

Počet uživatelů - přijato 4 9 13 

Počet uživatelů - ukončen pobyt 2 11 13 

 
 
 

VĚKOVÉ SLOŽENÍ UŽIVATELŮ ZA CELÝ ROK 2019: 
 

 

Průměrný věk klientů: 78,1 let      

Věková pásma Počty mužů a žen 

  Věkové pásmo Klientů    Počet mužů a žen Klientů  

  3 - 6 let 0    Počet mužů 8  
  7 - 12 let 0    Počet žen 34  
  13 - 18 let 0       
  19 - 26 let 0       
  27 - 65 let 4       
  66 - 75 let 6       
  76 - 85 let 22       
  86 - 95 let 10       
  nad 95 let 0       

  
 
 
 
 

V roce 2019 nedošlo oproti minulému období k nárůstu uživatelů pečovatelské služby, tedy 

počet uživatelů je v současnosti k 31.12. 2019 je 42. 

Přírůstek celkem : muži ženy 

13 4 9 
 

Úbytek : Muži                      2 Ženy                      11 

Důvody  3 umístění do  našeho DD 

 2 úmrtí 4 úmrtí 

  2 nevyužití služeb déle než 1 rok 

  2 umístění do jiného DD mimo ZH 
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⚫   Počet zaměstnanců a přímá péče  

Celkový počet zaměstnanců k 31. 12. 2019  =  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    …………       ředitel, ekonomka                 

 

Pohyb pracovníků v roce 2019 : 

odchody … 5 zaměstnanců  
- 4 x PSS – jiné zaměstnání 
- 1 x výdej stravy – odchod do důchodu 

příchody… 5 zaměstnanců (4 x PSS, 1 x výdej stravy) 

viz. Příloha č. 1 … organizační schéma DD + PS 
 

•      Vzdělávání zaměstnanců 

Povinnost dalšího vzdělávání pracovníků poskytujících sociální služby je stanovena zákonem 

o sociálních službách konkrétně v ustanovení § 111 a § 116 citovaného zákona. Tito 

zaměstnanci se musí nadále vzdělávat v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, aby  

si obnovili, upevnili a doplnili kvalifikaci.   Tím samozřejmě dochází  i ke zkvalitnění 

poskytovaných služeb. V současné době využíváme možnosti školení přímo v zařízeních soc. 

služeb, ať už u nás nebo okolních domovech, což je časově i finančně podstatně výhodnější. 

Pokračujeme v navázané spolupráci se vzdělávací agenturou Seduca, což se nám velmi 

osvědčilo. Dalšími možnostmi vzdělávání zaměstnanců je rovněž stáž v podobném zařízení, 
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čehož také využíváme, případně jiné akreditované kurzy s aktuální tématikou našeho oboru 

a poskytované péče. Zákonem stanovený limit 24 hodin v kalendářním roce všichni 

zaměstnanci, kteří se musí ze zákona dále vzdělávat, mají v našem zařízení za rok 2019 splněn. 

viz. Příloha č. 2  …  přehled vzdělávacích aktivit v roce 2019 

 

 

Sociální služba je činnost nebo soubor činností, které pomáhají člověku řešit nepříznivou 
sociální situaci. Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována 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). Pokoje jsou barevné, prosvětlené, splňují požadavky našich 

uživatelů.   Obložení stěn pokojů i chodbiček je realizováno ochrannými prvky Acrovyn, což 

jsou barevné estetické stěny odolné proti nárazům, odpovídající hygienickým normám 

(baktericidní - ničí 100% bakterií). Všechny pokoje a chodby jsou osazeny   protipožárními  

hlásiči. 
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   - 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 2019 celkem 152,-Kč. 

Pro naše uživatele organizujeme v létě grilování, v zimě pak zabíjačkové hody, občas smažíme 

bramboráky nebo palačinky, případně pečeme koláče nebo buchty. O Vánocích pečeme 

společně cukroví, které poté podáváme ke štědrovečernímu stolu. 

 

 

⚫ 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  
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 Pro věřící organizujeme pravidelnou měsíční mši svatou, pan farář slouží mši         

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

Naši uživatelé, kterým to ještě zdravotní stav dovolí, nás také reprezentují na různých 

sportovních kláních pro seniory pořádaných okolními zařízeními, se kterými spolupracujeme.  

Také navštěvujeme vánoční jarmarky na náměstí ve Zlatých Horách a v rámci dnů seniorů 

navštěvujeme akce ve Zlatých Horách pořádané k této příležitosti. 

viz. Příloha č. 3  -  Přehled aktivizačních činnost v roce 2019 

 

⚫ Zápůjčka kompenzačních pomůcek 

Domov důchodců zapůjčuje dle možností občanům kompenzační pomůcky, které 

momentálně nepotřebuje do bezplatného užívání. Pomáháme tak občanům Zlatohorska  

překlenout problémy po úrazech, k přemisťování imobilních osob apod.  

       

  V roce 2019 bylo zapůjčeno celkem :             

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Mechanická polohovací postel 6 

Invalidní vozík 7 

Chodítko 5 
Toaletní WC křeslo 1 

Polohovací pomůcky 1 
Koupací sedátko do vany 1 
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Ošetřovatelská péče  

je komplexní odborná zdravotní péče - systém typicky ošetřovatelských 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 zdravotním pojišťovnám. 

Statistické údaje: 

rozdíl

v %

Celkový  počet hospitalizací 30 23 23,3%

Počet hospitalizovaných osob 20 18 10,0%

Počet hospitalizovaných dnů 384 245 36,2%

Průměrná délka pobytu 12,8 10,7 16,8%

Rok 2018 2019

23

18

245

10,7

Hospitalizace 2019

Celkový  počet
hospitalizací

Počet hospitalizovaných
osob

Počet hospitalizovaných
dnů

Průměrná délka pobytu

 

 

Oproti roku  2018 se snížil počet hospitalizací o 7, což je o 23,3 %, rovněž se snížila průměrná 

délka pobytu v nemocnici o 2,1 dnů, což je o 16,8 %.  

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 

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
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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 jeho novou verzi dne 29. 11. 2019, kdy 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 pokojů chodeb a celé budovy 
 

 
     

        

  Domov důchodců Pečovatelská služba 

  plán skutečnost plán skutečnost 
1. Dotace z KÚ 5 668 000  6 129 000 534 000 577 000 

2. Příspěvek MÚ-ZH 1 700 000   1 200 000    370 000    370 000 
3. Dotace Mikulovice      20 000        20 000 0 0 

4. Úhrady od uživatelů 4 400 000   4 312 000    131 000    176 000 
5. Úhr. od zdr.pojišťoven    400 000      640 000 0 0 

6. Příspěvky na péči 2 950 000   3 308 000 0 0 

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

9. TP    106 000       106 000 0 0 
    

15 245 000 
  
15 719 000 
 

  
   1 035 000 

  
   1 123 000 

 

Komentář : 

ad 1 -       Dotace  je  poskytnuta  na  základě  žádosti  poskytovatele sociální služby  
                 o dotaci  ze státního  rozpočtu  pro  rok 2019  (celkový rozpočet příjmů 
                 a  výdajů  DD  pro rok 2019),  která  byla  KÚ Olomouckého kraje  předložena   
 

Domov důchodců + pečovatelská služba 

Příjmy : 
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v říjnu  2018. O její výši 5 668 000,- Kč pro DD a 534 000,- Kč pro PS rozhodl KÚ 
Olomouckého  kraje  v únoru roku 2019. V říjnu 2019 byla v druhém kole tato dotace 
navýšena o 461 000 Kč pro DD a o 43 000 Kč pro PS. 
 
ad 3 –       Dotace na neinvestiční výdaje DD (provozní náklady organizace)  
ad 4 -        Obložnost  DD v r. 2019  byla  98,87 %. 
ad 5 –       Úhrady za zdravotní výkony 
ad 6 –       Navýšení příspěvku na péči – důsledně se dbá na to, aby se změnou zdravotního     
                  stavu uživatele byl ihned vyřízen i vyšší stupeň PnP 
ad 7 -        výtěžek na kulturní činnost pro klienty DD 
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 
 
 
 

  Domov důchodců Pečovatelská služba 

  plán skutečnost plán skutečnost 

1. Spotřeba materiálu 423 000 388 000     28 000    25 000 

2. Spotřeba energií – 
elektřiny a plynu 

  
580 000 

  
 461 000 

  
    13 000 

  
     10 000 

3. Opravy, údržba   800  000   1 117 000       1 000               0 
4. Služby  2 801 000   2 647 000       17 000      21 000 

5. Mzdové náklady 7 347 000   7 229 000     738 000    722 000 

6. Soc.a zdr.pojištění 2 497 000   2 353 000     236 000    244 000 
7. Zák.soc.nákl.,Koo    253 000      245 000      27 000      26 000 

8. DDHM, DHNM    248 000      912 000      6 000        0 000 
9. Odpisy DHIM    205 000      204 000                0               0 

10 Provozní náklady    51 000      51 000       10 000       9 000 

11 Daň z příjmu               0                0                0               0 
   

15 205  000 
 
  15 607 000 
 

 
 1 076 000 

 
  1 057 000 

 
 
 
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 

Výdaje : 
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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  
PS  ad 4 -        rozúčtování služeb na DD i PS, softw. služby,telefon. sl.  
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 2019 
     

Domov důchodců                        112 855,90 Kč 
 

Pečovatelská služba                      66 655,75 Kč 
   
 

viz. Příloha č. 4 - Návrh na rozdělení výsledků hospodářského výsledku 2019 

 

Příjmy:   

Tržby za ubytování               307 000  

Tržby za pronájem sálu                 10 000 

CELKEM               317  000 

Výdaje: 

Spotřeba materiálu       25 000 

Spotřeba energie a plynu       88 000 
Opravy a údržba         2 000 

Služby       32 000 
Nákaldy na DDHM       10 000 

Mzdové náklady       70 000 

Soc. a zdr.odvody       15 000 
Sociální náklady         1 000 

Odpisy DHIM        25 000 
Ostatní provozní náklady         10 000 

Celkem      278 000 
 

Hospodářský výsledek US za rok 2019                                   38 622,39 Kč 

 

viz. Příloha č. 4 - Návrh na rozdělení výsledků hospodaření 
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Přehled souhrnných inventarizovaných ukazatelů ke dni 31. 12. 2019 : 

Ukazatel Kč 
Finanční prostředky   3 757 000,00 

Hmotný a nehmotný majetek 25 329 000,00 

Pohledávky krátkodobé         96 000,00 
Závazky    1 826 000,00 

 

 

Dle zákona o účetnictví byla ke dni 31. 12. 2019 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. 
V roce 2019 byl pořízen investiční majetek :   sprchovací lůžko Shado v ceně 81.451,83 Kč 
 
Dále se nám v průběhu roku podařilo kompletně zrekonstruovat kotelnu v budově domova, 
kompletně opravit vstupní schodiště do budovy Sarkanderu, vybavit všechny pokoje novými 
skříněmi a vyměnit část nových nočních stolků za ty, co již nevyhovovaly potřebám našich 
uživatelů.  

Kotelna před rekonstrukcí: 

 

Inventarizace majetku  
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Kotelna po rekonstrukci: 

 

Opravené vstupní schodiště: 
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UBYTOVÁNÍ 

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 pěkně 

vymalované,  okna doplněna žaluziemi a 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. 

 

   

PRONÁJEM SÁLU 

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  a další. Probíhají zde oslavy narozenin, svátků. V době voleb je sál rovněž využíván 

jako volební místnost. 

Máme nastavena taková opatření, aby provoz pronajatého sálu nenarušil chod Domova 

důchodců a nebyli obtěžování jak naši uživatelé, tak ubytovaní hosté na ubytovně.  

Statistika návštěvnosti: 
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1. čtvrtletí: 

počet  příjezdů  

hostů

počet  

přenocování  

hostů

počet  příjezdů  

hostů

počet  

přenocování  

hostů

počet  příjezdů  

hostů

počet  

přenocování  

hostů

Země a 1 2 3 4 5 6

Česká republika 01 26 130 21 52 23 72

Polsko 22 1 14

Slovensko 28 3 9 3 6

Ukrajina 36 1 19 2 18 1 31

Kontrolní součet (součet všech řádků) 99 31 172 26 76 24 103

Čís. 

řád.

1. měsíc čtvrtletí 2. měsíc čtvrtletí 3. měsíc čtvrtletí

 

2. čtvrtletí: 

počet  příjezdů  

hostů

počet  

přenocování  

hostů

počet  příjezdů  

hostů

počet  

přenocování  

hostů

počet  příjezdů  

hostů

počet  

přenocování  

hostů

Země a 1 2 3 4 5 6

Česká republika 01 19 37 33 124 22 34

Polsko 22 2 34

Ukrajina 36 1 20 1 26

Kontrolní součet (součet všech řádků) 99 19 37 36 178 23 60

Čís. 

řád.

1. měsíc čtvrtletí 2. měsíc čtvrtletí 3. měsíc čtvrtletí

 

 

3. čtvrtletí: 

počet  příjezdů  

hostů

počet  

přenocování  

hostů

počet  příjezdů  

hostů

počet  

přenocování  

hostů

počet  příjezdů  

hostů

počet  

přenocování  

hostů

Země a 1 2 3 4 5 6

Česká republika 01 54 320 49 135 22 123

Slovensko 28 5 48

Ukrajina 36 1 22 2 32 3 40

Kontrolní součet (součet všech řádků) 99 55 342 56 215 25 163

Čís. 

řád.

1. měsíc čtvrtletí 2. měsíc čtvrtletí 3. měsíc čtvrtletí

 

4. čtvrtletí 

počet  příjezdů  

hostů

počet  

přenocování  

hostů

počet  příjezdů  

hostů

počet  

přenocování  

hostů

počet  příjezdů  

hostů

počet  

přenocování  

hostů

Země a 1 2 3 4 5 6

Česká republika 01 28 54 23 43 31 82

Rumunsko 25 1 22

Slovensko 28 2 4 3 6

Ukrajina 36 4 48 3 35

Kontrolní součet (součet všech řádků) 99 32 102 29 104 34 88

Čís. 

řád.

1. měsíc čtvrtletí 2. měsíc čtvrtletí 3. měsíc čtvrtletí
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• Vnitřní kontroly 

Byly prováděny namátkově, stav pokladen čtvrtletně. 

Výsledek: Žádné nedostatky nebyly shledány, pokladní hotovost odpovídala dokladům. 

 

• Kontrola zřizovatele 

23. 5. 2019     

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky  v roce 2018 

  Č. j.: MZH 02695/2019 

Výsledek: Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. 

                       Doporučeno bylo dodržovat Směrnici pro zadávání veřejných zakázek  
malého rozsahu; zredukovat počet směrnic a zajistit, aby byly 
přizpůsobeny chodu Domova důchodců; dbát na to, aby při objednávce 
služeb byl kladen důraz na účelnost a potřebnost nákupu; při ročních 
inventarizacích zajistit inventurní soupis u všech účtů. 

 

 

• Ostatní kontroly 

29. 3. 2019 

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje – pracoviště Šumperk   

10.5.2017                              Plnění povinností stanovených v § 21a a § 100 z. č. 258/2000 Sb.  

10.5.2018                                          (kontrola ubytovny Sarkander a její provozní řád)  

10.5.2019                              Č. j.: KHSOC/09448/2019 

Výsledek: Nebylo zjištěno žádné porušení povinností.    

18. 6. 2019 

Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Jeseník 

 Vedení spisové služby 

 Č. j.: ZA/2231/2019 

 Výsledek: Nebyly zjištěny nedostatky, vyjma zjištění absence mříží na okně spisovny  

                              a označování dokumentů spisovými znaky, skartačními znaky a lhůtami    

       v kancelářích. Tyto byly obratem odstraněny. 
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11 . 9. 2019 

Milan Biedrava, odborně způsobilá osoba v BOZP 

 Roční prověrka BOZP 
 Výsledek: Nebylo zjištěno žádné porušení povinností. 
 
13. 9. 2019 
 
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje  - pracoviště Jeseník 

 Plnění povinností v souvislosti s výdejem stravy 

 Č. j.:KHSOC/30368/2019/JE/HV  

 Výsledek: Nebylo zjištěno žádné porušení povinností.     

 
27. 9. 2019 
Naděžda Babinská, služby v požární ochraně a BOZP, likvidace odpadů 
 
 Preventivní kontrola z hlediska požární ochrany 
 Výsledek: Nebylo zjištěno žádné porušení povinností. 
 

13. 11. 2019 

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje – pracoviště Jeseník 

Kontrola plnění povinností stanovených o očkování proti infekčním nemocem 
Č. j.: KHSOC/36889/2019/JE/EPID 
Výsledek: Nebylo zjištěno žádné porušení povinností.   

DOMOV DŮCHODCŮ 

Ředitel:    Bc. Petr FOLLNER                  tel. 584 425 554      e-mail : reditel@ddzlatehory.cz 

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

Sociální prac. Bc. Pavla CHRAMOSTOVÁ, DiS. 

                                                                    tel.: 584 425 166   e-mail:   socialni@ddzlatehory.cz 

Vedoucí sestra  Magdalena HINŠTOVÁ  tel.: 584 425 741   e-mail:  vrchni@ddzlatehory.cz 

Aktivizační činnosti, soc. prac. pro terénní peč. sl.:  Bc. Jana CHYTILOVÁ    

mailto:reditel@ddzlatehory.cz
mailto:ekonom@ddzlatehory.cz
mailto:socialni@ddzlatehory.cz
mailto:vrchni@ddzlatehory.cz
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                                                   tel.: 584 425 741 / kl. 28      e-mail:  ergo@ddzlatehory.cz 

Pracovnice v přímé péči (sesterna)    

                                                   tel.: 584 425 741 / kl. 27      e-mail: sesterna@ddzlatehory.cz      

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

 

 
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

  

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

regionu a blízkého okolí a bez podpory dalších subjektů by to nebylo možné, proto bych chtěl 

závěrem poděkovat za finanční podporu našemu zřizovateli, kterým  

je Město Zlaté Hory a Krajskému úřadu Olomouckého kraje, bez jejichž finanční podpory 

bychom provoz našeho zařízení nezajistili. Za poskytnutí dotace také děkujeme obci 

Mikulovice.  

A jako obvykle další poděkování patří těm, kteří nás bez nároku na finanční odměnu 

pravidelně navštěvují, aby zpestřili život našich uživatelů svými vystoupeními, či přítomností, 

jimž jsou Mateřská škola Beruška Zlaté Hory, Základní škola Zlaté Hory, Folklórní soubor 

Valášek, Základní umělecká škola Zlaté Hory, Zlatohorská dechovka a v neposlední řadě také 

panu faráři  Mgr. Marcinu J. Slawickemu z Římskokatolické farnosti Zlaté Hory, který u nás 

provádí každý druhý čtvrtek v měsíci Bohoslužby.  

Děkuji všem za podporu.                                                                                                          

 

Ve Zlatých Horách 3. března 2020 
 

 

 

Bc. Petr Follner 

        ředitel 

 

Pečovatelka  Kateřina SETLOVÁ                    tel.: 732471126      e-mail:  ergo@ddzlatehory.cz 

 

mailto:ergo@ddzlatehory.cz
mailto:sesterna@ddzlatehory.cz
mailto:udrzba@ddzlatehory.cz
mailto:ergo@ddzlatehory.cz


 
 

Příloha č. 1    

  

 

 

 

 

 

 

 

Zdravotní sestra  uklízečka  

Zdravotní sestra  výdej stravy  

Prac.soc.služeb  uklízečka  

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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový počet zaměstnanců k 31. 12. 2019                22 

 

 

 

ŘEDITEL 
 0,8 úvazek 

ŘEDITEL 
0,2 úvazek 

 

VEDOUCÍ SESTRA 

EKONOMKA  
0,2 úvazek 

 

SOC.PRACOVNICE  
0,5 úvazek 

 

ÚDRŽBÁŘ 

Pečovatelka  
1,0 úvazek 

 

SOC.PRACOVNICE 

EKONOMKA, 

0,8 úvazek 

ERGOTERAPEUT 

0,5 úvazek 

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


 
 

Příloha č. 2  

 

            

V roce 2019 jsme se účastnili těchto vzdělávacích aktivit:  

Ředitel:  

• 8. 3. 2019 - Vzdělávací centrum Morava s. r. o. - Zadávání veřejných zakázek 

• 19. 4. 2019 - Institut vzdělávání APSS ČR – Příprava poskytovatelů sociálních služeb na 
inspekci kvality 

• 29. 5. 2019 - Asociace poskytovatelů soc. služeb České republiky – Odměňování 
zaměstnanců v soc. službách 

• 29. 8. 2019 - Seduca CZE s. r. o. – Kvalita a smysl života seniorů v podmínkách sociálních 
služeb 

 

Ekonomka:  

• 10. 1. 2019 - Vzdělávací centrum Morava s. r. o. – Odměňování zaměstnanců ve 
veřejných službách a veřejné správě 

• 18. 1. 2019 - Libor Dobiáš (OSSZ) – Nemocenská a sociální pojištění 

• 29. 5. 2019 – Institut vzdělávání APSS ČR – Odměňování zaměstnanců v soc. službách 

• 24. 10. 2019 – Integra centrum s. r. o. – Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a přísp. 
Organizací 

• 4. 12. 2019 - Okresní hospodářská komora Jeseník – Zdaňování mezd a roční vyúčtování 
 

 

 

Sociální pracovnice: 

• 26. 2. 2019 - Vzdělávací centrum Morava s. r. o., Ostrava – Sociální služby-aktuality a 
praxe 

• 20. 3. 2019 - Seduca CZE s. r. o. – Psychosociálná podpora umírajícím a pozůstalým v 
podmínkách sociálních služeb 

• 21. 3. 2019 - VCVS ČR, o. p. s – Specifika sociální komunikace v gerontologii 

• 28. 8. 2019 – Rozběh mysli, z. s., Olomouc – Komunikace s klientem manipulátorem 

 



 
 

Sociální pracovnice/aktivizační: 

• 20. 3. 2019 - Seduca CZE s. r. o. - Psychosociálná podpora umírajícím a pozůstalým v 
podmínkách sociálních služeb 

• 6. 6. 2019 – Seduca CZE s. r. o. - Kvalita a smysl života senioru v podmínkách sociálních 
služeb 

• 3. 10. 2019 – Mgr. Markéta Vaculová - Péče o klienty na pracovištích se zvláštním 
režimem 

Vybraní  zaměstnanci: 

• 20. 3. 2019 - Seduca CZE s. r. o. - Psychosociálná podpora umírajícím a pozůstalým v 
podmínkách sociálních služeb – 7 účastníků 

• 2. 4. 2019 - Seduca CZE s. r. o. - Péče o klienty s inkontinencí v podmínkách sociálních 
služeb - účastníků 

• 28. 5. 2019 - Seduca CZE s. r. o. - Změny ve stáří  a jejich simulace gerontooblekem -  5 
účastníků 

• 6. 6. 2019 – Seduca CZE s. r. o.  - Kvalita a smysl života seniorů v podmínkách sociálních 
– 4 účastníci 

• 3. 10. 2019 - Seduca CZE s. r. o. - Péče o klienty na pracovištích se zvláštním režimem – 
3 účastníci 

• 11. 9. 2019 – Milan Biedrava, odborně způsobilá osoba v BOZP – Periodické školení 
BOZP a PO zaměstnanců – 22 účastníků; Školení řidičů používajících služební vozidla – 
10 účastníků 

• 1. 11. 2019 – Naděžda Babinská – školení PO vedoucích zaměstnanců a požární hlídky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Příloha č. 3  
 

Leden 

• 7.1.  Tříkrálová sbírka 

• 10.1.  Mše svatá 

• 16.1.  Tvoření s dětmi z MŠ 

• 24.1.  Canisterapie 

• 30.1.  Pečení buchet 

Ergo – tvoření z papíru  - obrázky se zimní tématikou, stromy a ptáčci, procvičování jemné  

motoriky u louskání ořechů, pečení, hraní společenských her,  rádi si povídáme a 

vzpomínáme 

 

Únor 

• 12.2.  Porada uživatelů 

• 13.2.  Tvoření s dětmi z MŠ 

• 14.2.  Mše svatá 

• 21.2.  Pečení – štrúdl a kompot 

• 22.2.  Retro výstava – návštěva muzea 

Ergo -  tvoříme valentýnky  - papírová přání, závěsné ozdoby ve tvaru srdce z papíru, šperky 

z knoflíku; zpracování jablek na štrúdl, procvičování jemné motoriky, paměťová cvičení, 

zpívání 

 

Březen 

• 8.3.   Vystoupení dětí z MŠ – MDŽ   

• 12.3.   Tvoření s dětmi z MŠ –  pečení velikonočních perníčků 

• 13.3.  Bramboráky 

• 14.3.  Mše svatá 

• 19.3.  Porada uživatelů  

•  26.3.  Tvoření s dětmi z MŠ – zdobení velikonočních perníčků 



 
 

• 27.3.  Pečení koláčků 

Ergo –Výroba velikonočních ozdob (věnce, dekorování vajíček, vystřihovánky do oken,  

velikonoční výzdoba jídelny) 

 

Duben 

•   3.4.  Společná příprava řízků 

•   9.4.  Tvoření s dětmi z MŠ – velikonoční ozdoby 

• 10.4.  Porada uživatelů 

• 11.4.   Mše svatá 

•  17.4.  Velikonoční vystoupení dětí  ze ZŠ 

•  17.4.   Velikonoční výstavka- kino 

•  18.4.   Velikonoční vystoupení dětí  ze MŠ – zrušeno pro nemoc 

•  24.4.   Velikonoční vystoupení dětí  ze ZUŠ 

• 25.4.   Tvoření s dětmi z Mš – obrázek rozkvetlá louka s beruškami a   

            bláznivá slepička z kartonu od vajíček 

• 30.4.   Pečení koláčků 

Ergo –   procvičování jemné motoriky, výroba panáčka na májku - námořník, zdobení májky, 

pečení 

 

Květen 

• 1.5.    Oslava 1. Máje se Zlatohorskou dechovkou 

• 7.5.    Porada uživatelů  

• 15.5.   Oslava Dne matek – vystoupení dětí ze MŠ  

• 15.5.   Oslava Dne matek – vystoupení dětí z Valášku – pro nemoc    

zrušeno 

• 21.5.   Pudinkové poháry s ovocem 

• 22.5.   Tvoření s dětmi z MŠ – prázdninový kalendář 

• 23.5.   Mše svatá 

• 24.5.   Účast na volbách do Evropského parlamentu 

• 29.5.   Kácení májky a grilování – zrušeno pro nepřízeň počasí 

Ergo-zdobení a stavění májky, procvičování jemné a hrubé motoriky, paměťová cvičení, 

stolní hry, přesazování muškátů a péče o ně 

 



 
 

Červen 

• 5.6.  Kácení májky a grilování 

• 11.6.  Porada uživatelů 

• 17.6.   Mše svatá 

• 19.6.   Canisterapie – p. Orságová + čivava Bambu – po pokojích 

• 20.6.   Pečení jahodové bublaniny 

• 21.6.   Kuželkový turnaj ve Vidnavě 

• 25.6.   Soutěžní dopoledne s dětmi z MŠ 

• 26.6.   Řízkové hody 

Ergo –  vymýšlení soutěží pro děti ze školky, jejich příprava a výroba , nafukování balónků.., 

asistence na stanovištích při soutěži, pečení buchet, příprava řízků, péče o muškáty kolem 

domova 

 

Červenec  

• 2.7.   Promítání DVD -Povodně v Mikulovicích r. 1997 

• 3.7.   Návštěva cukrárny na Edelu 

• 23.7.   Mše svatá 

• 24.7.   Canisterapie – p. Orságová + čivava Bambu – po pokojích 

• 25.7.   Posezení na Zámečku 

• 31.7.   Pečení buchty s bobulovým ovocem 

• Procházky s vozíčkáři po okolí 

Ergo –  převážně aktivizace na pokojích uživatelů, procvičování jemné motoriky, paměťová 

cvičení, nabídka komunikace 

 

Srpen  

• 13.8.   Posezení v cukrárně na Edelu 

• 15.8.  Grilování – dožínky 

• 27.8.   Mše svatá 

• 28.8.   Canisterapie – p. Orságová + čivava Bambu – po pokojích 

• Procházky s vozíčkáři po okolí 

Ergo –  výroba dožínkové dekorace z obilí, převážně aktivizace na pokojích uživatelů, 

nabídka komunikace 



 
 

 

Září 

• 10.9.  Porada uživatelů 

• 25.9   Canisterapie s p. Mgr. Martinkovou 

• Procházky s vozíčkáři po okolí 

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

aranžmá ze sušených rostlin 

 

Říjen 

• 2.10.   Vystoupení Valášku + dopolední pečení perníku 

• 10.10. Mše svatá 

• 15.10. Porada uživatelů 

• 17.10.  Společné smažení řízků 

• 23.10.  Vystoupení hudební skupiny Jesen 

• 31.10.  Canisterapie – p. Orságová + čivava Bambu – po pokojích 

• Procházky s vozíčkáři po okolí 

Ergo – výroba obrázků z přírodnin, růže z listí, louskání ořechů, pečení buchet, procvičování 

jemné motoriky, paměťová cvičení,  

 

Listopad 

• 2.11.   Řecké odpoledne 

• 6.11.   Bramboráky 

• 12.11. Porada uživatelů 

• 14.11.  Mše svatá 

• 19.11.  Tvoření s dětmi z MŠ  - pečení perníčků 

• 20.11.  Vystoupení dětí ze ZUŠky + dopoledne pečení buchty 

• 28.11.  Canisterapie-  p. Orságová + čivava Bambu – po pokojích 
 

Ergo –  vánoční vystřihovánky do oken, vánoční výzdoba domova, háčkování vánočních 
ozdob, pečení buchet, výroba ozdob ze slaného těsta 

Prosinec 

• 3.12.   Tvoření s dětmi z MŠ  - zdobení perníčků 



 
 

• 5.12.   Mikulášská nadílka 

• 10.12.  Pečení vanilkových rohlíčků 

• 11.12. Porada uživatelů 

• 11.12.  Vystoupení dětí ze školky v 10.30, vystoupení Valášku   

   v 15.00 

• 12.12.  Mše svatá 

• 18.12.  Vánoční posezení uživatelů a zaměstnanců s kulturním  

programem ( sbor Jesen) 

• 19.12.  Vystoupení dětí ze ZŠ 
 

Ergo – vánoční výzdoba  domova, výroba drobných dárků (háčkované vločky), vánoční 
dekorace,  pečení cukroví 

 

Pravidelné aktivity: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Předkládáme výše hospodářských výsledků všech středisek: Domova důchodců, 

pečovatelské služby a TU Sarkander a návrh na jejich rozdělení. 

 HLAVNÍ ČINNOST DOPLŇKOVÁ 
ČINNOST 

 Domov důchodců Pečovatelská 
služba 

TU Sarkander 

Celkem náklady 15 606 606,28    1 056 602,25 278 135,99 

Celkem výnosy 15 719 462,18    1 123 258,00 316 758,38 

    

Hospod. výsledek 112 855,90 66 655,75 38 622,39 
  

Hospodářský výsledek celkem :             218 164,04 Kč 

Vzhledem ke snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku (úč. 403) v roce 

2019 a jeho rozpuštění do výnosů (úč. 672) upravujeme hospodářský výsledek na: 

 

HV za rok 2019 ……………………………………………………………     218 164,04 

Rozpuštění IT do výnosů za rok 2019   …………………………     105 936,00 

                                                                                                        112 228,04   

 

Upravený hospodářský výsledek za r. 2019    112 228,04  Kč    navrhujeme dle zákona 

č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, převést do rezervního fondu organizace. 

 

Ve Zlatých Horách dne 26. 2. 2020 

Vypracovala:         Drahomíra Čepová – ekonom DD 

Odpovídá     :         Bc. Petr Follner – ředitel DD  


