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• Slovo úvodem     

 

Rok 2020 byl pro nás, jako asi pro každého, poznamenán a ovlivněn celosvětovou pandemií 

onemocnění COVID – 19. Byli jsme vystaveni mnoha zákazům a omezením jako je zákaz 

návštěv, zákaz vycházení z našeho zařízení, zákazu setkávání se více osob, na které se ne moc 

lehce zvykalo a kterým se jen stěží dalo přizpůsobit. Onemocnění se nevyhnulo ani našim 

zaměstnancům, ani uživatelům. Ale i přes tyto překážky jsme se snažili udělat život v našem 

domově příjemný a v mnohém se nám to dařilo. O našich aktivitách v této ztížené době jsme 

pravidelně informovali na sociálních sítích a v místním zlatohorském zpravodaji.  Spolupráce 

s místními subjekty byla v návaznosti na opatření samozřejmě těžší, ale volili jsme například 

pozdravy s dětmi z mateřské školy přes okna a kulturní a jiná vystoupení jsme si zvykli 

sledovat on line. A už jako každý rok jsme opět zapojili do projektu Českého rozhlasu Ježíškova 

vnoučata, který byl povedenou součástí uplynulých svátků. Našim uživatelům zapojeným  

do tohoto projektu pomohl splnit některá jejich přání. Doručené dárky jsme s radostí předali. 

Vzhledem k omezení setkávání se více osob porady jak s uživateli, tak se zaměstnanci 

proběhly jen, když to nebylo legislativou v danou dobu zakázáno a provozní problémy  

se řešily operativně s přímými aktéry.  

• 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.                        

                                                                                     

 

 

 

 

 
 

 

 

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, 
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kulturní, školící a pracovní akce. V roce 2020 kvůli pandemii byla ubytovna pět měsíců 
uzavřena.                    

                    

 

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 2020 odešlo cekem 27 uživatelů a nastoupilo 17 uživatelů, takže stav  

k 31. 12. 2020 = 30 uživatelů. Tato čísla jsou rovněž ovlivněna důsledkem výskytu 

pandemického onemocnění v našem zařízení. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


6 
 

OBLOŽNOST LŮŽEK ZA ROK 2020 – průměrný počet uživatelů v daném měsíci: 
 

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

% 100 99,31 98,95 94 95,4 96,58 95,89 96,53 95,75 92,98 82,83 75,81 1124,03 93,669167

Uživatelů 40 39,72 39,58 37,6 38,16 38,63 38,35 38,61 38,3 37,19 33,13 30,32 449,59 37,465833

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

Plánované lůžkodny 1240 1160 1240 1200 1240 1200 1240 1240 1200 1240 1200 1240 14640 1220

Skutečné lůžkodny 1240 1152 1227 1128 1183 1159 1189 1197 1149 1153 994 940 13711 1142,5833
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VĚKOVÁ PÁSMA k 31. 12. 2020: 
 

 

Věková pásma Počet uživatelů

27 - 65 3

66 - 75 8

76 - 85 9

86 - 95 9

od 96 1

10%

27%

30%

30%

3%

27 - 65

66 - 75

76 - 85

86 - 95

od 96
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POČET UŽIVATELŮ PODLE POHLAVÍ k 31. 12. 2020: 
 

Pohlaví Počet uživatelů

Muž 7

Žena 23

23%

77%

Muž

Žena

 
 
 
 

ÚHRADY UŽIVATELŮ k 31. 12. 2020: 
          

Schopnost platit Počet uživatelů

Plná úhrada 28

Plná úhrada (se spoluúčastí) 2

Snížená úhrada 4

82%

6%

12% Plná úhrada

Plná úhrada (se spoluúčastí)

Snížená úhrada
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ROZLOŽENÍ PŘÍSPĚVKŮ NA PÉČI k 31. 12. 2020:  

Stupeň závislosti Počet uživatelů

IV. 7

III. 8

II. 6

I. 7

Bez příspěvku 2

23%
27%

20%

23%

7%

IV.

III.

II.

I.

Bez příspěvku

 

 

CENÍK ÚHRAD V ROCE 2020: 

 

 

Pokoj 

 

Celodenní strava 

 

Denní úhrada 

ubytování  a služeb 

 

Měsíční úhrada 

 

1 lůžkový  

 

160,-Kč 

 

200,-Kč 

 

10.800,-Kč 

 

2 lůžkový velký 

 

160,-Kč 

 

167,-Kč 

 

9.810,-Kč 

 

2 lůžkový malý 

 

160,-Kč 

 

156,-Kč 

 

9.480,-Kč 
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NÁSTUPY A VÝSTUPY  UŽIVATELŮ V ROCE 2020: 

 

 
muži ženy celkem 

Počet uživatelů - přijato 2 15 17 
Počet uživatelů - ukončen pobyt 5 22 27 

    

Důvody ukončení pobytu : úmrtí stěhování 
ženy 22 0 
muži  5 0 

 

 TRVALÉ BYDLIŠTĚ  UŽIVATELŮ k 31. 12. 2020:      

 

 počet 

Zlaté Hory 20 

Jeseník 4 

Mikulovice 2 
Vrbno/Mnichov 1 

Česká Ves 1 
Opava 1 

Lipová – lázně 1 
   

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. 2020 evidujeme celkem 49 žádostí o poskytnutí pobytové sociální služby 

z čehož je 34 žádostí žen a 15 žádostí mužů. V návaznosti na daná opatření spojená  

s pandemií se nemohlo žádostem vyhovět a také při ověřování aktuálnosti žádostí, někteří 

žadatelé ještě v dané chvíli neměli zájem o nástup do našeho zařízení.  

 

• Pečovatelská služba 

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

soběstačnost z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,            
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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. 

 
POČTY UŽIVATELŮ - KAPACITA ZA CELÝ ROK 2020: 
 

Položka Muži Ženy Celkem

Počet uživatelů s uzavřenou smlouvou (reálný počet uživatelů) 11 48 59

Počet uživatelů s uzavřenou smlouvou (včetně opakovaných nástupů) 11 48 59

Počet uživatelů s dovozem/donáškou jídla 8 34 42

Počet uživatelů se základními činnostmi zdarma 0 1 1

Počet uživatelů  ke konci předchozího období 7 35 42

Počet uživatelů - konec období 9 35 44

Počet uživatelů - přijato 4 13 17

Počet uživatelů - ukončeno 2 13 15  
 

 

V roce 2020 došlo oproti minulému období k nárůstu uživatelů pečovatelské služby o 2, tedy 

počet uživatelů ke dni 31.12. 2020 je 44. 

Přírůstek celkem : muži ženy 

17 4 13 
 

Úbytek : Muži                      2 Ženy                      13 

Důvody  5 umístění do  našeho DD 

 2 úmrtí 5 úmrtí 

  2 nevyužití služeb déle než 1 rok 

  1 služba zrušena na vlastní žádost 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_vylou%C4%8Den%C3%AD
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VĚKOVÉ SLOŽENÍ UŽIVATELŮ ZA CELÝ ROK 2020: 
  
Průměrný věk uživatelů pečovatelské služby: 82,9 let      

Věková pásma Počty mužů a žen 

  Věkové pásmo Uživatelů    Počet mužů a žen Klientů  

  3 - 6 let 0    Počet mužů 9  

  7 - 12 let 0    Počet žen 35  

  13 - 18 let 0       

  19 - 26 let 0       

  27 - 65 let 5       

  66 - 75 let 6       

  76 - 85 let 17       

  86 - 95 let 15       

  nad 95 let 1       

  

 

 

 

⚫   Počet zaměstnanců a přímá péče  

Celkový počet zaměstnanců k 31. 12. 2020  =  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. 
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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 2020 : 

odchody …  zaměstnanci 
- 1 x PSS – jiné zaměstnání 
- 1 x všeobecná sestra –  jiné zaměstnání 

příchody… 2 zaměstnanci (1 x PSS; 1 x všeobecná sestra) 

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. Ke realizaci dalšího vzdělávání využíváme spolupráce s různými 

specializovanými vzdělávacími agenturami a v roce 2020 jsme byli také nuceni z části tyto 

aktivity absolvovat on-line.   

viz. Příloha č. 2  …  přehled vzdělávacích aktivit v roce 2020 

 

 

 

 

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 
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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 (tedy 
většinou u nich doma) =  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. 

 

         
 

   - 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, obědy lze vybírat ze dvou jídel (v období nouzového stavu bylo k dispozici pouze 

jedno jídlo). Denní strava zahrnuje – snídani, oběd, svačinu, večeři (pro diabetiky pak ještě 

druhou menší večeři).  

Pro naše uživatele organizujeme v létě grilování,  občas společně smažíme bramboráky nebo 

i řízky, případně pečeme koláče nebo buchty. O Vánocích pečeme společně cukroví, které 

poté podáváme ke štědrovečernímu stolu. 
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⚫ 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.  

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. 

V roce 2020 jsme ovšem byli z důvodu pandemické situace velmi omezeni v těchto 

činnostech, ale i přes opatření se nám některé aktivizační aktivity podařilo realizovat a také 

jsme začali využívat on - line kulturní přenosy. 

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.  
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  V roce 2020 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 u většiny uživatelů vykonává lékař, který dochází pravidelně 

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

psychiatr -  cca 1x za 3 měsíce. 

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 se vykazují zdravotním pojišťovnám. 

 

 

 

 

 

Mechanická polohovací postel 5 

Invalidní vozík 10 
Chodítko 5 

Toaletní WC křeslo 3 
Polohovací pomůcky 1 

Koupací sedátko do vany 1 
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Statistické údaje: 

rozdíl

v %

Celkový  počet hospitalizací 23 39 41,0%

Počet hospitalizovaných osob 18 19 5,3%

Počet hospitalizovaných dnů 245 290 15,5%

Průměrná délka pobytu 10,7 7,4 30,2%

Rok 2019 2020

39

19

290

7,4

Hospitalizace 2020

Celkový  počet
hospitalizací

Počet hospitalizovaných
osob

Počet hospitalizovaných
dnů

Průměrná délka pobytu

 

Oproti roku  2019 se zvýšil počet hospitalizací o 16, což je o 41%.  Průměrná délka pobytu v 

nemocnici se snížila o 3,3 dny, což je o 30,2 %.  

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. 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 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 

 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zdrav%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prach
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1pach
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  Domov důchodců Pečovatelská služba 

  plán skutečnost plán skutečnost 
1. Dotace z KÚ 6 500 000 6 500 000 600 000 600 000 

2. Příspěvek MÚ-ZH 1 600 000   1 518 000    370 000    290 000 

3. Dotace Mikulovice      14 000        14 000 0 0 
4. Úhrady od uživatelů 4 490 000   4 349 000    135 000    169 000 

5. Úhr. od zdr.pojišťoven    857 000      976 000 0 0 
6. Příspěvky na péči 3 330 000   3 351 000 0 0 

7. Fondy a jiné výnosy 0        64 000 0 0 
8. Bankovní úroky        1 000           3 000 0 0 

9. TP    106 000       106 000 0 0 

10. Dotace Covid (MPSV,MZ,platy)           0       925 000 0 49 000 
    

16 898 000 
  
17 806 000 
 

  
   1 105 000 

  
   1 108 000 

 

Komentář : 

ad 1 -       Dotace  je  poskytnuta  na  základě  žádosti  poskytovatele sociální služby  
                 o dotaci  ze státního  rozpočtu  pro  rok 2020  (celkový rozpočet příjmů 
                 a  výdajů  DD  pro rok 2020),  která  byla  KÚ Olomouckého kraje  předložena   
                 v říjnu  2019. O její výši 6 500 000,- Kč pro DD a 600 000,- Kč pro PS rozhodl KÚ  
                 Olomouckého  kraje  v únoru roku 2020.  
ad 3 –       Dotace na neinvestiční výdaje DD (provozní náklady organizace)  
ad 4 -        Obložnost  DD v r. 2020  byla  93,67 %. 
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 -        náhrady pojistných událostí 
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 
ad 10 -     dotace Covid -19 na odměny zaměstnancům z MPSv a MZ, a na zvýšené  
                  provozní náklady (roušky, dezinfekce, pláště, respirátory…) 
 
 

Domov důchodců + pečovatelská služba 

Příjmy : 
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  Domov důchodců Pečovatelská služba 
  plán skutečnost plán skutečnost 

1. Spotřeba materiálu 723 000 1 075 000     39 000    58 000 
2. Spotřeba energií – 

elektřiny a plynu 
  

569 000 
  

 447 000 
  

    12 000 
  
     9 000 

3. Opravy, údržba   1 374 000   1 358 000       71 000    41 000      

4. Služby  2 902 000   2 669 000       25 000    29 000 
5. Mzdové náklady 7 982 000   8 403 000     671 000   673 000 

6. Soc.a zdr.pojištění 2 608 000   2  715 000     226 000    223 000 

7. Zák.soc.nákl.,Koo    267 000      259 000      26 000      21 000 
8. DDHM, DHNM    408 000      497 000      23 000       43 000 

9. Odpisy DHIM    209 000      226 000                0               0 
10 Provozní náklady    65 000      51 000       10 000       11 000 

11 Daň z příjmu               0                0                0               0 
   

17 107  000 
 
  17 700 000 
 

 
 1 103 000 

 
  1 108 000 

 
 
 
Komentář : 
DD ad 1 –       nákup zdravotního materiálu, časopisů, knih, prádla, OOPP, DHM, 
                        čistících prostředků – zvýšení Covid  
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 
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 2020 
     

Domov důchodců                        105 936,00 Kč 
 

Pečovatelská služba                                0,00 Kč 
  viz. Příloha č. 4 - Návrh na rozdělení výsledků hospodářského výsledku 2020 

Výdaje : 
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Příjmy:   

Tržby za ubytování               148 000  
Tržby za pronájem sálu                 1 000 

Zúčtování fondů-pokrytí ztráty                 22 000 
CELKEM               171  000 

Výdaje: 

Spotřeba materiálu       2 000 
Spotřeba energie a plynu       79 000 

Opravy a údržba         0 000 

Služby       25 000 
Nákaldy na DDHM       0 000 

Mzdové náklady       30 000 
Soc. a zdr.odvody       7 000 

Sociální náklady         1 000 

Odpisy DHIM        23 000 
Ostatní provozní náklady         4 000 

Celkem      171 000 
 

Hospodářský výsledek US za rok 2020                                   0,00 Kč 

 

viz. Příloha č. 4 - Návrh na rozdělení výsledků hospodaření 

 

Přehled souhrnných inventarizovaných ukazatelů ke dni 31. 12. 2020 : 

Ukazatel Kč 
Finanční prostředky   4 331 000,00 

Hmotný a nehmotný majetek 26 190 000,00 
Pohledávky krátkodobé         88 000,00 

Závazky    2 635 000,00 

 

 

Dle zákona o účetnictví byla ke dni 31. 12. 2020 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. 
 
 

Inventarizace majetku  
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V roce 2020 byl pořízen investiční majetek :   Osobní motorové vozidlo zn. VW Caddy v ceně 
526.998,-Kč. Nyní tedy disponujeme dvěma vozidly, kdy jedno je využíváno pro potřeby 
pečovatelské služby a druhé po potřeby našeho domova.  
 

          
 

 
Byla provedena kompletní rekonstrukce kotelny ve druhé budově našeho zařízení a již máme 

v obou budovách nové moderní kotelny.  

                 

 

Pro lepší komfort při vycházkách jsme pro naše uživatele zakoupili dva invalidní vozíky 

s elektrickým pohonem. Dále jsme všechny okna v pokojích uživatelů na léto vybavili síťkami 

proti hmyzu, byly položeny nové podlahové krytiny v pokojích, kde to bylo potřeba a ve 

společenské místnosti, svépomocí jsme vyspravili všechny stropy v pokojích a tyto jsme 

přemalovali, došlo k výměně protipožárních dveří u některých pokojů a kanceláří a podařilo 

se nám provést rekonstrukci kuchyňky pro uživatele, která je nyní uzpůsobena i pro imobilní 

uživatele pohybující se na invalidním vozíku.  

Investiční akce, opravy, vylepšení  
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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 záclonami a také síťkami proti hmyzu. Hosté mají  

u každého pokoje k dispozici sociální zařízení a na společné chodbě rovněž standardně 

vybavenou kuchyň. 

  

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 …). 

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

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

V návaznosti na pandemickou situaci v roce 2020, byla ubytovna v provozu přerušovaně, 

případně byla otevřena jen pro osoby v souvislosti s pracovní cestou. 

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 17 33 36 62 9 27

Rumunsko 25 1 31 1 29 1 3

Ukrajina 36 1 20 1 10 2 17

Kontrolní součet (součet všech řádků) 99 19 84 38 101 12 47

Čís. 

řád.

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

 

 

2. čtvrtletí: 

Ubytovna zcela uzavřena. 

 

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 29 67 28 93 52 127

Rumunsko 25 10 1 29

Ukrajina 36 2 34 6 68 4 42

Austrálie 54 6

Kontrolní součet (součet všech řádků) 99 31 101 34 177 57 198

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 2 3

Polsko 22 4 7

Rumunsko 25 1 31 1 31 1 10

Ukrajina 36 1 19

Kontrolní součet (součet všech řádků) 99 8 60 1 31 1 10

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 

6. 5. 2020     

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky  v roce 2019 

  Č. j.: MZH 03093/2020 

Výsledek: Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. 

                       Doporučeno bylo účet 549 používat pouze pro členské příspěvky a 
technické zhodnocení majetku do 40.000,-Kč; U VPD č. 143 doplatit součtovou chybu 
zaměstnanci; při vyúčtování cestovních příkazů u pracovní cesty při použití 
soukromého vozidla postupovat u výpočtu průměrné spotřeby dle § 158 odst. 4 ZP. 
 

• Ostatní kontroly 

 

3. 3. 2020 

Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Oddělení kontroly zvláštních činností II – Jeseník 

Daňová kontrola dle § 87 odst. 1  DŘ za účelem zjištění skutečností rozhodných pro správné 

zjištění a případné stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně v souvislosti s čerpáním 

dotací poskytnutých MŽP ČR pod č. j. 115D222004848/2 ze dne 14. 5. 2015 

 Č.j.: 370957/20/310-347-809 

Výsledek: Příjemce dotace se nedopustil porušení rozpočtové kázně. 

21. 7. 2020 

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje – pracoviště Jeseník  

10.5.2017                              Kontrola plnění povinností v souvislosti s dovozem a nakládáním s potravinami.  

10.5.2018                                                                       Č. j.: KHSOC/25003/2020/JE/HV 

Výsledek: Nebylo zjištěno žádné porušení povinností.    
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20. 8. 2019 
Naděžda Babinská, služby v požární ochraně a BOZP, likvidace odpadů 
 
 Preventivní kontrola z hlediska požární ochrany 
 Výsledek: Nebylo zjištěno žádné hrubé porušení povinností. 
 

9 . 9. 2020 

Milan Biedrava, odborně způsobilá osoba v BOZP 

 Roční prověrka BOZP 
 Výsledek: Nebylo zjištěno žádné hrubé 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 (v z. Bc. Jana   
                                                                                           Pěčonková)   

                                                   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 

  

Pečovatelka  Kateřina SETLOVÁ (v z. Lenka Kusendová)           tel.: 732471126       

e-mail:  ergo@ddzlatehory.cz 

 

mailto:reditel@ddzlatehory.cz
mailto:ekonom@ddzlatehory.cz
mailto:socialni@ddzlatehory.cz
mailto:vrchni@ddzlatehory.cz
mailto:ergo@ddzlatehory.cz
mailto:sesterna@ddzlatehory.cz
mailto:udrzba@ddzlatehory.cz
mailto:ergo@ddzlatehory.cz
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Naše zařízení muselo i v roce 2020 postiženým pandemií poskytovat pobytové a terénní 

sociální služby na stejné úrovni jako v předchozích letech a až na  omezení společných akcí  

a setkávání se nám to dařilo. Aktivizace a společenské dění jsme museli přizpůsobit aktuální 

situaci a dokázali jsme si poradit. A jako obvykle závěrem chci poděkovat za nejen finanční 

podporu našemu zřizovateli Městu Zlaté Hory a Krajskému úřadu Olomouckého kraje, který 

nám byl svou metodikou a distribucí informací velkou oporou. Za finanční podporu také 

děkuji obci Mikulovice.  

Samozřejmě také patří velký dík těm, kteří nás navštěvovali, aby svým programem zpestřili 

život v našem zařízení, avšak v roce 2020 to bylo bohužel jen sporadicky. A v neposlední řadě 

velké díky patří i těm, kteří nás v době pandemie podpořili svými dary. Jejich výčet je uveden 

na našich webových stránkách www.ddzlatehory.cz. 

 

  

 

Ve Zlatých Horách 3. března 2021 
 

 

 

Bc. Petr Follner 

        ředitel 

 



 
 

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. 2020                22 

 

 

 

 

ŘEDITEL 
 0,9 úvazek 

ŘEDITEL 
0,1 úvazek 

 

VEDOUCÍ SESTRA 

EKONOMKA  
0,1 úvazek 

 

SOC.PRACOVNICE  
0,5 úvazek 

 

ÚDRŽBÁŘ 

Pečovatelka  
1,0 úvazek 

 

SOC.PRACOVNICE 

EKONOMKA, 

0,9 úvazek 

Aktivizační prac. 

0,5 úvazek 

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


 
 

Příloha č. 2  

 

 Rok 2020 byl i po stránce vzdělávání ovlivněn pandemií Covid-19, většina vzdělávacích aktivit 
se přesunula do režimu on-line, nebo byla zrušena.          

V roce 2020 jsme se účastnili těchto vzdělávacích aktivit:  

Ředitel:  

• 18. 2. 2020 - Vzdělávací centrum Morava s. r. o. – Tři náročné situace v praxi vedoucího 

• 29. 6. 2020 – ANAG s. r.o. vzdělávání – Aktuality v personální a mzdové oblasti 

 

Ekonomka:  

• 17. 1. 2020 - Libor Dobiáš (OSSZ) – Seminář - změny v pojistném na sociálním 
zabezpečení 

• 22. 9. 2020 - Vzdělávací centrum Morava s. r. o. – Sociální služby – aktuality a praxe 

• 24. 9. 2020 – OHK Jeseník – Novela Zákoníku práce, Personální a mzdová politika 
v souvislosti s Covid-19 

• 19. 11. 2020 - ANAG s. r.o. vzdělávání – On line webinář Dotace a nejen jejich účtování 
u ÚSC a příspěvkových organizací v roce 2020 

• 2. 12. 2020 – Eduzone – Online seminář – Doplňková činnost příspěvkové organizace 
 

Sociální pracovnice: 

• 5. 3. 2020 - Společnost sociálních pracovníků ČR, z. s. – Mezirezortní spolupráce jako 
nezbytná součást sociální práce při péči o seniory a osoby se zdravotním postižením 

• 15. 6. 2020 – 16. 6. 2020 - Centrum paliativní péče, akci pořádá společnost Nemocnice 
Agel Jeseník a.s., Vzdělávací institutu AGEL o. p. s., Centrum paliativní péče a NF Avast  
– Základní kurz paliativní a hospicové péče 

 

Sociální pracovnice/aktivizační: 

• 11. 2. 2020 - Seduca CZE s. r. o. - Rizikové situace v sociálních službách a jejich řešení  

• 3. 6. 2020 – Seduca CZE s. r. o. - Využití rehabilitačních postupů a pomůcek při práci s 
klienty se sníženou soběstačností 



 
 

• 15. 6. 2020 – 16. 6. 2020 - Centrum paliativní péče, akci pořádá společnost Nemocnice 
Agel Jeseník a.s., Vzdělávací institutu AGEL o. p. s., Centrum paliativní péče a NF Avast  
– Základní kurz paliativní a hospicové péče 

• 17. 6. 2020 - Seduca CZE s. r. o. - Mosty v komunikace v podmínkách sociálních služeb 
 
 

Vybraní  zaměstnanci: 

• 11. 2. 2020 - Seduca CZE s. r. o. – Rizikové situace v sociální ch službách – 7 účastníků 

• 24. 3. 2020 - Seduca CZE s. r. o. – Využití rehabilitačních postupů a pomůcek při práci 
s klienty se sníženou soběstačností – 4 účastníci 

• 3. 6. 2020 - Seduca CZE s. r. o. – Využití rehabilitačních postupů a pomůcek při práci 
s klienty se sníženou soběstačností – 4 účastníci 

• 17. 6. 2020 - Seduca CZE s. r. o. - Mosty v komunikace v podmínkách sociálních  - 7 
účastníků 

• 30. 10. 2020 – Zřetel s. r. o.  – Syndorm vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe 
pečovat – 4 účastníci 

• 4. 11. 2020 – Zřetel s. r. o.  – Úvod do problematiky specifických potřeb seniorů – 3 
účastníci 

• 9. 9. 2020 – Milan Biedrava, odborně způsobilá osoba v BOZP – Periodické školení BOZP 
a PO zaměstnanců – 22 účastníků; Školení řidičů používajících služební vozidla – 9 
účastníků 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Příloha č. 3  
 

Leden 

• 21.1. Tvoření s dětmi ze školky 

• 22.1. Rozlučkové posezení uživatelů s odcházejícím zaměstnancem do důchodu 

• 23.1. Pedikúra  

• 23.1. Canisterapie  

• 24.1. Kadeřnice 

• 31.1. Pedikúra   
 

Ergo – tvoření z papíru - ptačí krmítka, ptáčci a vločky, procvičování jemné motoriky u 
louskání ořechů, pečení, hraní společenských her, rádi si povídáme a vzpomínáme. 

 

Únor 

• 11.2. Porada uživatelů 

• 13.2. Mše svatá 

• 21.2. Tvoření s dětmi ze školky  

• 26.2. Pedikúra  

• 27.2. Canisterapie – čivava Bambu 

Ergo -  ke konci měsíce se pomalu dostáváme z nemoci, která nás již delší dobu sužovala. Ti, 

kteří již byli fit, byli aktivizováni individuálně na pokojích – procvičování jemné motoriky, 

trénink paměti, zpívání, společenské hry. Se školkou tvoříme zimní dekorace z kartonu – 

závěsné krmítko pro ptáčky. 

 

Březen 

• 10.3.  Porada uživatelů 

 

Ergo – od 10.3.2020 platí zákaz návštěv z důvodu nařízení ministerstva zdravotnictví (v 

souvislosti s prevencí proti šíření onemocnění COVID_19) jsou všechny plánované akce 



 
 

zrušeny. V rámci režimového opatření probíhají individuální aktivizace na pokojích 

uživatelů. Rovněž platí nařízení, že naši uživatelé nesmí opustit naše zařízení a nikdo 

 je u nás nesmí navštívit. Abychom zmírnili tato opatření zavedli jsme možnost videohovoru 

přes SKYPE. 

 

Duben 

Za podpory Města Zlaté Hory se nám podařilo zajistit přenosné venkovní oplocení před 

objekt našeho zařízení a díky němu můžeme teď našim uživatelům umožnit pobyt venku  

za dodržení všech vládních nařízení. 

• 23.4.    Oslavila krásné životní jubileum naše uživatelka 

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

panáčka na májku - námořník. 

 

Květen 

• 28.5.   Canisterapie s čivavou Bambu 

Ergo - procvičování jemné a hrubé motoriky, paměťová cvičení, stolní hry, přesazování 

muškátů a péče o ně. 

 

Červen 

• 9.6.   Porada 

• 12.6.             Kadeřnice 

• 19.6.   Canisterapie + čivava Bambu – po pokojích 

• 20.6.   Pečení jahodové bublaniny 

• 21.6.   Kuželkový turnaj ve Vidnavě 

• 24.6.             Řízkové hody 

• 25.6.   Canisterapie s čivavou Bambu 

Ergo -  pečení buchet, příprava řízků, péče o muškáty kolem domova. 

 

 



 
 

Červenec  

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

• 8.7.               Grilování 

• 9.7.               Pečení ovocné buchty 

• 14.7.   Návštěva cukrárny na Edelu 

• 15.7.             Divadlo Slunečnice – hudební představení 

• 23.7.             Pedikúra 

• 30.7.             Canisterapie – čivava Bambu – po pokojích 

• Procházky s imobilními uživateli na invalidních vozících po okolí 

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

cvičení, nabídka komunikace. 

 

Srpen  

• 4.8.   Hudební vystoupení – manželé Knápkovi 

• 12.8.  Hudební vystoupení – skupiny Jesen 

• 17.8.   Pedikúra 

• 26.8.             Hudební vystoupení – s panem Oškerou 

• 28.8.             Canisterapie - čivava Bambu na pokojích 

• Procházky s imobilními uživateli na invalidních vozících po okolí 

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

nabídka komunikace. 

 

Září 

• 8.9.   Porada uživatelů 

                      Kadeřnice 

                                  Hudební vystoupení – s panem Oškerou 

  Canisterapie  

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

aranžmá ze sušených rostlin. 

Říjen 

Ergo – převážně aktivizace na pokojích uživatelů, nabídka komunikace. 



 
 

Výroba obrázků z přírodnin, růže z listí, louskání ořechů, pečení buchet, procvičování jemné 

motoriky, paměťová cvičení 

 

Listopad 

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

cvičení, nabídka komunikace. 

Prosinec 

• 2.12.   Výroba vánočních ozdob 

• 4.12.   Mikulášská nadílka 

• 9.12.             Příprava těsta na perníčky 

• 11.12.  Pečení perníčků 

• 14.12.  Zdobení perníčků 

• 15.12.  Příprava těsta na linecké cukroví 

• 16.12.  Pečení cukroví 

• 17.12.  Předání vánočních přání od Světlušek 

• 18.12            Pedikúra  

• 21.12.           Kadeřnice 

• 22.12.  Výroba vánočních přání 
 

Rozdávání dárků uživatelům  z projektu Ježíškova vnoučata. 
 
Ergo – vánoční výzdoba  domova, výroba drobných dárků (vločky z korálků), 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..) 

 

 

 

 

 



 
 

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 17 699 811,02    1 108 103,00 171 363,33 

Celkem výnosy 17 805 747,02    1 108 103,00 171 363,33 

    

Hospod. výsledek 105 936,00 0,00 0,00 
  

Hospodářský výsledek celkem :              105 936,00 Kč 

Ten je vytvořen vzhledem ke snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku 

(úč. 403) v roce 2020 a jeho rozpuštění do výnosů (úč. 672) upravujeme hospodářský  

výsledek na: 

 

HV za rok 2020 ……………………………………………………………     105 936,00 

Rozpuštění IT do výnosů za rok 2020   …………………………     105 936,00 

                                                                                                                    0,00   

 

Upravený hospodářský výsledek za r. 2020   je  0,00  Kč .    

 

Ve Zlatých Horách dne 26. 2. 2021 

Vypracovala:         Drahomíra Čepová – ekonom DD 

Odpovídá     :         Bc. Petr Follner – ředitel DD  


