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Slovo úvodem 
 

Vážené dámy, vážení pánové,  

předkládáme Vám Výroční zprávu Domova důchodců Police nad Metují, příspěvkové 

organizace Královéhradeckého kraje, za rok 2017. Uplynulý rok byl pro naši organizaci velice 

úspěšný. 

 

V posledních letech přijímáme do našeho zařízení čím dál víc uživatelů, kteří potřebují 24 

hodinovou péči. Vzhledem k tomu jsou kladeny na personál v přímé péči větší nároky na 

množství prováděných úkonů přímé péče i větší fyzickou a psychickou zátěž. Významným 

úspěchem proto v roce 2017 bylo navýšení počtu pracovníků v přímé péči o 3 pracovníky, 

které nám schválil náš zřizovatel Královehradecký kraj.  

Vzhledem ke zhoršujícímu se zdravotnímu stavu našich uživatelů neustále přibývá i těch, 

kteří se připravovaných aktivit již nemůžou účastnit. Proto vyvstala potřeba aktivizace i 

těchto uživatel (imobilní, uživatele ve vyšších stupních demence, uživatelé s porušenou 

schopností komunikace, neklidní). Vzhledem k náročnosti práce pečovatelek a zdravotního 

personálu jim nezbývá čas na jejich aktivizaci. Těmto uživatelům se individuálně věnuje 

fyzioterapeutka, která je zaměřena vzhledem ke své vytíženosti jen na rehabilitační činnost. 

Tento stav je nedostačující, a proto jsme žádali zřizovatele o aktivizačního pracovníka pro 

tyto uživatele, který se jim bude věnovat individuálně - přiměřeně k jejich potřebám a 

omezením. Tuto novou pracovní pozici se nám podařilo obsadit od 01.01.2017. Pracovnice 

pracuje v konceptu Bazální stimulace a je také nápomocna fyzioterapeutce při výkonu 

jednodušších rehabilitačních úkonů. Díky nové aktivizační pracovnici dojde k rozšíření 

aktivizace těchto uživatel v oblasti uspokojování jejich citových, duchovních potřeb i práci se 

stimulací a zklidňováním. Abychom prvky bazální stimulace využili co nejvíce, proškolili 

jsme v roce 2017 všechny zaměstnance v přímé péči. Prvky bazální stimulace se po 

uskutečněném 2 denním proškolení začaly využívat v denní praxi např. při polohování, při 

koupání i při zklidnění uživatel. Tímto se víc zkvalitnila péče o naše uživatele. 

 

Domníváme se, že i péče o naše uživatele personálem v přímé péči je na dobré úrovni, o čemž 

svědčí ústní i písemné pochvaly nejen od uživatelů, ale i od jejich rodinných příslušníků. 

 

V roce 2017 jsme věnovali velkou pozornost i dalšímu vzdělávání našich pracovníků. Tímto 

se snažíme zvyšovat jejich odbornou úroveň tak, aby se péče o uživatele neustále 

zkvalitňovala. I díky tomu se nám daří naplňovat cíle a poslání naší organizace.  

 

Na závěr bych velice ráda poděkovala všem zaměstnancům, kteří se podílí na naplňování vize 

a cílů naší organizace, ale i našim příznivcům, podporovatelům, sponzorům a také 

dobrovolníkům, kteří ve svém volném čase pomáhají s aktivizací uživatelů a pomáhají tak 

zpříjemňovat jejich život.  

 

Šrámková Jana  

Ředitelka DD 
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1. Název a sídlo organizace 
 

Název: Domov důchodců Police nad Metují 

Sídlo: Na Sibiři 149, 549 54 Police nad Metují 

IČ: 711 94 002 

Zřizovatel: Královéhradecký kraj 

Právní forma: příspěvková organizace 

Telefon: 491 541 279 

Web: http://www.ddpolice.cz/ 

Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, 

vložce číslo 845. 
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2. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 

 
2.1. Vznik organizace 
 

Příspěvková organizace Domov důchodců Police nad Metují, jejímž zřizovatelem je 

Královéhradecký kraj, vznikla ke dni 01. 01. 2004 na základě Zřizovací listiny vydané 

Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje č. j. 24670/SV/2003 ze dne 06. 11. 2003. Tato 

zřizovací listina byla nahrazena zřizovací listinou č. j. 3258/SV/2007, která nabyla platnosti 

dnem schválení Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje usnesením ZK 21/1329/2007 dne 

10. 05. 2007. 

Tato zřizovací listina byla zrušena včetně všech vystavených dodatků a nahrazena 

Zřizovací listinou č. j. 12605/SV/2009/Ta z 10. 09. 2009, která nabyla platnosti dnem 

schválení Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje s účinností ode dne 01. 10. 2009. 

 

2.2. Základní účel 
 

Domov důchodců na základě rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje č. j. 

19216/SV/2014/Aj/SOCRE/50-2 poskytuje sociální službu - domov pro seniory. 

Náš domov důchodců poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby. 

Služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Služby jsou poskytovány v souladu s údaji uvedenými v registru poskytovatelů 

sociálních služeb, který podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, vede Krajský úřad Královéhradeckého kraje, a který služby blíže 

specifikuje. 

 

2.3. Předmět hlavní činnosti  
 

Služba poskytovaná našim domovem důchodců v souladu s § 49 zákona č. 108/2006 

Sb., obsahuje tyto základní činnosti: 

o poskytnutí ubytování, 

o poskytnutí stravy, 

o pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

o pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

o zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

o sociálně terapeutické činnosti, 

o aktivizační činnosti, 

o pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 

Podle § 35 zákona č. 108/2006 Sb., mohou být při poskytování sociálních služeb 

fakultativně zajišťovány další činnosti, jejichž úhrada, podle § 77 zákona č. 108/2006 Sb., 

může být stanovena v plné výši nákladů na tyto služby. 

Podle § 36 zákona č. 108/2006 Sb., je ošetřovatelská a rehabilitační péče osobám 

umístěným v domově pro seniory poskytována především prostřednictvím zaměstnanců 

zařízení, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního 

právního předpisu. 
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Dále naše organizace provozuje doplňkovou činnost – pronájem nebytových prostor 

k provozování kadeřnictví, pedikúry a kantýny za účelem jejich využití pro uživatele.  

   

 2.4. Služby sociální péče 
 

         Domov důchodců Police nad Metují se nachází v městečku ve středu CHKO 

Broumovsko, v kraji Boženy Němcové a Aloise Jiráska. Je umístěn v klidné části města 

uprostřed zahrady.  

             

         Cílovou skupinu uživatelů tvoří především senioři, kteří dosáhli 65 let věku a pro trvalé 

změny zdravotního stavu potřebují podporu, jež jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny 

ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče a mají trvalé bydliště 

v Královéhradeckém kraji, případně prokázanou vazbu na Královehradecký kraj. Dále jsou to 

staří občané, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a umístění v DD nezbytně potřebují. 

Nemohou být přijati ti, kteří jsou schopni za pomoci v místě dostupných terénních sociálních 

služeb zůstat ve svém domácím prostředí a ti, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalou 

lékařskou péči v lůžkovém zdravotnickém oddělení a jejichž potřeby nelze v našem zařízení 

naplnit. Vzhledem k tomu, že celý areál DD je řešen jako bezbariérový, jsme schopni 

poskytnout služby i uživatelům (v rámci této cílové skupiny), kteří jsou imobilní.  

            

         K našim uživatelům přistupujeme individuálně, dle jejich potřeb (řešíme jejich 

nepříznivou sociální situaci). Tyto potřeby vycházejí z vypracované nabídky služeb přímo na 

míru každého z nich. K naplňování individuálních potřeb uživatel slouží systém 

individuálního plánování za pomoci klíčového pracovníka. Snažíme se přizpůsobovat režim 

uživatelů jejich přání (vstávání, uléhání a koupání, aktivizace), zaměřujeme se na ochranu 

lidských práv a soukromí. Při práci s uživateli se snažíme o maximální naplnění standardů 

kvality sociálních služeb. 

 

         Principy poskytování sociální služby jsou společné všem pracovníkům DD, podporují 

běžný způsob života uživatel, pocit jejich bezpečí a jistoty a odpovídají standardům kvality. 

Jsou založeny na respektování práv uživatelů, týmové spolupráci při péči o uživatele, 

odbornosti, vzájemné komunikaci, podpoře soběstačnosti uživatelů a etickém přístupu k 

uživatelům. Jako pozitivní hodnotíme blízký vztah s rodinami našich uživatelů. V případě 

potřeby poskytujeme našim uživatelům i veřejnosti poradenství v sociální oblasti.  

 

         Věnujeme maximální pozornost využití volného času našich uživatelů. Rozšířili jsme 

nabídku volnočasových aktivit, kdy si uživatelé mohli každý den vybrat, čemu se chtějí 

věnovat. Byly vytvořeny menší skupiny uživatel pro jednotlivé aktivizační činnosti s cílem 

zabezpečit individuální přístup ke každému z nich. 

            

          Máme nově zpracované webové stránky, na kterých je umožněna prohlídka zařízení 

formou 3D, kterou jsme v roce 2017 rozšířili a aktualizovali. V roce 2017 jsme zřídili 

prezentaci našeho domova důchodců na informačním panelu, který je umístěný na Karlově 

náměstí v Náchodě. Pravidelně jsme zveřejňovali příspěvky v Polickém měsíčníku, kde jsme 

se snažili informovat veřejnost nejen o akcích pořádaných v našem domově, ale také o 

aktuálních podmínkách přijetí do našeho zařízení. 
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2.4.1. Přehled realizovaných akcí pro uživatele    

 

         Uživatelé DD Police nad Metují měli v roce 2017 možnost účastnit se mnoha námi 

pořádaných akcí např. společné cvičení, které se konalo třikrát týdně a bylo spojené s četbou 

aktualit, zajímavostí a paměťovým cvičením. Oblíbené byly také různé soutěže a společenské 

hry, například kuželky nebo bingo. Uživatelé se také rádi účastnili vzpomínkových sezení, 

zaměřených vždy na konkrétní téma. 

 

          Pro zlepšení služeb v oblasti rehabilitační péče jsme v roce 2017 pořídili nový 

kombinovaný přístroj motomed LETTO, který je určený především pro ležící uživatele 

k procvičování horních a dolních končetin. 

                       

         Dalším zpestřením pro naše uživatele byly aktivity spojené s využitím interaktivní 

tabule, kterou jsme získali v soutěži „ Plníme přání seniorům“ před dvěma lety.           

Každé úterý odpoledne probíhalo ve společenské místnosti promítání filmů pro pamětníky, 

spojené s podáváním koláčů, buchet, nebo bábovky, které vlastnoručně upekli naši uživatelé 

v rámci ergoterapie a doplňovala je výborná káva, kterou připravily aktivizační a sociální 

pracovnice. Nově mohli naši uživatelé využívat canisterapie, kterou pro ně se svou fenkou 

Abby připravovala aktivizační pracovnice. 

 

Součástí aktivit našich uživatel jsou i akce pořádané za pomoci dobrovolníků: 

 jednou týdně v odpoledních hodinách k nám přicházela všemi oblíbená dobrovolnice 

paní Ivana Richterová, která uživatelům předčítala z knih dle jejich výběru.  

 každý čtvrtek dopoledne probíhalo půlhodinové cvičení s paní Renatou 

Teichmanovou. Cvičení je přizpůsobeno možnostem a zdravotnímu stavu našich 

uživatel. Takovéto cvičení prospívá nejen tělu, ale i duši, protože paní učitelka 

Teichmanová přicházela vždy s dobrou náladou a elánem, které přenášela i na 

uživatele. 

  Další dobrovolnicí, která přicházela k našim uživatelům, je paní Jana Šimková, která 

navštěvovala naše uživatele, aby s nimi hrála různé hry, povídala si s nimi o všem, co 

je zajímalo, pomáhala jim při ručních pracích, nebo s nimi chodila na procházku ven, 

pokud to počasí dovolilo.  

 Vyhledávanou aktivitou bylo společné zpívání s panem učitelem Čapkem, který 

zajišťoval také klavírní, nebo kytarový doprovod. Přicházel k nám každý druhý pátek, 

zpíval společně s uživateli známé i méně známé písně podle jejich přání.  Připomínal 

si s nimi i výročí známých hudebních skladatelů, zpěváků a interpretů.  

            

         Velmi oblíbené byly vystoupení dětí ze ZUŠ, ze ZŠ či MŠ z Police nad Metují i okolí. 

Tato vystoupení byla vždy hojně navštěvovaná. Stejně oblíbené byly různé přednášky ve 

spolupráci s odborníky z různých oblastí.   

 

         Zhruba jednou za měsíc měli uživatelé našeho domova možnost nakoupit různý 

sortiment textilního zboží a obuvi, se kterým prodejci přijížděli až k nám. 

                     

         Stejně jako každý rok i v roce 2017 proběhlo v našem domově několik tradičních akcí. 

Začali jsme příchodem „Tří králů“, pokračovali jsme „Masopustem“, kdy všichni zaměstnanci 

navlékli masky a za asistence harmonikářky protančili všechny pokoje uživatel. K veselému 

reji masek se postupně přidávali i uživatele z již navštívených pokojů.  

Před Velikonocemi jsme uskutečnili velikonoční výstavku, na které si mohli všichni 

návštěvníci prohlédnout výrobky našich uživatel. Tuto akci tradičně využíváme jako setkání 
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našich uživatel s přáteli, rodinami, uživateli jiných zařízení sociálních služeb či spřízněných 

organizací, které slouží k prohlubování vzájemných vztahů.  

 

          V létě jsme uskutečnili oslavu 80. výročí založení DD Police nad Metují, na které jsme 

přivítali představitelé našeho zřizovatele Královehradeckého kraje – náměstka hejtmana 

Královehradeckého kraje za sociální oblast Ing. Vladimíra Dernera a vedoucího sociálního 

odboru Ing. Jiřího Vitvara, dále zástupce města Police nad Metují – starostku Mgr. Idu 

Jenkovou a místostarostu Mgr. Jiřího Škopa, uživatelé několika zařízení sociálních služeb 

v okolí a rodinné příslušníky i občany města, naše sponzory a další příznivce našeho DD. Na 

oslavě účinkovali děti ze ZUŠ Police nad Metují, taneční skupina „Bábinek“ z Hronova, 

swingový orchestr ze ZUŠ Hronov pod vedením pana učitele Charitonova, gymnastky ze 

Sokola Police nad Metují a hudební skupinu z hronovského ochotnického divadla.  

 

         V průběhu léta jsme se s uživateli vydali na několik výletů a koncertů, navštívili jsme s 

nimi také uživatelé jiných zařízení sociálních služeb v okolí, se kterými dlouhodobě 

spolupracujeme.  

 

         Na podzim jsme si s uživateli vychutnali varhanní koncert v polickém kostele a pak už 

se přiblížila vánoční výstava, na které jsme předvedli výrobky našich uživatel s vánoční 

tématikou. V prosinci jsme přivítali na „Mikulášské nadílce“ Mikuláše, čerta, anděla, kteří 

přivezli dárky pro všechny uživatele. 

Uplynulý rok jsme uzavřeli „Vánočním posezením s uživateli a rodinnými příslušníky“, kde 

jsme rozdali dárky a poseděli u dobrého vína a hudby. 

 

         Do všech pořádaných akcí jsme se snažili co nejvíce zapojovat také rodinné příslušníky, 

veřejnost ze širokého okolí, uživatele okolních zařízení sociálních služeb i další spřízněné 

organizace (mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy z Police nad Metují a 

okolí apod.) a další příznivce našeho DD. 

            

          O všech aktivitách byli uživatelé denně informováni prostřednictvím nástěnek, 

rozhlasu, osobně - zaměstnanci našeho domova a prostřednictvím pozvánek, které jim byly 

rozdány na pokoje. Snažili jsme se, aby si každý z našich uživatelů mohl vybrat akci, dle 

svého přání. Informace o akcích byli i na webových stránkách našeho DD i v Polickém 

měsíčníku, aby se o nich dozvědělo co nejvíce pozvaných. 

  

           Uživatelé měli také možnost využívat přímo v zařízení kadeřnické a pedikérské služby 

i nakoupit potraviny a drogistické zboží v bufetu. 
  

           V roce 2017 jsme velkou pozornost věnovali vzdělávání a sebevzdělávání pracovníků 

v přímé péči, zdravotního personálu, ale i ostatních pracovníků. Využívali jsme také 

příležitostí ke vzdělávání, které nabízí Královéhradecký kraj v rámci grantů z Evropské unie.  

 

         Spolupracovali jsme se  středními a vysokými školami v kraji formou odborné praxe 

jejich studentů v našem zařízení. Pomáhali nám v ošetřovatelské péči o naše uživatele i při 

aktivizaci našich uživatelů.  
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SEZNAM KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ ZA ROK 2017 

 

Leden 
  9. 1. 2017         Příchod Tří králů 

   

 

Únor 
  10. 2. 2017       Zpívání 

  24. 2. 2017       Prodej textilu 

  24. 2. 2017       Zpívání 

  28. 2. 2017       Masopustní průvod masek, rozdávání koblih 

 

 

 
Masopust  

       

Březen 
  2. 3. 2017        Hašlerovy písničky, p. Šedivý 

10. 3. 2017        Zpívání 

16. 3. 2017        Prodej textilu 

17. 3. 2017        Prodej dioptrických brýlí    

17. 3. 2017        Vystoupení dětí ze ZŠ Žďár nad Metují 

24. 2. 2017        Zpívání                                  

29. 3. 2017        Velikonoční výstava 

30. 3. 2017        Divadelní představení souboru Medvěd Stárkov „ Divadelní Mr. Bean“ 

31. 3. 2017        Schůzka s uživateli                     
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Duben 
  7. 4. 2017         Zpívání 

  7. 4. 2017         Velikonoční výstava v DD Justýnka v Hronově 

14. 4. 2017         Křížová cesta                                                 

18. 2. 2017         Přednáška p. Lukáška „Pohádkové bytosti Orlických hor“ 

21. 4. 2017         Zpívání 

24. 4. 2017         Poradenské služby pro lidi s poruchami sluchu 

28. 4. 2017         Stavění májky a opékání buřtů 

 

 

Květen 
11. 5. 2017         Duo Ruggieri        

12. 5. 2017         Zpívání                                                              

23. 5. 2017         Vystoupení dětí z MŠ Police nad Metují ke „Dni matek“ 

 

 

 

 

 

 

 
Duo Ruggieri 
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Červen 
  2. 6. 2017         Zpívání 

16. 6. 2017         Zpívání  

21. 6. 2017         Přednáška o Mongolsku                    

22. 6. 2017         Sportovní hry v DD Justýnka v Hronově 

29. 6. 2017         Oslavy 80. výročí založení DD Police nad Metují 

 

 

 

 
Oslava 80. výročí založení DD Police n. M. 

 

 

 

Červenec 
 21. 7. 2017       Zpívání 

 

 

Srpen 
  8. 8. 2017        Výlet na pohár na Mýto     

18. 8. 2017        Zpívání               

20. 8. 2017        Divadelní představení „Hranice“          

25. 8. 2017        Vystoupení p. Petráše „Harmoniko hrej“ 

29. 8 2017         Přednáška p. Ratner 
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Září 
  1. 9. 2017         Zpívání                         

  6. 9. 2017         Kollárovo divadlo – koncert Big bandu Police nad Metují 

18. 9. 2017         Výstava v DD Náchod    

22. 9. 2017         Varhanní  koncert v polickém kostele – p. Čapek   

 

 

 

Říjen 
  6. 10. 2017       Zpívání                                                    

10. 10. 2017       Prodej textilu                

19. 10. 2017       Prodej textilu            

20. 10. 2017       Zpívání 

23. 10. 2017       Prodej textilu 

25. 10. 2017       Promítání filmu a beseda s p. Horkelem I. část 

26. 10. 2017       Koncert cimbálové kapely p. Smutného 

 

 

 

 

 
Koncert cimbálové kapely 
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Listopad 

  1. 11. 2017        Promítání filmu a beseda s p. Horkelem II. část 

   3. 11. 2017       Zpívání         

   8. 11. 2017       Vystoupení dětí ze ZŠ Bukovice + Martinské rohlíčky 

 10. 11. 2017        Zpívání         

 20. 11. 2017        Vystoupení „Chrámového sboru“   

 24. 11. 2017        Zpívání    

 24. 11. 2017        Vánoční výstava v DD Justýnka v Hronově       

 29. 11. 2017        Prodej ponožek 

 30. 11. 2017        Vánoční výstava v Teplicích nad Metují 

 

 

 

 

Prosinec 
  1. 12. 2017        Vánoční výstava 

  6. 12. 2017        Mikulášská nadílka 

 15. 12. 2017        Vystoupení dětí ze ZŠ Žďár nad Metují 

 18. 12. 2017        Prodej textilu 

 19. 12. 2017        Vystoupení p. Pfeiferové 

 21. 12. 2017        Štědrý den 

 28. 12. 2017        Mše svatá     

 

 

 

    
   Mikulášská nadílka           
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2.4.2. Kapacita zařízení a základní údaje o uživatelích  

 

            Celková kapacita Domova důchodců Police nad Metují je 64 lůžek. Rekonstrukce DD, 

která byla dokončena v roce 2010, nám napomohla k snížení počtu uživatelů na 1 pokoji a tím 

umožnila zajistit uživatelům větší soukromí.    

Budova DD je 4 podlažní objekt. Z celkové kapacity 64 lůžek je 20 jednolůžkových, 

19 dvoulůžkových pokojů a 2 třílůžkové pokoje. Využití kapacity lůžek (obložnost) v roce 

2017 činila v průměru za celé zařízení 99,03 %. 

 

OBLOŽNOST LŮŽEK ZA ROK 2017 v jednotlivých měsících 

 

Obložnost lůžek za rok 2017 
            

               

 
 

               

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                
 měsíc I.  II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII Součet Průměr 

% 99,5 98,9 99,6 98,2 98,1 99,5 99,3 98,8 99,1 98,2 99,6 99,7 1188,4 99,03 

Klientů 63,7 63,3 63,7 62,8 62,8 63,7 63,6 63,2 63,4 62,8 63,8 63,8 760,59 63,38 

Kapacita 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 768 64,00 

Plánované 
lůžkodny 1984 1792 1984 1920 1984 1920 1984 1984 1920 1984 1920 1984 23360 1946,67 

Skutečné 
lůžkodny 1973 1772 1975 1885 1947 1910 1970 1960 1903 1948 1913 1978 23134 1927,83 

 

                 

 

Přehled o kapacitě a počtech uživatelů: 
 

 muži ženy celkem 

kapacita zařízení k 31. 12. 2017 - - 64 

počet uživatelů k 31. 12. 2017 13 51 64 

uživatelé přijatí v roce 2017      6    14 20 

Ukončení pobytu v roce 2017 4  15 19 
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Pohlaví ke dni 
22.01.2018 
 

   

   

    

    

    

    

    

    Pohlaví k 31.12.2017 
   

    

    

 

   Okres dřívějšího bydliště k 31.12.2017 
   

     

K 31. 12. 2017 poskytujeme péči klientům, kteří mají příspěvky na péči přiznané v této výši 

závislosti: 

 

Uživatelé domova důchodců s přiznaným příspěvkem na péči (PnP) k 31. 12. 2017: 

 

 

 

Počet uživatelů 

2015 

Počet uživatelů 

2016 

Počet uživatelů 

2017 

bez příspěvku na péči 5 3 1 

I. stupeň 7 6 1 

II. stupeň 15 16 11 

III. stupeň 22 21 20 

IV. stupeň 13 17 31 

Celk. počet uživatelů k 31. 12. 62 63 64 
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        Příspěvek na péči k 31.12.2017 
    

     

      

 

2.5. Služby úseku přímé péče 
 

Naše zařízení zajišťuje zdravotní péči formou zvláštní ambulantní péče poskytované 

podle zvláštního právního předpisu (§ 22 písm. d), e) zákona č. 48/ 1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Zdravotní péče je poskytována našim uživatelům dle jejich aktuálního zdravotního stavu 

prostřednictvím zdravotního personálu a to vždy pouze na základě indikace praktického 

lékaře. Tito zdravotničtí pracovníci mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického 

povolání podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 96/2004 Sb., zákon o podmínkách 

získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k 

výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).  

  

Lékařská péče v roce 2017 byla v našem zařízení zajištěna smluvní praktickou 

lékařkou MUDr. Janou Čelkovou. 

 

Rehabilitační péče je v našem zařízení poskytována fyzioterapeutkou na základě 

indikace lékaře. Léčebná tělesná výchova se provádí buď skupinově, nebo individuálně. 

Pracoviště rehabilitace je vybaveno pro poskytování elektroléčby, magnetoterapie, 

laseroterapie, ultrazvuku, pozitivní termoterapie, vodoléčby, cvičení na přístrojích (rotoped, 

motomed) nebo masáží. 

Ošetřovatelskou péči zajišťují v našem DD pracovníci v sociálních službách dle zák. č. 

108/2006 Sb. Zákona o sociálních službách v platném znění, kteří mají k vykonávání profese 

kurz pro pracovníky v sociálních službách v souladu s výše uvedeným zákonem.  
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Kombinovaný přístroj pro fyzikální terapii (elektroléčba, laser, ultrazvuk) 

 

 

 
 

Pulzní magnetické pole 
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2.6. Služby stravovacího úseku 

 
Pro uživatele zajišťujeme celodenní stravu odpovídající věku, zásadám racionální 

výživy a potřebám dietního stravování v rozsahu 3 hlavních jídel a 2 jídel vedlejších. Strava 

se připravuje v kuchyni, která je umístěna v 1.NP domova důchodců. Strava pro uživatele 

stravujících se v jídelně je vydávána na talířích z výdejní plochy určené pouze pro výdej 

pokrmů. Strava pro uživatele stravujících se na pokojích je distribuovaná pracovníky přímé 

péče tabletovým systémem. Po celou dobu výroby, zpracování a výdeje stravy jsou 

dodržovány standardy HACCP a hygienické normy tak, aby byla zachována maximální 

kvalita a chutnost stravy. V kuchyni se připravuje i dietní stravování v rozsahu diety 

diabetické a šetřící. U diabetické diety je podávána navíc druhá večeře. 

 

 

 

Počty skutečně odebraných porcí v roce 2017 

 

 

Kategorie Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá 

večeře 

Uživatelé 

domova 

důchodců 

22 049 21 980 21 996 21 976 22 003 6 808 

Zaměstnanci 0 0 4 965 0 0 0 

Cizí 

strávníci 

0 0 3 146 0 0 0 

celkem 22 049 21 980 30 107 21 976 22 003 6 808 
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3. Plnění úkolů v personální oblasti 

 
3.1. Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období, 

průměrné platové třídy, průměrné mzdy za sledované období 

 
 
Struktura zaměstnanců  evidenční počty k 31.12.2017 průměr. plat. třídy průměrné mzdy 

 

Sestry všeobecné       7   10,0  33.021,- Kč 

Pracovníci sociální péče                 17               5,2  22.066,- 

Sociální pracovníci     2     9,0  25.743,- 

THP       5     9,5  41.393,- 

Technický pracovník                   2     7,0  21.825,- 

Stravovací provoz-kuchařky    6     4,2  19.654,- 

Úklid-uklízečky      5     2,0  15.157,- 

Prádelna-pradleny     1     2,0  17.706,- 

Celkem                  45     6,1  25.098,- Kč 

  

                                      

- evidenční počet zaměstnanců (fyzické osoby) k 31. 12. 2017 činí 45  

- průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2017 činí 40,79 

            -    specifický ukazatel průměrného přepočteného stavu počtu zaměstnanců je stanoven 

41,8  

            -     průměrná platová třída 6,1.  

- průměrná nemocnost ve sledovaném období činila 7% 

- další rozbor o mzdách je uveden v tabulce PAM 2017. 

        

 

P A M   2 0 17 

 
za organizaci jako celek (hlavní i doplňková činnost) 

Skutečnost Techn. 
jednotka 

Sledované období 
 
 
 

 období 

Minulé  
obd. 

Rozdíl              
3-4 

% 

1 2 3 4 5 6 

Fyzický stav zaměstnanců k 31.12. FO 45 39 6 115,38 

 Přepočtený stav zaměstnanců FO 40,8 38,2 2,6 106,81 

 Platová třída   6,1 6,1 0,0 100,00 

 Platový stupeň   10,9 10,9 0,0 100,00 

 Tarifní plat Kč 15 751 14 592 1159 107,94 

 Příplatky ostatní Kč 2 529 2 596 -67 97,42 

 Odměny Kč 1 992 1 291 701 154,30 

 Osobní příplatek Kč 1 620 1 585 35 102,21 

 Hrubá mzda Kč 25 274 22 377 2897 112,95 

% nemocnosti % 7,0 5,0 2 140,00 

Přesčasové práce hod. 407,00 231,00 176            176,19        
16176,19 Mzdy bez dohod celkem tis. Kč 12 374 10 306 2068 120,07 

Dohody tis. Kč 153 90 63            170,00    
170,00 Mzdové náklady celkem tis. Kč 12 527 10 396 2131 120,50 
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3.2 Další personální údaje 
 

Členění zaměstnanců podle věku k 12.2017 
3.0.3.10/3.10 DD Police nad Metují 7.2.2018 10:03:37 1/1 

510100 Věková struktura zaměstnanců k období 12.2017 201801 

                   

Celý soubor   muži ženy celkem  muži % ženy % celkem %  

                   

do 24       0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  

                 od 25 do 29 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  

                 od 30 do 34 0,00 4,00 4,00  0,00 8,70 8,70  

                 od 35 do 39 1,00 5,00 6,00  2,17 10,87 13,04  

                 od 40 do 44 0,00 8,00 8,00  0,00 17,39 17,39  

                 od 45 do 49 0,00 7,00 7,00  0,00 15,22 15,22  

                 od 50 do 54 0,00 11,00 11,00  0,00 23,91 23,91  

                 od 55 do 59 1,00 6,00 7,00  2,17 13,04 15,22  

                 od 60       2,00 1,00 3,00  4,35 2,17 6,52  

                 
  

Celkem: 4,00 42,00 46,00  8,70 91,30 100,00  

                  

     

                 

 

 

3.3Vzdělávání zaměstnanců 
 

Do plánu vzdělávání zaměstnanců za rok 2017  
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Členění zaměstnanců podle vzdělání k 12.2017 
            

  Struktura vzdělání zaměstnanců k období 12.2017   

               
  

Celý soubor   muži ženy celkem muži % ženy % celkem % 

                 

 -  0 5 5 0,00 10,87 10,87 

               C - Základní + praktická škola 0 1 1 0,00 2,17 2,17 

               E - Nižší střední odborné 1 4 5 2,17 8,70 10,87 

               H - Střední odborné (vyučen) 1 5 6 2,17 10,87 13,04 

               J - Střední nebo SO bez maturity vyučení 0 3 3 0,00 6,52 6,52 

               K - Úplné střední všeobecné vzdělání 0 2 2 0,00 4,35 4,35 

               L - ÚSO (vyučení s maturitou) 0 2 2 0,00 4,35 4,35 

               M - ÚSO s maturitou (bez vyučení) 2 15 17 4,35 32,61 36,96 

               R - Bakalářské 0 1 1 0,00 2,17 2,17 

               T - Vysokoškolské 0 4 4 0,00 8,70 8,70 

                 

Celkem:   4 42 46 8,70 91,30 100,00 
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3.3 Vzdělávání zaměstnanců 
 

Do plánu vzdělávání zaměstnanců za rok 2017 byly zařazeny akreditované kurzy, 

školící akce a supervize, které jsou nutné ke splnění zákonné povinnosti dalšího vzdělávání 

pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a také vzdělávací akce pro všeobecné sestry 

a zaměstnance ostatních úseků. Kromě profesního vzdělávání byly vzdělávací akce zaměřené 

i na vzdělávání v oblasti BOZP, požární ochrany a další. 

Cílem vzdělávání je zkvalitňování poskytované péče o naše uživatele, ale také 

psychohygieny všech zaměstnanců v přímé péči, i zabezpečení odborného výkonu dalších 

profesí, které jsou v našem zařízení uskutečňovány. 

 
Vzdělávací harmonogram organizace na rok 2017 je přílohou č. 1 této Zprávy. 
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4. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 
 

4.1. Výnosy organizace za rok 2017 
 

 
 

  
 

   

účet 
název účtu 

skutečnost 2016 plán 2017 skutečnost 2017 %plnění 2017 index 
17/16 

602 obědy 
zaměstnanců  

100  100  100  100,00 1,00 

602 úhrada za pobyt 6807  7140  7005  98,11 1,03 

602 příspěvek na 
péči 

6349  7500  7645  101,93 1,20 

 přechodné 
pobyty 

       

 pomeje        

602 zdravotní úkony                        477                490                                472                   96.33 0,99 

602 obědy důchodci                                                                 

621 aktivace mat.         

    662 
úroky přijaté 

                             
 

                                                   

648 sponzorské dary 19                   28   29                   103,57 1,53 

    648 zúčtování IF                     80                              78                     97,50  

602 příspěvky FKSP 
na stravování 

50  50 49 98,00 0,98 

649 sběrné suroviny                                                                     

649 bonusy-zásoby     1                    8                                  8                   100,00 8,00 

    649 ostatní výnosy                                                   

651 prodej HM      

672 provozní dotace-
zřizovatel 

3285  3556 3556 100,00 1,08 

    672 provozní dotace 
ze SR 

                     4763               5271                          5271                   100,00 1,11 

    672 dotace PAP                                                                                              

    672 tržby z odpisů 109  109  109  100,00 1,00 

   602 tržby za obědy 
ostatní 

                       212                 185                             187                    101,08 0,88 

    603 tržby za 
pronájem 

                         28                  30                                                     33                   110,00  1,18 

       

       

       

       

       

 celkem 22200  24547  24542  99,98 1,11 
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4.2. Náklady organizace za rok 2017  
  

za hlavní činnost - celé tis. Kč 

Účet - položka 

Sledované období Minulé období 

Plán Skuteč. 
Rozdíl          

3-2 
% Skuteč. 

Rozdíl 
skuteč.        

3-6 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

501 - topné oleje     
 

    
 

  
502 - topení     

 
    

 
  

502 - elek. energie 631 635 4 101 651 -16 98 
502 - plyn 530 536 6 101 510 26 105 
502 - vodné 230 231 1 100 231 0 100 
502 -      

 
    

 
  

      
 

    
 

  
ENERGETICKÉ VSTUPY 1 391 1 402 11 101 1 392 10 101 
      

 
    

 
  

501 - mat. stravování 1910 1880 -30 98 2 013 -133 93 
501 - DHM (do 3000,- Kč) 0 0 0 

 
14 -14 

 558 - DHM (do 40000,- Kč) 98 98 0 100 163 -65 60 
501 - prádlo 0 0 0 

    501 - ochranné pomůcky 0 0 0 
 

98 -98 
 501 - pohonné hmoty 24 24 0 100 18 6 133 

501 - čistící prostředky 333 335 2 100 250 85 134 
501 - kancelářské potřeby 28 29 1 104 20 9 145 
501 - všeobecný mat. 218 216 --2 99 293 -77 74 
501 - zdravot. materiál 41 41 0 100 10 31 410 
                
MATERIÁLNÍ VSTUPY 2652 2623 -29 99 2 879 -256 91 
            

 
  

511 - z FRR zřizovatele 
   

           200 -200       
511 - nemovitostí 105 107 2 102 585 -478 18 
511 - movitý majetek 182 183 1 101 178 5 103 
511 - opravy vozidla 16 16 0 100 5 11 320 
OPRAVY CELKEM 303 306 3 101 968 -662 32 
                
518 - telekom. poplatky 38 40 2 105 43 -3 93 
527 - školení  143 143 0 100 110 33 130 
518 - výkony spojů 0 0 0 0 0 

  518 - programy 160 161 1 101 144 17 112 
518 - auditor 38 39 1 103 24 15 163 
518 - revize 172 178 6 103 233 -55 76 
518 - přepravné 0 0 0   0 0   
518 - likvidace odpad 228 227 -1 100 175 52 130 
518 - bankovní poplatky 22 22 0 100 21 1 105 
518 - služby PO 38 38 0 100 21 17 181 
518 -poplatky RP, TP 13 13 0 100 13 0 100 
518- ostatní služby                 70 

68 
            70          
686868  

0           100       
110100  

            68                    2      103 
103 SLUŽBY CELKEM 922 931 9 101 852 79 109 

 
        

                

   

        

Organizace hospodařila dle vykázaného hospodářského výsledku ve výsledovce se ziskem 

54.115,60 Kč.   

 



 

Zpráva o činnosti 2017 

 

  
 23 (celkem 35) 

 

4.2.1. Sledování nákladů za energie (v tis. Kč)  

 

Účet Název účtu Plán 2017 Skutečnost 2017 

502 0000 Vedlejší činnost - elektrická 

energie 

              51 47 

502 0340 Elektrická energie 630 635 

502 0310 Vodné, stočné 230 231 

502 0330 Plyn 530 536 

 
 
 
        
Přehled spotřeby energií        2014                            2015_____                     2016_                     2017            
Elektrická energie               132 102 kW           134 712 kW                     140 813 kW        147 096 kW 
Plyn                                       42 476 m3             44 327 m3                       47 075 m3          48 531 m3    
Voda                                       3 143 m3   3 355 m3                          3305 m3            3 207 m3 
   
        

Domov důchodců Police nad Metují podepsal s Královehradeckým krajem jako svým 

zřizovatelem a zároveň centrálním zadavatelem „Smlouvu o společném postupu zadavatelů 

při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele“. Tato smlouva byla 

uzavřena v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky „Dodávka zemního plynu 

a elektrické energie pro Královehradecký kraj“. Dle uzavřené smlouvy byl nákup elektrické 

energie obchodován u Českomoravské komoditní burzy Kladno se sídlem Sítná 3105,272 01 

Kladno.  

Konečným dodavatelem elektrické energie se pro rok 2017 stal EP ENERGY 

TRADING, a. s. a dodavatelem plynu společnost Pražská plynárenská, a.s.            
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4. 3.  Oblast finančního majetku 

      
- Stavy na bankovních účtech k 31. 12. 2017 : běžný účet 241   Kč         4.208.364,33 
                                                                             z toho na investiční fond            Kč            560.566,27         
  
      běžný účet FKSP   243  Kč             247.728.88    
        
 
 Vyčíslení a zdůvodnění rozdílů mezi bankovním účtem 243 a účetním stavem FKSP 412 : 
 Stav bankovního zůstatku účtu 243 k 31. 12. 2017 činí Kč  247.728,88 
 
Předpis základního přídělu z mezd 12/2017 do FKSP          + Kč 33.376,26 (převod prostředků v lednu 
2018) 
poplatky KB 12/2017                                   + Kč    207,-- (převod prostředků v lednu 
2018) 

                                                                                               
Předpis příspěvku z FKSP do PF za 12/2017                 - Kč   1.500,-- (převod prostředků v lednu 
2018) 
Předpis příspěvku na obědy zaměstnanců za 12/2017         -Kč    4.460,-- (převod prostředků v lednu 
2018)  
   
Stav fondu kulturních a sociálních potřeb 412 k 31. 12. 2017 činí Kč 275.352,14. 
   
- informace o stavu cenin – na účtu 263 Ceniny je vykázán zůstatek k 31. 12. 2017 Kč 0,--. 
 
 
 
 

4. 4. Oblast dotací ze státního rozpočtu 
                 

V roce 2017 byla přijata dotace na provoz ze státního rozpočtu ve výši 5.271.370,-- Kč.  
 
 
 

4. 5. Investice 
 

             Ve sledovaném období byl realizován nákup dle následujícího rozpisu z vlastních 

zdrojů IF na základě plánu:            

 

- pořízení – motomed, rehabilitační přístroj                                                241.963,--Kč.   

  

     

Tyto akce byly realizovány v souladu se schváleným rozpočtem.  

Z investičního fondu byl proveden odvod z odpisu ve výši 1.481.000,-- Kč. 
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5. Autoprovoz 
 

 

5.1. Počty ujetých kilometrů, spotřeba a průměrná spotřeba podle 

jednotlivých vozidel 
 

 

 Počet ujetých km Celková 

spotřeba (l) 

Průměrná spotřeba 

l/100 km 

Pozn.: 

ŠKODA FABIA 

4H6 2830 
4 406 

 

273,4 6,2  

VW CADDY 

3H6 9382 
3 599 339,6 9,4  

 

 

 

5.2. Využití vozidel, opravy, vybavení 
 

Vozidla byla používána výhradně na zajištění nákupů pro provoz DD a služeb klientů, na 

sociální šetření a následné umístění klientů, zajištění kulturních akcí pořádaných pro klienty a 

na služební cesty zaměstnanců za účelem školení a konzultací se zřizovatelem. 

V průběhu roku 2017 byly prováděny jen běžné opravy a údržba vozidel (technické 

kontroly, pneuservis, garanční opravy). 
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6. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem 
 
- Rozčlení na jednotlivé kategorie majetku  

- Soupis DHM dle analytiky 

- podrobný rozpis pořízeného DHM a DNM za sledované období  

 
 

1. Soupis investičního majetku dle analytiky 

        K 1. 1. 2017   K 31. 12. 2017                 
 
018 0010 Programy              118.085,20      118.085,20   

CELKEM za 018 0010               118.085,20                      118.085,20         

kategorie od 7 000,- do 60 000,- 

  

021 0210 Budovy pro služby obyv.    99.105.015,20              99.105.015,20 

021 0310 Jiné nebytové domy     1.020.161,00                    1.020.161,00     

021 0510 Jiné inženýrské sítě                              472.221,00                      472.221,00 

021 0610 Ostatní stavby                          2.159.643,40                   2.159.643,40    

CELKEM za 021                           102.757.040,60              102.757.040,60   

 

022 0040 Pracovní stroje                  591.088,00      591.088,00                                                             

022 0050 Přístroje        5.809.639,10      6.051.602,10                                                               

022 0060 Dopravní prostředky                             754.010,00                  754.010,00                                                                                     

022 0070 Inventář                         56.781,00        56.781,00 

CELKEM za 022                        7.211.518,10                7.453.481,10 

kategorie od 40 000,- a více                                                   

 

028 0030 Energ. stroje                    7.664,00                          7.664,00                          

028 0040 Pracovní stroje           211.644,50      211.644,50                                                                                                                        

028 0050 Přístroje                         2.911.282,81      2.986.353,61                                                                    

028 0070 Inventář               7.012.612,59       7.013.834,32          

CELKEM za 028            10.143.203,90              10.219.496,43    

kategorie od 3 000,- 40 000,-___________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

031 0310 Zahrady                     303.824,90                 303.824,90 

031 0410 Zastavěná plocha         206.059,80                    206.059,80   

031 0510 Ostatní pozemky                  127.139,90                    127.139,90 

CELKEM za 031                           637.024,60                    637.024,60       

============================================================================== 

902 0983 Podrozvahový účet                    1.684.883,54                1.682.317,54 

kategorie od 1 000,-  - 3 000,- 

CELKEM za organizaci  

021,022,028,031,902             122.551.755,94         122.867.445,47     
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7. Komentář k přehledu o tvorbě a čerpání peněžních fondů 
 
Fond reprodukce majetku – účet 416 

 

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Tis. Kč 

Stav investičního fondu k 1. 1. 2017 648 

Příděl z rezervního fondu organizace  

Příděl z odpisů dlouhodobého majetku 1714 

Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele  

Investiční dotace ze SR a SF  

Ostatní zdroje  

ZDROJE FONDU CELKEM 2362 

  

Opravy a údržba nemovitého majetku 78 

Rekonstrukce a modernizace  

Pořízení dlouhodobého majetku 242 

Ostatní použití (např. splátky investičního úvěrů)  

Odvod do rozpočtu zřizovatele 1481 

POUŽITÍ FONDU CELKEM 1801 

  

Stav investičního fondu k 31. 12. 2017 561 

Kryto účtem č. 241/12   
 

 

Rezervní fond – účet 413 a 414                                              Fond odměn – účet 411   
 

REZERVNÍ FOND tis. Kč  FOND ODMĚN tis. Kč 

Stav rezervního fondu k 1. 1. 2017 1037  Stav fondu odměn k 1. 1. 2017 490 

Příděl z výsledku hospodaření 48  Příděl z výsledku hospodaření 40 

Ostatní zdroje fondu 30    

Zdroje fondu celkem 1115  Zdroje fondu celkem 530 

     

Použití fondu do investičního 
fondu  

  Použití fondu na osobní náklady  

Použití fondu na provozní náklady 29    

ostatní použití fondu (mj. ztráta 
z minulých let) 

    

Stav fondu k 31. 12. 2017 1086  Stav fondu k 31. 12. 2017 530 

Kryto účtem č. 241                                               Kryto účtem č.241/11       
 

Fond reprodukce majetku 416 je kryt běžným účtem. Počáteční stav k 1. 1. obsahuje převod 

zůstatku fondu z roku 2016. V oblasti tvorby fondu je promítnuta tvorba z odpisů DHM.   

V oblasti čerpání fondu se pak objevuje odvod odpisů do rozpočtu kraje, dále realizace 

nákupu dle schváleného rozpočtu. Podrobný rozpis realizovaných akcí je uveden v části III/5 

Investice. Dále byl fond použit k posílení zdrojů na opravy a údržbu majetku.   

 

Rezervní fond 413 a 414 je kryt účtem 241 v oblasti sponzorských darů, zbytek kryt BÚ. 

Počáteční stav k 1. 1. obsahuje převod zůstatku fondu z roku 2016. Příděl do fondu je z HV za 

rok 2016. Při delimitaci OCSS Náchod nebyl fond finančně pokryt pro nedostatek prostředků 

ve výši Kč 81.589,19. Ostatní zdroje fondu a použití fondu je z oblasti sponzorských darů a 

jejich čerpání pro potřeby klientů. 

  

Fond odměn 411 je kryt běžným účtem. Počáteční stav k 1. 1. obsahuje převod zůstatku 

fondu z roku 2016.  Tvorbu tvoří příděl z HV za rok 2016.  Ve sledovaném období nebylo 

z fondu čerpáno.    
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Příspěvková organizace

Název účetní položky stav k 31. 12. 2015 (v Kč) finanční krytí (v Kč) kryto účtem č. (př. 241160)

osobní náklady ( 33., 342 ) 2 229 265,00 2 229 265,00                     241 10

dodavatelé ( 321) 120 323,88 120 323,88                     241 10

fond odměn ( 411 ) 530 000,00 530 000,00                      241 10

fond rezervní - dary ( 414 ) 74 422,73 74 422,73 241 10

fond rezervní - ostatní ( 413 ) 1 011 045,53 1 011 045,53                     241 10

fond reprodukce - od zřizovatele FRR ( 916 ) 0,00 0,00                     241 10

fond reprodukce majetku - vlastní ( 416 ) 560 566,27 560 566,27                     241 10

ostatní závazky ( stručně popsat §§§ ) 122 533,00 122 533,00                     241 10 

Celkem 4 648 156,41 4 648 156,41

Finanční krytí závazků a fondů  k 31. 12. 2017                       

Poznámky : §§§

378-Příspěvky do PF, peněžní deposita, pozůstalost,předpis vratek za pobyt a PnP 12/2017 ,podíl OZP

Domov důchodců Police nad Metují

 

   

 Hospodářský výsledek sledovaného období a veškeré závazky jsou kryty běžným účtem.  

 

             V oblasti podrozvahové evidence jsou soustředěna depozita peněžní a majetková 

v následujícím členění dle účtů a ve výši: 
 
 

994 0941 peněžní depozita – vkladní knížky                                    474.657,29 Kč 

994 0943 věcná depozita – hmotný majetek uživatelů                     183.600,00 Kč 

966 0300 DPZ z důvodu užívání cizí věci-výpůjčka                                   1,00 Kč 

968 0300 DPZ z důvodu užívání cizí věci                                            4.000,00 Kč 

902 0983 Drobný dlouhodobý majetek v OE 

            /viz soupis majetku dle analytiky/                                      1.682.317,54 Kč 

 

Celkem na podrozvahových účtech:                                               2.344.575,83 Kč 
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8. Kontrolní činnost 
 

8.1. Kontrola plnění Rozvojového plánu zařízení pro rok 2017 

 
Domov důchodců Police nad Metují má vytvořen Rozvojový plán zařízení do roku 2017 (dále 

jen Plán).  

 

 Rozvojové cíle na rok 2017 

Rozvojové cíle byly v roce 2017 zaměřené na zkvalitnění péče o všechny uživatele se 

zaměřením na zabezpečení komplexní péče o imobilní uživatele. Plnění rozvojových cílů 

v roce 2017 probíhalo dle plánu. Podařilo se splnit všechny cíle. Jednalo se o: 

 

1. Zakoupení MOTOmedu nohy/paže se realizovalo na základě směrnice č. 86 o 

zadávání veřejných zakázek a evidenci VZMR.  

Cvičením imobilních uživatelů na přístroji došlo k podpoře prokrvení jejich 

končetin, působení preventivně proti trombóze, protahování zkrácených svalů, 

zabránění rozvoji větších svalových kontraktur, atrofií, kloubních ankylóz, vzniku 

dekubitů uživatel. U neurologických onemocnění našich uživatel, kde je přítomna 

spasticita, došlo k pozitivnímu ovlivnění a uvolnění pomocí speciálního programu 

přístroje. Cvičením v aktivním módu, došlo i k posilování používaných svalů. 

Přístrojem si také uživatel procvičoval symetrii a byl využit i motivační program 

MOTOmax a 13 cvičebních programů dle druhu onemocnění. 

Pořízením a používáním tohoto přístroje jsme zkvalitnili a zlepšili zdravotní i 

psychický stav imobilních uživatel, kteří se nemohou účastnit skupinových 

aktivizací a společenských akcí pořádaných v našem zařízení.  

 

2. zvýšení počtu pracovníků v přímé péči o 1 pracovníka na práci s uživateli 

upoutanými na lůžko – s využitím prvků bazální stimulace. 

 

3. Uskutečnit kurz Bazální stimulace pro všechny pracovníky v přímé péči a následné 

zavedení těchto prvků do denní praxe všech pracovníků v přímé péči. 

Tyto 2 cíle spolu souvisí. Našim cílem pro rok 2017 bylo nejdřív získat 1 člověka na 

práci na konceptu bazální stimulace a následně proškolit v tomto konceptu všechny 

zaměstnance v přímé péči (základní kurz), abychom zkvalitnili život i imobilním či 

neklidním uživatelům a to tím, že jím umožníme vnímat sebe sama, poskytnout 

jim větší pocit jistoty a důvěry. Dosáhli jsme toho, že prvky bazální stimulace 

využívají v každodenní práci ošetřovatelky, zdravotní sestry, rehabilitační 

pracovnice, aktivizační pracovnice hlavně u imobilních a neklidných uživatel dle 

jejich potřeby po celých 24 hodin. Bazální stimulace je využívána především při 

celkové koupeli, při polohování uživatele, k přípravě RHB cvičení, ke zklidnění 

uživatele či navození psychické pohody. 
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8.2. Kontrolní činnost prováděná v zařízení jinými organizacemi 
 

1. O-CONSULT s.r.o. se sídlem Liberec, Baarova 48/4, auditorská společnost,  

oprávnění Komory auditorů České republiky pro auditora číslo 038 – právnické osoby, 

zastoupené auditorem odpovědným za zpracování zprávy Ing. Jiřím Oehlem, 

auditorem s oprávněním číslo 0250, zapsaná v OR vedeném KS v Ústí nad Labem v 

oddíle C, vložce 2097, provedla prověrku účetní závěrky Domova důchodců Police 

nad Metují k 31. 12. 2016 v souladu se zákonem číslo 93/2009 Sb., o auditorech a 

Mezinárodním auditorským standardem pro prověrky EISRE 2400, Zákona o 

účetnictví v platném znění. Při prověrce účetnictví nebyly zjištěny žádné skutečnosti 

svědčící o tom, že tato účetní závěrka ve všech významných (materiálních) ohledech 

věrně nezobrazuje aktiva a pasiva příspěvkové organizace Domov důchodců Police 

nad Metují k datu rozvahového dne 31. 12. 2016 a nákladů, výnosů a výsledku 

hospodaření za rok 2016 v souladu s českými účetními předpisy. Auditorská zpráva 

byla vypracovaná dne 03. 04. 2017. 

 

2. Dne 05. 10. 2017 byla provedena prostřednictvím Krajské hygienické stanice 

Královehradeckého kraje, územního pracoviště v Náchodě kontrola podle zákona č. 

255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů kontrola proočkovanosti proti pneumokokovým nákazám u 

fyzických osob umístěných v domovech pro seniory a dalších zařízeních. Vzorky 

nebyly odebrány. 

Kontrolou předložených dokumentů nebyly zjištěny závady ve vedení záznamů 

očkování. 

 

   

8.3. Kontrolní činnost prováděná organizací 
 

Cílem vnitřního kontrolního systému je dodržování právních předpisů a efektivního 

hospodaření s veřejnými finančními prostředky, zajištění hospodárného, efektivního a 

účelného výkonu činností zabezpečovaných vlastním zařízením, vyhodnocování a 

minimalizování provozních, finančních a případných dalších rizik vyplývajících z provozu 

organizace. Vnitřní kontrolní systém obsahuje průběžné sledování účetních operací při 

hospodaření s veřejnými prostředky, ty jsou předem projednány a odsouhlaseny příkazcem 

operací, správcem rozpočtu a hlavní účetní. 

Kontrolní činnost v DD Police nad Metují probíhala na základě zpracovaného plánu kontrolní 

činnosti DD Police nad Metují.  
 

Roční plán kontrolní činnosti prováděn organizací 

 

Roční plán kontrolní činnosti byl zaměřen zejména na následující okruh kontrolovaných 

oblastí: 

- kontroly inventarizace za předchozí kalendářní rok,  

- kontrola pokladen, následné inventarizace,  

- kontrola finančních depozit klientů,  

- kontroly v oblasti mezd a docházky,  

- dodržování zákoníku práce,  

- kontrola dodržování BOZP na všech pracovištích DD 

- kontroly jakosti a záručních dob potravin i jejich normování ve stravovacím úseku,  



 

Zpráva o činnosti 2017 

 

  
 31 (celkem 35) 

- kontroly v oblasti hygieny a čistoty na pracovištích, 

- kontrola dodržování systému kritických bodů (HACCP) ve stravovacím úseku, 

- kontroly aplikace inzulínu, evidence opiátů,  

- kontroly lékárniček,  

- kontroly rozhodnutí a správnosti podkladů k úhradám uživatel,  

- kontroly naplňování individuálních plánů uživatelů,  

- kontrola kompletnosti osobních spisů uživatelů, 

- dodržování pracovních postupů pracovníků v přímé péči – ošetřovatelského i zdravotního 

personálu. 

 

Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti, prováděné organizací za rok 2017:  

V rámci kontrol výše uvedených oblastí nebyly zjištěny závažné nedostatky. Byla stanovena 

nápravná opatření k odstranění zjištěných drobných nedostatků. O všech provedených 

kontrolách byly provedeny zápisy. Veškeré doklady byly uloženy v archivu Domova 

důchodců Police nad Metují. 

Probíhaly pravidelné kontroly a hodnocení systému HACCP na stravovacím úseku DD Police 

nad Metují. 
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9. Informace o výsledku inventarizace majetku 
 

9.1. Popis průběhu, organizace a zabezpečení inventarizace majetku a 

závazků 
 

Příkazem ředitele ze dne 21. 11. 2017 byl vydán pokyn k provedení inventarizace 

veškerého majetku a závazků  Domova důchodců Police nad Metují k datu 31.12.2017. 

K provedení inventarizace byla jmenována hlavní inventarizační komise, dílčí inventarizační 

komise dle okruhu inventarizovaných oblastí členěných podle účtů a názvu majetku a 

stanoven termín začátku a ukončení inventarizace.  

 

 

   

Druh majetku     druh inventury 
 

I. DNM, DHM, DDHM, nedokončený DM,  

Oprávky k DNM,DHM, DDHM   fyzická, dokladová 

účty 018-088                                          

     

 

II. Zásoby      fyzická, dokladová 

  Účet 112             

  

      III.       Běžné účty, pokladna, ceniny     fyzická, dokladová 

                 Účty 241-245  a 261        

    

 

IV.      Závazky a pohledávky     dokladová  

Účty 311-389     

                                               

   

V.      Podrozvahové účty     fyzická, dokladová                       

Účty 902, 968 a 986                                                                                      

 

Dílčí inventarizační komise provedly dle příkazu ředitele jednotlivé inventury fyzické i 

dokladové a výsledky uvedly do inventarizačních zápisů. Zápisy s výsledky inventur byly 

k termínu 11. 01. 2018 předány předsedovi hlavní inventarizační komise. Hlavní 

inventarizační komise následně vyhodnotila výsledky dílčích inventarizačních komisí. 

 

9.2. Vyčíslení inventarizačních rozdílů 
 

Nebyly zjištěny inventurní rozdíly. Veškeré doklady byly uloženy v archivu Domova 

důchodců Police nad Metují. 
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10. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů 

 
 

Výroční zpráva je zpracována na základě povinností vyplývající z ustanovení §18 zákona 

č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon č. 106/1999 Sb.) 

 

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí  

žádosti -§ 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. 

 V roce 2017 Domovu důchodců nebyly podány žádné žádosti o informace a nebylo 

vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části - § 18 

odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. 

V roce 2017  Domovu důchodců nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o 

odmítnutí žádosti.  

                                                      

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c) 

      zákona č. 106/1999 Sb.                       

V roce 2017 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti 

rozhodnutí DD o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. 

 

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999Sb. 

V roce 2017 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 

 

5. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a 

stručný popis způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e) zákona 106/1999 Sb.  

V roce 2017 nebyla podána žádná stížnost. 

 

6. Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu 

k informacím - §18 odst. 1 písm. f zákona č. 106/1999 Sb. 

Domov důchodců nemá žádné další informace vztahující se k uplatňování zákona o 

svobodném přístupu k informacím. 

 

7. Přehled všech výdajů, které Domov důchodců vynaložil v souvislosti se soudními 

řízeními o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb. 

V roce 2017 Domov důchodců nevynaložil žádné výdaje v souvislosti se soudními 

řízeními o právech a povinnostech podle InfZ. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Zpráva o činnosti 2017 

 

  
 34 (celkem 35) 

 

11. Poděkování sponzorům 
 

Domov důchodců děkuje všem svým sponzorům, kteří přispěli k podpoře našich aktivit. 

Děkujeme. 

 

 

Sponzoři, kteří přispěli v roce 2017 finančně: 
 

Jindřiška Bittnarová, 

Christeyns, s.r.o., Skřivánčí 395/34, 742 35 Odry 

Ing. Petr Trávník, Náměstí K. V. Raise 16, 507 01 Náchod 

CDS s.r.o. Náchod, Kladská 286, 547 01 Náchod 

MSM spol. s r.o., Lhota u Příbramě 13, 261 01 Příbram 

G & g Transport s.r.o., Nad Pekárnou 383, 549 54 Police nad Metují 

Hauk s.r.o., Mírová 155, 549 54 Police nad Metují 

Hašpl a.s., Ke Koupališti 172, 549 32 Velké Poříčí 

Jiří Seifert 

 
 

Sponzoři, kteří přispěli v roce 2017 věcnými dary: 

 
Pohoštění na společenské akce v našem domově např. hry seniorů, vánoční výstavka, 

vánoční besídka apod.: 

 

Zelenina Drinks s. r. o., Mírová 661, 54102 Trutnov,  

VIA – NM s. r. o., Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí 

Kvíčerovská pekárna spol. s r.o., U Lesovny 285, 549 54 Police nad Metují 

Veba, textilní závody a.s., Přadlácká 89, 550 01 Broumov 

 

Vánoční dárky pro naše uživatele: 

  

Lékárna na středisku Police nad Metují, 17. listopadu 388, 549 54 Police nad Metují 

 

a další drobní dárci. 
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12. Závěrečná ustanovení 
 

Roční zprávu o činnosti Domova důchodců Police nad Metují za rok 2017 vypracovali:

  

Mgr. Jana Šrámková - ředitelka DD 

         Jan Ticháček - ekonom DD 

Mgr. Jarmila Hilmanová – sociální pracovnice 

Bc.    Jana Johnová – sociální pracovnice 

 

 

 

V Polici nad Metují dne 08. února 2018 

 

 

 

 
 
………………………………     ……………………………. 
  razítko 
        ……………………………. 

   
        ……………………………. 
         podpisy         
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Příloha č. 1 Výroční zprávy za rok 2017 

 

VZDĚLÁVACÍ HARMONOGRAM ORGANIZACE ZA ROK 2017 

 
 

 Forma Název Hodiny Kredity  

Leden 

17.1.2017 Akreditovaný kurz Jak se doptat co klient skutečně 
potřebuje 

8,0   

  Vzdělavatel: Agentura STARS s.r.o., Dolní 157/10, 500 02 Hradec Králové  
Číslo akreditace: 2014/1094-PC/SP  
Počet dní: 1  
Hrazená zaměstnanci: NE 

   

 
30.1.2017 Akreditovaný kurz Práce s biografií klienta a aktivizační 

pracovník 
14,0   

  Vzdělavatel: PhDr.Eva Procházková, PhD.certifikovaný lektor PBM s mez. 
akreditací  
Číslo akreditace: 2016/100/N  
Počet dní: 2  
Hrazená zaměstnanci: NE  

   

 
30.1.2017 Akreditovaný kurz Úvod do zákona o soc. službách a 

jeho aplikace v praxi - Příprava na 
inspekci 

8,0   

  Vzdělavatel: M.H.S. z.s., Elektrárenská 5, Praha 10  
Cílová skupina: SP a vedoucí pracovníci poskytující sociální služby  
Číslo akreditace: 2015/0290-PC/SP/VP  
Počet dní: 1 

   

 
31.1.2017 Školicí akce Vykazování ošetřovatelské a 

rehabilitační péče, odbornosti 913 v 
pobytových zařízeních soc.péče 

6,0   

  Vzdělavatel: Gentura ing Marie Hronová vzdělávací a poradenský servis  
Cílová skupina: managment,vrchní a všeobecné sestry  
Počet dní: 1  

   

 
31.1.2017 Ostatní vzdělávání Školení řidičů - referentů 8,0   
  Vzdělavatel: Autoškola Fiedler, s.r.o., Broumov  

Cílová skupina: všichni pracovníci, kteří řídí služební vozdidla  
Typ:Školení řidičů - referentů  
Počet dní: 1  

   

Únor 

15.2.2017 Supervize Supervize 4,0   
  Supervizor:  

Typ:skupinová  
Počet dní: 1 

   

 
21.2.2017 Akreditovaný kurz Jak se doptat co klient skutečně 

potřebuje 
8,0   

  Vzdělavatel: Agentura STARS s.r.o. ,Dolní 157/10, 50002 Hradec Králové  
Poznámka: 2 denní kurz (17.1.2017)  
Číslo akreditace: 2014/1094-PC/SP  
Počet dní: 1  

   

 
22.2.2017 Školicí akce Novinky v účetnictví roku 2017 5,0   
  Vzdělavatel: Ing. Netoušková  

Cílová skupina: účetní, ekonomové  
Počet dní: 1  
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 Forma Název Hodiny Kredity  

 
27.2.2017 Akreditovaný kurz Bazální stimulace 24,0   
  Vzdělavatel: Institut Bazální stimulace s.r.o.  

Číslo akreditace: 14878/2015-1-1464  
Počet dní: 2  
Hrazená zaměstnanci: ANO  
Seznam účastníků: Gáborová Romana (4512), Svatošová Naďa (5585) 

   

Březen 

2.3.2017 Ostatní vzdělávání školení požárních hlídek 1,0   
  Vzdělavatel:  

Typ:Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – školení zaměstnanců  
Počet dní: 1  

   

 
16.3.2017 Ostatní vzdělávání Požární ochrana - vedoucí pracovníci 4,0   
  Vzdělavatel: SLUPO Pozděna Náchod  

Cílová skupina: Vedoucí pracovníci  
Typ:Požární ochrana – školení zaměstnanců  
Počet dní: 1  

   

 
16.3.2017 Ostatní vzdělávání Požární ochrana - požární hlídky 1,0   
  Vzdělavatel: SLUPO Pozděna Náchod  

Cílová skupina: PSS a ZS  
Typ:Požární hlídka  
Počet dní: 1  

   

 
16.3.2017 Ostatní vzdělávání Požární ochrana - preventisti PO 3,0   
  Vzdělavatel: Pozděna  

Cílová skupina: techničtí pracovníci DD  
Typ:Požární hlídka  
Počet dní: 1  

   

 
22.3.2017 Školicí akce Legionela v teplé vodě 8,0   
  Vzdělavatel: ORLICKÁ LABORATOŘ s.r.o.,Česká Třebová  

Počet dní: 1  
   

Duben 

3.4.2017 Školicí akce Konference Standardy v rámci 
stravovacích služeb EU a CZ 

4,5 4  

  Vzdělavatel: HASAP Consulting s.r.o. Praha  
Počet dní: 1  

   

 
5.4.2017 Akreditovaný kurz Bazální stimulace základní kurz 24,0 24  

  Vzdělavatel: INSTITUT Bazální stimulace, s.r.o.  
Číslo akreditace: 2013/0989-PC/SP/VP  
Počet dní: 2 

   

 
13.4.2017 Akreditovaný kurz Kurz pro pracovníky v sociálních 

službách 
152,0   

  Vzdělavatel:  
Číslo akreditace: 2013/0775-PK  
Počet dní:  

   

 
19.4.2017 Akreditovaný kurz Základy první pomoci v zařízení soc. 

péče 
8,0   

  Vzdělavatel: Mgr. Martina Stehlíková - Schola Medica  
Číslo akreditace: 2015/0066-PCúSP/VP/PP  
Počet dní: 1 
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 Forma Název Hodiny Kredity  

20.4.2017 Školicí akce Cestovní náhrady v r. 2017 6,0   
  Vzdělavatel: ORKAM Plzeň s.r.o.  

Počet dní: 1  
   

 
26.4.2017 Ostatní vzdělávání Prezentace nových výrobků 

potravinářských firem ČR 
8,0   

  Vzdělavatel: Alimpex, Praha  
Typ:Ostatní školení  
Počet dní: 1  

   

Květen 

4.5.2017 Akreditovaný kurz Zvládání zátěžových situací pro 
pomáhající profese 

8,0   

  Vzdělavatel: Mgr. Martina Stehlíková  
Číslo akreditace: 2016/0152-PC/SP/VP/PP  
Počet dní: 1  

   

 
5.5.2017 Ostatní vzdělávání BOZP vedoucí zaměstnanci 3,0   

  Vzdělavatel: Robert Křepinský  
Typ:Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – školení zaměstnanců  
Počet dní: 1  

   

 
5.5.2017 Ostatní vzdělávání BOZP všichni zaměstnanci 2,0   

  Vzdělavatel: Robert Křepinský  
Typ:Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – školení zaměstnanců  
Počet dní: 1  

   

 
5.5.2017 Ostatní vzdělávání Osoba poučená pro zacházení s 

elektrickým zařízením - § 4 Vyhl. 
50/1978 Sb. 

2,0   

  Vzdělavatel: Robert Křepinský  
Cílová skupina: vedoucí pracovníci  
Typ:Ostatní školení  
Počet dní: 1  

   

 
12.5.2017 Školicí akce Proč si někdy nerozumíme, 

komunikace v zátěžových situacích 
týmu 

8,0 4  

  Vzdělavatel: Další vzdělávání dospělých Ústí nad Labem  
Počet dní: 1  

   

 
16.5.2017 Školicí akce Žena jako manažerka v sociálních 

službách 
8,0   

  Vzdělavatel: APSS ČR, Mgr. Lusková  
Cílová skupina: manažeři  
Počet dní: 1  

   

 
18.5.2017 Supervize supervize managementu, aktivizačních 

a rehabilitačních pracovníků 
5,0   

  Supervizor: Mgr. Stárka  
Typ:skupinová  
Počet dní: 1  

   

 
18.5.2017 Supervize Supervize týmu v přímé péči 4,0   
  Supervizor: Mgr. Stárka  

Typ:skupinová  
Počet dní: 1  
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 Forma Název Hodiny Kredity  

29.5.2017 Školicí akce Péče o seniory s demencí v 
pobytových zařízeních soc. služeb 

4,5   

  Vzdělavatel: Kancelář veřejného ochránce práv  
Počet dní: 1  
Hrazená zaměstnanci: NE 

   

 
30.5.2017 Akreditovaný kurz Změny v zákoně o sociálních službách 6,0   
  Vzdělavatel: APSS ČR  

Číslo akreditace:  
Počet dní: 1  

   

Červen 

7.6.2017 Akreditovaný kurz Využití empatie v práci se seniory 8,0   
  Vzdělavatel: Další vzdělávání dospělých, Ústí n. L. s.r.o.  

Číslo akreditace:  
Počet dní: 1 

   

 
8.6.2017 Akreditovaný kurz Asertivita jako efektivní způsob 

komunikace v soc. službách 
8,0   

  Vzdělavatel: Seduca-CZE s.r.o.  
Číslo akreditace: A2017/0138  
Počet dní: 1  

   

 
15.6.2017 Akreditovaný kurz Kurz pro pracovníky v sociálních 

službách 
152,0   

  Vzdělavatel: Seduca-cze s.r.o.  
Poznámka: Termín realizace od 28.4.2017 - 15.6.2017  
Číslo akreditace: 2013/0775-PK  
Počet dní: 1  

   

Září 

 Školicí akce práce s programem CYGNUS II 8,0   
  Vzdělavatel: Iresoft s.r.o. Brno  

Počet dní: 1  
   

 
14.9.2017 Školicí akce Zákon o sociálních službách 8,0   
  Vzdělavatel: Institut vzdělávání APSS ČR, Tábor  

Poznámka: v rámci vzdělávacího programu Certifikovaný manažer  
Cílová skupina: vedoucí pracovníci  
Počet dní: 1 

   

 
14.9.2017 Ostatní vzdělávání školení požárních hlídek 1,0   
  Vzdělavatel:  

Typ:Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – školení zaměstnanců  
Počet dní: 1  

   

 
26.9.2017 Školicí akce Začínáme s programem AVENSIO 

Sofrware 
16,0   

  Vzdělavatel: ALFA SOFTWARE, s.r.o.  
Počet dní: 2 

   

Říjen 

 Akreditovaný kurz Jednání s klientem a jeho rodinnými 
příslušníky 

8,0   

  Vzdělavatel:  
Číslo akreditace:  
Počet dní: 1  
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 Školicí akce Efektivní využití interaktivní tabule pro 
pokročilé 

   

  Vzdělavatel: AV Media  
Počet dní: 1  

   

 
3.10.2017 Školicí akce Vedení lidí a komunikace 8,0   
  Vzdělavatel: Institut vzdělávání APSS ČR Tábor  

Poznámka: v rámci vzdělávacího programu Certifikovaný manažer v sociálních 
službách  
Cílová skupina: vedoucí pracovníci  
Počet dní: 1 

   

 
5.10.2017 Ostatní vzdělávání Spisová služba 8,0   
  Vzdělavatel: INTEGRA CENTRUM s.r.o. Brno  

Typ:Ostatní školení  
Počet dní: 1 

   

 
11.10.2017 Školicí akce Vedení lidí a komunikace 8,0   
  Vzdělavatel: Institut vzdělávání APSS ČR  

Poznámka: v rámci vzdělávacího programu Certifikovaný manažer v sociálních 
službách  
Cílová skupina: vedoucí pracovníci  
Počet dní: 1  

   

 
16.10.2017 Akreditovaný kurz Základní kurz Bazální Stimulace 24,0   
  Vzdělavatel: Institut Bazální Stimulace s.r.o.  

Číslo akreditace: A2017/0215-SP/PCúVP  
Počet dní: 2  

   

 
17.10.2017 Ostatní vzdělávání Paměťové techniky 8,0   
  Vzdělavatel: ODBORCONSULT-D, Štětínská 360, 181 00 Praha 8  

Typ:Ostatní školení  
Počet dní:1 

   

 
17.10.2017 Ostatní vzdělávání Paměťové techniky 8,0   
  Vzdělavatel: ODBORCONSULT-D, Štětínská 360, 181 00 Praha 8  

Typ:Ostatní školení  
Počet dní: 1  

   

 
18.10.2017 Školicí akce Nejčastější pochybení zaměstnavatelů 

z pohledu Inspektorátu práce 
5,0   

  Vzdělavatel: JUDr.Radka Medková, Praha  
Počet dní: 1  

   

 
18.10.2017 Školicí akce Nejčastější pochybení zaměstnavatelů 

z pohledu Inspektorátu práce 
5,0   

  Vzdělavatel: JUDr.Radka Medková, Praha  
Počet dní: 1  

   

 
19.10.2017 Účast na konferenci/kongresu 23.celostátní gerontologický kongres 8,0   
  Účast: pasivní; Počet dní: 1    

 
19.10.2017 Účast na konferenci/kongresu 23.celostátní gerontologický kongres 8,0   
  Účast: pasivní; Počet dní: 1     

 
20.10.2017 Školicí akce Náchodské mezioborové dny 16,0   
  Vzdělavatel: Edumed s.r.o.  

Cílová skupina: nelékařské povolání dle zákona 96/2004Sb.  
Počet dní: 1 

   



 

Příloha č. 1 Zprávy o činnosti 2017 

 

 

 Forma Název Hodiny Kredity  

 
24.10.2017 Ostatní vzdělávání Hygienické minimum pro stravovací 

provoz 
3,5   

  Vzdělavatel: Jídelny.cz,s.r.o.,Farského 638/14, 326 00 Plzeň - Východní 
Předměstí  
Cílová skupina: kuchařky, pomocný personál kuchyně  
Typ:Školení hygienických předpisů, hygienické požadavky na stravovací služby a 
zásady osobní a provozní hygieny, manipulace s potravinami  
Počet dní: 1  

   

 
24.10.2017 Ostatní vzdělávání Hygienické minimum pro stravovací 

provoz 
3,5   

  Vzdělavatel: Jídelny.cz,s.r.o.,Farského 638/14, 326 Plzeň-Východní Předměstí  
Typ:Školení hygienických předpisů, hygienické požadavky na stravovací služby a 
zásady osobní a provozní hygieny, manipulace s potravinami  
Počet dní: 1  

   

 
24.10.2017 Supervize Supervize managementu, 

aktivizačních pracovníků a 
rehabilitačních prac. 

4,0   

  Supervizor: Mgr. Stárka  
Typ:skupinová  
Počet dní: 1  

   

 
24.10.2017 Supervize Supervize pracovníků v přímé péči 4,0   
  Supervizor: Mgr. Stárka  

Typ:skupinová  
Počet dní: 1 

   

 
25.10.2017 Akreditovaný kurz Pohybová aktivizace seniorů - úvod do 

problematiky, dechová cvičení 
8,0   

  Vzdělavatel: Diakonická akademie s.r.o.  
Číslo akreditace: 2015/0274-PC/PP  
Počet dní: 1 

   

 
26.10.2017 Školicí akce Základní kurz první pomoci 4,0   
  Vzdělavatel: iPrvní pomoc, Jakub Šimek, Dis  

Cílová skupina: přímá péče  
Počet dní: 1  

   

 
31.10.2017 Školicí akce Nové nařízení o ochraně osobních 

údajů 
4,0   

  Vzdělavatel: APSS ČR, Vančurova 2904, 390 01 Tábor  
Poznámka: kurz se konal v Praze  
Počet dní: 1  

   

Listopad 

 Akreditovaný kurz komunikace s rodinami    
  Vzdělavatel:  

Číslo akreditace:  
Počet dní: 1  

   

 
 Akreditovaný kurz legislativa v soc. a zdr. péči    

  Vzdělavatel:  
Číslo akreditace:  
Počet dní: 1 

   

 



 

Příloha č. 1 Zprávy o činnosti 2017 

 

 

 Forma Název Hodiny Kredity  

 Akreditovaný kurz vedení týmu    
  Vzdělavatel:  

Číslo akreditace:  
Počet dní: 1 

   

 
 Školicí akce Broumovské ošetřovatelské dny    

  Vzdělavatel:  
Počet dní: 1 

   

 
 Školicí akce péče o rány    

  Vzdělavatel:  
Počet dní:1 

   

 
7.11.2017 Ostatní vzdělávání Školení pracovníků provozovny 

stravovacích služeb 
3,0   

  Vzdělavatel: Unicaf s.r.o. Brno  
Poznámka: p. Kittner  
Cílová skupina: všichni pracovníci kuchyně  
Typ:Školení hygienických předpisů, hygienické požadavky na stravovací služby a 
zásady osobní a provozní hygieny, manipulace s potravinami  
Počet dní: 1 

   

 
13.11.2017 Školicí akce Dopady Obecného nařízení o ochraně 

osobních údajů ve veřejné správě 
6,0   

  Vzdělavatel: Mgr. Filipčík Pavel - CAMPANUS  
Cílová skupina: správci a zpracovatelé osobních údajů, tedy všechny orgány 
veřejné správy, zřizovaným organizacím - všichnik, kteří přicházejí do styku s 
osobními údaji zaměstnanců, klientů a ostatních osob, vč. vedouchích pracovníků  
Počet dní: 1  
Hrazená zaměstnanci: NE  
Seznam účastníků: Šrámková Jana, Mgr (5520), Šťavíková Michaela (5620) 

   

 
14.11.2017 Akreditovaný kurz Základy komunikace s osobamí se 

sluchovým postižením 
8,0   

  Vzdělavatel: Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o.p.s. Hradec 
Králové  
Číslo akreditace:  
Počet dní: 1 

   

 
20.11.2017 Školicí akce Strategie KHK v oblasti SS na obd. 

2018 -2026 + GDPR - Obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů 

6,0   

  Vzdělavatel: Mgr.Jiří Zeman/Krajský úřad Královéhradeckého kraje  
Počet dní: 1  

   

30.11.2017 Akreditovaný kurz Jak se zachovat při zraňující 
komunikaci s klientem 

16,0   

  Vzdělavatel: Portus Praha, z.ú.  
Cílová skupina: všichni, kdo komunikují s klientem  
Číslo akreditace: 2015/0195-PC/SP/PP  
Počet dní: 2  

   

 
 
 


