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1) ÚVOD  

 
Domov „ Na Zámku“ je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, jehoţ posláním 

jsou sociální sluţby dle zřizovací listiny ze dne 1. 1. 2004. Domov  

„Na Zámku“ se nachází v Městyse Nezamyslice, v budově zámku, která je majetkem 

Olomouckého kraje. Budova Domova „Na Zámku“ je současně národní kulturní památkou. 

I kdyţ tato národní kulturní památka leţí na rozhraní tří krajů, Olomouckého, 

Jihomoravského a Zlínského, není opomíjena ve stavební obnově.  

V roce 2010 zde byly provedeny rekonstrukce, které se provádí dle úřadu památkové 

péče jedenkrát za sto let. Jedná se o tyto dvě uváděné rekonstrukce:  

 

Rekonstrukce  č. 1:  

Domov „Na Zámku“ – rekonstrukce podlahy v I. NP hlavní budovy“ 

Rekonstrukce byla zahájena dne 1. června 2010 a dokončena  14. září 2010.  
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Rekonstrukce č. 2:   

Domov „Na Zámku“ – rekonstrukce venkovních komunikací 

Rekonstrukce byla zahájena dne 7. června 2010 a dokončena  12. srpna 2010.  

Tato akce byla rozdělena do dvou částí:      -    rekonstrukce venkovní komunikace 

- rekonstrukce nádvoří zámku 
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Provedené rekonstrukce zvýšily kvalitu pro pohyb a zlepšily stávající nerovnost 

venkovních komunikací a vnitřní nerovnost chodby v přízemí.  
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Součástí budovy zámku, který slouţí jako domov uţivatelům sociální sluţby, je přilehlá 

3,5 ha zahrada. Prostor zahrady vyuţíváme k pohybovým aktivitám a k terapiím, které jsou 

nedílnou součástí ţivota kaţdodenní terapeutické činnosti.  

Z důvodu podpory do běţného společenského ţivota je třeba zdravotně postiţené 

zapojit do výchovně vzdělávacího procesu a tím podpořit zlepšení socializace našich 

obyvatel.  

  

Míra zapojení do společenského a pracovního ţivota není u všech handicapovaných 

osob stejná. Toto vše ovlivňuje jiţ dosaţený stupeň socializace, který je závislý na stupni  

a druhu postiţení, na uţším či širším prostředí, ve kterém se jedinec pohybuje nebo ţije. 

Dosaţený stupeň socializace není neměnný, jde o proces, který můţe vykazovat vzestup  

a pozitivní vývoj nebo naopak zhoršení podmínek s mírným nebo výrazným sestupem. Tuto 

činnost jsme v uplynulém roce navazovali na předchozí činnost a předchozí detailní 

výchovné nebo pracovní návyky jednotlivých obyvatel. Socializace je pro kaţdého člověka, 

tedy i pro postiţeného nezbytná a je zapotřebí vytvářet takové podmínky, aby i tito občané 

dosáhli maximálního společenského a pracovního zařazení. Splněním těchto podmínek  

se zvyšuje kvalita ţivota lidí, kteří jsou jakýmkoliv způsobem znevýhodněni.  
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2) KONTAKTNÍ ÚDAJE 

 
Název organizace: 

Domov „Na Zámku“, 
příspěvková organizace                                                      

 
Sídlo organizace: 

Nezamyslice, nám. děk. Františka Kvapila 17,   
PSČ  798 26  

 
IČO organizace:          

71197737 
 
Zřizovatel: 

Krajský úřad Olomouckého kraje, 

Olomouc, Jeremenkova 40a,  PSČ  779 11 

IČO:   60609460 

www.kr-olomoucky.cz 
 
 
Statutární zástupce (ředitelka) :  
 

Ing. Bc. Jiřina Krejčí  

tel. a fax:   582 302 080  a  582 388 354 

e-mail:  jkrejci@nazamku.eu 

 
Ekonom (zástupce statutárního orgánu):    

 
Jiřina Horáková 
Tel.:  582 302 088 
e-mail:   jhorakova@nazamku.eu 

 
Sociální pracovnice:      

Mgr. Renáta Přikrylová 
Bc. Alena Skřivánková 
Ivona Kučerová  
Tel.:  582 302 087 
e-mail:  rprikrylova@nazamku.eu 
e-mail:  askrivankova@nazamku.eu 

                                     e-mail:  ikucerova@nazamku.eu 

http://www.kr-olomoucky.cz/
mailto:jkrejci@nazamku.eu
mailto:jhorakova@nazamku.eu
mailto:rprikrylova@nazamku.eu
mailto:askrivankova@nazamku.eu
mailto:ikucerova@nazamku.eu
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Provozní technik: 
Ing. Emil Štefek 
Tel.:  582 302 083 
e-mail:   estefek@nazamku.eu 

 
  

 
Hlavní účetní:      

Lidmila Kňourková  
Tel.:  582 302 081 
e-mail:   lknourkova@nazamku.eu 
  

 
Personální a mzdová účetní:      
 

Judita Dostálová 
Tel.:  582 302 081 
e-mail:   jdostalova@nazamku.eu 
 
  

Vrchní sestra:       
Hedvika Zedníčková  
Tel.:  582 302 082 
e-mail:   ordinace@nazamku.eu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:estefek@nazamku.eu
mailto:lknourkova@nazamku.eu
mailto:jdostalova@nazamku.eu
mailto:ordinace@nazamku.eu
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3) OBECNÉ ZÁSADY ORGANIZACE ŘÍZENÍ 

 
 

V čele organizace je ředitelka, jmenovaná a odvolávaná Radou Olomouckého kraje.   

Ředitelka je statutárním orgánem organizace. 

Ředitelka odpovídá Radě kraje za celkovou činnost a hospodaření organizace, plní       

povinnosti vedoucího organizace a další úkoly vyplývající z obecně závazných právních 

předpisů.  Je oprávněna zastupovat organizaci navenek, jednat jejím jménem ve všech  

věcech týkajících se činnosti organizace v souladu se zřizovací listinou. Jmenuje a odvolává 

svého zástupce, který ji zastupuje v době její nepřítomnosti. 

Základním organizačním vztahem je přímá podřízenost a nadřízenost. 

Činnost  organizace  je  zajišťována  činností  úseku   sociálního,  zdravotního, výchovného,  

ekonomického, stravovacího a provozního.  

Konkrétní úsek řídí vedoucí zaměstnanec jmenovaný ředitelkou organizace. 

V rámci sociálního úseku je sedm domovů, v čele kaţdého domova stojí vedoucí pracovník  

a jsou řízeni vedoucí sociálního úseku.  
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4) VYMEZENÍ HLAVNÍHO ÚČELU  

 
 
Hlavním účelem je poskytování sociálních sluţeb v souladu se zákonem  

č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách.  

Základním předmětem činnosti naší organizace je poskytování sociálních sluţeb 

vymezených v § 35 a  v  § 48 zákona o sociálních sluţbách. 

 

Veřejný závazek Domova "Na Zámku" 

 

POSLÁNÍ 

 
Posláním Domova „Na Zámku“, p.o. Nezamyslice je  maximálním způsobem dětem  

a dospělým osobám s mentálním postiţením v kombinaci s jiným postiţením, kteří vyţadují 

různý stupeň míry podpory, zabezpečit prostřednictvím svých sluţeb ţít maximální měrou 

běţným ţivotem, který se co nejvíce přibliţuje k ţivotnímu standardu běţné (věkově 

srovnatelné) populace ţijící mimo domov s důrazem na individuální potřeby. 

  
CÍLOVÁ SKUPINA 
  
Cílovou skupinou jsou muţi a ţeny ve věku od tří let (horní věková hranice je neomezena) 

s mentálním, smyslovým a  tělesným postiţením. Celková kapacita zařízení je 129 míst. 

 
Sluţbu nemůţeme poskytnou osobám: 

 které výrazně narušují souţití, uţivatelům s problematickým chováním, s psychickou 

poruchou, při niţ můţe ohrozit sebe i druhé, respektive jeho chování znemoţňuje 

souţití s kolektivem 

 s poruchou chování s agresivními projevy a  psychiatrickou diagnózou (psychotici, 

schizofrenici, alkoholici, drogově závislí – toxikomani) 

 kterým nebyl přiznán příspěvek na péči 

 sociální sluţbu je také moţno odmítnout z důvodu neregistrované sluţby, kterou 

zájemce poţaduje, z důvodu kontraindikace a naplněnosti kapacity zařízení. 
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CÍLE POSKYTOVANÉ SLUŢBY 

 Podporovat, vytvářet a udrţovat vztahy uţivatelů s vlastními rodinami  

a dalšími jim blízkými osobami  

 Respektovat a uplatňovat právo uţivatelů podílet se na plánování a průběhu sociální 

sluţby, rekreačních akcích a zapojením do zájmových krouţků   

 Minimalizovat neúčelnou a nadměrnou péči, která znemoţňuje rozvoj dovedností 

uţivatele  

 Rozvíjet a respektovat citový ţivot uţivatelů a umoţnit jim navazovat přátelské 

mezilidské vztahy.   

 Trvalou tendencí práce  v domově je hledání nových cest ke zvyšování úrovně 

rozumových, pohybových, komunikačních i praktických schopností a dovedností  

uţivatelů, a tím i zvyšování kvality jejich ţivota.  

 Organizace zájmové činnosti, kulturního a společenského vyţití, rekreace uţivatelů 

 Zlepšení týmové spolupráce všech pracovníků, prosazení změny v myšlení a chování 

pracovníků 

 Podporovat zvyšování kvalifikace pracovníků, zajistit specializované kurzy - bazální 

stimulace, alternativní komunikace, facilitovaná základní péče apod.  

 

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŢEB 

Naplňování základního poslání  Domova vychází z následujících principů : 

 Ve středu zájmu je vţdy uţivatel, jeho potřeby, zájmy -  výchozím principem       

poskytování sluţeb je vědomí toho, ţe veškeré činnosti provozované zařízením jsou 

vytvářené pro uţivatele sluţeb, nikoli pro personál. 

 

 Princip partnerského přístupu k uţivatelům – jednání všech zaměstnanců zařízení 

respektuje kaţdého uţivatele sluţeb jako rovnocenného partnera, jehoţ názory, 

přání, rozhodnutí jsou vţdy brány váţně. Tento princip je naplňován především  

v procesu vytváření individuálního plánu kaţdého uţivatele sluţeb.  

 

 Základem plánování sluţby jsou individuální přání a cíle  uţivatelů - poskytované 

sluţby se přizpůsobují individuálním potřebám a představám jednotlivých uţivatelů   

v souvislosti s dohodnutými individuálními plány. 

 Uţivatele zapojujeme do plánování a hodnocení sluţby. 
  



 13 

 Základem působení na uţivatele je individuální přístup a respektování jejich práv- 

pracovníci respektují jedinečnost kaţdého člověka bez ohledu na jeho původ, 

etnickou příslušnost, rasu, či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální 

orientaci, ekonomickou situaci, náboţenské a politické přesvědčení. Respektují   

a uznávají právo jedince na seberealizaci tak, aby nedocházelo k omezení takového 

práva u druhé osoby. 

  

 Základem provádění sluţby a podpory je sdílení společných hodnot a cílů všech  

pracovníků a jejich týmová spolupráce.  

 

  Základem kvality prováděné sluţby a podpory je odbornost pracovníků  

a prohlubování  jejich znalostí při soustavném vzdělávání. 

 

 Základem poskytované sluţby a podpory je vyuţívání běţných sluţeb veřejnosti, 

podpora přirozených vztahů a spolupráce s rodinami uţivatelů. 

 

 Ohleduplný, vstřícný a laskavý postoj k uţivatelům. 
 

  Zachování lidské důstojnosti. 
 

  Dodrţováni etického kodexu zaměstnanců domova. 

 

 
NABÍZÍME TYTO ZÁKLADNÍ SLUŢBY:  
 

1. celoroční provoz 

2. ubytovací sluţby 

3. zdravotní péče – ambulantně 

4. sociálně ošetřovatelská péče 

5. sluţby spojené s praním, ţehlením, zašíváním prádla uţivatele 

6. sluţby týkající se estetiky v domově uţivatele (úklid, výzdoba) 

7. sociálně právní pomoc při vyřizování osobních záleţitostí uţivatele (jednání 

s důleţitými institucemi a úřady) 

8. sluţby zahrnující hospodaření s finančními prostředky  

9. zajištění vyuţívání veřejných sluţeb (kadeřník, holič, pedikúra) 

10. zajištění účasti na kulturních programech pořádaných v zařízení 

11. zajištění integrace uţivatelů s veřejností (společenské programy, sportovní  

a rekreační pobyty,  zájezdy, rekondiční pobyty) 

12. sluţby poţadované uţivatelem (osobní zájmy, duchovní péče pro věřící) 
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PRACOVNÍ TERAPIE  
 
Uţivatelům našich sluţeb nabízíme uplatnění v těchto pracovních terapiích: 
 

- Keramická dílna 

- Košíkářská dílna 

- Tkalcovská dílna 

- Koţedělná dílna 

- Zahradnické práce 

- Zooterapie 

- Lamaterapie  

- Ornitoterapie 

- Farmikterapie 
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5) ÚDAJE O UŢIVATELÍCH  

 

Kapacita zařízení:                       120 

Forma pobytu     :                        celoroční  

 

Struktura dle věkového sloţení uţivatelů: 

 

Věková skupina Počet uţivatelů 

3 –   6  let 0 

7 – 12  let 0 

13 – 18  let 8 

19 – 26  let 22 

27 – 65  let 90 

66 – 85  let 4 

nad 85 let 0 

 

Průměrný věk uţivatelů:                40,3 roků 

 

Kapacita ubytování: 

 

Druh pokoje Počet 

Jednolůţkový pokoj 0 

Dvoulůţkový pokoj 16 

Třílůţkový pokoj 15 

Čtyřlůţkový pokoj 12 

 

 

Struktura dle mobilních schopností klientů:  

Trvale upoutaných na lůţko 15  uţivatelů 

Mobilní za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek 12  uţivatelů 

Klienti, jejichţ zdravotní stav vyţaduje nákladnější stravování 16 uţivatelů 
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6)  VÝHLED SOCIÁLNÍ PRÁCE  

 
 

Z pohledu na sociální úsek je moţno konstatovat, ţe se zaměřujeme  

na  zajištění dostupné péče a podpory osobám s mentálním a tělesným postiţením  takovou 

formou, která v co nejvyšší míře odpovídá ţivotu jejich vrstevníků v přirozeném prostředí, 

které posiluje vazby s okolním světem a je co nejméně omezující. V následujícím období  

je nutné vytvořit takovou nabídku sluţeb, která všem uţivatelům umoţní plnohodnotný ţivot 

v komunitě,  naplňování jejich individuálních potřeb a v případě, kdy toto není moţné 

s ohledem na situaci uţivatelů, maximálně přiblíţit pobyt uţivatelů ţivotu v domácím 

prostředí. Jedním z mnoha předpokladů pro zkvalitnění poskytovaných sluţeb je aktivní 

týmová spolupráce všech zaměstnanců. Taktéţ postupné zvyšování kvalifikace  

a kompetence zaměstnanců a funkční systém supervize kontroly by měl vést ke zkvalitnění 

poskytovaných sluţeb. 

 

Do budoucího období se zaměříme na následující oblasti:  

 

1. Umoţnit vyuţívání dalších veřejných sluţeb. Domov při své činnosti vytváří takové 

podmínky, aby uţivatel mohl ţít běţným způsobem ţivota srovnatelným s jeho 

vrstevníky a mohl se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního ţivota 

společnosti. Domov tedy při své činnosti vyuţívá nabídku veřejných sluţeb, které jsou 

pro uţivatele Domova vyuţitelné a dostupné. Nevytváří samoúčelně sluţby uměle 

v zařízení a tím předchází návyku uţivatelů na sociální sluţby. 

 

2. Podporovat kvalitu denního ţivota uţivatelů (partnerský přístup pracovníků, 

respektování ze strany spoluobčanů, ekonomická nezávislost). 

 

3. Podporovat realizace běţných denních aktivit (práce, sociálně-terapeutická dílna  

a s tím navazující pracovní uplatnění v nejbliţším okolí). 

 

4. Sníţení kapacity. V současné době je kapacita domova 124 míst, která není plně 

naplněna. Jako ideální se jeví v průběhu 10-ti let, sníţit kapacitu Domova „Na Zámku“  

na 106 obyvatel. Od 1. 3. 2010 máme schválenou sníţenou kapacitu na 120 

obyvatel. Budoucím výhledem by mělo být sníţení kapacity na 106 obyvatel. S tímto 

plně souvisí koncepční model vytvoření nové sluţby – tj. chráněné bydlení cca. 30 – 

32 obyvatel. K tomuto výhledu oslovíme svého zřizovatele, případně připravíme 
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projekt, který by se stal podkladem pro čerpání finančních prostředků z evropských 

fondů. 

Koncepční model námi poskytované sociální sluţby by se tak skládal ze dvou sluţeb: 

A) pobytová sluţba 

B) chráněné  bydlení  

 

5.  Humanizace poskytování sluţby, tj. zaměřit se na uţivatele jako  

na individualitu v přístupu k uţivateli změnit poměr mezi péčí a podporou  

ve prospěch podpůrných činností. Podpora vede k sebeaktivaci, péče k závislosti. 

Míra podpory závisí na skutečných potřebách člověka, vychází z jeho úrovně 

psychomotorického vývoje, kvalitní odborné diagnostiky, poznání jeho osobnosti  

a cílů vytvořeného osobního plánu rozvoje. 

 

6. Poskytování individuální podpory. Principem individuální podpory  

je individuální přístup k uţivateli, vţdy podle jeho momentálních psychického, 

zdravotního a fyzického stavu, nálady a dalších okolností týkajících  

se uţivatele. Cílem individuální podpory je umoţnit podporovanému člověku 

plnohodnotné proţití ţivota, doprovod na fyzické i psychické úrovni, pomoc  

při zdolávání bariér komunikačních, citových, psychických a fyzických. 

 

7. Aktualizace a dodrţování standardů kvality sociálních sluţeb. Pravidelně budeme 

aktualizovat, vzdělávat pracovníky a tím dodrţovat standardy kvality sociálních 

sluţeb. Neustále budeme prohlubovat principy individuality člověka a nabízet 

odpovídající partnerskou sluţbu ve srovnání s běţnou populací  

a ţivotem v přirozených podmínkách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

7) ÚSEKY DOMOVA 

ÚSEK ZDRAVOTNÍ  

 
Zdravotní úsek zajišťuje zdravotní péči všem uţivatelům domova pod vedením vedoucí 

zdravotního úseku. Zdravotní úsek tvoří 9 zdravotních sester a fyzioterapeutka. Péče  

je poskytována na základě ordinace a vyšetření ošetřujících lékařů,  kteří smluvně zajišťují 

zdravotní péči v našem zařízení. Je zaměřena na péči preventivní, léčebnou  

a ošetřovatelskou.  

 

Lékaři :  

MUDr.  Vít Janoušek         -  privátní praktický lékař    -  4 hodiny týdně 

MUDr.  Jiří Rozkoš            -  psychiatr                          -  1 x za 14 dnů  -  8 hodin 

MUDr.  Margita Mézlová   -  privátní dětská lékařka     -  4 hodiny týdně 

MUDr.  Marcel Šmíd         -  stomatolog                        -  2 hodiny týdně 

MUDr. Jiří Praus               -  neurolog                            -  na pozvání  

Mgr.      Roman Řeţáb      -  psycholog                         -  6 hodin týdně  

  

 
Další odborné  a  speciální  vyšetření   je  uskutečňováno  dle  potřeby  a zdravotního  stavu  

uţivatelů  mimo domov ve spádových oblastech.  

Akutní zdravotní indispozice uţivatelů vyţadující zásah lékaře jsou řešeny pomocí lékařské 

sluţby první pomoci,  popř. rychlou záchrannou sluţbou.  

Doprovod uţivatelům na odborná vyšetření nebo k hospitalizaci do zdravotnických zařízení 

zajišťují pracovníci přímé obsluţné péče, v naléhavých případech zdravotní  personál.  

K nejčastějším odborným  vyšetřením  patří  interní  ambulance, chirurgická ambulance, 

neurologická ambulance, ortopedická ambulance, dále oddělení ORL, urologie, koţní, oční. 

Tyto ambulance navštěvují naši uţivatelé  v Nezamyslicích, Němčicích nad Hanou, Kojetíně  

a v Prostějově. Krátkodobé hospitalizace bývají ve zdravotnických zařízeních  v Nemocnici 

Prostějov, v Psychiatrické léčebně  Kroměříţ, Psychiatrické léčebně  Brno – Černovice,   

ve Fakultní Nemocnici Brno nebo v léčebně Jevíčko. Na doporučení stomatologa jsou naši 

uţivatelé odesíláni k některým stomatochirurgickým zákrokům do Fakultní nemocnice 

Olomouc.  

Ošetřovatelská zdravotní péče poskytovaná našim uţivatelům je vykazována přes zdravotní 

pojišťovny, u kterých jsou uţivatelé registrováni. Na základě vykázaných zdravotních výkonů 

s bodovými hodnotami  účtujeme výši finančních úhrad pojišťovnám, ze kterých se skládá 

rozpočet naší organizace.   
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Rehabilitační péče  

 
Veškerá rehabilitační péče je prováděna fyzioterapeutkou, která spolupracuje s odborným 

lékařem. Vyuţívá rehabilitační místnost, tělocvičnu, v létě prostory zahrady, venkovní bazén  

a v případě potřeby pracuje i na domovech.  

K uţivatelům je přistupováno individuálně a s ohledem na jejich vlastní zájem  

a potřeby. Mimo oblíbené klasické masáţe mají moţnost vyuţít individuální  

i skupinovou LTV, nejčastěji ve formě tělesného cvičení. Z dalších rehabilitačních výkonů  

je aplikována:  míčková facilitace, hydroterapie, termoterapie. Canisterapie je zajišťována 

externě.   

Ve spolupráci s pracovníky jednotlivých domovů je prováděno pravidelné polohování 

imobilních uţivatelů s vyuţitím polohovacích pomůcek. Konzultace potřeby různých 

zdravotních a kompenzačních pomůcek, které usnadňují soběstačnost uţivatelů, probíhá 

rovněţ s fyzioterapeutkou. Ta je v případě potřeby i následně zprostředkuje. Zajišťuje 

zdravotnické pomůcky na poukazy zdravotních pojišťoven, čímţ  je moţné zkvalitnit a ulehčit 

ţivot našich uţivatelů a rozšířit moţnosti pohybu pomocí  invalidních  vozíků a dalších 

zdravotních pomůcek.   

 

ÚSEK PEDAGOGICKÝ  

 
V našem domově máme 19 uţivatelů, kteří plní  povinnou školní docházku  

na základě vyšetření ve Speciálně pedagogickém centru v Prostějově. V areálu domova jsou 

tři třídy Základní školy speciální a dětského domova – Prostějov, Lidická ul. 86,  

ve kterých ţáci pracují dle osnov rehabilitačního vzdělávacího programu.  

Výchovnou činnost v Domově „Na Zámku“ zajišťují vychovatelé a speciální pedagog formou 

bloků výchovných aktivit, které probíhají dopoledne. V odpoledních hodinách pak navazuje 

nabídka různých volnočasových aktivit, jako např. sport - přizpůsobené sporty, atletika, 

míčové hry, bocce, hry pro TMP, zdravotní cvičení, stolní tenis, plavání, hudební aktivity, aj.   

Velmi pozitivní vliv na méně mobilní uţivatele mají techniky jako například – bazální 

stimulace, canisterapie, zooterapie, muzikoterapie apod. Veškeré úsilí pedagogů vychází  

ze zájmů uţivatelů a směřuje k vytvoření co nejvyššího stupně samostatnosti v oblasti 

sebeobsluhy a péče o své nejbliţší okolí. Na výchovném úseku postupujeme podle 

sestaveného ročního aktivizačního programu, který odpovídá individuálním schopnostem  

a moţnostem handicapovaných uţivatelů.  

Pedagogický úsek úzce spolupracuje se sociálním úsekem a nabízí dle všech dostupných 

moţností individuální přístup k jednotlivým obyvatelům a tím moţnost zapojení do integrace, 

socializace a humanizace námi poskytované sluţby.  
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Společným cílem všech je podpora v rozvoji základních smyslových a rozumových 

schopností a podpora k sebeobsluze. Při rozvíjení schopností a dovedností obyvatel zařízení 

vyuţíváme pracovní a jiné aktivizační terapie -  keramická dílna, košíkářská dílna, tkalcovská 

dílna, koţedělná dílna, zooterapie a zahradnické práce 

Velmi vyhledávanou se stala nově vybudovaná zooterapie. Vyuţíváme pro ni příjemná 

zahradní zákoutí, kde obyvatelé Domova „Na Zámku“ nacházejí bezprostřední kontakt 

s přírodou a zvířaty. Kaţdodenní setkávání se zvířaty přináší uţivatelům pocit klidu  

a uspokojení, některým kaţdodenní náplň ţivota. Zooterapii lze povaţovat za léčebnou 

terapii, která je vyhledávaná v široké veřejnosti. Tuto terapii mohou navštěvovat také imobilní 

uţivatelé s vyšším či kombinovaným stupněm postiţení. Zooterapie se tak stala 

vyhledávaným místem a terapií našich obyvatel. Děti a návštěvy přicházející na „Dny 

otevřených dveří“ téţ vyuţily čas k prohlídce a pohlazení zvířat ţijících ve zdejším ustájení  

i místnosti zookoutku. Zooterapie se ubírá dvěma směry a to dodavatelsky (canisterapie  

a hipoterapie) a vlastními prostředky (ornitoterapie, lamaterapie, farmikterapie).  

Zooterapie se stala obdivovanou i v mezinárodním měřítku, kdy nás navštívili hosté ze 

Slovenska, Maďarska a Srbska.  
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Školní docházka  

 

je zajištěna v odloučeném pracovišti Základní školy speciální a dětském domově Prostějov 

v areálu Domova „Na Zámku“ Nezamyslice. Jedná se o tři speciální třídy pro 19 ţáků – 

uţivatelů sluţeb Domova „Na Zámku“ v Nezamyslicích. V nově zrekonstruovaných 

prostorách se ţáci v co největší míře připravují na samostatný ţivot a dle svých moţností  

a schopností se zdokonalují v oblasti sebeobsluhy a hygieny, rozvíjí se jejich smyslové 

vnímání, zapojují se do hudební, výtvarné i tělesné výchovy, učí se základům různých 

pracovních dovedností. Mimo běţnou výuku mají ţáci moţnost se zapojit do různých 

nabízených aktivit v podobě krouţků a zájmových činností jak při škole, tak i ve spolupráci 

s Domovem „Na Zámku“, Občanským sdruţením „Plamínek“ či s MŠ Nezamyslice. Jedná  

se například o práci s keramickou hlínou, sportovně-pohybové aktivity, kulturní akce, 

zooterapii (lamaterapie, canisterapie). Vyuţívají se prvky speciálních a podpůrných terapií – 

bazální stimulace, orofaciální stimulace, muzikoterapie, arteterapie, aromaterapie, 

míčkování, trampoterapie, jóga pro děti, cvičení na rehabilitačních míčích. Kaţdoročně  

se pro ţáky zajišťuje pobyt v přírodě. Školní výuku i všechny nabízené aktivity zajišťuje  

6 pedagogických pracovníků. 
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ÚSEK SOCIÁLNÍ  

 

V Domově „Na Zámku“, p. o. Nezamyslice je poskytována pobytová sociální sluţba.  

Základním předmětem činnosti naší organizace je poskytování sociálních sluţeb, které jsou 

vymezeny v § 35 a § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. Sluţba je 

poskytována 124 uţivatelům, se kterými je uzavřena smlouva o poskytování sociální sluţby. 

Ubytování je poskytnuto na jedno, dvou, tří a čtyřlůţkových pokojích, které jsou umístěny na 

sedmi domovech, díky nimţ tvoří Domov „Na Zámku“ jednotný celek. Celý domov je 

bezbariérový. V Domově „Na Zámku“ p. o. v Nezamyslicích pracuje 45 pracovníků 

v sociálních sluţbách a tři sociální pracovnice.   

Pro uţivatele sluţby je písemně zpracován individuální plán průběhu poskytované sociální 

sluţby včetně osobních cílů, které odpovídají jeho přáním s vyuţitím jeho schopností, 

moţností, způsobu jeho komunikace a jeho motivovanosti. V domově jsou vypracovány 

standardy kvality poskytovaných sociálních sluţeb. Cílem bylo zformulovat soubor interních 

pravidel pro sociální práci domova, vymezit poţadovaný profil pracovníka domova a vymezit 

závazné postoje k  poskytování kvalitních sociálních sluţeb v působnosti domova.  

Standardy kvality poskytovaných sluţeb jsou závazné pro všechny zaměstnance domova. 

Sociální úsek v roce 2010 spolupracoval s odborníky ve věci opatrovnictví a střetu zájmu. 

Sociální úsek se velmi věnoval a opovědně přistupoval při řešení povinností, které plynou 

z občanského zákoníku. Naše sociální sluţba pravidelně nabízí setkání s opatrovníky, kteří 

mají právo připomínkovat různé ţivotní potřeby svých opatrovanců. Tyto potřeby 

opatrovanců konzultujeme pravidelně s vyššími soudními úředníky a s opatrovnickým 

soudem v Prostějově. Celý sociální úsek plně podporuje všechny naše uţivatele 

k moţnostem a zapojení do běţné populace. Za tímto účelem je uţivatelům k dispozicii 

tréninkové bydlení, kde mají moţnost si vyzkoušet běţný ţivot svých vrstevníků se všemii 

souvisejícími náleţitostmi.  

 

ÚSEK  EKONOMICKÝ 

 
Odpovědným pracovníkem ekonomického úseku  je ekonomka. Vypracovává návrh rozpočtu 

na příslušný rok, který schvaluje zřizovatel. Kontroluje hospodaření podle rozpočtu, 

zpracovává zprávy o jeho plnění. Tento úsek vede účetnictví podle zákona  

o účetnictví a dalších platných předpisů. Vypracovává souhrnné účetní výkazy v návaznosti 

na rozpočet. Dále zajišťuje administrativní, mzdovou a personální agendu, platovou agendu, 

operativní evidenci dlouhodobého majetku, pokladní agendu, skladové hospodářství  

a vedení podatelny a spisovny.  
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ÚSEK STRAVOVACÍ 

 

 
Stravovací provoz zajišťuje celoroční stravování uţivatelům domova. Pokrmy jsou 

připravovány v rozsahu podle jednotlivých diet podle přiloţené tabulky:  

 

 
Číslo diety 

 
Druh diety 

 
Číslo diety 

 
Druh diety 

 
Dieta č. 3 

 
Normální 

 
Dieta č. 5 

 
Jaterní 

 
Dieta č. 3 

 
Normální – mletá 

 
Dieta č. 9 

 
Diabetická 

 
Dieta č. 4 

 
Ţlučníková 

 
Dieta č. 9 

 
Diabetická mletá 

 
Dieta č. 4 

 
Ţlučníková mletá 

 
 
Bezlepková 

   
 
Bezmléčná 

 

 

Strava je podávána 5 x denně dle diet v jídelnách jednotlivých domovů. Přání uţivatelů  

je zohledňováno při sestavování jídelníčku, který je schválen stravovací komisí a lékařem. 

Strava je přizpůsobena svým sloţením, mnoţstvím a úpravou věku, zdravotnímu stavu 

uţivatelů a příslušným normám. Máme moţnost výběru ze dvou hlavních jídel pro uţivatele 

(dle obrazové dokumentace) i pro zaměstnance.   

 

ÚSEK  PROVOZNÍ  

 

 
Odpovědným pracovníkem provozního úseku je provozní technik, který zajišťuje technický 

provoz domova (prádelna, údrţba, úklid, kuchyň). Dále zajišťuje pravidelné technické 

prohlídky a revize, zajišťuje práce na zahradě a odpadové hospodářství. Rovněţ řídí 

autoprovoz domova.   

 

V průběhu roku 2010 byly provedeny mimo běţně prováděných servisních prohlídek  

a údrţby strojů a zařízení v celém areálu domova, také větší opravy, k nimţ patří:  

-  oprava zahradního domku  

-  výměna oken v prádelně 

-  oprava šatny pro muţe   

-  oprava sociálního zařízení na 1. domově 
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-  statické zajištění budov: - stolárna 
                                        - strop ve sklepě u kotelny 
 
- oprava kanalizace a jímky v zahradě 

- výměna dveří v části prvního podlaţí  

 

 

V tomto roce proběhly v našem zařízení dvě velké investiční akce, které byly celé 

v reţii našeho zřizovatele Olomouckého kraje. Jedná se o akce:  

 

1)   „Domov „Na Zámku“ – rekonstrukce podlahy v I. NP hlavní budovy“ . 

Rekonstrukce byla zahájena dne 1. června 2010 a dokončena  14. září 2010. Její výše 

dosáhla částky  2 643 277,00 Kč.  

 

2)  „Domov „Na Zámku“ – rekonstrukce venkovních komunikací“ s rozpočtovanou částkou  

3 681 090,00 Kč. Termín  zahájení  dne 7. června  2010 a dokončení  12. srpna 2010.  

Tato akce byla rozdělena do dvou částí, jednou částí byla rekonstrukce venkovní 

komunikace a druhou částí byla rekonstrukce nádvoří zámku.  
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8) EKONOMICKÉ A PERSONÁLNÍ ÚDAJE 

 
 
 
 
STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ: 
 
 
 

Funkce:  Počet: 

Pracovníci v sociálních sluţbách: 45 

Z toho -    přímá obsluţná péče 30 
 

- základní výchovná péče 15 

Sociální pracovnice  3 

Zdravotní sestry 10 

Fyzioterapeut 1 

Speciální pedagog 1 

Vychovatelé 2 

Technicko-hospodářští pracovníci 7 

 Provozní úsek: 21 

Z toho:   -   kuchyně  6 

- prádelna  5 

- údrţba  2 

- zahrada  2 

- úklid  6 

Celkem:  90 
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ROZBOR NÁKLADŮ 
 
 
STANOVENÉ ZÁVAZNÉ UKAZATELE: 
 
 

V souladu s Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/30/16/2010 ze dne 21. ledna 

2010 byl schválen rozpis rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2010 včetně rozpisu  

závazných ukazatelů (dle rozpisu v tabulce).   

 

 
Název poloţky 

 
Rozpočet 

 

 
Skutečnost 

Limit mzdových prostředků 
Zvýšení závazného ukazatele 

 
18 207 000,00 Kč 
18 290 000,00 Kč 

 
 

18 290 000,00 Kč 

Příspěvek na provoz - odpisy 606 000,00 Kč 720 669,00 Kč 

Odvody z investičního fondu - odpisy 454 000,00 Kč 454 000,00 Kč 

 
 

Dne 19. srpna byla schválena naší organizaci úprava závazného ukazatele „limit 

mzdových prostředků“  dle usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/45/51//2010   

o částku  83 000,00 Kč, celková částka činí  18 290 000,00 Kč. Tato částka byla v plné výši 

vyčerpána.  

 

Skutečná výše odpisů činí 720 669,00 Kč. Tento rozdíl vznikl v důsledku 

uskutečněných dvou investičních akcí „Domov „Na Zámku“ – rekonstrukce podlahy v I. NP 

hlavní budovy“  a  „Domov „Na Zámku“ – rekonstrukce venkovních komunikací“, jejichţ 

technické zhodnocení navýšilo plánované odpisy o částku  114 669,00 Kč. Tento přeplatek 

byl uhrazen z vlastních provozních prostředků organizace.  

 

 

 

 
Rozbor hospodaření k  31. 12. 2010 
 
 
Náklady     ..........................     39 001 987, 25 Kč 
                                   
Výnosy      ..........................     39 003 670, 62 Kč 
 
Hospodářský výsledek    ...............    1 683,37 Kč 
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Celkové náklady dle účetní evidence: 
 

Číslo účtu Název účtu Částka 

Účet  501 Spotřeba materiálu  6 486 967,53 Kč 

Účet  502 Spotřeba energie  2 743 549,00 Kč 

Účet  511 Opravy a udrţování 2 434 059,77 Kč 

Účet  512 Cestovné  
 

9 066,00 Kč 

Účet  513 Náklady na prezentaci 6 396,00 Kč 

Účet  518 Ostatní sluţby  1 422 520,89 Kč 

Účet  521 Mzdové náklady  18 290 000,00 Kč 

Účet  524 Zákonné zdravotní a sociální pojištění  6 178 890,00 Kč  

Účet  527 Zákonné sociální náklady   363 164,00 Kč 

Účet  528 Ostatní sociální náklady   39 412,00 Kč 

Účet  531 Daň silniční  5 860,00 Kč 

Účet  549 
 

Ostatní náklady z činnosti  249 727,26 Kč 

Účet  551 Odpisy dlouhodobého majetku  720 669,00 Kč 

Účet  556 Tvorba a zúčtování opravných poloţek  24 187,30 Kč 

Účet  569 Ostatní finanční náklady  27 558,50 Kč 

 Náklady – účtová třída 5 celkem  39 001 987,25 Kč 

 
 
 
Celkové výnosy dle účetní evidence: 
 

Číslo účtu Název účtu Částka 

Účet 601 Trţby za vlastní výrobky  360,00 Kč 

Účet  602 Trţby z prodeje sluţeb  20 964 623,70 Kč 

Účet 603 Výnosy z pronájmu 800,00 Kč 

Účet  621 Aktivace materiálu a zboţí 9 922,50 Kč 

Účet  644 Výnosy z prodeje materiálu 4 170,00 Kč 

Účet  648 Čerpání fondů 204 037,51 Kč 

Účet  649 Ostatní výnosy z činnosti 182 300,19 Kč 

Účet  662 Úroky  46 213,72 Kč  

Účet  671 Výnosy z nároků na prostředky st. rozpočtu  12 220 243,00 Kč 

Účet 672 
Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů 
územních samosprávných celků  

5 371 000,00 Kč 

 Výnosy – účtová třída 6 celkem 39 003 070,62 Kč 
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Investiční náklady a investiční fond: 
 

Zůstatek fondu k 1. 1. 2010 72 526,93  Kč 

Účetní odpisy  720 669,00  Kč 

Investiční dotace z rozpočtu KÚ  779 304,00  Kč 

Odvod z odpisů  -       454 000,00 Kč      

Pořízení automobilu Volkswagen Transporter -      779 304,00  Kč  

Zůstatek k  31. 12 . 2010  339 195,93  Kč 

 

 

 

 
ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY: 
 
 

UZ    13 101       -      199 243,00 Kč 

 

Jedná se o účelové prostředky na vytvoření pracovních příleţitostí formou veřejně 

prospěšných prací u příspěvkové organizace Domov „Na Zámku“ Nezamyslice, dle uzavřené 

dohody č. PVA-V-6/2010  ze dne 30. 3. 2010 a dohody č. PVA-V-57/2010 ze dne   

31. 7. 2010 s Úřadem práce v Prostějově.  Celková výše činila 199 243,00 Kč.  

Tyto prostředky byly v plné výši vyčerpány.  

 

 

UZ     13 305      -     12 021 000,00 Kč 

 

Na základě dopisu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č.j. 2010/6477-221 ze dne  

27. ledna 2010 a usnesení Rady Olomouckého kraje UR/32/17/2010 ze dne 18. února 2010 

nám byla přidělena dotace na podporu poskytování sociálních sluţeb podle § 101 zákona  

č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách  na rok 2010  ve výši  12 021 000,00 Kč.   

Tato dotace byla vyplacena ve třech splátkách: 

1. splátka    4 808 400,00 Kč 

2. splátka    3 606 300,00 Kč 

3. splátka    3 606 300,00 Kč  

 

Celková výše dotace  pro rok 2010 činila  12 021 000,00 Kč  a byla v plné výši vyčerpána. 
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UZ     00 020     -     4 765 000, 00 Kč 

 

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo dne 11. prosince 2009 svým usnesením 

UZ/11/16/2009 rozpočet Olomouckého kraje na rok 2010.  Byl schválen příspěvek na provoz 

na pokrytí deficitu schválené dotace z MPSV ČR.  

Dle usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/52/49/2010 ze dne 18. listopadu 2010 

bylo schváleno zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz o částku 507 000,00 Kč. Po této 

úpravě činí příspěvek  4 765 000,00 Kč.  

 

 

 

UZ    00 011       -     779 304,00 Kč 

 

Na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/11/16/2009  ze dne  

11. 12. 2009 a Rady Olomouckého kraje UR/30/16/2010 ze dne 21. ledna 2010  byl schválen 

investiční příspěvek ve výši 900 000,00 Kč. Tento investiční příspěvek byl určen na investiční 

akci „Mikrobus – náhrada za mikrobus Mazda E 2000“. Byl zakoupen osobní automobil 

kombi VOLKSWAGEN TRANSPORTER v ceně  779 304,00 Kč, SPZ  3M8 5665. 

Z těchto finančních prostředků bylo vyčerpáno  779 304,00 Kč. O výši nevyčerpané 

částky  - 120 696,00 Kč na základě usnesení Rady Olomouckého kraje UR/50/12/2010  

ze dne 21. října 2010, a ţádosti odboru sociálních věcí ze dne 8. 10. 2010 byl sníţen 

rozpočet naší organizace.  
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9) VZDĚLÁVÁNÍ  ZAMĚSTNANCŮ 

 
Zaměstnanci  všech  profesí  se  zúčastňovali   pravidelných  vzdělávacích  seminářů 

v oblasti - zaměřených  na  komunikaci, mezilidské vztahy, řešení krizových situací, tvorbu 

standardů, komunitní plánování, usnadněnou komunikaci mezi pracovníky, ošetřovatelskou 

péči, coţ vede ke zkvalitnění  poskytované sociální sluţby.   

 

 Školení řidičů referentských vozidel 

 Školení v oblasti BOZP a PO      

 Školení řidičů referentských vozidel      

 Školení k zavádění standardů kvality    

 Odborná školení v oblasti účetnictví a ekonomiky   

 Školení v oblasti stravování a systému HACCP  

 Tematické akreditované semináře pro zdravotní sestry 

 Komunikační dovednosti a mezilidské vztahy  

 Vzdělávání v rámci Asociace poskytovatelů sociálních sluţeb ČR – sekce 

pedagogická, sociální, zdravotní, ekonomická, stravovací.  

 Účast na poradách ředitelů PO na Krajském úřadě Olomouckého kraje 

 Účast na poradách ekonomů na KÚ 

 Účast na akcích APSS Olomouckého kraje  

 

Přehled vzdělávacích akcí:  

 20. 1. – Mgr. Dan Blaha - komunikace na pracovišti  
 

 21. 1. 2010 - muzikorapie 

 
 Dne 28. 1. 2010 – individuální plánování  - Mgr. Renáta Přikrylová 

 

 Dne 1. 2. 2010 – muzikoterapie  
 

 Dne 4. 2.  a  16. 2. 2010  – Domov „Na Zámku“ – školení BOZP A PO – Ing. Pavlíček, 
prezenční listiny u Ing. Štefka 

 

 Dne 8. 2. 2010 – Školení pro řidiče referentských vozidel – společenská místnost 
Domova „Na Zámku“ 
 

 Kozov – Valáškův grunt 11. 2. – 12. 2. -  jednání členské základny krajské Asociace 
poskytovatelů sociálních sluţeb ČR – ředitelka Ing. Jiřina Krejčí  

 
 Dne 18. 2.  účast na semináři  Nouzové a havarijní situace SQ č. 14 v Jihlavě – Ing. Emill 

Štefek, Mgr. Renáta Přikrylová a Bc. Alena Skřivánková 
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 Dne 18. 2.  účast na semináři  Nouzové a havarijní situace SQ č. 14 v Jihlavě – Ing. Emill 
Štefek, Mgr. Renáta Přikrylová a Bc. Alena Skřivánková 
 

 Dne  23. 2. 2010 – Olomouc – Lidmila Kňourková – komplexní pohled na finanční 
kontrolu, vztah zřizovatele a příspěvkové organizace  
 

 Dne 25. 2. 2010 – muzikoterapie  
 

 2. 3. 2010 – Olomouc – seminář Evidence majetku příspěvkových organizací a jeho 
vykazování – Lidmila Kňourková 
 

 2. 3. 2010 – Olomouc – akreditovaný seminář O finanční kontrole – Jiřina Horáková 
 

 Ve dnech  3. 3. –  4. 3. Olomouc – XI. Mezinárodní konference k problematice osob se 
specifickými potřebami a VI. Mezinárodní dramaterapeutická konference – Ing. Krejčí 
 

 Ve dnech 4. 3. a 5. 3. 2010 – Praha – Věra Gojišová, Ludmila Nováková – odborný kurz 
Míčková facilitace – 16 hodin  

 

 10. 3. -  seminář k problematice zdravotních výkonů – revizní činnost, vykazování 
zdravotní péče , nejčastější chyby v dokumentaci – Ing. Jiřina Krejčí a Hedvika 
Zedníčková 

 

 Dne 11. 3.  – standard č. 5  - individuální plánování – Mgr. Renáta Přikrylová 
 

 12. 3. 2010 – reforma účetnictví – Jiřina Horáková, Lidmila Kňourková – KÚ Olomouc 
 

 Dne 21. 3. kurz hry na koncovku v Brně – Bc. Drahomíra Kolláriková, Petra Závadská 
 

 24. 3. 2010 – Olomouc – změny v účetnictví – Jiřina Horáková, Lidmila Kňouková 
 

 Dne 24. 3. 2010 – secvičná ke sportovním hrám – Zámeček Střelice – Zd. Kroupa 
 

 Dne 26. 3. 2010 – Zdeněk Kroupa – valná hromada Českého hnutí speciálních 
olympiád  v Praze     

 

 Únor - březen – školení v organizaci – ing. Vyslouţil Zdeněk – školení zaměstnanců o 
nakládání s nebezpečnými chemickými látkami – dle prezenčních listin, zaloţeno Ing. 
Štefek   

 

 30. 3. 2010  účast na kurzu – výuka hry na DIDGERIDOO – Bc. Drahomíra Kolláriková, 
Lukáš Novák, Petra Závadská  
 

 Dne 7. 4. 2010 – aktivní intervence – zaměření na environmentální působení - 
doc.PhDr. Krejčířová, Mgr. Treznerová 

  
 

 Dne 15. 4. 2010 – Judita Dostálová – Olomouc – Spisová sluţba  
 

 Seminář ABENA – nejen pomůcky pro inkontinentní, Tenis club Prostějov  
ve dnech 15. a 16. dubna – Hedvika Zedníčková, Denisa Kuţilková, Jarmila Vláčilová 

 

 28. 4. 2010 – efektivita zooterapie a konzultace k ergoterapii –  Doc. Phdr. Krejčířová 
Olga  a Ing. Iva Treznerová   
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 29. 4. 2010 – Judita Dostálová – Olomouc – program Gordic  
 

 4. 5. 2010 – Faktory tréninkového bydlení - Doc. Phdr. Krejčířová Olga   
 

 Kozov – Valáškův grunt 26. 5. – 27. 5. 2010  -  Ing. Jiřina Krejčí – porada ředitelů 
příspěvkových organizací 

 
 V době od 30. 6. –  2. 7.  2010 – pracovní setkání poskytovatelů sociálních sluţeb ČR 

v Českých Budějovicích – Ing. Jiřina Krejčí 
 

 17. 8.  –  Brno – seminář Finanční kontrola a směrnice – Jiřina Horáková 
 

 Stáţe pro pracovníky –  v termínech 8. 9. 2010  a 13. 10. 2010 v Domově pro seniory  
Soběsuky (16 pracovníků) 

 

 9. 9.  –  Brno  –  změny v účetnictví – Jiřina Horáková 
 

 Dne 14. 9. 2010 – Judita Dostálová – Olomouc – nový katalog prací od 1. 10. 2010 
 

 Dne 12.10.2010 uspořádala naše organizace pro pracovníky v sociálních sluţbách 
akreditovaný kurz „Komunikace s nemocnými a zdravotně postiţenými  (20 pracovníků 
 

 12. 10. 2010 – právní minimum z oblasti pracovního práva v Olomouci – Ing. Jiřina Krejčí 
 

 Dne 19. 10. 2010 – Lidmila Kňourková – nové účetnictví příspěvkových organizací 
 

 Ve dnech 20. 10. – 21. 10. – seminář Integrace jiná cesta IV (projekt EU) – Šubířov – 
Zdeněk Kroupa 
 

 Dne 12.10.2010 uspořádala naše organizace pro pracovníky v sociálních sluţbách 
akreditovaný kurz „Komunikace s nemocnými a zdravotně postiţenými  (20 pracovníků) 

 

 4. – 5. 11. – vzdělávání v oblasti ošetřovatelské péči v pobytových zařízeních – ředitelka 
Ing. Jiřina Krejčí  

 

 4. 11. –  Otrokovice – Moţnosti čerpání prostředků EU – Jiřina Horáková 
 

 Dne 26. 11. 2010 – Olomouc – porada vrchních sester  
 

 29. 11. – Mgr. Dan Blaha - komunikace na pracovišti – všichni pracovníci v sociálních 
sluţbách 
 

 V měsících říjen a listopad - Mgr. Smítalová Kateřina – případová studie - aktivizace 
uţivatelů, rozvoj schopností a zapojení jednotlivců dle jejich individuálního plánu. 

 

 Ve dnech  7. 12.  a  8. 12. 2010 stáţ pro pracovníky ve Fryštáku  na Hrádku - domově pro 
osoby se zdravotním postiţením  (18 pracovníků)  

 

 9. 12. –  Kroměříţ – účetní závěrka v PO – Jiřina Horáková 
 

 Listopad – prosinec - Seminář v rámci projektu Benchmarking poskytovatelů sociálních 
sluţeb Olomouckého kraje – Mgr. Renáta Přikrylová, Jiřina Horáková 

  

 V měsících listopad a prosinec – Doc. Phdr. Krejčířová Olga  a Ing. Iva Treznerová  - 
supervize vztahy na pracovišti, komunikace, vedení lidí, řešení konfliktů.  
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 Pravidelné měsíční lekce muzikoterapie – pedagogové, vychovatelé, pracovníci 
v sociálních sluţbách 

 

 Účast na odborných seminářích, které jsou zaregistrované a schválené ČAS Praha a 
ohodnocené příslušným počtem kreditů, účast na seminářích pořádaných APSS 
Olomouckého kraje – průběţně během roku – zdravotní sestry 

 

 Ostatní administrativní pracovníci – účast na seminářích odpovídající jejich pracovnímu 
zařazení 

 
 
 

 
 
 

Praxe studentů  

 

Naše zařízení také umoţňuje jiţ několik roků odborné praxe studentům středních  

a vyšších odborných škol, při kterých mladí lidé získávají praktické zkušenosti  

s poskytováním individuální podpory a péče osobám se zdravotním postiţením.  

Do zařízení přicházejí rovněţ studenti z PdF UP v Olomouci, Masarykovy univerzity v Brně, 

VOŠ pedagogické v Kroměříţi i jiných škol na praxe dlouhodobé nebo na opakované 

náslechové hodiny. 
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10) KONTROLNÍ ČINNOST 

 

Kontroly provedené vlastními vedoucími zaměstnanci 

 

Kontroly prováděny denně, týdně a měsíčně se zaměřením na dodrţování  

a vyuţívání pracovní doby, předpisů BOZP a PO, ekonomických předpisů, hygieny provozu, 

kaţdodenní  práce  s uţivateli v   souladu  se  standardy  kvality sociální péče apod.    

Zjištěné závady a nedostatky jsou dle moţnosti odstraňovány ihned, popř. v následně 

moţném termínu. Opatření přijatá z výsledků kontrol jsou  projednávána na poradách 

s příslušnou skupinou zaměstnanců. 

    

       

     Kontroly jiných kontrolních orgánů 

 

- Ve dnech 16. a 19. února 2010 proběhla kontrola Oblastního inspektorátu práce  

pro moravskoslezský kraj a olomoucký kraj v oblasti bezpečnosti práce, kterou 

provedl inspektor Ing. Pavel Dohnal. 

 

 Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 

2004 o úředních kontrolách za účelem ověřování dodrţování právních předpisů  

o krmivech a potravinách a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých ţivotních 

podmínkách zvířat, na základě ustanovení § 88 odst. 2zák. č. 258/2000 Sb.,  

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném 

znění a v souladu se zák. č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění, byl 

vykonán státní zdravotní dozor v Domově „Na Zámku“ v Nezamyslicích kontrolním 

orgánem Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci  

dne 8. dubna 2010.   

 

 V měsíci květnu proběhla v našem zařízení kontrola bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek 

vykonané Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky  

na základě ustanovení § 322 zák. č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 

 Dne 23. června 2010 - kontrola odbornými pracovníky zdravotní pojišťovny Metal-

aliance na personální vybavení pracoviště ve smyslu ustanovení § 42 zákona  

č. 48/1997 Sb., v platném znění.  
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 Dne 16. srpna 2010 provedli zaměstnanci Kanceláře veřejného ochránce práv 

systematickou návštěvu v Domově „Na Zámku“  v Nezamyslicích v souladu 

s ustanovením § 1 odst. 3 a 4, § 15 a § 21a, § 25 odst. 6  zákona č. 349/1999 Sb.,  

o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 Pracovníky Krajské hygienické stanice  Olomouckého kraje, územní pracoviště 

Prostějov byla dne 9. listopadu 2010 provedena kontrola stravovacího provozu, 

hygienických poţadavků na stravovací sluţby a o zásadách osobní a provozní 

hygieny při činnostech epidemiologicky závaţných.  

 

 Dne 30. listopadu 2010 provedli pracovníci Finančního úřadu v Prostějově kontrolu 

skutečností rozhodných pro ustanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně  

dle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve věci poskytnuté neinvestiční dotace z kapitoly 313  - MPSV 

státního rozpočtu na rok 2008.    

 

 

 

Závaţná pochybení při kontrolách zjištěna nebyla. 
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11) HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ 

 
 Jedenkrát za rok probíhá pracovní hodnocení všech zaměstnanců a jejich pracovní 

spokojenosti. Toto hodnocení probíhá v následujících etapách. 

 

1. etapa : nejbliţší nadřízený pracovník hodnotí jednotlivé stránky pracovního výkonu  

na pětistupňové škále pomocí hodnotící tabulky. 

 

2. etapa : při osobním pohovoru nadřízený pracovník seznamuje pracovníka s jeho 

ohodnocením. V tomto pohovoru se zaměstnanec vyjadřuje k činnosti organizace, 

navrhuje zlepšení, vznáší náměty na zlepšení, navrhuje svoje další vzdělávání, 

vyjadřuje se ke svojí perspektivě v organizaci. 
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12) SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE ROKU 2010 

 
Na podporu integrace a zapojení osob s mentálním a tělesným postiţením do běţného 

ţivota společnosti jsme pořádali a účastnili se v roce 2010 různých zájmových  

a společenských akcí. 

 
 
LEDEN 

 Tříkrálová sbírka 
 Vystoupení „Zámecké kapely“ Výšovice 
 Solná jeskyně 

                        
 
ÚNOR 

 Turnaj ve stolním tenise Kyjov 
 Kouzelnické představení Katonas 
 Valentýnská zábava v ÚSP Pačlavice 
 Poklad Inků Brno 
 Návštěva solné jeskyně 

 
 
BŘEZEN 

 Pepíkovský turnaj 
 Vincentinum ples 
 Kavárnička v Domově 
 Zemědělský veletrh Brno  
 Divadelní vystoupení  
 Velikonoční výstava 

 
   
DUBEN 

 Aquapark Vyškov 
 Vystoupení „Zámecké kapely“ Stříbrnice 
 Den Země Prostějov 
 Lázně Skalka – rekondiční a ozdravný pobyt 
 Plavecké závody – hodonín 
 Vystoupení Zámecké kapely v soutěţi Nad oblaky 

 
               
KVĚTEN 

 Speciální olympiáda Olomouc 
 Den otevřených dveří 
 Divadlo Kroměříţ 
 Jarmark Kroměříţ 
 Muzikál Baron Prášil – Divadlo Hyberbie Praha 
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ČERVEN 
 Dětský den 
 Sportovní hry Zubří 
 Rekondiční pobyt Chvalčov – Valaška 
 Rekondiční pobyt Vincov Les  
 Škola v přírodě  
 Vystoupení Zámecké kapely Soběsuky,  
 Vystoupení Zámecké kapely Olomouc 
 Pouť Rajhrad, výstava výrobků z terapií 

 
 
ČERVENEC 

 Speciální olympiáda Praha 
 Vystoupení „Zámecké kapely“ Divadelní léto Plumlov 
 Pouť ve Křtinách 
 Zahradní grilování 
 Vyhodnocení pracovních terapií 
 Dinopark Vyškov  

 
     

SRPEN 
 Vyhodnocení terapií 
 Hipoterapie Polkovice 
 Zahradní grilování 
 Pouť u kapličky v Nezamyslicích 
 Výlet na Sv. Hostýn 
 Muzikoterapie v zahradě 
 Vystoupení Zámecké kapely v Tovačově 
 Hudební soutěţ DOREMI 

 
 

ZÁŘÍ 
 Rekondiční pobyt Pastviny 
 Jarmark  při příleţitosti Svatováclavských slavností 
 Atletické přebory Litovel 
 Sportovní hry Střelice 
 Zámecký podzim Rokytnice 
 Benefiční koncert v Nezamyslicích– J. Zelenková, L. Kerndl 
 Vystoupení Zámecké kapely ve Víceměřicích 

 
 

ŘÍJEN 
 Den otevřených dveří 
 Turnaj v kopané Kyjov 
 Divadelní pátky v Němčicích nad Hanou  
 Lázně Skalka – lázeňský pobyt 
 ZOO Svatý Kopeček – Rozloučení s létem – vystoupení Zámecké kapely 
 Sportovní hry pro těţce mentálně postiţené Němčice nad Hanou 
 Finále soutěţe Nad oblaky, Olomouc 
 Turnaj ve stolním tenise, Zlín 
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LISTOPAD 
 Slunce svítí všem – festival Mladá Boleslav 
 Hubertská mše v Dubu na Moravě – ministrování uţivatelů Domova 
 Den tolerance – integrační den ve spolupráci s místní ZŠ 
 Preventivní program Policie ČR – bezpečnost silničního provozu 
 Den otevřených dveří 
 Kateřinská zábava v Rokytnici 
 Hanácké ples Nezamyslice 
 Beseda s nezamyslickým děkanem o adventu 

 
              
PROSINEC 

 Vánoční koncert 
 Vánoční výstava 
 Vystoupení Zámecké kapely Stříbrnice 

             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41 

13) ZÁVĚR 

 
Předcházející kapitoly výroční zprávy za rok 2010 nám dovolily nahlédnout do uplynulého 

roku.  

Organizace hospodařila v roce 2010 s hospodářským výsledkem 1 683,37  Kč, neměla 

ţádné manko ani škody, nebyly jí uloţeny sankce, penále ani pokuty a nemá ţádné 

pohledávky. Závazné ukazatele finančního vztahu k rozpočtu kraje  byly splněny. 

Realizované akce  přispěly ke zlepšení  technického stavu budov a ke zkvalitnění ţivota 

našich uţivatelů a rovněţ ke zlepšení pracovního prostředí  a  podmínek pro práci našich 

pracovníků 

Bylo velmi náročné při kaţdodenním provozu zvládnout rekonstrukci nerovnosti podlahy 

v přízemí a zajistit dle smlouvy stravu našim uţivatelům. Díky přístupu všech pracovníků  

se toto podařilo zvládnout a splnit bez jakéhokoliv způsobeného zranění nebo pracovního 

úrazu. Vţdyť lidský faktor je v kaţdém z nás a malé zaváhání někdy nelze vzít zpět.  

Rok 2010 se stal významným pro zkvalitnění moţnosti pohybu našich obyvatel  

a napomůţe při zdolávání bezpečnosti a předcházení pracovnímu úrazu z důvodu nerovnosti 

podlah a venkovních komunikací.  

 
 
 
 
 
 
 

             Ing. Jiřina Krejčí  
                    ředitelka  
Domova „Na Zámku“, p.o.  Nezamyslice 
 
 

 

 
 
 
 
V Nezamyslicích dne 10. 3. 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


