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1  ÚVOD  

Příspěvková organizace Domov „Na Zámku“ se sídlem náměstí děkana Františka Kvapila 

číslo 17, Nezamyslice, PSČ 798 26, jejímţ zřizovatelem je Olomoucký kraj, Jeremenkova 

40a, Olomouc, PSČ 779 11, IČ: 60609460, byla zřízena ke dni 1. 1. 2004 na dobu neurčitou 

a nevykonává ţádnou doplňkovou činnost. Je zapsána v obchodním rejstříku vedeného 

Krajským soudem v Brně.  Nachází se v areálu bývalého zámečku z roku 1764. Později objekt 

slouţil jako klášter, škola pro bohaté mladé dámy. Po roce 1945 zde byli umístěni sirotci 

a později osoby s mentálním postiţením. Do roku 1976 fungovala na zámku také obecná 

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

Základním účelem a předmětem činnosti organizace je poskytování komplexních sluţeb 

sociální péče včetně léčebně preventivní péče mentálně postiţené mládeţi a dospělým. 

Zařízení poskytuje celoroční pobyt a komplexní sociální sluţby 123 uţivatelům.  

Do těchto sluţeb je zahrnuto: ubytování, stravování, praní a drobné opravy loţního a osobního 

prádla, úklid a odborné činnosti, jako je výchovná, zdravotní a rehabilitační péče.  Pro rozvoj 

uţivatelů nabízíme pracovní terapie, kulturně-společenské vyţití, moţnosti přednášek  

dle zájmu uţivatelů a také moţnost účastnit se duchovního ţivota dle náboţenské svobody. 

Velmi důleţitá je individuální podpora, jejímţ principem je individuální přístup 

k uţivateli, vţdy podle jeho momentálního 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. 
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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.:   582 302 080   

fax:   582 388 354 

e-mail:  jkrejci@nazamku.eu 

 

Ekonom (zástupce statutárního orgánu):    
 

Bc. 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 

 

Provozní technik: 
Ing. Emil Štefek 

tel.:  582 302 083 

e-mail:   estefek@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
mailto:estefek@nazamku.eu
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Hlavní účetní:      
Jana Cmarová 

tel.:   582 388 220 

e-mail:   jcmarova@nazamku.eu 

  

 

Personální a mzdová účetní:      
 

Judita Dostálová 

tel.:  582 302 081 

e-mail:   jdostalova@nazamku.eu 

 

  

Vedoucí zdravotního úseku:       
Hedvika Zedníčková  

tel.:  582 302 082 

e-mail:   ordinace@nazamku.eu  
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3 ORGANIZACE ŘÍZENÍ  

 

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

Ředitelka je statutárním orgánem organizace. 

Ředitelka odpovídá Radě Olomouckého 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 je vedoucí daného domova a jejich řídícím pracovníkem je vedoucí sociálního úseku.  
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4 VYMEZENÍ HLAVNÍHO ÚČELU 

POSLÁNÍ 

 

Posláním Domova „Na Zámku“, p. o. Nezamyslice je poskytnout svým uţivatelům nezbytnou 

podporu a umoţnit jim, aby mohli ţít takovým způsobem ţivota, který je charakteristický pro 

jejich vrstevníky ţijící mezi běţnou populací.   

 

CÍLOVÁ SKUPINA 

  

Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním postiţením v kombinaci s dalším handicapem, 

jejichţ situace vyţaduje pravidelnou podporu a pomoc jiné osoby. Nejmladší klienty tvoří děti 

od tří let, horní věková hranice je neomezena. Celková kapacita zařízení je 120 míst.  

  

Důvody pro odmítnutí sjednání sociální sluţby ze strany organizace  

Podle § 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách můţe organizace odmítnout 

poskytnutí sociální sluţby zájemcům pouze tehdy, pokud:   

 ţádají o sociální sluţbu, kterou zařízení neposkytuje, a to i s ohledem  

na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních sluţeb, 

 nemá zařízení dostatečnou volnou kapacitu k poskytnutí sociální sluţby, 

 zdravotní stav ţadatele vylučuje poskytnutí pobytové sluţby, 

 nemají přiznaný příspěvek na péči. 

  

CÍLE POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŢBY 

 podporovat uţivatele v samostatném rozhodování, a to i v kaţdodenních 

maličkostech, 

 podporovat, vytvářet a udrţovat vztahy uţivatelů s vlastními rodinami a dalšími jim 

blízkými osobami, 

 podporovat uţivatele při plánování vlastního ţivota, při stanovování osobních cílů, 

 podporovat uţivatele podílet se na plánování a průběhu sociální sluţby, 

 pomáhat klientům uplatňovat svá běţná občanská práva, znát a plnit i povinnosti, 

které z těchto práv vyplývají, 

 podporovat uţivatele v rozvíjení a udrţení pracovních dovedností a v uplatnění 

jejich zájmů a zálib, 
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 pomáhat klientům s řešením jejich problémů vycházejících z jejich zdravotního 

stavu, sociální situace nebo nedostatečných schopností, 

 rozvíjet a respektovat citový ţivot uţivatelů a umoţnit jim navazovat přátelské 

mezilidské vztahy,  

 hledat nové cesty ke zvyšování úrovně rozumových, pohybových, komunikačních 

i praktických schopností a dovedností uţivatelů, a tím i zvyšovat kvality jejich 

ţivota, 

 zlepšit týmovou spolupráci všech pracovníků, prosadit změny v myšlení a chování 

pracovníků, 

 podporovat zvyšování kvalifikace pracovníků, zajistit specializované kurzy - 

bazální stimulace, alternativní komunikace, facilitovaná základní péče apod. 

 

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŢBY 

Při vlastní práci - při naplňování poslání a cílů zařízení - vycházíme mimo jiné z následujících 

zásad, které se snaţíme důsledně dodrţovat:  

 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, 

 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,  
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 respektujeme, ţe rodina a blízcí lidé našich klientů jsou pro poskytování sociálních 

sluţeb důleţitými partnery, 

 podporujeme kaţdodenní vyuţívání běţně dostupných veřejných sluţeb a rozvíjení 

otevřených vztahů v místní komunitě, 

 při poskytování sluţeb zachováváme diskrétnost a mlčenlivost o citlivých 

a osobních informacích našich klientů, 

 poskytování sluţeb stavíme na týmové práci, 

 základem kvality prováděné sluţby a podpory je odbornost pracovníků 

a prohlubování jejich znalostí při soustavném vzdělávání, 

 chceme vytvářet domov a ne instituci. 

 

NABÍZÍME TYTO ZÁKLADNÍ SLUŢBY: 

 celoroční provoz, 

 ubytovací sluţby, 

 zdravotní péče – ambulantně, 

 sociálně ošetřovatelská péče, 

 sluţby spojené s praním, ţehlením, zašíváním prádla uţivatele, 

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

 sociálně právní pomoc při vyřizování osobních záleţitostí uţivatele (jednání 

s důleţitými institucemi a úřady), 

 sluţby zahrnující hospodaření s finančními prostředky,  

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

 zajištění účasti na kulturních programech pořádaných v zařízení, 

 zajištění integrace uţivatelů s veřejností, 

 sluţby poţadované uţivatelem (osobní zájmy, duchovní péče pro věřící). 
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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 6 

19 – 26  let 24 

27 – 65  let 88 

66 – 85  let 4 

nad 85 let 0 

 

Průměrný věk uţivatelů:                41,1 roků 

 

Kapacita ubytování: 

Druh pokoje Počet 

Jednolůţkový pokoj 1 

Dvoulůţkový pokoj 16 

Třílůţkový pokoj 17 

Čtyřlůţkový pokoj 10 

 

 

Struktura dle mobilních schopností klientů:  

Trvale upoutaných na lůţko 14 uţivatelů 

Mobilní za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek 13 uţivatelů 

Klienti, jejichţ zdravotní stav vyţaduje nákladnější stravování 16 uţivatelů 
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Stupeň závislosti: 

 

Závislost Počet uţivatelů 

I. stupně Lehká 20 

II. stupně Středně těţká 43 

III. stupně Těţká  25 

IV. stupně Úplná  31 
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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 123 míst. Od 1. 3. 2010 máme 

schválenou sníţenou kapacitu na 120 obyvatel.  Jako ideální se jeví v průběhu 10-ti let 

sníţit kapacitu Domova „Na Zámku“ 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 projekt, který by se stal 

podkladem pro čerpání finančních prostředků z evropských fondů. 
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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.  
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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. Zdravotní 

a ošetřovatelské 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 

 

1. Odborná  a  speciální  vyšetření   jsou  uskutečňována  dle zdravotního stavu a potřeby 

uţivatelů mimo domov ve spádových oblastech. Akutní zdravotní indispozice 

uţivatelů vyţadující zásah lékaře jsou řešeny pomocí lékařské sluţby první pomoci, 

popř. rychlou záchrannou sluţbou u stavů ohroţujících lidský ţivot. Doprovod 

uţivatelů na odborná vyšetření nebo k hospitalizaci do zdravotnických zařízení 

zajišťují pracovníci přímé péče, v naléhavých případech zdravotní sestry.  

2. Nejčastější vyuţívaná odborná vyšetření jsou: neurologická ambulance, chirurgická 

ambulance, interní ambulance, ortopedická ambulance, dále oddělení ORL, urologie, 

koţní a oční.  

3. Tyto odborné ambulance navštěvují uţivatelé domova v Nezamyslicích, Němčicích 

nad Hanou, Prostějově a Kojetíně.  Uţivatelé bývají hospitalizováni v Nemocnici 

Prostějov, ve Fakultní Nemocnici Brno, v Nemocnici Přerov, v Psychiatrické léčebně 

Kroměříţ nebo v léčebně Jevíčko. Na doporučení stomatologa jsou naši uţivatelé 

odesíláni k některým stomatochirurgickým zákrokům do Fakultní nemocnice 

Olomouc.  

4. Ošetřovatelská zdravotní péče, která je poskytovaná uţivatelům našeho domova 

je vykazována přes zdravotní pojišťovny, u kterých jsou naši uţivatelé registrováni. 
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Rehabilitační péče  

  

Rehabilitaci zajišťuje fyzioterapeutka. Pracuje na základě doporučení lékaře nebo 

osobního plánu uţivatele. Zaměřuje se zejména na imobilní uţivatele domova.   Nejčastěji 

dochází přímo na jednotlivé domovy. Její snahou co nejvíce ovlivnit spastický syndrom, 

zlepšit nebo alespoň zachovat kloubní hybnost, předcházet zdravotním komplikacím. 

Vyuţívá dostupné pomůcky: přenosný perličkový rošt, gelové sáčky, speciální molitanové 

míčky, nejrůznější polohovací pomůcky a nově přístroj Motomed. 

Spolupracuje se zaměstnanci jednotlivých domovů i Speciální školy, která se nachází 

v prostorách zařízení. Na tomto základě provádí konzultaci ohledně kompenzačních pomůcek 

a ortopedické obuvi a následně zprostředkovává jejich dodání. 

Zde je důleţitá i spolupráce při polohování imobilních uţivatelů a rozvoji sebeobsluhy. 

V případě zájmu se zúčastňuje i na tématických akcích domovů, kde vyuţívá různé léčebné 

metody (např. míčkovou faciltaci, rozvoj motoriky a senzomotoriky, prvky Bazální 

stimulace). 

Další léčebné metody jako je Canisterapie, Muzikoterapie a masáţe Šiatzu probíhají pod 

vedením kvalifikovaných pracovníků, kteří dojíţdí do zařízení v pravidelných intervalech 

(tj. 1 x za týden aţ 14 dní). 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

ÚSEK VÝCHOVNÝ 

 

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 imobilní 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.  

 

V Domově „Na Zámku“ v Nezamyslicích probíhá uţ déle neţ dva roky terapie 

se zvířaty, tzv. zooterapie. 

 Principem všech zooterapií je pozitivní léčebné působení zvířete na člověka. Zvíře 

je vţdy v roli prostředníka, tzv. koterapeuta, a můţe tak zprostředkovat komunikaci s okolním 

světem, rozveselit ve smutných chvílích, pomoci od fyzické bolesti apod. Na druhém konci 

vodítka či opratí je vţdy člověk – zooterapeut. Dle zvířecího druhu rozlišujeme různé typy 

terapií, například canisterapie pracuje se psy, felinoterapie vyuţívá kočky atp. V Domově 

„Na Zámku“ se zaměřujeme především na lamaterapii, která je zaloţena na kontaktu člověka 

a lamy. Význam terapie spočívá ve vzájemném sblíţení s němou tváří, která pak pomáhá 

uţivatelům při zdolávání problémů spojených s jejich postiţením. Zklidňuje hyperaktivní 

a agresivní osobnosti, zároveň dokáţe aktivizovat apatické jedince. Shrneme-li tedy význam 

zooterapie, můţeme říci, ţe celkově zlepšuje kvalitu ţivota našich svěřenců a podporuje 

návrat k přírodě v dnešním přetechnizovaném světě.  

Jak jsme začínali? Původně byl v areálu Domova vybudován zookoutek s malými 

domácími zvířaty, ke kterým zhruba po půl roce přibyly první dvě lamy. V současné době 

máme ve výbězích tři ovce valašky, dvě ovce kamerunské, tři kozy kašmírské, tři zakrslé 

kozy a dvě lamy alpacy. Všechna zvířata jsou deponována ze zoologické zahrady na Svatém 

Kopečku v Olomouci. 
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Zooterapii jsme začínali pozorováním zvířat a jejich ţivota z povzdálí, později 

z blízka. Klienti domova měli moţnost osahat si zvířátka, pohladit a krmit je přímo z ruky. 

Těchto aktivit se podle moţností (aktuální stav počasí) účastnili také imobilní uţivatelé.  

U nich se terapie setkala s velkým ohlasem, a proto jsme hledali další moţnosti, jak 

ji nabídnout většímu okruhu zájemců. Rozšířili jsme chov o dvě lamy. Nejprve bylo potřeba, 

aby si nový přírůstek zvykl na ostatní drobná zvířata ve výbězích a teprve potom se pomalu 

navzájem seznamoval s našimi klienty. Zhruba po půl roce adaptace jsme mohli zahájit první 

lekce tzv. lamaterapie, coţ je terapie, při které klient pod dohledem terapeuta lamu pase 

a vodí po zahradě či blízkém okolí. 

Lamaterapie u nás probíhá celoročně ve všech pracovních dnech formou půlhodinových lekcí, 

a to dvakrát denně. Do uvedené aktivity je zapojeno zhruba čtyřicet uţivatelů, kteří dochází 

ke zvířatům na základě vypracovaného rozpisu. Zařazeni jsou klienti s mentálním postiţením, 

autistickými rysy, prvky agrese, hyperaktivitou, problémy komunikovat s okolním světem 

a uţivatelé se zoofóbií. S lamaterapií úzce souvisí i péče o samotná zvířata, ta je odborně 

označována jako farmingterapie. Klienti pod vedením svých terapeutů zajišťují pravidelné 

krmení, úklid výběhů a další související práce. Pomalu ale jistě se dostavují první pozitivní 

výsledky. Uţivatelé se po boku zvířat zklidňují, odbourává se jejich strach ze zvířat. Vylaďuje 

se jejich psychika, rozšiřuje se náplň dne, dostávají se do uţšího kontaktu s přírodou, vnímají 

změny ročních období, získávají nové poznatky o ţivé a neţivé přírodě. 

Jelikoţ se naše zooterapie setkala s velkým ohlasem, byla u příleţitosti Dne 

otevřených dveří a zároveň Svatováclavských oslav zpřístupněna veřejnosti.  

Moţná právě pro dobré zkušenosti se zooterapií jsme byli vybráni našim zřizovatelem 

Krajským úřadem Olomouckého kraje k prezentaci poskytovaných sociálních sluţeb, zejména 

zooterapie a lamaterapie, i jiným zařízením. Tyto terapie jsme předvedli dne 8. června na tzv. 

Krajské lamaterapii delegacím ze zařízení Olomouckého kraje vedenými náměstkyní 

hejtmana Olomouckého kraje paní Mgr. Yvonou Kubjátovou a vedoucí odboru sociálních 

věcí PhDr. Markétou Čoţíkovou.  

Na konci června se v Nezamyslicích konala Mezinárodní lamaterapie. Zúčastnili se jí 

delegáti ze Slovenska a Maďarska, kteří zastupovali zařízení poskytující různé sociální 

sluţby.  

V rámci celoevropské konference poskytovatelů sociálních sluţeb pořádané 

Olomouckým krajem ve dnech 3. – 6. října 2011, zavítalo do našeho zařízení 39 zahraničních 

hostů z 10 evropských zemí. Poskytovanou sociální sluţbu jsme tak měli moţnost přestavit 

zástupcům z Finska, Německa, Rumunska, Maďarska, Polska, Holandska, Francie, Litvy, 
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Lotyšska a Chorvatska. Všem hostům se v domově velmi líbilo a neskrývali překvapení 

z dobré kvality poskytované sluţby. 

V úterý dne 18. října 2011 k nám zavítala pětičlenná delegace z USA vedená senátorem 

státu Kentucky. Všem se u nás líbilo a našimi poskytovanými sluţbami byli nadšeni. Proto 

budeme v našem snaţení pokračovat i nadále, a usilovat tak o další zlepšení poskytovaných 

sluţeb. 
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Školní docházka 

 

Povinná školní docházka našich klientů je zajištěna v pronajatém pracovišti ZŠ a DD 

Prostějov v areálu Domova „Na Zámku“. Tvoří ji 3 třídy, do kterých dochází celkem 19 ţáků 

s mentálním postiţením a kombinovanými vadami. Zde proţívají své malé kaţdodenní 

radosti, ale i povinnosti. A právě k nim patří i povinnost školní docházky. 

Škola byla pro postiţené děti zřízena uţ před jedenácti lety. Dnes zde pracuje 

6 pedagogických pracovníků.  

Ţáci se „ učí „ podle osnov Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy, dále 

podle Školního vzdělávacího programu ZŠ a DD Prostějov „ Je nám spolu dobře“, kaţdé 

z nich má svůj individuální výchovně vzdělávací plán. Vyučování se nedá příliš srovnávat 

s běţnou výukou, vţdyť v lavicích najdeme ţáky s dětskou mozkovou obrnou, které 

se mnohdy nemohou zcela samostatně pohybovat, jiné mají Downův syndrom, jeţ silně 

poznamenává duševní i tělesný vývoj, další ţáčci jsou postiţeni závaţným autismem. 

Smyslem práce s dětmi je naučit je orientovat se ve společnosti, zvládnout základy 

sebeobsluhy, rozvíjet smysly, pohybové dovednosti a schopnosti. 

Pobyt dětí ve speciální škole má velký přínos pro obohacení jejich ţivota, kaţdá maličkost, 

kterou se naučí, je povaţována za velký úspěch. Pracovat s těmito dětmi vyţaduje velkou 

trpělivost, jejich dovednosti je nutné neustále procvičovat a prohlubovat. Práce učitelek 

s dětmi, které se jen s obtíţemi dokáţí vyjádřit, je náročná, vyţaduje nejen mimořádnou míru 

trpělivosti, ale především lásku a skutečný vztah. Ţádný handicap však není překáţkou v tom, 

abychom ţákům nabízeli stejné aktivity, jako proţívají zdravé děti, ať uţ se jedná o kulturní, 

společenské i sportovní akce, pobyty ve škole v přírodě či jen třeba posezení u táboráku nebo 

na zmrzlinovém poháru v restauraci. 
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ÚSEK SOCIÁLNÍ  

 

V Domově „Na Zámku“, p. o. je poskytována sluţba Domov pro osoby se zdravotním 

postiţením dle zákona č. 108/2006 Sb. a dle § 48 je poskytována formou pobytovou. V roce 

2011 byla sluţba poskytována 123 uţivatelům, na základě smlouvy o poskytování sociální 

sluţby. Ubytování je poskytováno na jedno, dvou, tří a čtyřlůţkových pokojích, které jsou 

celkem na sedmi domovech, díky nimţ tvoří Domov „Na Zámku“ jednotný celek. Celý 

domov je bezbariérový.   

Sociální péči v domově zajišťují sociální pracovníci a dále v přímé péči pracovníci 

v sociálních sluţbách. Sociální úsek byl v roce 2011 tvořen třemi sociálními pracovníky 

a dále 39-ti pracovníky v sociálních sluţbách v přímé péči. Úkolem sociálních pracovníků 

bylo především zajištění odborných sociálních úkonů spojených s pobytem uţivatelů 

v organizaci. Těmi jsou především sjednávání a změny sluţby, úhrady za pobyt, stravu, péči, 

správa osobních finančních prostředků klientů na depozitním účtu, pomoc při zajišťování 

úředních záleţitostí. Nedílnou součástí náplně sociálních pracovníků bylo i poskytování 

základního sociálně právního poradenství. 

Úkolem pracovníků sociální péče bylo zajistit kaţdodenní péči a podporu jednotlivým 

uţivatelům, a to zejména v oblasti sebeobsluhy, hygieny, stravování, péče o osobní věci, 

zajišťování volnočasových a aktivizačních činností, pomoc s nákupy a osobními záleţitostmi, 

s doprovody za vlastními zájmy apod. 

S ohledem na poţadavek přizpůsobení sluţby individuálním poţadavkům jednotlivých 

uţivatelů vyuţívali pracovníci sociální péče zavedený systém klíčových pracovníků 

a individuálního plánování, který vychází se systémů Standardů kvality, které jsou v zařízení 

zavedeny.   Se standardy kvality se neustále pracuje a vyuţívají se při kaţdodenní práci.  
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ÚSEK PRACOVNÍCH TERAPIÍ 

 

 

Obyvatelům Domova „Na Zámku“ nabízíme uplatnění v těchto pracovních terapiích: 

 keramická dílna, 

 košíkářská dílna, 

 tkalcovská dílna, 

 koţedělná dílna, 

 zahradnické práce. 

 

Keramická dílna 

Do keramické dílny docházejí uţivatelé od pondělí do pátku od 8,30 do 11,30 hodin 

a od 13 do 14,30 hodin. Dopolední činnost je vyhrazena pro stálou skupinu asi 7 uţivatelů, 

odpoledne do dílny chodí uţivatelé dle vlastního zájmu. Věnují se výrobě drobných 

dekorativních předmětů – váziček, misek, obrázků, sošek a podobně. Uţivatelé při jejich 

výrobě pouţívají předloh, které jim terapeutka přichystá, ale zároveň uplatňují vlastní fantazii. 

To dává výrobkům jedinečnost a originalitu. Někteří se také učí točit keramiku na kruhu, coţ 

patří k nejsloţitějším pracem v dílně. Výsledkem jsou obaly na květináče, hrníčky, dţbánky 

a mnoho dalších předmětů. Výrobky se nejprve usuší, pak se vypálí v peci, naglazují se a opět 

se vypálí. Dílnu navštěvují uţivatelé se všemi stupni postiţení, úkolem terapeutky je jim 

nachystat takovou činnost, aby si při ní procvičovali motoriku, vlastníma rukama vytvořili 

něco hezkého a současně z práce měli radost. 

 

 

Košíkářská dílna 

V košíkářské dílně se vytvořila skupina 9 uţivatelů, kteří sem pravidelně dochází 

v dopoledních i odpoledních hodinách. K vytváření výrobků z proutí je třeba zručnost, umět 

počítat, udrţet poţadovaný tvar výrobku a hlavně mít trpělivost a pečlivost. Materiál 

na výrobu kupujeme a také si sami pěstujeme. V areálu zahrady byl vysazen prutník, 

ze kterého je vyřezané proutí zpracováno v naší dílně. Z dílny vychází misky, ošatky, tácky, 

košíčky a mnoho dalších výrobků určených k dekoraci a uţitku. 
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Koţedělná dílna 

Uţivatelé, kteří jsou manuálně zruční, ale jiţ nezvládají fyzickou práci, navštěvují 

dílnu, kde se vyrábějí koţenkové papuče, pouzdra na brýle a drobné předměty. Pro tuto práci 

je třeba mít i trpělivost a pečlivost. Do této terapie dochází stálá skupinka starších uţivatel 

od pondělí do pátku dopoledne. 

 

Tkalcovská dílna 

Velmi oblíbenou se stala práce ve tkalcovské dílně, protoţe o ručně tkané koberečky 

je velký zájem, a i kdyţ se práce na stavu a motání materiálu do klubek dá povaţovat 

za jednotvárnou a jednoduchou činnost, vyţaduje určitou dávku zručnosti a šikovnosti. 

Vyrábíme koberečky, které se dají pouţít jako předloţky, přehozy, sedáky na ţidle i klasické 

běhouny. Celkem je v této terapii zapojeno asi 15 uţivatelů. 

 

Zahradnické práce 

V areálu Domova se nachází velká zahrada, která je vyuţívána jak k relaxaci 

a odpočinku uţivatel, tak i k pěstování ovoce, zeleniny a květin. Od jara do podzimu uţivatelé 

se svým terapeutem vykonávají práce v zahradě, starají se o záhony se zeleninou, sbírají 

ovoce, provádějí terénní úpravy a údrţbu zelených ploch, v zimě pracují ve skleníku 

a odklízejí sníh. Do prací na zahradě jsou zapojováni všichni uţivatelé domova dle svých 

moţností a schopností. Vše, co je na zahradě vypěstováno, je zpracováno v domově.  
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ÚSEK EKONOMICKÝ 

 

Odpovědným pracovníkem ekonomického úseku je ekonomka. Spadá přímo 

pod ředitelku zařízení, řídí a kontroluje činnost účetních a skladové účetní. Vypracovává 

návrh rozpočtu na příslušný rok, který schvaluje zřizovatel. Zajišťuje správu rozpočtu 

zařízení, sledování, projednávání a zúčtovávání plnění rozpočtu s rozpočtujícím orgánem, 

realizaci příjmových a výdajových stránek rozpočtu včetně návrhu opatření při jejich neplnění 

nebo kontrola hospodaření podle rozpočtu včetně sledování vývoje, provádění rozboru 

a stanovování návrhů na opatření, navrhování, přijímání a projednávání rozpočtových změn.   

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 PROVOZNÍ  
 

 
Odpovědným pracovníkem provozního úseku je provozní technik. Spadá přímo 

pod ředitelku zařízení, řídí, organizuje a kontroluje činnost jednotlivých úseků – kuchyně, 

prádelny, úklidu, údrţby a zahrady.   

Stravování je zabezpečeno vlastní kuchyní, kde proběhla v roce 2011 velká 

rekonstrukce.  Stravovací provoz zajišťuje celoroční stravování uţivatelům i zaměstnancům 

domova. Stravování se poskytuje v souladu se zásadami správné výţivy, s ohledem na věk, 

zdravotní stav uţivatelů a podle stravovacích jednotek. Celodenním stravováním se rozumí 

snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina a večeře.  U diety diabetické 

je připravována druhá večeře. 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. Zaměstnanci se stravují v jídelně. Ve stravovacím provozu 

domova se připravuje cca 120 pokrmů celodenní stravy pro vlastní uţivatele a přibliţně 

55 obědů pro vlastní zaměstnance přítomné v pracovním procesu. 

Pracoviště úklidu zajišťuje úklid společných prostor i prostor jednotlivých domovů.   

Prádelenský provoz zajišťuje kompletní prádelenské sluţby včetně drobných oprav 

prádla a ošacení uţivatelů ve vlastní prádelně. Také pere ochranné pracovní oděvy 

zaměstnancům zařízení.  

V průběhu roku 2011 byly provedeny mimo běţně prováděných servisních prohlídek  

a údrţby strojů a zařízení v celém areálu domova, také větší opravy a rekonstrukce, které 

přispěly ke zlepšení a zkvalitnění ţivota v domově.  

V roce 2011 se uskutečnila v našem zařízení investiční akce „Domov „Na Zámku“, 

Nezamyslice – rekonstrukce kuchyně“.  Rekonstrukce kuchyně byla zahájena 15. 10. 2010 

a dokončena dne 31. 5. 2011. Celková výše investiční akce činila  2 722 507,08 Kč. Tato akce 

byla v reţii našeho zřizovatele Olomouckého kraje. 
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8 EKONOMICKÉ A PERSONÁLNÍ ÚDAJE 

 
STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ: 

 
 

Funkce:  Počet: 

Pracovníci v sociálních sluţbách: 47 

Z toho   -   přímá obsluţná péče 32 

 
- základní výchovná péče 15 

Sociální pracovnice  3 

Zdravotní sestry 9 

Fyzioterapeut 1 

Speciální pedagog 1 

Vychovatelé 2 

Technicko-hospodářští pracovníci 7 

 Provozní úsek: 19 

Z toho:   -   kuchyně  6 

- prádelna  4 

- údrţba  2 

- zahrada  1 

- úklid  6 

Celkem:  89 

 
 
 

Evidenční počet pracovníků k 31. 12. činil 89 zaměstnanců. 

Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků v roce 2011 – 86,48. 

Limit mzdových prostředků:  18 654 805,00 Kč  

Průměrná mzda v roce 2011 činila 17 887,38 Kč. 
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ROZBOR NÁKLADŮ 
 

 

STANOVENÉ ZÁVAZNÉ UKAZATELE: 

 

V souladu s Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/17/18/2010 ze dne 

13. prosince 2010 byl schválen rozpočet Olomouckého kraje na rok 2011, v němţ byla 

stanovena výše neinvestičního příspěvku v členění na příspěvek na provoz, příspěvek 

na provoz – odpisy a investiční příspěvek. Usnesením Rady Olomouckého kraje 

UR/56/13/2011 ze dne 18. ledna 2011 byl schválen další závazný ukazatel – limit mzdových 

prostředků na rok 2011. Stanovené závazné ukazatele jsou rozepsané v následující tabulce:  

 

 

Název poloţky  

 

 

Rozpočet 

 

Skutečnost  

Limit mzdových prostředků 18 615 000,00 Kč 

 

18 654 805,00 Kč 

 

Příspěvek na provoz – odpisy 

Úprava závazného ukazatele 

1 094 000,00 Kč 

- 65 432,00 Kč 

 

1 028 568,00 Kč 

Odvody z investičního fondu – odpisy 

Úprava závazného ukazatele 

821 000,00 Kč 

- 49 074,00 Kč 

 

771 926,00 Kč 

 

Výše závazného ukazatele – limit mzdových prostředků byl v plné výši vyčerpán. Byl 

navýšen o částku 39 805,00 Kč, jde o účelové prostředky na vytvoření pracovních příleţitostí 

formou veřejně prospěšných prací u příspěvkové organizace Domov „Na Zámku“ 

Nezamyslice, jejichţ zřízení bylo schváleno Krajským úřadem Olomouckého kraje, odborem 

sociálních věcí pod č. j.: KUOK 23492/2011 (3. března 2011) a č. j.: KUOK 103255/2011 

(14. září 2011). 

 

Dne 20. listopadu 2011 byla schválena naší organizaci úprava závazných ukazatelů a to 

příspěvek na provoz – odpisy – sníţením o částku 65 432,00 Kč a odvody z investičního 

fondu (odpisy) – sníţením o částku 49 074,00 Kč. Výše těchto ukazatelů byla dodrţena.  
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ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY: 
 

 

UZ    13 101       -      67 865,00 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-63/2011  ze dne 21. 6. 2011 a dohody č. PVA-VL-74/2011 ze dne 

30. 9. 2011 s Úřadem práce v Prostějově.  Celková výše činila 67 865,00 Kč. Tyto prostředky 

byly v plné výši vyčerpány.  

 

UZ     13 305      -     10 565 000,00 Kč 

Na základě dopisu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. j. 2011/20512-221 ze dne 

10. března 2011 a usnesení Rady Olomouckého kraje UR/62/27/2011 ze dne 29. března 2011 

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

č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů, na rok 2011 ve výši 

10 565 000,00 Kč.  Tato dotace byla vyplacena ve třech splátkách: 

1. splátka    4 226 000,00 Kč 

2. splátka    3 169 500,00 Kč 

3. splátka    3 169 500,00 Kč  

 

Celková výše dotace  pro rok 2011 činila  10 565 000,00 Kč  a byla v plné výši vyčerpána. 

 

UZ     00 020     -     6 963 000, 00 Kč 

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo dne 13. prosince 2010 svým usnesením 

UZ/17/18/2010 rozpočet Olomouckého kraje na rok 2011.  Byl schválen příspěvek na provoz 

na pokrytí deficitu schválené dotace z MPSV ČR ve výši 4 196 000,00 Kč. 

Na základě usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/70/20/2011 ze dne 30. srpna 2011 

bylo schváleno zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz naší organizace (k pokrytí 

deficitu MPSV) o částku 1 052 000,00 Kč.  

Dle usnesení Rady Olomouckého kraje UR/76/17/2011 ze dne 22. listopadu 2011 bylo 

schváleno zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz o částku 1 715 000,00 Kč. Po těchto 

úpravách činí neinv.  příspěvek na financování provozu naší organizace 6 963 000,00 Kč.  
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Tvorba rozpočtu – výdajová část  
 

Při sestavování rozpočtu se klade důraz na přípravu podkladů. Vycházíme z těchto 

informací.  Ve výdajích tvoří největší poloţku mzdové prostředky. S výdaji na mzdové 

prostředky souvisí výdaje na povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění. Druhou 

největší poloţkou v oblasti výdajů je poloţka materiálové náklady tj. potraviny, čistící 

a dezinfekční prostředky, kancelářské potřeby, vybavení drobným dlouhodobým majetkem 

do 40 000,00 Kč aj. Součástí výdajů v rozpočtu jsou nemateriálové náklady (energie, plyn, 

vodné a stočné), ostatní sluţby (praní prádla, likvidace odpadu, školení a kurzy, plánované 

revize, právní sluţby, telefony, poštovné apod.). Nedílnou součástí výdajů jsou opravy 

a udrţování budov a vnitřního vybavení a jiné provozní náklady, coţ jsou hlavně odpisy 

majetku. 

Rozpočtované výdaje celkem v % 

Mzdové náklady 63,804 

Materiálové náklady 17,455 

Spotřeba energie 6,582 

Opravy a udrţování 4,803 

Ostatní sluţby 3,826 

Odpisy  2,597 

Ostatní náklady  0,866 

Cestovné  0,050 

Zisk  0,018 

Celkem 100 
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Tvorba rozpočtu  -  příjmová část  
 

Příjmovou část rozpočtu organizace tvoří úhrady od uţivatelů, příspěvek na péči, příjmy 

od zdravotních pojišťoven, neinvestiční dotace MPSV a neinvestiční příspěvek zřizovatele 

(příspěvek na provoz, příspěvek na odpisy), dotace od úřadu práce. Nepatrné příjmy 

pro organizaci plynou za stravu od zaměstnanců, ze sponzorských darů a z úroků. Také fondy 

tvoří příjem rozpočtu, kdy je dopředu známo, jak bude fond zapojen do financování.  

 

Rozpočtované příjmy celkem v % 

Výnosy z prodeje sluţeb 51,2 

Dotace MPSV 26,0 

Příspěvek na provoz 17,1 

Zdravotní pojišťovny 2,9 

Příspěvek na provoz - odpisy 2,5 

Ostatní výnosy 0,1 

Dotace z úřadu práce 0,2 

Celkem 100 

 

 

 
 

 
 

Rekapitulace:  

 

Náklady celkem: 

 

 

    39 595 107,66 Kč 

 

Výnosy celkem: 39 003 670,62 Kč 

 

Hospodářský výsledek  - zisk          6 991,34 Kč 
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Rozvaha  k  31. 12. 2011 v Kč  
 

 Období  

 Běžné  
Minulé 

Číslo Název položky  Účet Brutto Korekce Netto 

 AKTIVA CELKEM  76 748  457,52 29 428 163,81 47 320 293,71 44 859 000,00 

A. Stálá aktiva  71 807 936,18 29 282 202,91 42 525 733,27 40 852 000,00 

I.  Dlouhodobý nehmotný majetek  107 258,00  107 258,00    

 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012     

 2. Software 013     

 3. Ocenitelná práva 014     

 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015     

 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 107 258,00  107 258,00    

 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019     

 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041     

 8. Uspořádací účet TZ dl. nehmotného majetku 044     

 9. Poskytnuté zálohy na dlouh. nehmotný majetek 051     

II.  Dlouhodobý hmotný majetek  71 700 678,18  29 174944,91  42 525733,27  40 852000,00  

 1. Pozemky 031 560 888,37   560 888,37  561 000,00  

 2. Kulturní předměty 032     

 3. Stavby 021 53 340 656,90 12 608289,00  40 732367,90  38 881000,00  

 4. Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 022 4 905 006,60  3 689 010,60  1 215 996,00  1 394 000,00  

 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 16 481,00   16 481,00  16 000,00  

 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 12 877 645,31  12 877 645,31    

 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029     

 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042     

 9. Uspořádací účet TZ dl.  hmotného majetku 045     

 10. Poskytnuté zálohy na dlouhod. hmotný majetek 052     

III.  Dlouhodobý finanční majetek      

 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061     

 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062     

 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063     

 6. Termínované vklady dlouhodobé 068     

 7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069     

IV.  Dlouhodobé pohledávky      

 1. Poskytnuté návratné finan. výpomoci dlouhodobé 462     

 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464     

 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465     

 5. Dl. pohledávky z nástrojů spolufinan.  ze zahraničí 468     

 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469     

B. Oběžná aktiva   4 940 521,34  145 960,90  4 794 560,44  4 007 000,00  

I. I  Zásoby  274 467,44   274 467,44  315 000,00  

 1. Pořízení materiálu 111     

 2. Materiál na skladě 112 264 732,44   264 732,44  309 000,00  

 3. Materiál na cestě 119     

 4. Nedokončená výroba 121     

 5. Polotovary vlastní výroby 122     

 6. Výrobky 123     

 7. Pořízení zboží 131     

 8. Zboží na skladě 132     

 9. Zboží na cestě 138     

 10. Ostatní zásoby 139 9 735,00   9 735,00  6 000,00  

II.  Krátkodobé pohledávky  263 651,99  145 960,90  117 691,09  971 000,00  

 1. Odběratelé 311 100 313,10   100 313,10  151 000,00  

 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 11 725,00   11 725,00  12 000,00  
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 Období 

 Běžné 
Minulé 

Číslo Název položky  Účet  Brutto Korekce Netto 

 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315     

 6. Poskytnuté návratné finan. výpomoci krátkodobé 316     

 10. Pohledávky za zaměstnanci 335     

 11. Zúčtování s institucemi soc. zab. a  zdr. pojištění 336     

 12. Daň z příjmů 341     

 13. Jiné přímé daně 342     

 14. Daň z přidané hodnoty 343     

 15. Jiné daně a poplatky 345     

 16. Pohledávky za ústředními rozpočty 346 6 000,00   6 000,00  25 000,00  

 17. Pohledávky za územními rozpočty 348     

 18. Pohledávky za účastníky sdružení 351     

 23. Krát. pohledávky z nástrojů spolufinan. ze zahr. 371     

 24. Poskytnuté zálohy na transfery 373     

 25. Náklady příštích období 381 16 561,66   16 561,66  46 000,00  

 26. Příjmy příštích období 385     

 27. Dohadné účty aktivní 388 633,80   633,80  1 000,00  

 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 128 418,43  145 960,90  17 542,47- 736 000,00  

IV.  Krátkodobý finanční majetek  4 402 401,91   4 402 401,91  2 721 000,00  

 4. Termínované vklady krátkodobé 244     

 5. Jiné běžné účty 245 734 673,15   734 673,15   

 9. Běžný účet 241 3 567 730,35   3 567 730,35  2 708 000,00  

 10. Běžný účet FKSP 243 49 784,41   49 784,41  4 000,00  

 15. Ceniny 263 521,00   521,00  2 000,00  

 16. Peníze na cestě 262     

 17. Pokladna 261 49 693,00   49 693,00  7 000,00  
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 Období   

Číslo Název položky  Účet  Běžné Minulé   

 PASIVA CELKEM  47 320 293,71  44 859 000,00    

C. Vlastní kapitál  43 781 798,51  41 928 000,00    

I.  Jmění účetní jednotky a upravující položky  42 888 684,53  41 213 000,00    

 1. Jmění účetní jednotky 401 42 975 176,13  40 568 000,00    

 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403  731 000,00    

 5. Kurzové rozdíly 405     

 6. Oceňovací rozdíly při změně metody 406 103 290,60- 103 000,00-   

 7. Jiné oceňovací rozdíly 407     

 8. Opravy chyb minulých období 408 16 799,00  17 000,00    

II.  Fondy účetní jednotky  886 122,64  715 000,00    

 1. Fond odměn 411 158 839,00  159 000,00    

 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 85 773,97  95 000,00    

 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 22 185,49  21 000,00    

 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 8 486,25  101 000,00    

 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 610 837,93  339 000,00    

 6. Ostatní fondy 419     

III.  Výsledek hospodaření  6 991,34     

 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 6 991,34     

 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431     

 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432     

D. Cizí zdroje  3 538 495,20  2 931 000,00    

II.  Rezervy      

 1. Rezervy 441     

III.  Dlouhodobé závazky      

 1. Dlouhodobé úvěry 451     

 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452     

 4. Závazky z pronájmu 454     

 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 455     

 8. Dlouh. závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458     

 9. Ostatní dlouhodobé závazky 459     

IV.  Krátkodobé závazky  3 538 495,20  2 931 000,00    

 1. Krátkodobé úvěry 281     

 4. Jiné krátkodobé půjčky 289     

 5. Dodavatelé 321 722 008,61  558 000,00    

 8. Krátkodobé přijaté zálohy 324     

 10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326     

 14. Zaměstnanci 331 1 251 917,00  1 411 000,00    

 15. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333     

 16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336 687 614,00  794 000,00    

 17. Daň z příjmů 341     

 18. Jiné přímé daně 342 113 836,00  166 000,00    

 19. Daň z přidané hodnoty 343     

 20. Jiné daně a poplatky 345 5 348,00     

 21. Závazky k ústředním rozpočtům 347     

 22. Závazky k územním rozpočtům 349     

 23. Závazky k účastníkům sdružení 352     

 29. Krátkod. závazky z nástrojů spolufinancov. ze zahraničí 372     

 30. Přijaté zálohy na transfery 374     

 31. Výdaje příštích období 383     

 32. Výnosy příštích období 384     

 33. Dohadné účty pasivní 389 1 018,00  1 000,00    

 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 756 753,59  1 000,00    
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 Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2011 v Kč  
 

 Období 

 Běžné Minulé 

Číslo 
položky 

Název položky  Účet Hlavní činnost Hlavní činnost  

A. NÁKLADY CELKEM   39 623 812,16  39 003 000,00  

I.  Náklady z činnosti   39 595 107,66  38 975 000,00  

 1. Spotřeba materiálu  501 6 916 230,29  6 487 000,00  

 2. Spotřeba energie  502 2 607 847,21 2 744 000,00  

 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503   

 5. Opravy a udržování 511 1 903 081,87 2 434 000,00 

 6. Cestovné 512 20 257,00 9 000,00 

 7. Náklady na reprezentaci 513  7 573,00  6 000,00  

 8. Ostatní služby 518 1 487 897,73 1 423 000,00 

     9. Mzdové náklady 521 18 654 805,00 18 290 000,00 

 11. Zákonné sociální pojištění  524 6 318 793,00  6 179 000,00  

 13. Zákonné sociální náklady  527 186 833,00  363 000,00  

 14. Jiné sociální náklady  528 120 560,00  39 000,00  

 15. Daň silniční  531 5 348,00  6 000,00  

 25. Odpisy dlouhodobého majetku  551 1 028 568,00  721 000,00  

 30. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 18 483,00 24 000,00 

 32. Ostatní náklady z činnosti  549 318 830,54 250 000,00 

II.  Finanční náklady   28 704,50  28 000,00 

 5. Ostatní finanční náklady  569 28 704,50  28 000,00 

B. VÝNOSY CELKEM   39 630 803,50  39 003 000,00  

I.  Výnosy z činnosti   20 979 580,59 21 366 000,00 

 2. Výnosy z prodeje služeb 602 20 794 115,90 20 965 000,00 

 3. Výnosy z pronájmu 603 800,00 1 000,00 

 13. Aktivace materiálu a zboží  621 12 871,10 10 000,00 

 20. Výnosy z prodeje materiálu  644 2 550,00 4 000,00 

 24. Čerpání fondů  648 116 424,02 204 000,00 

 25. Ostatní výnosy z činnosti  649 52 819,57 182 000,00 

II.  Finanční výnosy   26 789,91  46 000,00  

 2. Úroky  662 26 789,91 46 000,00 

IV.   Výnosy z transferů   18 624 433,00 17 591 000,00 

 1. Výnosy ústředních rozpočtů z transferů  671 0,00     12 220 000,00  

 2. Výnosy územních rozpočtů z transferů 672 18 624 433,00 5 371 000,00 

VI.   Výsledek hospodaření     

 1. Výsledek hospodaření před zdaněním      6 991,34   

 4. Výsledek hospodaření po zdanění  6 991,34  
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HOSPODAŘENÍ S PROSTŘEDKY PENĚŢNÍCH FONDŮ  
 

 

FOND ODMĚN - 411 
  
Na účtu fondu odměn nedošlo v průběhu roku k ţádnému pohybu, zůstatek je nezměněn. 
 

Zůstatek k   31. 12. 2011   činí   158 839,00 Kč. 

 

 

 

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB - 412 

 

Zůstatek fondu k 1. 1. 2011 ……………………….. 94 709,97 Kč 

Základní příděl ve výši 1 %  ………………………... 186 833,00 Kč 

Příspěvek na stravování  ……………………………. -    120 770,00 Kč 

Příspěvek na rekreaci ……………………………….. -      52 999,00 Kč 

Poskytnuté dary  …………………………………….. -      22 000,00 Kč      

Zůstatek k  31. 12. 2011 …………………………… 85 773,97  Kč 

 
 

Rozdíl mezi zůstatkem na fondu a zůstatkem na bankovním účtu   činí  -  35 989,56  Kč. 

Jedná se o převod finančních prostředků v měsíci lednu 2012.   

Základní příděl ve výši 1 %   - 47 095,00 Kč 

Příspěvek na stravu   11 190,00 Kč 

Bankovní poplatky  - 99,50 Kč 

Úroky    14,94 Kč 

Rozdíl na bankovním účtu: - 35 989,56 Kč 

 

 

 

REZERVNÍ FOND TVOŘENÝ ZE ZLEPŠENÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ(413) 
 

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo svým usnesením UZ/20/7/2011 ze dne  

24. června 2011 závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2010. Součástí závěrečného účtu 

Olomouckého kraje bylo také schválení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2010 a jeho 

příděl do fondu naší organizace. 

Zlepšený výsledek hospodaření činí 1 683,37 Kč a příděl do fondů byl stanoven takto: 

- Fond rezervní ……………………..       1 683,37 Kč 

- Fond odměn  ……………………...              0,00 Kč 

 

Počáteční zůstatek činil 20 502,12 Kč a konečný k 31. 12. 2011 činí 22 185,49 Kč a souhlasí 

se zůstatkem na bankovním účtu.  
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REZERVNÍ FOND Z OSTATNÍCH TITULŮ - 414  

 

Počáteční stav   ……………………………     101 342,77 Kč. 

Finanční příspěvky od dárců    ……………       23 567,50 Kč.   

Čerpáno   ………………………………….  -  116 424,02 Kč.  

Zůstatek k   31. 12. 2011   činí   8 486,25  Kč a souhlasí se zůstatkem na bankovním účtu.  

 

V roce 2011 se nám podařilo získat (především na organizaci volnočasových aktivit 

a také na zkvalitňování podmínek ţivota uţivatelů v domově) prostředky od sponzorů, 

a to formou finančních i věcných darů.  Jedná se o firmy:  

 LÉKÁRNA, Mgr. Stěničková, Nezamyslice 

 JODWIGA STENGERSKÁ, Brno  

 LÉKÁRNA, Mgr. Stěničková, Nezamyslice 

 PharmDr. Janečková, LÉKÁRNA KARLOV, Prostějov 

 ZDRAVOTNÍ DOPRAVA PACIENTŮ – SPÁČIL IVO, Prostějov 

 MARTEC MEDICAL  a.s., Třinec  

 POLÁŠEK Milan, Zemědělská výroba a prodej, Dobromilice 

 ZD Myslejovice, druţstvo, Myslejovice 154  

 

Jménem uţivatelů Domova „Na Zámku“ děkujeme tímto za projevenou podporu. 

 
 
 

FOND REPRODUKCE MAJETKU (INVESTIČNÍ FOND) - 416  

 

V souladu s Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/17/18/2010 ze dne 

13. prosince 2010 byl schválen rozpočet Olomouckého kraje na rok 2011, v němţ byla 

stanovena výše neinvestičního příspěvku v členění:    

- příspěvek na provoz – odpisy…..........................................    1 094 000,00 Kč 

- odvody z investičního fondu – odpisy.................................       821 000,00 Kč 

Dne 20. listopadu 2011 byla schválena naší organizaci úprava závazných ukazatelů a to 

příspěvek na provoz – odpisy – sníţením o částku 65 432,00 Kč a odvody z investičního 

fondu (odpisy) – sníţením o částku 49 074,00 Kč. Po úpravě skutečná výše těchto ukazatelů 

činila:     - příspěvek na provoz – odpisy....................................    1 028 568,00 Kč 

      - odvody z investičního fondu  –  odpisy....................        771 926,00 Kč 
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Na základě schválení naší ţádosti o vyřazení přebytečného movitého majetku, byl 

v prosinci roku 2011 vyřazen osobní automobil MAZDA SRE 2000 formou prodeje ve výši 

15 000,00 Kč. O výše uvedenou částku jsme navýšili fond reprodukce majetku.  

 

Počáteční stav na investičním fondu činí …………    339 195,93 Kč. 

Přírůstek na investičním fondu činí ………………  1 043 568,00 Kč. 

Odvody z investičního fondu činí ………………...     771 926,00 Kč. 

 

Zůstatek na investičním fondu k  31. 12. 2011 tedy činí  610 837,93  Kč,  který souhlasí  

se zůstatkem na bankovním účtu. 
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9 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Organizace zajišťuje vzdělávání zaměstnanců podle plánu vzdělávání a poţadavku 

zaměstnanců, vyplývajícím z jejich pravidelného hodnocení. Řídí se pravidlem, ţe kvalita 

poskytovaných sluţeb je závislá na pracovnících, kteří sluţbu poskytují, a proto vytváří svým 

zaměstnancům podmínky pro další vzdělávání.  Zaměstnavatel zajišťuje přímo v organizaci 

školení standardů kvality sociálních sluţeb a sleduje vývoj nových koncepcí v práci  

pro osoby s mentálním postiţením. Vyuţili jsme operačního programu EU Lidské zdroje 

a zaměstnanost a 33 pracovníků absolvovalo akreditované kurzy. Pracovníci Personálního 

a poradenského centra Olomouc pro nás zajistili školení pro vedoucí pracovníky 

i pro pracovníky v sociálních sluţbách dle poţadavku naší organizace. Zaměstnanci 

se pravidelně zúčastňují školení BOZP, školení řidičů a vzdělávacích seminářů 

odpovídajících jejich pracovnímu zařazení. Zúčastňují se akcí pořádaných APSSČR  

i Krajským úřadem. Navštěvují hodiny muzikoterapie i hry na bubny djembe.  

Spolupracujeme s Pedagogickou fakultou Olomouc (Univerzitou Palackého Olomouc) 

a dalšími odborníky, kteří nám pomáhají v naší práci přímo v organizaci svými přednáškami 

a supervizemi,  řešíme osobnosti pracovníků a jak nadále zvyšovat jejich profesní znalosti 

a dovednosti, aby byli odborně dobře vybaveni pro práci s uţivateli. 

 

Přehled vzdělávacích akcí:  

 
 Forma Název Hodiny Kredity  

Leden 

11.1.2011 Školicí akce Školení SQSS 1,0   
  Vzdělavatel: Mgr. Přikrylová Renáta     

17.1.2011 Ostatní vzdělávání Tanec pěti rytmů 1,0   
  Vzdělavatel:  Mgr. Martina Janoušková     

27.1.2011 Ostatní vzdělávání Muzikoterapie - bubnování 1,0   
  Vzdělavatel: Mgr. Martina Janoušková    

28.1.2011 Školicí akce Školení SQSS 2,0   
  Vzdělavatel: Mgr. Přikrylová     

31.1.2011 Ostatní vzdělávání Tanec pěti rytmů 1,0   
  Vzdělavatel: Mgr. Martina Janoušková     

Únor 

4.2.2011 Ostatní vzdělávání Bubny djembe 2,0   
  Vzdělavatel: Mgr. Karolína Skřičková     

8.2.2011 Akreditovaný kurz Účetnictví pro ÚSP a příspěvkové organizace 6,0   
  Vzdělavatel: TSM, spol. s. r. o.  

Číslo akreditace: AK/PV-303/2009  

   

8.2.2011 Školicí akce Alternativní techniky komunikace s klientem 10,0   
  Vzdělavatel: care of you s. r. o.     

8.2.2011 Ostatní vzdělávání Školení řidičů referentských vozidel 2,0   
  Vzdělavatel: Pavel Koutný     
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 Forma Název Hodiny Kredity  

8.2.2011 Ostatní vzdělávání Muzikoterapie 1,0   
  Vzdělavatel: Mgr. Martina Janoušková     

10.2.2011 Ostatní vzdělávání Školení BOZP a PO 2,0   
  Vzdělavatel: Vzdělávací institut Prostějov     

10. 2. 2011 Ostatní vzdělávání Muzikoterapie 2,0   
      

14.2.2011 Školicí akce Hodnocení pracovníků 8,0   
  Vzdělavatel: PhDr. Ivo Gabrhelík, CSc.     

15.2.2011 Školicí akce Svízelné typy osob 8,0   
  Vzdělavatel: PPP Horní Lán 9, Olomouc - Mgr. Markéta Greplová  

Cílová skupina: pracovníci v sociálních sluţbách a sociální pracovníci  

   

16.2.2011 Akreditovaný kurz Úvod do komunitního plánování dvoudenní 

vzdělávací kurz 

16,0   

  Vzdělavatel: Středisko rozvoje sociálních sluţeb  

Poznámka: Operační program lidské zdroje a zaměstnanost  

   

17.2.2011 Účast na konferenci/kongresu APSS ČR - porada vrchních sester    
      

22.2.2011 Ostatní vzdělávání Školení BOZP a PO 2,0   
  Vzdělavatel: školící institut Prostějov     

24.2.2011 Školicí akce APSS ČR Kozov 16,0   
  Vzdělavatel: seminář pro ředitele     

24.2.2011 Ostatní vzdělávání Muzikoterapie 2,0   
  Vzdělavatel: Mgr. Janoušková     

25.2.2011 Školicí akce Školení SQSS 2,0   
  Vzdělavatel: Mgr. Přikrylová Renáta     

28.2.2011 Školicí akce Jak klienty správně odhadnout a přesvědčit 8,0   
  Vzdělavatel:  Mgr. Markéta Greplová  

Poznámka: Personální psychologické poradenství Olomouc  

   

28.2.2011 Ostatní vzdělávání Muzikoterapie 1,0   
  Vzdělavatel: Mgr. Janoušková     

Březen 

1.3.2011 Akreditovaný kurz Sexuální výchova handicapovaných osob 6,0   
  Vzdělavatel: Fakta s. r. o. Ţďár nad Sázavou  

Číslo akreditace: AK I./PV-542/2004  

   

1.3.2011 Školicí akce Jak klienty správně odhadnout a přesvědčit 8,0   
  Vzdělavatel: PPP Horní Lán 9, Olomouc - Mgr. Markéta Greplová  

Cílová skupina: pracovníci v sociálních sluţbách a sociální pracovníci  

   

2.3.2011 Stáţ Strmilov 8,0   
      

6.3.2011 Ostatní vzdělávání Muzikoterapie 2,0   
  Vzdělavatel: Mgr. Skřičková Karolína     

9.3.2011 Účast na konferenci/kongresu APSS ČR 6,0   
      

10.3.2011 Akreditovaný kurz Individuální plánování v praxi 8,0   
  Vzdělavatel: Marlin s. r. o. Uherské Hradiště     

10.3.2011 Ostatní vzdělávání muzikoterapie 2,0   
  Vzdělavatel: Mgr. Skřičková Karolína     

11.3.2011 Ostatní vzdělávání Finanční kontrola a řízení rizik 8,0   
  Vzdělavatel: Ing. Hana Šišláková, metodička pro příspěvkové organizace     

14.3.2011 Ostatní vzdělávání Muzikoterapie 1,0   
  Vzdělavatel: Martina Janoušková     

14.3.2011 Ostatní vzdělávání Uzavírání smluv na dodávku elektrické energie 8,0   
  Vzdělavatel: Krajský úřad Olomouc     

15.3.2011 Účast na konferenci/kongresu seminář ředitelů    
      

15.3.2011 Ostatní vzdělávání seminář pro mzdové účetní 8,0   
      

17.3.2011 Účast na konferenci/kongresu pracovně vzdělávací seminář pro ředitele    
  Poznámka: Rusava APSS ČR     
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 Forma Název Hodiny Kredity  

18.3.2011 Školicí akce Standardy kvality 1,0   
  Vzdělavatel: Mgr. Přikrylová Renáta     

22.3.2011 Školicí akce Alternativní techniky komunikace s klientem 4,0 4  
  Vzdělavatel: care of you s. r. o.     

22.3.2011 Školicí akce Alternativní techniky komunikace s pacientem 4,0 4  
  Vzdělavatel: care of you s. r. o. Bohaté Málkovice     

24.3.2011 Akreditovaný kurz Etika péče o klienty v zařízeních sociálních sluţeb 8,0   
  Vzdělavatel: Hartmann-Rico a. s.,      

Poznámka:  vzdělávací program 2010/721-PC/SP/VP/PP  

   

29.3.2011 Ostatní vzdělávání Muzikoterapie 1,0   
  Vzdělavatel: Martina Janoušková     

31.3.2011 Ostatní vzdělávání Muzikoterapie 1,0   
  Vzdělavatel: Martina Janoušková     

Duben 

5.4.2011 Účast na konferenci/kongresu Sniţování energetické náročnosti budov    
  Poznámka: KÚ Olomouc     

7.4.2011 Stáţ Stáţ - Hrádek, Fryšták 8,0   
      

7.4.2011 Účast na konferenci/kongresu Medicína pro praxi IX. kongres 9,5 8  
      

7.4.2011 Školicí akce Školení SQSS 1,0   
  Vzdělavatel: Mgr. Přikrylová Renáta     

12.4.2011 Stáţ Stáţ - Domov Hrádek Fryšták 8,0   
      

12.4.2011 Účast na konferenci/kongresu Duševní hygiena pro nelékařské profese 5,0   
      

12.4.2011 Ostatní vzdělávání Muzikoterapie 1,0   
  Vzdělavatel:  Mgr. Martina Janoušková     

14.4.2011 Akreditovaný kurz Motivace k práci, sebemotivace, význam týmové 

spolupráce 

8,0   

  Vzdělavatel: Hartmann-Rico a. s.,   Poznámka: program:2009/723-PC     
14.4.2011 Školicí akce Pracovní setkání Kurdějov 10,0 4  

  Vzdělavatel: Abena     
14.4.2011 Ostatní vzdělávání Muzikoterapie 2,0   

  Vzdělavatel: Martina Janoušková     
15.4.2011 Pedagogická, výzkumná a 

metodická činnost 

Školení APA a Speciálních olympiád Dvůr Králové    

  Poznámka: reg.č. 1.07/1.2.00//14.00221 evropský sociální fond a EU     
18.4.2011 Školicí akce Deinstitualizace v sociálních sluţbách 6,0   

  Vzdělavatel: KÚ Olomouc  

Počet dní: 1  

   

18.4.2011 Školicí akce Zvládací strategie problematických klientů 8,0   
  Vzdělavatel: PPP Horní Lán 9, Olomouc - Mgr. Markéta Greplová     
     21.4.2011 Ostatní vzdělávání                     Muzikoterapie  2,0    
  Vzdělavatel: Mgr. Karolina Skřičková     

28.4.2011 Ostatní vzdělávání  Muzikoterapie 2,0   
  Vzdělavatel: Mgr. Karolína Skřičková     

Květen 

3.5.2011 Stáţ Stáţ Vincentinum Šternberk 8,0   
      

5.5.2011 Stáţ Stáţ Vincentinum Šternberk 8,0   
      

10.5.2011 Pedagogická, výzkumná a 

metodická činnost 

Srteterapie v základní škole speciální 6,0   

12.5.2011 Akreditovaný kurz Setkání vrchních sester, první pomoc, resuscitace 10,0 4  
     Vzdělavatel: Domov pro seniory Mohelnice,       

Číslo akreditace: ČAS/KK/1394/2011 
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 Forma Název Hodiny Kredity  

12.5.2011 Stáţ Stáţ - Sociální sluţby Uherské Hradiště - Domov 

Zborovice 

8,0   

12.5.2011 Účast na konferenci/kongresu Setkání vrchních sester Valaškův grunt Kozov 10,0 4  

17.5.2011 Stáţ stáţ Domov pro osoby se zdravotním postiţením 

Zborovice 

8,0   

17.5.2011 Účast na konferenci/kongresu Via Humanna seminář ředitelů    
      

17.5.2011 Pedagogická, výzkumná a 

metodická činnost 

Arteterapie    

19.5.2011 Akreditovaný kurz Práce se stresem a prevence vyhoření manaţerů a 

klíčových pracovníků 

8,0   

  Vzdělavatel: Hartmann-Rico a. s. ,          Poznámka: program:2010/722-PC/SP/VP     
19.5.2011 Ostatní vzdělávání Muzikoterapie 2,0   

  Vzdělavatel: Mgr. Karolína Skřičková     
19.5.2011 Ostatní vzdělávání Porada ředitelů a ekonomů 16,0   

  Vzdělavatel: Krajský úřad Olomouc     
24.5.2011 Školicí akce Dlouhodobá péče v České republice 5,0   

  Vzdělavatel: APSS ČR ,                 Poznámka: Kongresové centrum Praha     
27.5.2011 Ostatní vzdělávání První kroky v inventarizaci 2011 6,0   

  Vzdělavatel: Vzdělávací centrum Morava     
31.5.2011 Účast na konferenci/kongresu Vzdělávání jako součást profesního rozvoje    

  Poznámka: Evropský sociální fond, EU     

Červen 

         2.6.2011 Účast na konferenci/kongresu APSS ČR-Stravování v sociálních sluţbách 6,0   
  Poznámka: Luhačovice     

4.6.2011 Školicí akce Psychosomatika - vliv psychiky na somatická 

onemocnění 

4,0 4  

  Vzdělavatel: care of you s. r. o.     
14.6.2011 Akreditovaný kurz Zákon o sociálních sluţbách 6,0   

  Vzdělavatel: Vzdělávací centrum Morava s. r. o.  

Číslo akreditace: 2010/293-PC/SP/VP  

   

16.6.2011 Školicí akce školení SQSS 2,0   
  Vzdělavatel: Mgr. Přikrylová Renáta     

17.6.2011 Akreditovaný kurz Vyuţití asertivní komunikace při jednání v sociálních 

sluţbách 

8,0   

  Vzdělavatel: Harmann-Rico a. s. ,  Poznámka: program: 2010/715-PC/SP/VP     
20.6.2011 Školicí akce školení SQSS 2,0   

  Vzdělavatel: Mgr. Přikrylová Renáta     
22.6.2011 Školicí akce Školení SQSS 2,0   

  Vzdělavatel: Mgr. Přikrylová Renáta     
23.6.2011 Ostatní vzdělávání Dlouhodobý majetek v účetnictví příspěvkových 

organizací 

6,0   

  Vzdělavatel: Anag Olomouc    
29.6.2011 Účast na konferenci/kongresu Bonno Gastro servis České Budějovice    

      
29.6.2011 Ostatní vzdělávání IS Cygnus - ovládání modulu Zaměstnanci 3,0   

  Vzdělavatel: IReSoft Brno     

Červenec 

14.7.2011 Ostatní vzdělávání Muzikoterapie 2,0   
  Vzdělavatel: Mgr. Karolína Skřičková     

Srpen 

11.8.2011 Ostatní vzdělávání Muzikoterapie 2,0   
  Vzdělavatel: Mgr. Karolína Skřečková     
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 Forma Název Hodiny Kredity  

Září 

       14.9.2011 Školicí akce Důchodové pojištění - malá důchodová reforma         6,0   
  Vzdělavatel: Taťána Sojková, ČSSZ Brno     

15.9.2011 Účast na konferenci/kongresu Dny sociální práce    
  Poznámka: 15.-16.9.2011 Praha     

15.9.2011 Školicí akce Standardy kvality 4,0   
  Vzdělavatel: Mgr. Renáta Přikrylová     

16.9.2011 Školicí akce Standardy kvality 4,0   
  Vzdělavatel: Mgr. Renáta Přikrylová     

22.9.2011 Akreditovaný kurz Osobnost a role klíčového pracovníka 8,0   
  Vzdělavatel: Hartmann-Rico a. s.  

Cílová skupina: pracovníci v sociálních sluţbách,    Číslo akreditace: 2007/438-I  

   

26.9.2011 Stáţ Stáţ Fryšták 4,0   
      

29.9.2011 Ostatní vzdělávání Účetnictví pro ÚSC a příspěvkové organizace 6,0   
  Vzdělavatel: TSM, agentura Vyškov,          Poznámka: AK/PV-303/2009     

Říjen 

       6.10.2011 Akreditovaný kurz Doprovázení umírajících v zařízení sociální péče 8,0   
  Vzdělavatel: Hasrtmann akademie,   Číslo akreditace: 2010/714-PC/SP     

     13.10.2011 Akreditovaný kurz Komunikační dovednosti klíčového pracovníka 8,0   
  Vzdělavatel: Hartmann-Rico     

13.10.2011 Ostatní vzdělávání Školení topičů a obsluhy tlakových nádob stabilních 

a plynových zařízení 

6,0   

  Vzdělavatel: vzdělávací institut Prostějov     
21.10.2011 Školicí akce Moţnosti psychosociální podpory pro klienty s 

poruchami příjmu potravy 

4,0 4  

  Vzdělavatel: care of you s. r. o Bohaté Málkovice     

Listopad 

3.11.2011 Školicí akce Hygiena potravin 1,0   
  Vzdělavatel: Ing. Milan Stejskal     

4.11.2011 Ostatní vzdělávání Školení BOZP a PO pro vedoucí zaměstnance 4,0   
  Vzdělavatel: Vzdělávací institut, spol. s. r. o. Prostějov, Vápenice 7     

8.11.2011 Ostatní vzdělávání Nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení, 

zařízení sociální péče 

7,0   

  Vzdělavatel: Státní zdravotní ústav  

Typ:Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – školení zaměstnanců  

   

14.11.2011 Akreditovaný kurz Emocionální inteligence a její vyuţití v praxi 16,0   
  Vzdělavatel: Personální a psychologické poradenství Olomouc     

15.11.2011 Ostatní vzdělávání Modely sociálního bydlení 6,0   
  Vzdělavatel: APSS ČR     

16.11.2011 Ostatní vzdělávání Inventarizace-metodika, příprava provedení 

inventarizace 

6,0   

  Vzdělavatel: Alfa eduka, s. r. o.     
19.11.2011 Školicí akce VII. regionální konference dětských sester 6,5 4  

  Vzdělavatel: Nemocnice Prostějov     
21.11.2011 Školicí akce Setkání poskytovatelů soc. sluţeb 10,0   

  Vzdělavatel: SPSS ČR     
22.11.2011 Ostatní vzdělávání Změny v zákonech z oblasti mezd a personalistiky 8,0   

  Vzdělavatel: Démonia Praha     
24.11.2011 Akreditovaný kurz Problémy a konflikty jako součást denního ţivota 8,0   

  Vzdělavatel: Hartmann-Rico a. s.  

Cílová skupina: pracovníci v sociálních sluţbách,    Číslo akreditace: 2007/438-I  

   

24.11.2011 Ostatní vzdělávání Muzikoterapie v práci s autistickými a retardovanými 

klienty 

6,0   

28.11.2011 Ostatní vzdělávání Praktický průvodce účetní uzávěrkou 6,0   
  Vzdělavatel: Anag Olomouc     

29.11.2011 Školicí akce Standardy kvality 1,0   

  Vzdělavatel: Mgr. Přikrylová Renáta     
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 Forma Název Hodiny Kredity  

Prosinec 

 Školicí akce Dobrovolnictví v sociálních sluţbách 4,0   

  Vzdělavatel: Olomoucký kraj     

1.12.2011 Ostatní vzdělávání Zadávání docházek 2,0   

  Vzdělavatel: IReSoft, s. r. o. Brno     

5.12.2011 Ostatní vzdělávání Hygienické minimum pro úklidové pracovníky 5,0   

  Vzdělavatel: Ing. Eva Ostrá     

6.12.2011 Ostatní vzdělávání Ergoterapie a arteterapie 6,0   

  Vzdělavatel: PhDr. Martina Stejskalová, CSc.     

7.12.2011 Školicí akce Postavení zdravotní sestry ve zdravotnickém týmu v 

cizích zemích 

5,0 4  

  Vzdělavatel: care of you s. r. o.     

13.12.2011 Ostatní vzdělávání Příprava a sestavení účetní uzávěrky 2011 5,0   

  Vzdělavatel: Ing. Olga Hanzlová     

13.12.2011 Ostatní vzdělávání Muzikoterapie 1,0   

  Vzdělavatel: Mgr. Martina Janoušková     

       

 

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. 

 

Praxe v rámci SŠ: 

 Lucie Vychodilová  - studentka SZŠ Prostějov  (27. 9.) 

 SZŠ Prostějov  -  25. 10. stáţ -  20 studentů 

 SZŠ Prostějov  -  11. 11. stáţ -  20 studentů  

 

Praxe v rámci VŠ: 

 Alena Trunečková - UPOL Olomouc, Speciální pedagogika (17. 1. – 21. 1. 2011) 

 Jiří Kovář, Univerzita J. A. Komenského, Starý Hrozenkov (21. 2. – 25. 2. 2011) 

 P. Kovaříková - studentka Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (26. – 30. 9.) 

 

Dobrovolnictví:  

 Průměrný počet v roce 2011 činil 38 dobrovolníků. 

 Bylo odpracováno 328 dobrovolnických hodin.  

 Dobrovolníci se podíleli v těchto oblastech: duchovní, sportovní a kulturní.  
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10 KONTROLNÍ ČINNOST 

 

Kontroly provedené vlastními vedoucími zaměstnanci 

 

Vnitřní kontrola je vykonávaná dle celoročního plánu kontrol určenými pracovníky – 

vedoucími jednotlivých úseků nebo ředitelkou zařízení. O provedené kontrole je vypracován 

a zaloţen písemný záznam. Jsou prováděny kontroly všech oblastí se zaměřením 

na dodrţování a vyuţívání pracovní doby, předpisů BOZP a PO, ekonomických předpisů, 

hygieny provozu, zdravotních předpisů, dodrţování standardů kvality sociální péče, 

hospodaření se svěřenými prostředky (finanční, OOP, pracovní pomůcky apod.). Zjištěné 

závady a nedostatky jsou dle moţností odstraňovány ihned nebo v následně moţném termínu. 

Opatření přijatá z výsledků kontrol jsou projednávána na poradách s příslušnou skupinou 

zaměstnanců. 

 

     Kontroly jiných kontrolních orgánů 

 

 Dne 25. února 2011 byla provedena Hasičským záchranným sborem Olomouckého 

kraje, územní odbor Prostějov, kontrola dodrţování povinností stanovených předpisy 

o poţární ochraně v „Domově Na Zámku Nezamyslice podle ustanovení § 31 odst. 1, 

písm. a) a h)  a § 35 písm. a) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů. Cílem kontroly bylo prověřit plnění povinností a dodrţování 

podmínek poţární bezpečnosti vyplývajících z předpisů o poţární ochraně.  

 

 Ve dnech 17. 3. 2011 aţ 15. 4. 2011 proběhla v našem zařízení kontrola, provedená 

v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 

ve znění pozdějších předpisů, pověřenými pracovníky Krajského úřadu Olomouckého 

kraje.  

 

 Pracovníci Okresní správy sociálního zabezpečení Prostějov provedli dne 27. dubna 

2011 kontrolu pojistného a plnění úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění 

ve smyslu ustanovení § 6 odst. 4 písm. o) zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění, 

a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 187/2006 Sb., v platném znění. Bylo kontrolováno 

období od 1. 1. 2009 do 31. 3. 2011.  
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 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. (Zákoník práce), ve znění 

pozdějších předpisů.  
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11 HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ 

 

Hodnocení pracovníků je důleţitou součástí jejich osobního a profesního rozvoje a je 

jedním ze základních motivačních prvků pracovníka. I v roce 2011 proběhlo pravidelné 

pracovní hodnocení všech zaměstnanců. Hodnocení zaměstnanců provádí vţdy nadřízený 

zaměstnance formou pohovoru a zápisu do formuláře. Zaměstnanec se formou odpovědí 

na otázky vyjadřuje k činnosti organizace, navrhuje zkvalitnění sluţeb, vnáší náměty 

na zlepšení činnosti organizace a tím se nepřímo podílí na přípravě koncepce a dalšího vývoje 

zkvalitňování poskytovaných sluţeb. Zaměstnanec je zdrojem inovací, navrhuje své další 

vzdělávání, vyjadřuje se ke své perspektivě v organizaci. 

Výsledky hodnocení byly vyuţity při sestavování plánu vzdělávání a výběru témat, 

uskutečnění změn v organizaci práce, dovybavení pracovišť potřebnými pomůckami, dále 

při stanovení osobního příplatku zaměstnancům a ke zvýšení jejich motivace a aktivity, které 

jsou potřebné k celkovému zvyšování kvality práce. 
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12 SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE  

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

společnosti jsme pořádali a účastnili se v roce 2011 různých zájmových a společenských akcí. 

 

LEDEN 

 Tříkrálová sbírka 

 Vystoupení „Zámecké kapely“ Šternberk 

 Solná jeskyně 

 Divadelní pátky v Němčicích nad Hanou  

 Vystoupení „Zámecké kapely“ Ivanovice na Hané 

                       

ÚNOR 

 Turnaj ve stolním tenise Kyjov 

 Valentýnská zábava v ÚSP Pačlavice 

 Vystoupení „Zámecké kapely“ Výšovice 

 Návštěva solné jeskyně 

 Masopustní veselice 

 Divadelní pátky v Němčicích nad Hanou  

 

BŘEZEN 

 Pepíkovský turnaj 

 Divadelní pátky v Němčicích nad Hanou  

 Mistrovství ČR v plavání Zlín 

 Den otevřených dveří 

 

  DUBEN 

 Domov Rokytnice – soutěţ studená kuchyně 

 Velikonoční výstava 

 Plavecké závody – Hodonín 

              

KVĚTEN 

 Krasojízda Němčice nad Hanou 

 Začarovaná písnička – vystoupení „Zámecké kapely“ 

 Workshop ve spolupráci se ZŠ Nezamyslice u příleţitosti Mezinárodního dne kulturní 

rozmanitosti 

 Jarmark v Kroměříţi – výstava 

 Speciální olympiáda Olomouc 

 

ČERVEN 

 Sportovní mezinárodní hry Topolníky 

 Sportovní hry Zubří 

 Lázeňský pobyt Skalka 

 Rekondiční pobyt Vincov Les  

 Tréninkový pobyt samostatnosti Jedovnice 

 Krajská a mezinárodní lamaterapie  

 Vystoupení Zámecké kapely Soběsuky  

 Pouť Rajhrad, výstava výrobků z terapií a pouť ve Křtinách 

 Výstava výrobků Polkovice 
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ČERVENEC 

 Doremi 

 Vystoupení „Zámecké kapely“ Divadelní léto Plumlov 

 Zahradní grilování 

 Zámecká vernisáţ 

  

SRPEN 

 Zahradní grilování 

 Pouť u kapličky v Nezamyslicích 

 Taneční odpoledne v domově „Zmrzlinobraní“ 

 Letní kino 

 Velká letní škola umění Rohov 

 

ZÁŘÍ  

 Jarmark při příleţitosti Svatováclavských slavností 

 Atletické přebory Litovel 

 Turnaj v kopané Kyjov 

 Lázeňský pobyt Skalka 

 Loučení s létem Kokory 

 Vystoupení Zámecké kapely v Ivanovicích, Náměšt na Hané 

 

ŘÍJEN 

 Den otevřených dveří 

 Hubertská mše Plumlov 

 Lázně Skalka – lázeňský pobyt 

 Vystoupení Zámecké kapely ve Skalce, Senica- SR 

 Prezentace naší sociální sluţby v rámci návštěvy delegace z Kentucky 

 Sportovní hry pro těţce mentálně postiţené Němčice nad Hanou 

 Finále soutěţe Nad oblaky, Olomouc 

 Turnaj ve stolním tenise Šternberk 

          

LISTOPAD 

 Hubertská mše v Dubu na Moravě – ministrování uţivatelů Domova 

 Turnaj ve stolním tenise Zlín 

 Kateřinská zábava v Rokytnici 

 Svatomartinský ples Nezamyslice 

 Vystoupení Zámecké kapely Jevíčko, Prostějov – Městská knihovna, Skalka, Olomouc 

 Ples Chvalčov 

 Ples Šternberk 

      

PROSINEC 

 Adventní beseda (s bývalým kostelníkem Mgr. Outratou) 

 Vánoční koncert 

 Vánoční výstava 
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13 ZÁVĚR  

Předcházející kapitoly výroční zprávy za rok 2011 nám dovolily nahlédnout 

do uplynulého roku. Organizace hospodařila v uplynulém roce s hospodářským výsledkem 

6 697,00 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, ke zkvalitnění ţivota 

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

pracovníků. Práce s osobami se zdravotním postiţením je velice náročná. Ale snaţíme se péči 

o ně neustále zlepšovat a pobyt v zařízení jim zpříjemňovat.  

Lidé, kteří navštěvují naše zařízení a setkají se s našimi uţivateli, si mnohdy uvědomí, jak je 

zdraví člověka křehké. Nikdo neví, co se mu můţe v ţivotě stát a najednou se stane osobou 

odkázanou na pomoc druhé osoby. Proto je třeba si lidí pečujících o tyto občany velmi váţit 

a ctít jejich práci. Obětavost a nezištnost lidí, kteří věnují svůj čas a city vlastně cizím lidem, 

se penězi nedají zaplatit. Sociální sluţbu je nutné i nadále podporovat.  

 

 

 

 

             Ing. Jiřina Krejčí  

                    ředitelka  

Domova „Na Zámku“, p. o.  Nezamyslice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Nezamyslicích dne 12. 3. 2012 

 

 
 
 
 
 
 


