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1. ÚVOD  

 

Výroční zpráva podává základní údaje o příspěvkové organizaci Domov „Na Zámku“ 

se sídlem náměstí děkana Františka Kvapila číslo 17, 798 26 Nezamyslice.   Zřizovatelem 

je Olomoucký kraj,  Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 11, IČ: 60609460. Byla zřízena 

ke dni 1. 1. 2004 na dobu neurčitou. Je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským 

soudem v Brně, oddíl Pr,  vložka 1434.  Nachází se v areálu bývalého zámečku z roku 1764. 

Budova Domova „Na Zámku“ je současně národní kulturní památkou, která se nachází na 

rozhraní tří krajů, Olomouckého, Jihomoravského a Zlínského. Pro podrobnější popis je 

možno charakterizovat umístění stavby v centru Městyse Nezamyslice, vedle místního 

kostela.   Součástí stávající budovy zámku je přilehlá asi 3,5 ha zahrada, která slouží k rozvoji 

uživatelům jak po stránce terapeutické, tak po stránce zapojení do běžného způsobu života na 

vesnici.  

Popisuje základní účel a předmět činnosti organizace, údaje o vedení, přehled 

o personálním zajištění služby,  struktuře uživatelů,  základní údaje o hospodaření,  také údaje 

o činnosti jednotlivých úseků, o kontrolní činnosti  a další informace a aspekty, kterými 

organizace prošla v průběhu roku 2012.   
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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. Mgr. 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 Ježková 

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:       
Mgr. Helena Vránová 

tel.:  582 302 082 

e-mail:   hvranova@nazamku.eu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jcmarova@nazamku.eu
mailto:jdostalova@nazamku.eu
mailto:hvranova@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 mezi základními 

organizačními jednotkami v zařízení. Tyto organizační jednotky zároveň vymezují okruh 

zaměstnanců přímo jmenovaných a odvolávaných ředitelem (jde o zaměstnance v přímé 

organizační působnosti ředitele). Prostřednictvím dobré organizační struktury dochází 

k úspěšnému plnění úkolů. Cílem je, aby lidé, plnící určité úlohy je vykonávali plynule, 

efektivně a výkonně.  

 

Ředitelka odpovídá 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. Jménem příspěvkové organizace jedná 

ředitel jako statutární orgán nebo jim pověřený zástupce. 

 Vedoucí ekonomického úseku, ekonom -  spadá přímo pod ředitelku zařízení, řídí 

a kontroluje činnost mzdové a personální účetní, hlavní účetní, účetní a skladové účetní. 

Zajišťuje sestavování návrhu rozpočtu organizace, správu rozpočtu zařízení, sledování, 

projednávání a zúčtovávání plnění rozpočtu s rozpočtujícím orgánem, realizaci 

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

provádí kontroly hospodaření podle rozpočtu včetně sledování vývoje, provádění rozboru 

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

změn, 

 mzdová účetní a  personální  - je řízena ekonomkou, připravuje a zpracovává údaje 

pro výpočet mezd, provádí registrační a oznamovací činnosti a vztahy, týkající 

se zaměstnanců organizace, vede personální evidenci zaměstnanců podle stanovených 

postupů a pravidel, 
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 hlavní účetní  -   je řízena ekonomkou, vede účetnictví zařízení v souladu s platnými 

předpisy – zejména zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška, bezhotovostní i hotovostní 

platební styk, fakturace a likvidace faktur včetně kontroly položek a fakturovaných 

částek,  

 účetní  -   je řízena ekonomkou, provádí bezhotovostní platební styk, vede evidenci 

majetku, 

 skladová účetní – je řízena ekonomkou, tvoří podklady pro zajištění stravování 

v zařízení podle platných předpisů a směrnic – sestavení jídelníčku, vyhotovení výdejek 

potravin, průběžná kontrola čerpání stravovací jednotky, zabezpečení objednávek zboží a 

výrobků a jejich příjem a řádné uskladnění, operativní evidence o pohybu materiálových 

zásob, kontrola minimální spotřeby, pravidelná inventarizace skladových zásob. Úzce 

spolupracuje s kuchyní. 

 Vedoucí sociálního úseku – je řízena ředitelkou organizace. Poskytuje sociálně-právní 

poradenství v oblasti sociálních potřeb, odpovídá za koncepční a metodickou činnost 

sociální práce v zařízení. Vypracovává a dohlíží na dodržování standardů kvality sociální 

péče, řídí a kontroluje činnost sociálních  pracovnic  a vedoucích domovů,   

 sociální pracovnice -  je vedena vedoucí sociálního úseku – zabezpečuje základní 

sociální agendu včetně zajišťování standardní dokumentace uživatelů domova, řešení 

sociálně právních problémů uživatelů aplikací odborných metod sociální práce, zajišťuje 

informace a podklady pro sociální práci, spolupracuje se všemi pracovníky v sociálních 

službách, organizuje sociální potřeby v oblasti kulturního vyžití uživatelů domova, 

 vedoucí domova  -  je podřízena vedoucí sociálního úseku a zúčastňuje se porad 

vedoucích všech domovů, zabezpečuje celkový chod domova, zpracovává měsíční plány 

služeb, předkládá požadavky na materiální a technické vybavení domova. Zodpovídá 

za individuální plánování, stanovuje klíčové pracovníky, zaškoluje nově příchozí, 

koordinuje adaptační proces nově příchozích uživatelů i zaměstnanců a následně 

vypracovává zprávy z adaptačního procesu. Podílí se na zapojení uživatelů do pracovních 

terapií a podává návrhy vedoucímu pracovních terapií dle individuální zručnosti 

uživatelů, fixace společenských a pracovních návyků u dospělých mentálně postižených 

uživatelů, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti v zařízení, 

 pracovníci v sociálních službách – přímá obsluha -  řídí je vedoucí domova, 

poskytování zvlášť obtížné a namáhavé komplexní přímé obslužné péče o fyzicky 

a psychicky postižené uživatele, poskytování pomoci při vytváření základních sociálních 
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a společenských kontaktů, posilování životní aktivizace uživatelů a uspokojování jejich 

psychosociálních potřeb, 

 pracovníci v sociálních službách – základní výchovná nepedagogická činnost  - řídí 

je vedoucí pracovních terapií, spolupracují na posilování sociálních a společenských 

kontaktů uživatelů sociálních služeb. Pomáhají vytvářet vztah uživatelů k přírodě 

a k živým tvorům, včetně péče o ně. Působí na vytváření, prohlubování a upevňování 

pracovních návyků. 

 Vedoucí zdravotního úseku (vrchní sestra) – spadá pod ředitelku zařízení, všeobecně 

organizuje, řídí a kontroluje činnost zdravotních sester a fyzioterapeutky, zajišťuje 

komplexní zdravotnickou ošetřovatelskou péči a její koordinaci v organizaci, zavádění 

standardních ošetřovatelských plánů do praxe,  

 zdravotní sestra  -  je řízena vedoucí zdravotního úseku (vrchní sestrou), vykonává 

komplexní ošetřovatelskou péči, zpracovává ošetřovatelský plán, sleduje uživatele 

z hlediska biopsychosociálních potřeb, vede předepsanou administrativu a celkovou 

zdravotní dokumentaci uživatelů domova, spolupracuje s lékaři a asistuje 

při vyšetřovacích a léčebných výkonech, doprovod uživatelů na různá odborná vyšetření,  

 fyzioterapeutka - rehabilitační sestra -  je podřízena vedoucí zdravotního úseku 

(vrchní sestře),  provádění jednoduchých  rehabilitačních výkonů, zejména polohování 

nemocných, kondiční dechová cvičení, péče o obnovení  či udržení soběstačnosti 

a ostatní odborné zdravotnické výkony, odpovídající její kvalifikaci. 

 Vedoucí výchovného úseku (speciální pedagog)  – spadá pod ředitelku zařízení, řídí, 

organizuje a kontroluje výchovně vzdělávací činnost vychovatelů,  spolupracuje 

s pracovníky sociální péče,  zpracovává individuální výchovné plány a vytváří přímou 

pedagogickou  práci s uživateli domova,  

 vychovatelé – jsou vedeni vedoucí výchovného úseku, vykonávají výchovně 

vzdělávací činnost zaměřenou na vytváření a rozšiřování dovedností a návyků uživatelů 

sociální péče s využitím pedagogických metod, rozvíjení sebeobsluhy, pracovních 

návyků, společenských dovedností, psychických procesů a individuálních rozumových 

možností každého uživatele. 

 Vedoucí provozního úseku – spadá přímo pod ředitelku zařízení, řídí, organizuje 

a kontroluje činnost vedoucího údržby, údržbářů, zahradníka a pradlen, kuchařek 

a uklízeček, zajišťování modernizace, rekonstrukce, údržby, opravy, návrhů na vyřazení 

majetku  zařízení,  pořizování  stavebních a strojních investic, vedení evidence 
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o provádění pravidelných prohlídek a kontrol, zajišťování školení o BZOP, správa 

vozového parku a zajištění přepravních výkonů dle požadavků,  

 vedoucí údržby  - je řízen vedoucím provozního úseku, provádí běžné údržbářské 

práce, spolupracuje s ostatními údržbáři, taktéž je zastupuje v době dovolené nebo 

pracovní neschopnosti, 

 údržbář  - je řízen vedoucím údržby, provádění běžných údržbářských prací, řízení 

a údržba ústavního automobilu a malotraktoru,  

 zahradník  - je řízen vedoucím provozního úseku, příprava a kultivování půdy malou 

mechanizací pro zakládání trávníků, květinových záhonů, polí na zahradě a v ústavním 

hospodářství, běžné a odborné práce při množení, ošetřování  rostlin a půdy, předávání 

sklizených produktů na sklad,  

 pradleny  - jsou řízeny vedoucím provozního úseku,  zabezpečení praní prádla a oděvů 

včetně všech příprav a prací s tím souvisejících, žehlení a drobné opravy prádla a oděvů  

 kuchařky  -  jsou řízeny vedoucím  provozního úseku, zabezpečování výroby širokého 

sortimentu  teplých a studených jídel, expedice pokrmů, úprava pro servírování, 

dodržování hygienických předpisů a pokynů platných pro naše zařízení, vedoucí 

kuchařka – řídí skupinu pracovnic ve směně, 

  uklízečky  - řídí se pokyny vedoucího provozního úseku , vykonávání běžného 

a těžkého úklidu v prostorách zařízení ručně nebo za pomoci mechanizačních pomůcek a 

prostředků. 

 Vedoucí pracovních terapií – řídí pracovní terapie a pracovníky, kteří se na terapiích 

podílejí, jedná se o pracovníky v keramické dílně, košíkářské dílně, kožedělné dílně, 

tkalcovské dílně a zahradních pracích.  
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Organizační schéma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDOUCÍ VEDOUCÍ VEDOUCÍ VEDOUCÍ VEDOUCÍ VEDOUCÍ 

EKONOMICKÉHO ÚSEKU SOCIÁLNÍHO ÚSEKU ZDRAVOTNÍHO ÚSEKU VÝCHOVNÉHO ÚSEKU PROVOZNÍHO ÚSEKU PRACOVNÍCH TERAPIÍ

1 úvazek 1 úvazek 1 úvazek 1 úvazek 1 úvazek 1 úvazek

1 úvazek 3 úvazky 6 2 úvazky 2 úvazky 1 úvazek

VEDOUCÍ DOMOVŮ 

( 1. - 7. domov )

1 úvazek 7 úvazků 1 úvazek 0,625 úvazku 1 úvazek

PRACOVNÍCI V SOCIÁL.

SLUŽBÁCH-přímá obsluha

2 úvazky 35,5 úvazků 3,750 úvazku 1,50 úvazku

zahrada terapie

6 úvazků 3 úvazky

UKLÍZEĆKY

6,37 úvazku

TKALCOVSKÁ DÍLNA 

KERAMICKÁ DÍLNA

KOŠÍKÁŘSKÁ DÍLNA

PRADLENY

ŘEDITEL ZAŘÍZENÍ 

1 

VYCHOVATELÉ

KUCHAŘKY 

ÚČETNÍ PaM

HLAVNÍ ÚČETNÍ

ÚČETNÍ + SKLADY

ÚDRŽBÁŘ

zahrada

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE VŠEOBECNÁ SESTRA 

REHABILITAČNÍ SESTRA 

FYZIOTERAPEUTKA
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4. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOVA „NA ZÁMKU“  

 

4.1. POSLÁNÍ 

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

nezbytnou podporu a umožnit jim, aby mohli žít takovým způsobem života, který 

je charakteristický pro jejich vrstevníky žijící mezi běžnou populací.   

 

 

4.2. CÍLOVÁ SKUPINA  

Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním postižením v kombinaci s dalším 

handicapem, jejichž situace vyžaduje pravidelnou podporu a pomoc jiné osoby. Nejmladší 

klienty tvoří děti od tří let, horní věková hranice je neomezena. Celková kapacita zařízení 

je 115 míst.  

  

Důvody pro odmítnutí sjednání sociální služby ze strany organizace  

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

poskytnutí sociální služby zájemcům pouze tehdy, pokud:   

 žádají o sociální službu, kterou zařízení neposkytuje, a to i s ohledem na vymezení 

okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb, 

 nemá zařízení dostatečnou volnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, 

 zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí pobytové služby, 

 nemají přiznaný příspěvek na péči. 

  

4.3. CÍLE POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 podporovat uživatele v samostatném rozhodování, a to i v každodenních maličkostech, 

 podporovat, vytvářet a udržovat vztahy uživatelů s vlastními rodinami a dalšími jim 

blízkými osobami, 

 podporovat uživatele při plánování vlastního života, při stanovování osobních cílů, 

 podporovat uživatele podílet se na plánování a průběhu sociální služby, 

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

z těchto práv vyplývají, 

 podporovat uživatele v rozvíjení a udržení 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 život uživatelů a umožnit jim navazovat přátelské 

mezilidské vztahy,  

  hledat nové cesty ke zvyšování úrovně rozumových, pohybových, komunikačních 

i praktických schopností a dovedností uživatelů, a tím i zvyšovat kvality jejich života, 

  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.  

4.4. ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

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

z následujících zásad, které se snažíme důsledně dodržovat:  

 ve středu zájmu je vždy uživatel, jeho potřeby, zájmy -  výchozím principem 

poskytování služeb je vědomí toho, že veškeré činnosti provozované zařízením jsou 

vytvářené pro uživatele služeb, nikoli pro personál, 

 princip partnerského přístupu k uživatelům – jednání všech zaměstnanců zařízení 

respektuje každého uživatele služeb jako rovnocenného partnera, jehož názory, přání, 

rozhodnutí jsou vždy brány vážně. Tento princip je naplňován především v procesu 

vytváření individuálního plánu každého uživatele služeb, 

 základem plánování služby jsou individuální přání a cíle  uživatelů - poskytované 

služby se přizpůsobují individuálním potřebám a představám jednotlivých uživatelů 

v souvislosti s dohodnutými individuálními plány, 

 základem působení na uživatele je individuální přístup a respektování jejich práv- 

pracovníci respektují jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou 

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

ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení. Respektují a uznávají právo 

jedince na seberealizaci tak, aby nedocházelo k omezení takového práva u druhé 

osoby,  

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

služeb důležitými partnery, 

 podporujeme každodenní využívání běžně dostupných veřejných služeb a rozvíjení 

otevřených vztahů v místní komunitě, 
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 při poskytování služeb zachováváme diskrétnost a mlčenlivost o citlivých a osobních 

informacích našich klientů, 

  poskytování služeb stavíme na týmové práci, 

 základem kvality prováděné služby a podpory je odbornost pracovníků a prohlubování  

jejich znalostí při soustavném vzdělávání, 

 chceme vytvářet domov a ne instituci. 

 

Nabízíme tyto základní služby: 

 celoroční provoz, 

 ubytovací služby, 

 zdravotní péče – ambulantně, 

 sociálně ošetřovatelská péče, 

 služby spojené s praním, žehlením, zašíváním prádla uživatele, 

 služby týkající se estetiky v domově uživatele (úklid, výzdoba), 

 sociálně právní pomoc při vyřizování osobních záležitostí uživatele (jednání 

s důležitými institucemi a úřady), 

 služby zahrnující hospodaření s finančními prostředky,  

 zajištění využívání veřejných služeb (kadeřník, holič, pedikúra), 

 zajištění účasti na kulturních programech pořádaných v zařízení, 

 zajištění integrace uživatelů s veřejností, 

 služby požadované uživatelem (osobní zájmy, duchovní péče pro věřící) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

5. ÚDAJE O UŽIVATELÍCH 

 

Kapacita zařízení:                       115 

Forma pobytu     :                        celoroční  

 

Struktura dle věkového složení uživatelů: 

Věková skupina Počet uživatelů 

3 –   6  let 0 

7 – 12  let 0 

13 – 18  let 4 

19 – 26  let 22 

27 – 65  let 86 

66 – 85  let 5 

nad 85 let 0 

 

Průměrný věk uživatelů:                41,8 roků 

 

 

Ubytování  

Druh pokoje Počet 

Jednolůžkový pokoj 1 

Dvoulůžkový pokoj 19 

Třílůžkový pokoj 13 

Čtyřlůžkový pokoj 11 

 

 

Struktura dle mobilních schopností klientů:  

Trvale upoutaných na lůžko 14 uživatelů 

Mobilní za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek 16 uživatelů 

Klienti, jejichž zdravotní stav vyžaduje nákladnější stravování 27 uživatelů 
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Stupeň závislosti: 

 

Závislost Počet uživatelů 

I. stupně Lehká 23 

II. stupně Středně těžká 43 

III. stupně Těžká  22 

IV. stupně Úplná  29 

 

 

6. POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

 

6.1. ZDRAVOTNÍ PÉČE 

 

Zdravotní úsek zabezpečuje kvalitní zdravotní ošetřovatelskou péči všem uživatelům 

domova. V srpnu roku 2012 došlo k personální změně vedoucí zdravotního úseku. V současné 

době je na této pozici Mgr. Helena Vránová. Úsek tvoří 9 všeobecných sester s platnou 

registrací a fyzioterapeutka. Spolupracujeme s dietní sestrou Lenkou Šusterovou na úpravě 

diet a skladbě jídelníčku. Zdravotní a ošetřovatelskou péči zajišťujeme dle indikace 

ošetřujících lékařů, kteří smluvně zajišťují zdravotní péči v našem zařízení. Péče je zaměřena 

převážně na úkony preventivní, léčebné a ošetřovatelské. 

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 (dle objednání) 

Mgr. Roman Řežáb – psycholog  

Odborná a speciální vyšetření se uskutečňují dle zdravotního stavu a potřeb uživatelů 

mimo domov ve spádových oblastech. Akutní zdravotní indispozice uživatelů vyžadující 

zásah lékaře jsou řešeny pomocí lékařské služby první pomoci, popř. rychlou záchrannou 

službou u stavů ohrožujících lidský život. Doprovod uživatelů na vyšetření či ošetření nebo 

k hospitalizaci do zdravotnických zařízení zajišťují pracovníci přímé péče, v naléhavých 

případech všeobecná sestra.  
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Nejčastěji využívaná odborná vyšetření jsou v ambulanci neurologické, chirurgické, 

interní, ortopedické, kožní, ORL, oční a urologické. 

Tyto odborné ambulance navštěvují uživatelé domova v Nezamyslicích, Němčicích nad 

Hanou, Prostějově a Kojetíně. Uživatelé bývají hospitalizováni v Nemocnici Prostějov, 

ve Fakultní nemocnici Brno, v Nemocnici Přerov, v Psychiatrické léčebně Kroměříž. 

Na doporučení stomatologa jsou někteří naši uživatelé odesíláni k ošetření 

na Stomatochirurgickou kliniku v FN Olomouc. Ve zdravotnických zařízeních v roce 2012 

bylo hospitalizováno celkem 15 uživatelů.  

Ošetřovatelská zdravotní péče, která je poskytovaná uživatelům našeho domova, 

je vykazována na zdravotní pojišťovny,  u kterých jsou naši uživatelé registrovaní. Domov má 

uzavřeny smlouvy se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a Českou průmyslovou zdravotní 

pojišťovnou. Úhrada za poskytování ošetřovatelské zdravotní péče je hrazena těmito 

pojišťovnami na základě úhradových dodatků ke smlouvám.  

 

6.2. REHABILITAČNÍ PÉČE 

 

Rehabilitační péče je zajištěna fyzioterapeutkou, která zde pracuje na plný úvazek. 

Uživatelé využívají i občasnou lázeňskou péči ve Skalce, kde bývají ubytováni. 

Fyzioterapeutka navazuje  na práci externích kvalifikovaných pracovníků, kteří do zařízení 

dojíždějí zpravidla 1x-2x týdně za účelem canisterapie, muzikoterapie, masáží Shiatsu 

a cvičení jógy – kde je součástí tymu harmonizace. Nejvíce využívá vodoléčbu (celkovou 

i částečnou), termoterapii, pasívní protahování svalů, korekční polohování s pomůckami, 

prvky bazální stimulace, míčkovou facilitaci, dechovou gymnastiku, jízda na přístroji 

Motomed. Spolupráce s ostatními zaměstnanci domova i speciální školy je důležitou součástí 

jak v péči o uživatele, tak z hlediska jejich potřeb. Ve snaze o zkvalitnění jejich života 

se společně snaží mimo jiné i o zajištění všech potřebných kompenzačních pomůcek. 

Fyzioterapeutka pracuje většinu času přímo na jednotlivých domovech, ale využívá ke své 

práci i rehabilitační místnost, tělocvičnu, nebo v létě prostory zahrady. Zapojuje 

se do tematických akcí domovů, kde uplatňuje různé rehabilitační techniky. 
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6.3. SOCIÁLNÍ PÉČE 

 

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

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

2012 byla služba poskytována 117 uživatelům, na základě smlouvy o poskytování sociální 

služby. Ubytování je poskytováno na jedno, dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích, které jsou 

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

domov je bezbariérový.   

Sociální úsek a jeho chod zajišťuje vedoucí sociálního úseku ve spolupráci se sociální 

pracovnicí a pracovníky v sociálních službách. Úkolem sociálních pracovníků bylo především 

zajištění odborných sociálních úkonů spojených s pobytem uživatelů v organizaci. Těmi jsou 

především sjednávání a změny služby, úhrady za pobyt, stravu, péči, správa osobních 

finančních prostředků klientů na depozitním účtu, pomoc při zajišťování úředních záležitostí. 

Nedílnou součástí náplně sociálních pracovníků bylo i poskytování základního sociálně 

právního poradenství. 

Pracovníci v sociálních službách, kteří jsou zapojeni do přímé péče o uživatele 

na jednotlivých domovech poskytují  každodenní péči a podporu jednotlivým uživatelům. 

Vlastní výkon služby je orientován především na rozvoj schopností uživatelů v oblasti 

podpory a pomoci při přijímání stravy, zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při 

osobní hygieně, při výchovně vzdělávacích a aktivizačních činnostech, zprostředkovávání 

kontaktu se společenským prostředím, uplatňování práv, obstarávání osobních záležitostí  

a nákupů a využívání základního sociálního poradenství.   Pomoc s doprovody za vlastními 

zájmy. V rámci rozvoje kontaktu uživatelů se společenským prostředím probíhaly pravidelné 

návštěvy kulturních, sportovních a společenských akcí. 

Pro uživatele služby je písemně zpracován individuální plán náplně poskytované 

sociální služby včetně osobních cílů, které odpovídají jeho přáním s využitím jeho schopností, 

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

standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Cílem bylo zformulovat soubor interních 

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

závazné postoje k  poskytování kvalitních sociálních služeb v působnosti domova.  Standardy 

kvality poskytovaných služeb jsou závazné pro všechny zaměstnance domova.  

V roce 2012 byl také zahájen funkční systém supervizí, které by měli vést 

ke zkvalitnění poskytovaných služeb. Ke zvýšení kvality služby také jistě přispělo pravidelné 

vzdělávání pracovníků sociální úseku. 
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6.4. PRACOVNÍ TERAPIE 

 

V roce 2012 jsme v Domově „Na Zámku“ nabízeli terapeutické uplatnění v šesti 

pracovních terapiích:  

 keramická dílna, 

 košíkářská dílna, 

 tkalcovská dílna, 

 kožedělná dílna, 

 farmingterapie    

 zooterapie, lamaterapie. 

 

Keramická dílna 

Zahájení činnosti keramické dílny bylo  před deseti lety. Nejprve tato činnost byla jako 

zájmová a postupně přešla v terapeutickou dílnu. V současné době máme v této dílně 

zapojeno asi 30 uživatelů. Dopoledne od 8.30 do 11.30 hodin v ní pracuje stálá skupina 

v počtu 5 - 7  uživatelů a to od pondělí do pátku a v odpoledních hodinách od 13.00 do 14.30 

hodin je dílna otevřena i ostatním, kteří mají zájem o práci s hlínou.  

Terapeutickou práci zde provádí pracovnice v přímé péči, která vystudovala střední odbornou 

školu keramickou. Do dílny docházejí uživatelé s různým stupněm postižení, takže i míra 

podpory ze strany terapeutky je rozdílná. 

 

Košíkářská dílna 

 pracovní terapie v košíkářské dílně navazuje na některé části z keramické dílny a této 

pracovní terapii se dále věnují uživatele pleteni košíčků, případně ozdob pod vedením 

terapeutiky, která je vyučena v oboru košíkářství. Pletení košíků je náročnou činností, kterou 

se  uživatelé naučili úplně od začátku. V košíkářské dílně je třeba mít zručnost, umět počítat, 

udržet požadovaný tvar výrobku a mít trpělivost. V současnosti je zde 9 uživatelů, kteří 

zvládnou práci s drobnou pomocí, pravidelně jich dochází do dílny 7.  Dílna je vedena 

vyučenou košíkářkou. Do nedávna se veškerý materiál pro zpracování nakupovali. Před více 

jak dvěma lety jsme vysadili vlastní prutník, ze kterého jsme již dvakrát sklidili první úrodu. 

Z vlastních zdrojů však pokryjeme pouze malou část materiálu, který každoročně zpracujeme. 

Pleteme z proutí, pedigu a dalších přírodních materiálů. Košíkáři velmi úzce spolupracují 

s keramickou dílnou – do ošatek zaplétají korálky, dílna dodává keramické misky 

ke květináčům, sluníčka, které se pak doplétají.  
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Tkalcovská dílna 

 Tkalcovská dílna se nám za čtyři roky svého trvání postupně rozrůstá.                                                                                                     

V současné době máme tři stavy, na kterých se tkají koberečky určené například jako 

předložky, přehozy a dečky. Na kolíkovém stavu se vyrábí sedáky na židle. 

 Tuto pracovní terapii navštěvuje 9 uživatelů. Je zde vytvořena stálá skupina uživatelů, 

kteří dochází každý den dopoledne i odpoledne. Jsou v ní ti, kteří tkají přímo na stavech 

a ostatní uživatelé pomáhají s přípravou materiálu. Tuto terapii si oblíbili obzvláště imobilní 

uživatelé. Bylo by dobré v dalších letech rozšířit pěstování vrby, aby se postupně stávala 

košíkářská výroba efektivnější. Bude pak možné zapojit do těchto pracovních terapií větší 

počet uživatelů. 

  

Kožedělná dílna 

 Tato terapie patří k jedné z nejdéle trvajících terapií. Pod vedením terapeutky vyrábí 7 

uživatelů koženkové papuče, pouzdra na brýle a další drobné předměty. Do této terapie 

se velmi dobře zapojili zejména uživatelé staršího věku, kteří chtějí pracovat, ale už 

nezvládají fyzickou namáhavou práci a mají takové dovednosti, že zvládají prošívání papučí, 

vystřihování dle šablony a další úkony s tím spojené a zároveň jsou schopni dodržovat 

základní bezpečnost práce, protože pracují s ostrými nástroji. Pro tuto terapii musí být 

uživatelé pečliví a trpěliví  s dobrou manuální zručností.  

  

Farmingterapie 

  Farmingterapie (dříve známá jako zahradní terapie) má u nás nejdelší tradici.  

Protože se nacházíme v oblasti s velmi úrodnou půdou a odjakživa se zde lidé živili 

zemědělskými pracemi, máme velkou zahradu, která slouží jak k pěstování plodin pro vlastní 

spotřebu, tak i jako místo odpočinku a relaxace pro všechny uživatele. Od pondělí do pátku 

se zapojuje do práce na zahradě skupina asi 15 uživatelů se svým terapeutem, kde se starají 

o záhony se zeleninou, sekají trávníky, sbírají padané ovoce, provádějí terénní úpravy, úklid 

okrasných ploch, v zimních měsících pomáhají s úklidem sněhu.  

 V posledních letech přibyla také každodenní péče o drobné hospodářské zvířectvo - 

ovce, kozy, lamy a dobrým společníkem uživatelů při práci i relaxaci v zahradě se stal pes. 

 Do této terapie jsou dle svého přání zařazováni téměř pravidelně i ostatní uživatelé, 

kteří jsou schopni zvládat jednoduché práce.  Nabídka aktivit spojených s farmingterapií 

se bude i nadále rozšiřovat a bude možné pomocí pracovní terapie aktivizovat stále více 

uživatelů s ohledem na jejich individuální možnosti. 

S farmingterapií velmi úzce souvisí zooterapie a lamaterapie. 
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 Jedná se o pozitivní až léčebné působení zvířete na člověka. V současné době fungují ještě 

ornitoterapie a chov drobných hlodavců a králíků. Do všech těchto aktivit je zapojeno zhruba 

45 uživatelů. 

Cílem je podporovat psychomotorický vývoj,  koordinaci pohybů,  řečové dovednosti, 

stimulovat a trénovat paměť,  rozvíjet myšlení, osvojování sociálních dovedností, 

sebeobsluhu, samostatnost, trénovat volní dovednosti, posílit sociabilitu, podpořit navazování 

nových vztahů, integraci. U některých uživatelů odbourat strach a obavy ze setkání 

se zvířetem. 

Po náročných začátcích v oblasti zooterapie a lamaterapie jsme se v letošním roce velmi 

věnovali našim uživatelům a zvláště jsme dbali na návaznost na individuální plán 

jednotlivých uživatelů. Velmi se nám osvědčila spolupráce terapeutů s pracovníky v přímé 

péči na jednotlivých domovech. Lamaterapie  vzbudila velký zájem u většiny našich uživatelů 

a také u všech spolupracujících subjektů.   

Pro velký zájem jsme uspořádali diskusní fórum s pracovníky ze Slovenska 

a Maďarska. Také jsme oslovili majitele našich zvířat, tj. zoologickou zahradu Svatý Kopeček 

a uspořádali jsme první lamaterapeutický kongres v našem zařízení, který se konal  dne 

21. září 2012.  

6.5. ŠKOLNÍ DOCHÁZKA  

Speciální škola je odloučené pracoviště SŠ, ZŠ a DD Prostějov a je situováno v areálu 

Domova „Na Zámku“ v Nezamyslicích. Toto specifické bezbariérové pracoviště s moderními 

výukovými prostorami je tvořeno třemi třídami, které jsou vybaveny kompenzačními 

učebními pomůckami. Vzdělává se zde celkem 19 žáků se středně těžkým, těžkým 

a hlubokým mentálním postižením s přidruženými kombinovanými tělesnými nebo 

smyslovými vadami a žáky s poruchou autistického spektra pod vedením kvalifikovaných 

pedagogů a jejich asistentů.  

Čtrnáct žáků plní povinnou školní docházku na ZŠ speciální, 5 žáků se od 1. září 2012 

vzdělává ve třídě Praktické školy jednoleté, což je forma středního vzdělávání a svými 

osnovami navazuje na základní školu jako další možnost vzdělávání mentálně postižených 

žáků. 

Žáci se učí podle osnov Školního vzdělávacího programu SŠ, ZŠ a DD Prostějov 

„Je nám spolu dobře“ a „Je nám spolu dobře 2“, každý žák má vypracovaný vlastní 

individuální výchovně vzdělávací plán, který zohledňuje specifika zdravotního postižení žáka. 

Jeho smyslem je pracovat s každým žákem podle jeho schopností a možností a naučit žáky 

ve spolupráci s pracovníky Domova „Na Zámku“ orientovat se ve společnosti, zvládnout 
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základy sebeobsluhy, rozvíjet smysly, komunikační schopnosti, pohybové dovednosti 

a jednoduché pracovní činnosti. 

Výchovu a vzdělávání doplňují kroužky zaměřené na zdravotně pohybovou výchovu 

a hudebně pohybovou výchovu, žáci se účastní veškerých kulturních, sportovních 

a společenských akcí pořádaných kmenovou školou v Prostějově i Domovem „Na Zámku“ 

v Nezamyslicích. 

Pobyt žáků ve speciální škole má velký přínos pro obohacení jejich života, každá 

maličkost, kterou se naučí, je považována za velký úspěch. Žádný handicap zde není 

překážkou v tom, aby byly žákům nabízeny stejné aktivity, jaké prožívají zdravé děti, ať už se 

jedná o kulturní, společenské i sportovní akce, pobyty ve škole v přírodě, výtvarné aktivity 

či jen třeba posezení u táboráku. 

 

6.6. STRAVOVACÍ SLUŽBY 

Stravování je zabezpečeno vlastní kuchyní Domova „Na Zámku“.  Stravovací provoz 

zajišťuje celoroční stravování uživatelům i zaměstnancům domova s možností výběru obědu 

ze dvou variant. Pracuje v souladu se systémem kritických bodů HACCP. 

Celodenní strava je tvořena pěti jídly – snídaní, dopolední přesnídávkou, obědem, 

svačinou a večeří. U diety diabetické je připravována druhá večeře. Čtyři dny v týdnu jsou 

připravována dvě teplá jídla denně tj. oběd a večeře, tři dny v týdnu jedno teplé jídlo denně – 

oběd, večeře jsou studené. Jídlo je podáváno v denních místnostech jednotlivých domovů, 

případně na jednotlivých pokojích dle zdravotního stavu a přání uživatele.  Zaměstnanci 

se stravují v jídelně zaměstnanců. 

Jídelníček je sestavován na čtrnáct dnů stravovací komisí po konzultaci s lékařem 

a nutriční terapeutkou. Strava je připravována v souladu se zásadami správné výživy, 

s ohledem na věk, zdravotní stav a přání uživatelů. Také se operativně řeší připomínky 

uživatelů i zaměstnanců k podávané stravě.  Ve stravovacím provozu domova se připravuje 

cca 120 pokrmů celodenní stravy pro vlastní uživatele a přibližně 55 obědů pro vlastní 

zaměstnance přítomné v pracovním procesu. 

Strava je připravována jako:  

 normální,  

 šetřící (s omezením tuků), 

 diabetická, 

 bezlepková a bezmléčná 

 mletá 
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6.7. PROVOZNÍ ČINNOST  

Provozní činnost zajišťují zaměstnanci provozního úseku pod vedením provozního 

technika. Organizuje a kontroluje činnost jednotlivých úseků – kuchyně, prádelny, úklidu, 

údržby a zahrady.  

Činnost údržby a zahrady je dělena na pravidelnou běžnou údržbu vnitřních 

i venkovních prostor zařízení. Zabezpečuje běžnou údržbu a opravy všech budov.  Spadají 

sem kontroly běžného zařízení domova – oprava baterií, sprch, osvětlení, dveří, elektrických 

spotřebičů, pravidelné kontroly strojního vybavení na jednotlivých úsecích. Dále zajišťují 

kontroly a revize technických zařízení, jako je plynová kotelna, výtahy, elektrická zařízení ve 

všech prostorách domova.   

V rámci běžné venkovní údržby jsou prováděny úpravy travnatých ploch v prostorách 

zahrady a nádvoří. Pečuje o pozemky a výsadbu rostlin, keřů, stromů a zeleně na pozemcích, 

které domov spravuje.  Spadá sem i péče o odpadové hospodářství.  

Pracovníci úklidu zajišťují úklid společných prostor i prostor jednotlivých domovů.   

Prádelenský provoz zajišťuje kompletní prádelenské služby včetně drobných oprav 

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

zaměstnancům zařízení.  

Dodavatelsky jsou zajišťovány údržby, opravy, servisy a revize veškerého strojního 

vybavení na jednotlivých úsecích domova.  

 V průběhu tohoto roku byly provedeny také větší opravy a rekonstrukce, které přispěly 

ke zlepšení a zkvalitnění života v domově.  

V měsících květen až září probíhaly opravy kanceláře ekonomky a ředitelky z důvodu 

havarijního stavu. Vzhledem k dlouhodobému zatékání a podmáčení uvedeného prostoru 

v uplynulém období došlo k maximálnímu zhoršení vlhkosti zdiva a průsaku podivného 

zápachu. Tento se šířil z kanceláře ekonomky do kanceláře ředitelky a přilehlé chodby. Tato 

situace byla ohlášena zřizovateli KÚ Olomouckého kraje, který tyto opravy schválil.  

Dále došlo k opravě skleníku a přilehlé kůlny, jež byly také v havarijním stavu 

a od měsíce října do konce listopadu zde probíhaly opravy. Tyto prostory slouží k zahradním 

terapiím uživatelů našeho zařízení a hrozilo jim nebezpečí propadnutí stropu. K dalším 

opravám patřila oprava stodoly a vrat a také předláždění chodníku do zahrady.  

Z investičních prostředků bylo v průběhu roku pořízeno elektrické zvedací zařízení 

„CURATOR“ ve výši 138 761,00 Kč, umožňující přesun imobilních osob z invalidního 
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vozíku do vany a z vany.  Dále byla pořízena vysokootáčková pračka do prádelny ve výši  

144 780,00 Kč a osobní automobil Fábia na přepravu osob ve výši 249 000,00 Kč.  

 

6.8. EKONOMICKÁ ČINNOST  

Ekonomický úsek odpovídá za vedení účetní agendy podle zákona o účetnictví 

v souladu s českými účetními standardy, vedení mzdové a personální agendy a za evidenci 

majetku. Zajišťuje účelné a hospodárné využívání finančních prostředků, jejich evidenci 

a plnění závazných ukazatelů daných zřizovatelem. Plní úkoly spojené s přípravou rozpočtu, 

plněním a vyhodnocením hospodaření a přijímáním potřebných opatření 

 

7. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY 

 
STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ: 
 

Funkce:  Počet: 

Pracovníci v sociálních službách: 50 

Z toho   -   přímá obslužná péče 36 

 
- základní výchovná péče 14 

Sociální pracovnice  3 

Zdravotní sestry 9 

Fyzioterapeut 1 

Speciální pedagog 1 

Vychovatelé 2 

Technicko-hospodářští pracovníci 7 

 Provozní úsek: 20 

Z toho:   -   kuchyně  6 

- prádelna  4 

- údržba  2 

- zahrada  1 

- úklid  7 

Celkem:  93 

 
Evidenční počet pracovníků k 31. 12. činil 93 zaměstnanců. 

Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků v roce 2012 – 90,75. 

Limit mzdových prostředků:  19 055 048,00 Kč  

Průměrná mzda v roce 2012 činila 17 497,75 Kč. 
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8. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 

 

8.1. STANOVENÉ ZÁVAZNÉ UKAZATELE 

 

V souladu s Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/22/16/2011 ze dne 

16. prosince 2011 byl schválen rozpočet Olomouckého kraje na rok 2012, v němž byla 

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

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

UR/82/9/2012 ze dne 24. ledna 2012 byl schválen další závazný ukazatel – limit mzdových 

prostředků na rok 2012. Stanovené závazné ukazatele jsou rozepsané v následující tabulce:  

 

 

Název položky  

 

 

Rozpočet 

 

Skutečnost  

Limit mzdových prostředků 

Aktivní politika zaměstnanosti 

19 062 000,00 Kč 

 

19 126 518,00 Kč 

64 518,00 Kč 

Příspěvek na provoz – odpisy 

Úprava závazného ukazatele 

1 134 000,00 Kč 

  +      12 000,00 Kč 

 

1 146 680,00 Kč 

Odvody z investičního fondu – odpisy 

Úprava závazného ukazatele 

                850 00,00 Kč 

        +      12 000,00 Kč 

 

862 000,00 Kč 

 

Na základě usnesení Rady Olomouckého kraje UR/2/14/2012 ze dne 4. prosince 2012 

byla schválena naší organizaci úprava závazných ukazatelů a to – příspěvek na provoz – 

odpisy – zvýšením o částku 12 000,00 Kč a odvody z investičního fondu (odpisy) – zvýšením 

o částku 12 000,00 Kč. Výše těchto ukazatelů byla dodržena.  

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

navýšen o částku 64 518,00 Kč, jedná se o účelové prostředky na vytvoření pracovních 

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

Nezamyslice. 

8.2. UŽITÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ 

Číslo UZ Účel  Částka  

13 101 Aktivní politika zaměstnanosti 148 000,00 Kč 

13 305 Neinvestiční transfer – dotace MPSV  8 744 000,00 Kč 

00 020 Neinvestiční příspěvek na provoz 8 087 000, 00 Kč 

00 088 Investiční dotace z rozpočtu KÚ 532 541,00 Kč 
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UZ    13 101       -     148 000,00 Kč 

Jedná se o účelové prostředky na vytvoření pracovních příležitostí formou veřejně 

prospěšných prací u příspěvkové organizace Domov „Na Zámku“ Nezamyslice na základě 

dohod uzavřených s Úřadem práce v Prostějově. Jednalo se o dohodu č. PVA-VL-74/2011 ze 

dne 30. 9. 2011, která končila dne 29. 2. 2012 na částku 12 000,00 Kč, dohodu č. MPV-VN-

68/2012 ze dne 30. 4. 2012 + dodatek č. 1 na částku ve výši 128 000,00 Kč.  Poslední 

dohodou je dohoda č. MPV-S-127/2012 ze dne  30. 11. 2012 na částku 8.000,00 Kč. 

 

UZ     13 305      -     8 744 000,00 Kč 

Na základě dopisu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č.j. 2012/9131-221 ze dne  

2. února 2012 a usnesení Rady Olomouckého kraje UR/85/21/2012 ze dne 6. března 2012 

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

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

8 744 000,00 Kč.  Tato dotace byla vyplacena ve třech splátkách a byla v plné výši vyčerpána.  

1. splátka    3 497 600,00 Kč, 

2. splátka    2 623 200,00 Kč, 

3. splátka    2 623 200,00 Kč. 

 

UZ     00 020     -     8 087 000, 00 Kč 

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo dne 16. prosince 2011 svým usnesením 

UZ/22/16/2011 rozpočet Olomouckého kraje na rok 2012.  Byl schválen příspěvek na provoz 

na pokrytí deficitu schválené dotace z MPSV ČR ve výši 6 801 000,00 Kč. 

Na základě usnesení Rady Olomouckého kraje UR/100/6/2012 ze dne 6. listopadu 2012 

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

MPSV) o částku 1 286 000,00 Kč. Po těchto úpravách činí neinvestiční příspěvek 

na financování provozu naší organizace 8 087 000,00Kč.  

 

UZ    00 088       -     570 000,00 Kč 

Na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/22/16/2011 ze dne  

16. prosince 2011 byl naší organizaci schválen investiční příspěvek ve výši 570 000,00 Kč. 

Tento investiční příspěvek byl určen na nestavební investiční akce prováděné v průběhu roku 

2012 a to na pořízení elektrického zvedacího zařízení „CURATOR“, osobního automobilu na 

přepravu osob,  pořízení vysokootáčkové pračky do prádelny.   
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Finanční čerpání těchto investičních příspěvků bylo předloženo odboru sociálních věcí. 

Náklady na pořízení výše uvedených zařízení byly nižší, než částky, které byly 

Zastupitelstvem Olomouckého kraje schváleny.  

Na základě usnesení Rady Olomouckého kraje UR/99/44/2012 ze dne 23. října 2012 

a žádosti odboru sociálních věcí Olomouckého kraje ze dne 8. 10. 2012  byl snížen rozpočet 

naší organizace o částku  - 11 239,00 Kč , o  částku - 1 000,00 Kč,  o částku - 25 220,00 Kč,                  

celková výše snížené částky činila  37 459,00 Kč.  Po úpravách činila výše schváleného 

ukazatele částku  532 541,00 Kč. 

 

8.2.1. Tvorba rozpočtu  -  příjmová část  

 

Příjmovou část rozpočtu organizace tvoří úhrady od uživatelů, 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.  

Příspěvek na provoz – účet 672 0500, který představuje příspěvek určený na krytí 

běžných provozních výdajů jako je spotřeba energií, spotřeba materiálu, běžné opravy, 

mzdové náklady a další běžné výdaje.  

Příspěvek na provoz z rozpočtu kraje poskytován organizacím zpravidla rovnoměrně 

v průběhu roku do výše schváleného ročního objemu. Je poskytován pouze v rámci hlavní 

činnosti. Výše příspěvku je ovlivněna také nově platným zákonem o sociálních službách, kdy 

část provozních prostředků hradí organizace ze svých příjmů a ostatní finanční prostředky 

jsou získány z dotace ministerstva práce a sociálních věcí. Požadovaná dotace je rok od roku 

nižší a vzniklý deficit je pokryt právě příspěvkem od zřizovatele.  V roce 2012 činil příspěvek 

8 087 000, 00 Kč, je účtován pod účelovým znakem UZ 00 020.  

Příspěvek na provoz – odpisy - účet 672 0500, který představuje neinvestiční 

příspěvek z rozpočtu kraje určený na finanční krytí účetních odpisů, které jsou zdrojem 

investičního fondu. Příspěvek na provoz – odpisy z rozpočtu kraje je poskytován organizaci 

zpravidla 4x ročně do výše schváleného ročního objemu. V roce 2012 činila výše odpisů 

1 146 680,00  Kč, pod účelovým znakem  UZ 00 006.  

Dotace MPSV v rámci programu A, účet 672 0500 – výnosy územních rozpočtů 

z transferů, od roku 2007 podává Domov „Na Zámku“, p. o. prostřednictvím Olomouckého 

kraje na Ministerstvo práce a sociálních věcí žádost o neinvestiční dotaci z kapitoly 313 – 



27 

 

MPSV  státního rozpočtu „Podpora sociálních služeb s regionální/místní působností podle 

§ 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“.  V roce 2012 byla organizaci přidělena 

dotace ve výši 8 744 000,00 Kč, pod účelovým znakem UZ 13 305.  

Dotace od úřadu práce, účet 672 0500 - jedná se o účelové prostředky na vytvoření 

pracovních příležitostí formou veřejně prospěšných prací u příspěvkové organizace Domov 

„Na Zámku“ Nezamyslice, dle uzavřené dohody s Úřadem práce v Prostějově. Celková výše 

těchto prostředků činila 148 000,00 Kč, účelový znak 13 101.  

Příjmy organizace tvoří výnosy z prodeje služeb, k nimž patří:  

Příjmy od uživatelů služby, účet 602 0710 – dle smlouvy o poskytování sociální 

služby, která je uzavřena mezi poskytovatelem tj. Domov „Na Zámku“ p. o. a uživatelem. 

V roce 2012 činily příjmy 10 432 454,00 Kč. 

Příspěvek na péči, účet 602 0760 - je vyplácen ve čtyřech stupních. V prvém stupni 

činí výše příspěvku na péči 800,00 Kč, ve druhém stupni 4 000,00 Kč, ve třetím stupni je 

8 000,00 Kč a ve čtvrtém stupni je 12 000,00 Kč. V roce 2012 činily příjmy z příspěvku na 

péči 8 869 600,40 Kč.  

Úhrady od zdravotních pojišťoven tvoří ohodnocení zdravotních výkonů – hodnoty 

bodu, které získáváme z měsíčního hlášení vrchní sestry. Vrchní sestra eviduje výkony 

za jednotlivé oddělení a dle druhu zdravotní pojišťovny. V současné době evidujeme dvě 

zdravotní pojišťovny, z toho největší příjem tvoří Všeobecná zdravotní pojišťovna, účet 602 

0730 – 507 321,00 Kč a pojišťovna Metal-Aliance, později Česká průmyslová zdravotní 

pojišťovna,  účet 602 0740 – 524 028,60 Kč, celkové výnosy v roce 2012 poklesly na 

1 031 349,60 Kč.  

Ostatní příjmy, zde jsou zahrnuty příjmy od zaměstnanců za stravu, účet 602 0720, 

kdy, nepatrné jsou příjmy z pronájmu dle uzavřených smluv a příjmy z úroků. V roce 2012 

činily 492 009,47 Kč. 

Z darů od fyzických a právnických osob, účet 649 0300,  které v roce 2012 činily 69 

500,00 Kč. Tyto dary využíváme pro sportovní, kulturní a sociální účely, které vedou 

k běžnému způsobu života a dávají možnost zkvalitnění sociální služby.  

V roce 2012 byly rozpočtovány celkové příjmy ve výši 39 020 593,47 Kč.  
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Rozpočtované příjmy Částka 

Příspěvek na provoz 8 087 000,00 Kč 

Příspěvek na provoz - odpisy 1 146 680,00 Kč 

Dotace MPSV 8 744 000,00 Kč 

Dotace od úřadu práce  148 000,00 Kč 

Příjmy od uživatelů služby 10 432 454,00 Kč 

Příspěvek na péči 8 869 600,40 Kč 

Úhrady od zdravotních pojišťoven 1 031 349,60 Kč 

Ostatní příjmy  492 009,47 Kč 

Dary  69 500,00 Kč 

Celkem: 39 020 593,47 Kč 

 

 
Tvorba rozpočtu – výdajová část  

 

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

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

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

největší položkou v oblasti výdajů je položka materiálové náklady tj. potraviny, čistící 

a dezinfekční prostředky, kancelářské potřeby, vybavení drobným dlouhodobým majetkem aj. 

Součástí výdajů v rozpočtu jsou nemateriálové náklady (energie, plyn, vodné a stočné), 

ostatní služby (praní prádla, likvidace odpadu, školení a kurzy, plánované revize, právní 

služby, telefony, poštovné apod.). Nedílnou součástí výdajů jsou opravy a udržování budov a 

vnitřního vybavení a jiné provozní náklady, což jsou hlavně odpisy majetku.  
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Při tvorbě položky mzdové prostředky vycházíme z platového zařazení jednotlivých 

zaměstnanců a z předpokladu vytváření dohod o provedení práce a dohody o pracovní 

činnosti. Jejich výše činila 25 820 799,30 Kč, což je 66 % z celkových nákladů. Do mzdových 

výdajů je nutno promítnout legislativní úpravy, platové postupy zaměstnanců, personální 

opatření. Se mzdovými prostředky souvisí náklady na zákonné odvody sociálního 

a zdravotního pojištění dané zákonem.  

Další položku materiálových nákladů tvoří spotřeba potravin, spotřeba čisticích 

prostředků,  dezinfekčního a zdravotnického materiálu, ochranné pracovní pomůcky, spotřeba 

kancelářského materiálu a drobného majetku, která činila 5 208 679,09 Kč = 13 % 

z celkových nákladů. Při tvorbě vycházíme z podkladů, kdy shromažďujeme 

požadavky jednotlivých úseků domova. 

U nemateriálových nákladů jde o vyčíslení předpokládané spotřeby elektrické energie, 

plynu, vody. Do všech položek se promítne avizované zvýšení cen. Roční spotřeba činí   

2 910 403,20 Kč, tj. 8 % z celkových nákladů. 

Položku opravy a udržování členíme na běžné opravy a mimořádné opravy. Do 

běžných oprav zařazujeme do rozpočtu např. opravy praček, myček, televizorů, počítačů, 

tiskáren. Do mimořádných oprav např. výměna podlahových krytin většího rozsahu, prasklé 

potrubí apod. Opravy činily 1 352 965,02 Kč, což jsou 4 % ročních nákladů. Je třeba počítat 

i s nahodilými výdaji, jako jsou nečekané havarijní situace. Havarijní situace jsou řešeny vždy 

se zřizovatelem, který schválí neinvestiční prostředky na opravy.  

Na položce služby rozpočtujeme poradenství a práce informatika, bezpečnostního 

technika a pomoc při likvidaci odpadů, kde jsou jednotlivé úkony vyčísleny ve smlouvách. 

Opět do všech položek zahrnujeme předpoklad zvýšení cen. Objem těchto prostředků činil 

1 699 327,72 Kč = 4 % z celkových nákladů. 

Položkou jiné provozní náklady se rozumí zejména účetní odpisy majetku, 

kdy vycházíme z odpisového plánu. Roční odpisy vyjadřují 3 % z celkových nákladů, jejich 

skutečná výše činila 1 146 680,00 Kč. 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku zahrnují pořízení nábytku a jiného 

vybavení na jednotlivých úsecích domova v hodnotě do 40 000,00 Kč. V roce 2012 byla výše 

pořízeného majetku 482 859,00 Kč, což činilo 1 % z celkových nákladů.  

Výše rozpočtovaných výdajů činila v roce 2012 39 020 593,47 Kč.  

Na příjmové i výdajové stránky rozpočtu má vliv zvyšování cen všech vstupů do naší 

služby. Vzhledem k rozpočtu daného roku musí ekonomický úsek zavádět úsporná opatření 

na jednotlivých položkách tak, aby ekonomický rozpočet byl vždy vyrovnaný.  
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Rozpočtované výdaje  Částka  

Mzdové náklady 25 820 799,30 Kč 

Materiálové náklady 5 208 679,09 Kč 

Spotřeba energie 2 910 403,20 Kč 

Opravy a udržování 1 352 965,02 Kč 

Ostatní služby 1 699 327,72 Kč 

Odpisy majetku  1 146 680,00 Kč 

Náklady z dlouhodobého majetku 482 859,00 Kč 

Ostatní náklady  389 270,94 Kč 

Zisk  4 803,10 Kč 

Celkem 39 015 790,37 Kč 

 

 

 

Hospodaření příspěvkové organizace Domov „Na Zámku“ Nezamyslice skončilo ke 

dni  31. 12. 2012 ziskem ve výši 4 803,10 Kč.  

 

Rekapitulace:  

 

Náklady celkem: 

 

 

    39 015 790,37  Kč 

 

Výnosy celkem: 39 020 593,47  Kč 

 

Hospodářský výsledek  - zisk          4 803,10  Kč 
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Rozvaha  k  31. 12. 2012 v Kč  
 

 Běžné období Minulé 
období  Číslo Název položky  Účet Brutto Korekce Netto 

 AKTIVA CELKEM  77 571 658,49 30 098 885,02 47 472 773,47 47 320 293,71 

A. Stálá aktiva  71 837 590,7 29 942 477,82 41 895 113,27 42 525 733,27 

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  71 730 332,89  29 835 219,62  41 895 113,27 42 525 733,27 

 1. Pozemky 031 560 888,37   560 888,37  560 888,37  

 2. Kulturní předměty 032     

 3. Stavby 021 53 340 656,90 13 564 161,00  39 776 495,90  40 732 367,90 

 4. Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 022 4 642 887,10  3 085 158,10  1 557 729,00   1 215 996,00  

 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025    16 481,00  

 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 13 185 900,52  13 185 900,52    

 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     

 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471     

B. Oběžná aktiva   5 734 067,60  156 407,40  5 577 660,20   4 794 560,44  

I.  Zásoby  347 468,86   347 468,86  274 467,44  

 1. Pořízení materiálu 111     

 2. Materiál na skladě 112 334 333,86   334 333,86  264 732,44  

 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 13 135,00   13 135,00  9 735,00  

II.  Krátkodobé pohledávky  377 923,85  156 407,40  221 516,45  117 691,09  

 1. Odběratelé 311 160 827,80   160 827,80  100 313,10   

 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 11 725,00   11 725,00  11 725,00  
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Běžné období Minulé 
období  

Číslo Název položky  Účet  Brutto Korekce Netto 

 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 127 729,50  127 729,50   

 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 344     

 16. Pohledávky za vybranými ústř. vlád. institucemi 346 24 000,00   24 000,00  6 000,00  

 17. Pohledávky za vybranými místními vl. institucemi 348     

 18. Pohledávky za účastníky sdružení 351     

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

 24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373     

 25. Náklady příštích období 381 16 735,00   16 735,00  16 561,66  

 26. Příjmy příštích období 385 489,55  489,55  

 27. Dohadné účty aktivní 388 25 665,00   25 665,00  633,80  

 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 10 752,00  156 407,40  145 655,40- 17 542,47-  

III.  Krátkodobý finanční majetek  5 008 674,89   5 008 674,89  4 402 401,91  

 1. Majetkové cenné papíry k obchodování  251     

 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253     

 3. Jiné cenné papíry 256     

 4. Termínované vklady krátkodobé 244     

 5. Jiné běžné účty 245 902 474,42   902 474,42  734 673,15                                                                                             

 9. Běžný účet 241 3 969 964,55   3 969 964,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           3 567 730,35 

 10. Běžný účet FKSP 243  105 458,92  105 458,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            49 784,41 

 15. Ceniny 263 1 444,00   1 444,00   521,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 16. Peníze na cestě 262     

 17. Pokladna 261 29 333,00   29 333,00  49 693,00  
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Číslo Název položky  Účet  Běžné období Minulé období    

 PASIVA CELKEM  47 472 773,47  47 320 293,71    

C. Vlastní kapitál  43 475 895,60  43 781 798,51    

I.  Jmění účetní jednotky a upravující položky  42 260 469,53  42 888 684,53    

 1. Jmění účetní jednotky 401 42 340 396,13  42 975 176,13    

 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403     

 5. Kurzové rozdíly 405     

 6. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 96 725,60- 103 290,60-   

 7. Jiné oceňovací rozdíly 407     

 8. Opravy minulých období 408 16 799,00  16 799,00    

II.  Fondy účetní jednotky  1 210 622,97  886 122,64    

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

 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 104 368,97  85 773,97    

 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 29 176,83  22 185,49    

 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 22 720,24  8 486,25    

 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 895 517,93  610 837,93    

 6. Ostatní fondy 419     

III.  Výsledek hospodaření  4 803,10  6 991,34   

 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 4 803,10  6 991,34   

 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431     

 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432     

D. Cizí zdroje  3 996 877,87  3 538 495,20    

I.  Rezervy      

 1. Rezervy 441     

II.  Dlouhodobé závazky      

 1. Dlouhodobé úvěry 451     

 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452     

 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455     

 7. Dlouh. závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458     

 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459     

 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery  472     

III.  Krátkodobé závazky  3 996 877,87  3 538 495,20    

 1. Krátkodobé úvěry 281     

 4. Jiné krátkodobé půjčky 289     

 5. Dodavatelé 321 852 882,50  722 008,61    

 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324     

 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326     

 13. Zaměstnanci 331 1 346 698,00  1 251 917,00    

 14. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333     

 15. Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336 742 974,00  687 614,00    

 16. Daň z příjmů 341     

 17. Jiné přímé daně 342 115 837,00  113 836,00    

 18. Daň z přidané hodnoty 343     

 19. Jiné daně a poplatky 344 3 880,00  5 348,00   

 20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce  345     

 21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347     

 22. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349     

 23. Závazky k účastníkům sdružení 352     

 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancov. ze zahraničí 372     

 30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374     

 31. Výdaje příštích období 383 1 237,00    

 32. Výnosy příštích období 384     

 33. Dohadné účty pasivní 389 284,00  1 018,00    

 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 933 085,37  756 753,59    
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2012 v Kč  

 

 Období 

 Běžné Minulé 

Číslo 
položky 

Název položky  Účet Hlavní činnost Hlavní činnost  

A. NÁKLADY CELKEM   39 015 790,37  39 610 941,06  

I.  Náklady z činnosti   39 015 790,37  39 582 236,56  

 1. Spotřeba materiálu  501 5 208 679,09  6 916 230,29  

 2. Spotřeba energie  502 2 910 406,20 2 607 847,21  

 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 

 4. Prodané zboží 504 0,00 0,00 

 6. Aktivace oběžného majetku 507 19 831,40- 12 874,10- 

 8. Opravy a udržování 511 1 352 965,02 1 903 081,87 

 9. Cestovné 512 16 411,00 20 257,00 

 10. Náklady na reprezentaci 513 4 753,00  7 573,00  

 12. Ostatní služby 518 1 699 327,72 1 487 897,75 

 13. Mzdové náklady 521 19 236 070,00 18 654 805,00 

 14. Zákonné sociální pojištění  524 6 488 569,00  6 318 793,00  

 15. Jiné sociální pojištění  525 78 943,00  0,00  

 16. Zákonné sociální náklady  527 191 645,00  186 833,00  

 17. Jiné sociální náklady 528 0,00 120 560,00 

 18. Daň silniční  531 3 880,00  5 348,00  

 23. Jiné pokuty a penále 542 323,00 0,00 

 28. Odpisy dlouhodobého majetku  551 1 146 680,00  1 028 568,00  

 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 17 011,50 18 483,00 

 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 6 565,00 0,00 

 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 482 859,00 0,00 

 36. Ostatní náklady z činnosti  549 190 534,24 318 830,54 

II.  Finanční náklady   0,00  28 704,50 

 5. Ostatní finanční náklady  569 0,00  28 704,50 

B. VÝNOSY CELKEM   39 020 593,47  39 617 932,40  

I.  Výnosy z činnosti   20 865 886,00 20 966 709,49 

 2. Výnosy z prodeje služeb 602 20 735 317,00 20 794 115,90 

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

 12. Výnosy z prodeje materiálu  644 4018,00 2 550,00 

 16. Čerpání fondů 648 55 266,01 116 424,02 

 17. Ostatní výnosy z činnosti  649 70 484,99 52 819,57 

II.  Finanční výnosy   29 707,47  26 789,91  

 2. Úroky  662 29 707,47 26 789,91 

IV.   Výnosy z transferů   18 125 000,00 18 624 433,00 

 1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů  671 0,00     0,00  

 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 18 125 000,00 18 624 433,00 

C.  Výsledek hospodaření   4 803,10 6 991,34 

 1. Výsledek hospodaření před zdaněním       4 803,10 6 991,34 

 4. Výsledek hospodaření běžného účetního období   4 803,10 6 991,34 
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8.3. HOSPODAŘENÍ S FONDY 

 

Druh fondu Stav fondů k 1. 1. 2012 Stav fondů k 31. 12. 2012 

Fond odměn  158 839,00 Kč  158 839,00 Kč  

Fond kulturních a sociálních potřeb  85 773,97 Kč  104 368,97 Kč  

Fond rezervní  30 671,74 Kč  51 897,07 Kč  

Fond reprodukce majetku  610 837,93 Kč  895 517,93 Kč  

CELKEM: 886 122,64 Kč  1 210 622,97 Kč  

 

 

 

FOND ODMĚN   -   411  

  

Na účtu fondu odměn nedošlo v průběhu roku k žádnému pohybu, zůstatek je nezměněn. 
 

Zůstatek k   31. 12. 2012  činí  158 839,00 Kč. 

 

 

 

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB    -   412 

 

 

Zůstatek fondu k 1. 1. 2012 …………………………. 85 773,97 Kč 

Základní příděl ve výši 1 %  ………………………... 196 645,00 Kč 

Příspěvek na stravování  ……………………………. -    144 050,00 Kč 

Poskytnuté dary  …………………………………….. -      29 000,00 Kč      

Zůstatek k  31. 12. 2012 …………………………….. 104 368,97  Kč 

 
 

Rozdíl mezi zůstatkem na fondu  a zůstatkem na bankovním účtu   činí  -  1 089,95 Kč. 

Jedná se o převod finančních prostředků  –  leden 2013.   

 

Základní příděl ve výši  1 %   - 16 526,00 Kč 

Příspěvek na stravu   10 670,00 Kč 

Poskytnuté dary 7 000,00 Kč 

Bankovní poplatky  -        80,50 Kč 

Úroky    26,45 Kč 

 

Zůstatek na bankovním účtu: 

 

-   1 089,95 Kč 
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REZERVNÍ FOND TVOŘENÝ ZE ZLEPŠENÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ(413) 

 

 

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo svým usnesením UZ/25/7/2012 ze dne  

29. června 2012 závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2011. Součástí závěrečného účtu 

Olomouckého kraje bylo také schválení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2011 a jeho 

příděl do fondu naší organizace. 

Zlepšený výsledek hospodaření činí 6 991,34 Kč a příděl do fondů byl stanoven takto: 

- Fond rezervní ……………………..       6 991,34 Kč 

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

Počáteční zůstatek fondu činil 22 185,49 Kč, byl navýšen o částku 6 991,34 Kč  

a konečný zůstatek k 31. 12. 2012  činí 29 176,83 Kč a souhlasí se zůstatkem na bankovním 

účtu.  

 

 

REZERVNÍ FOND Z OSTATNÍCH TITULŮ   -   414  

 

Počáteční stav   ……………………………         8 486,25  Kč. 

Finanční příspěvky od dárců    ……………        69 500,00  Kč.   

Čerpáno   ………………………………….     -  55 266,01  Kč.  

Zůstatek k   31. 12. 2012   činí   22 720,24 Kč  a souhlasí se zůstatkem na bankovním účtu.  

 

 SEMO a.s. Smržice 

 MARTEK MEDICAL a.s. Prostějov 

 FYZIOTERAPIE,  Mgr. Michael Polák, Prostějov 

 BONNO GASTRO, s.r.o. , České Budějovice 

 GREMAT, stavební společnost Nezamyslice 

 LÉKÁRNA, Mgr. Stěničková, Nezamyslice 

 PharmDr. Janečková ,  LÉKÁRNA KARLOV, Prostějov 

 

V roce 2012 se nám podařilo získat (především na organizaci volnočasových aktivit 

a také na zkvalitňování podmínek života uživatelů v domově) prostředky od sponzorů, 

a to formou finančních i věcných darů.   

Jménem uživatelů Domova „Na Zámku“ děkujeme tímto za projevenou podporu. 
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FOND REPRODUKCE MAJETKU (INVESTIČNÍ FOND)   -   416  

 

 

V souladu s Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/22/16/2011 ze dne 

16. prosince 2011 byl schválen rozpočet Olomouckého kraje na rok 2012, v němž byla 

stanovena výše neinvestičního příspěvku v tomto členění: 

- na příspěvek na provoz   ……………………………….   1 134 000,00 Kč, 

- příspěvek na provoz - odpisy   …………………...........      850 000,00 Kč. 

 

Na základě usnesení Rady Olomouckého kraje UR/2/14/2012 ze dne 4. prosince 2012 

byla schválena naší organizaci úprava závazných ukazatelů a to – příspěvek na provoz - 

odpisy zvýšením o částku  + 12 000,00 Kč a odvody z investičního fondu - odpisy zvýšením 

o částku  + 12 000,00 Kč. Po úpravě skutečná výše těchto ukazatelů činila:      

-  příspěvek na provoz -  odpisy   ........................................   1 146 000,00 Kč, 

-  odvody z investičního fondu - odpisy   ............................       862 000,00 Kč. 

 

Skutečná výše odpisů činila  1 146 680,00 Kč. Odpisy byly přečerpány o částku  680,00 Kč. 

Uhrazeno z provozních prostředků organizace.  

 

Na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/22/16/2011 ze dne  

16. prosince 2011 schválen investiční příspěvek ve výši 570 000,00 Kč. Tento investiční 

příspěvek byl určen na nestavební investiční akce prováděné v našem zařízení v průběhu roku 

2012. Tento příspěvek nebyl v celkové výši vyčerpán a po předložení skutečného čerpání  

ekonomickému oddělení odboru sociálních věcí OK byla tato dotace z rozpočtu KÚ ponížena 

o částku 37 459,00 Kč. (Na základě usnesení Rady Olomouckého kraje UR/99/44/2012 ze dne 

23. října 2012 a žádosti odboru sociálních věcí Olomouckého kraje ze dne 8. 10. 2012).    

Po úpravách činila investiční dotace z rozpočtu KÚ částku  532 541,00 Kč. 

 

Přírůstek na investičním fondu činí  ………………   1 679 221,00 Kč 

Čerpání investičního fondu činí  ………………….    1 394 541,00 Kč 

 

Zůstatek  na investičním fondu k  31. 12 . 2012 tedy činí  895 517,93 Kč,  který 

souhlasí se zůstatkem na bankovním účtu. 
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9. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

 

Organizace zajišťuje vzdělávání zaměstnanců podle plánu vzdělávání a požadavku 

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

poskytovaných služeb je závislá na pracovnících, kteří službu poskytují, a proto vytváří svým 

zaměstnancům podmínky pro další vzdělávání.   

Zvyšování odborných znalostí zaměstnanců je zajištěno účastí na interních a externích 

akcích (odborné semináře, školení, kurzy v oblastech komunikace, agresivity osob s mentálním 

postižením, práv osob s mentálním postižením, muzikoterapie, rehabilitace).  Zajišťujeme přímo 

v organizaci školení standardů kvality sociálních služeb a sledujeme vývoj nových koncepcí 

v práci  pro osoby s mentálním postižením. 

Zaměstnanci se pravidelně zúčastňují školení BOZP, školení řidičů a vzdělávacích 

seminářů odpovídajících jejich pracovnímu zařazení. Zúčastňují se akcí pořádaných APSSČR  

i Krajským úřadem. 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 uživateli. 

Přehled vzdělávacích akcí  
 

Leden 

 
 Forma Název Hodiny Kredity 

11.1.2012 Ostatní vzdělávání Cestovní náhrady v roce 2012 6,0  
  Vzdělavatel: Anag Olomouc  

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

  

12.1.2012 Ostatní vzdělávání Sociální služby v roce 2012 6,0  
  Vzdělavatel: APSS ČR  

Typ:Ostatní školení  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 2 

  

20.1.2012 Ostatní vzdělávání školení BOZP a PO 4,0  
  Vzdělavatel: Vzdělávací institut, spol. s. r. o. Prostějov  

Poznámka: Ing. Milan Pečiva  
Typ:  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – školení zaměstnanců  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 46 

  

23.1.2012 Akreditovaný kurz Pravidla komunikace při práci s klienty 
v sociálních službách 

11,0  

  Vzdělavatel: kaps Olomouc  
Číslo akreditace: 2010/499-1  
Počet dní: 2  
Počet účastníků: 15 
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 Forma Název Hodiny Kredity 

30.1.2012 Ostatní vzdělávání Grantové výzvy Nadace OKD pro rok 
2012 

3,0  

  Vzdělavatel: Institut komunitního rozvoje  
Typ:Ostatní školení  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 2 
 

  

Ú Únor     

 
3.2.2012 

 
Ostatní vzdělávání 

 
účetnictví příspěvkových organizací 

 
            6,0 

 

  Vzdělavatel: vzdělávací centrum Morava s. r. o.  
Typ:Účetnictví – změny v daních, účetnictví, pojistném a související legislativě  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 3 

  

6.2.2012 Ostatní vzdělávání školení BOZP a PO 4,0  
  Vzdělavatel: Vzdělávací institut, spol. s. r. o. Prostějov  

Poznámka: Ing.Milan Pečiva  
Typ:Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – školení zaměstnanců  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 35 

  

7.2.2012 Školicí akce Základy péče o klienta se spastickým 
syndromem v sociálních zařízeních 

16,0  

  Vzdělavatel: Schola medica  
Počet dní: 2  
Počet účastníků: 1 

  

7.2.2012 Ostatní vzdělávání Účetní uzávěrka a vedení účetnictví 
2012 

6,0  

  Vzdělavatel: Alfa eduka s. r. o.  
Typ:Účetnictví – změny v daních, účetnictví, pojistném a související legislativě  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 1 

  

15.2.2012 Akreditovaný kurz Asertivita 8,0  
  Vzdělavatel: PPP Olomouc, Mgr. Jana Paloušková  

Cílová skupina: Pracovníci v sociálních službách  
Číslo akreditace:  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 17 

  

16.2.2012 Akreditovaný kurz Asertivní chování 8,0  
  Vzdělavatel: Mgr. Jana Paloušková Olomouc  

Číslo akreditace:  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 17 

  

21.2.2012 Akreditovaný kurz Bazální stimulace 16,0  
  Vzdělavatel: IBS, s. r. o. Frýdek Místek  

Poznámka: Nástavbový kurz  
Číslo akreditace: 008/2012/II  
Počet dní: 2  
Počet účastníků: 2 

  

23.2.2012 Školicí akce SQSS 2,0  
  Vzdělavatel: Mgr. Přikrylová Renáta  

Počet dní: 1  
Počet účastníků: 5 
 

  

 Březen     

 
  6.3.2012 

 
Ostatní vzdělávání Muzikoterapie 2,0  

  Vzdělavatel: Mgr. Martina Janoušková  
Typ:Ostatní školení  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 15 
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 Forma Název Hodiny Kredity 

8.3.2012 Ostatní vzdělávání Veřejné zakázky malého rozsahu 8,0  
  Vzdělavatel: JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler  

Poznámka: Školení v elektronickém formátu.  
4 lekce  
Typ:Ostatní školení  
Počet dní: 4  
Počet účastníků: 1 

  

22.3.2012 Ostatní vzdělávání Vykazování zdravotní péče 6,0  
  Vzdělavatel: APSS ČR  

Typ:Ostatní školení  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 1 

  

24.3.2012 Akreditovaný kurz Co ohrožuje naše děti 4,0 4 
  Vzdělavatel: Česká asociace sester  

Číslo akreditace: KK/559/2012  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 1 

  

26.3.2012 Školicí akce Canisterapie 4,5 4 
  Vzdělavatel: Oblastní spolek ČČK Prostějov  

Počet dní: 1  
Počet účastníků: 1 
 

  

 Duben    

 
2.4.2012 

 
Akreditovaný kurz Asertivita II 8,0 

 

  Vzdělavatel: PPP Olomouc, Mgr. Jana Paloušková  
Číslo akreditace:  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 17 

  

3.4.2012 Akreditovaný kurz Asertivita II 8,0  
  Vzdělavatel: PPP Olomouc, Mgr. Jana Paloušková  

Číslo akreditace:  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 15 

  

11.4.2012 Ostatní vzdělávání Pokladna, pokladní doklady a jejich 
účtování 

6,0  

  Vzdělavatel: Anag, Olomouc  
Poznámka: Ing. Vladimíra Jordová  
Typ:Ostatní školení  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 1 

  

12.4.2012 Ostatní vzdělávání Zdravotnictví v sociálních službách 6,0  
  Vzdělavatel: APSS ČR  

Poznámka: Praha 9  
Typ:Ostatní školení  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 1 

  

16.4.2012 Supervize Seznámení s pravidly, nabídkou a 
možnostmi supervizích setkání 

1,5  

  Supervizor: Mgr. Roman Řežáb  
Typ:skupinová  
Počet dní: 0  
Počet účastníků: 13 

  

18.4.2012 Supervize Seznámení s pravidly, nabídkou a 
možnostmi supervizích setkání 

1,5  

  Supervizor: Mgr. Roman Řežáb  
Typ:skupinová  
Počet dní: 0  
Počet účastníků: 10 
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 Forma Název Hodiny Kredity 

23.4.2012 Supervize Seznámení s pravidly, nabídkou a 
možnostmi supervizních setkání 

1,5  

  Supervizor: Mgr. Roman Řežáb  
Typ:skupinová  
Počet dní: 0  
Počet účastníků: 12 

  

24.4.2012 Ostatní vzdělávání porada ředitelů 12,0  
  Vzdělavatel: KÚ Olomouc  

Poznámka: Velké Losiny  
Typ:Ostatní školení  
Počet dní: 2  
Počet účastníků: 1 

  

25.4.2012 Supervize Seznámení s pravidly, nabídkou a 
možnostmi supervizích setkání 

1,5  

  Supervizor: Mgr. Roman Řežáb  
Typ:skupinová  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 4 

  

25.4.2012 Supervize Schopnosti, dovednosti, orientace ve své 
životní mapě 

1,5  

  Supervizor: Mgr. Roman Řežáb  
Typ:skupinová  
Počet dní: 0  
Počet účastníků: 7 

  

26.4.2012 Školicí akce Pracovní setkání 16,0  
  Vzdělavatel: Hartman Rico  

Počet dní: 2  
Počet účastníků: 1 

  

30.4.2012 Supervize Schopnosti, dovednosti, orientace ve své 
životní mapě 

1,5  

  Supervizor: Mgr. Roman Řežáb  
Typ:skupinová  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 11 
 

  

 Květen     

 
2.5.2012 

 
Supervize 

Schopnosti, dovednosti, orientace ve své 
životní mapě 

1,5  

  Supervizor: Mgr. Roman Řežáb  
Typ:skupinová  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 10 

  

3.5.2012 Školicí akce porada 3 krajů 16,0  
  Vzdělavatel: APSSČR  

Poznámka: hotel Všemina  
Počet dní: 2  
Počet účastníků: 1 

  

14.5.2012 Supervize Schopnosti, dovednosti, orientace ve své 
životní mapě 

1,5  

  Supervizor: Mgr. Roman Řežáb  
Typ:skupinová  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 11 

  

16.5.2012 Stáž Domov u rybníka Víceměřice 8,0  
  Počet dní: 1  

Počet účastníků: 8 
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 Forma Název Hodiny Kredity 

16.5.2012 Ostatní vzdělávání Energeticky úsporná opatření v 
osvětlovacích soustavách 

4,0  

  Vzdělavatel: Krajská energetická agentura Olomouckého kraje  
Typ:Odborná způsobilost nebo obnova odborné způsobilosti v elektrotechnice  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 1 

  

16.5.2012 Supervize Schopnosti, dovednosti, orientace ve své 
životní mapě 

1,5  

  Supervizor: Mgr. Roman Řežáb  
Typ:skupinová  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 13 

  

18.5.2012 Ostatní vzdělávání základní účetní souvztažnosti pro 
příspěvkové organizace 2012 

5,0  

  Vzdělavatel: Anag Olomouc  
Typ:Účetnictví – změny v daních, účetnictví, pojistném a související legislativě  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 1 

  

21.5.2012 Supervize Srozumitelné vymezování vlastních 
hranic s potřebou týmového růstu 

1,5  

  Supervizor: Mgr. Roman Řežáb  
Typ:skupinová  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 10 

  

22.5.2012 Školicí akce Kvalita sociálních služeb, značka kvality 6,0  
  Vzdělavatel: APSS ČR - Hartman  

Počet dní: 1  
Počet účastníků: 3 

  

23.5.2012 Stáž Domov u rybníka Víceměřice 8,0  
  Počet dní: 1  

Počet účastníků: 7 
  

23.5.2012 Supervize Srozumitelné vymezování vlastních 
hranic s potřebou týmového růstu 

1,5  

  Supervizor: Mgr. Roman Řežáb  
Typ:skupinová  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 12 

  

28.5.2012 Supervize Respekt k názorovým odlišnostem. 1,5  
  Supervizor: Mgr. Roman Řežáb  

Typ:skupinová  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 11 

  

29.5.2012 Ostatní vzdělávání seminář nový špičkový konvektomat 2,0  
  Vzdělavatel: Gastro Mach Jeseník  

Typ:Školení hygienických předpisů, hygienické požadavky na stravovací služby a 
zásady osobní a provozní hygieny, manipulace s potravinami  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 4 

  

30.5.2012 Stáž Domov u rybníka Víceměřice 8,0  
  Počet dní: 1  

Počet účastníků: 8 
  

30.5.2012 Supervize Respekt k názorovým odlišnostem 1,5  
  Supervizor: Mgr. Roman Řežáb  

Typ:skupinová  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 11 
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 Forma Název Hodiny Kredity 

 Červen     

4.6.2012 Supervize Názorové odlišnosti, utváření si nových 
úhlů pohledu 

1,5  

  Supervizor: Mgr. Roman Řežáb  
Typ:skupinová  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 11 

  

6.6.2012 Stáž Domov u rybníka 8,0  
  Počet dní: 1  

Počet účastníků: 7 
  

6.6.2012 Supervize Názorové odlišnosti, utváření si nových 
úhlů pohledu 

1,5  

  Supervizor: Mgr. Roman Řežáb  
Typ:skupinová  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 10 

  

7.6.2012 Ostatní vzdělávání Distribuce zemního plynu v podmínkách 
odběru nad 630 MWh 

4,0  

  Vzdělavatel: KÚ Olomouc, odbor strategického rozvoje kraje  
Typ:Ostatní školení  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 1 

  

11.6.2012 Supervize Názorové odlišnosti, utváření si nových 
úhlů pohledu 

1,5  

  Supervizor: Mgr. Roman Řežáb  
Typ:skupinová  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 13 

  

13.6.2012 Stáž Domov u rybníka Víceměřice 8,0  
  Počet dní: 1  

Počet účastníků: 10 
  

13.6.2012 Stáž stáž Víceměřice 8,0  
  Počet dní: 1  

Počet účastníků: 1 
  

15.6.2012 Účast na konferenci/kongresu V. konference - sestra v praxi  4 
  Účast: pasivní; Počet dní: 1  

Počet účastníků: 2 
  

18.6.2012 Supervize Individuální supervize 1,5  
  Supervizor: Mgr. Roman Řežáb  

Typ:individuální  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 2 

  

20.6.2012 Stáž Domov u rybníka Víceměřice 8,0  
  Počet dní: 1  

Počet účastníků: 8 
  

21.6.2012 Účast na konferenci/kongresu Sociální péče 6,0  
  Poznámka: konference s mezinárodní účastí  

Účast: pasivní; Počet dní: 1  
Počet účastníků: 1 

  

21.6.2012 Ostatní vzdělávání Pracovní setkání poskytovatelů 
v Českých Budějovicích 

6,0  

  Vzdělavatel: Bonno Gastro servis, s. r. o  
Typ:Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – školení zaměstnanců  
Počet dní: 2  
Počet účastníků: 1 

  

 Srpen    

8.8.2012 Ostatní vzdělávání Delegování v manažérské praxi 6,0  
  Vzdělavatel: Mgr. Martina Hejduková, FORUM  

Typ:Ostatní školení  
Počet dní: 1 ,    Počet účastníků :  1 
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 Forma Název Hodiny Kredity 

 Září     

3.9.2012 Supervize supervize 1,5  
  Supervizor: Mgr. Roman Řežáb  

Typ:skupinová  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 13 

  

5.9.2012 Supervize supervize 1,5  
  Supervizor: Mgr. Roman Řežáb  

Typ:skupinová  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 10 

  

10.9.2012 Školicí akce Standardy kvality sociálních služeb 2,0  
  Vzdělavatel: Mgr. Renáta Přikrylová  

Počet dní: 1  
Počet účastníků: 5 

  

10.9.2012 Supervize supervize 1,5  
  Supervizor: Mgr. Roman Řežáb  

Typ:skupinová  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 11 

  

12.9.2012 Supervize supervize 1,5  
  Supervizor: Mgr. Roman Řežáb  

Typ:skupinová  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 11 

  

13.9.2012 Účast na konferenci/kongresu Problematika hojení ran 4,0 4 
  Poznámka: PROMEDIAMOTION  

Účast: pasivní; 
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 2 

  

17.9.2012 Supervize supervize 1,5  
  Supervizor: Mgr. Roman Řežáb  

Typ:skupinová  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 11 

  

18.9.2012 Ostatní vzdělávání Nová aplikace Sociální služby - dotace 4,0  
  Vzdělavatel: OK systém Praha 4  

Typ:Školení práce s PC  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 1 

  

18.9.2012 Ostatní vzdělávání Výjezdnízasedání 16,0  
  Vzdělavatel: APSS  

Poznámka: Rusava  
Typ:Ostatní školení  
Počet dní: 2  
Počet účastníků: 1 

  

19.9.2012 Supervize supervize 1,5  
  Supervizor: Mgr. Roman Řežáb  

Typ:skupinová  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 10 

  

24.9.2012 Supervize supervize 1,5  
  Supervizor: Mgr. Roman Řežáb  

Typ:skupinová  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 10 
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25.9.2012 Ostatní vzdělávání Porada ředitelů 16,0  
  Vzdělavatel: KÚ Olomouc  

Poznámka: Dolní Dunajovice  
Typ:Ostatní školení  
Počet dní: 2  
Počet účastníků: 1 

  

26.9.2012 Supervize supervize 1,5  
  Supervizor: Mgr. Roman Řežáb  

Typ:skupinová  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 13 

  

 Ostatní vzdělávání Karta sociálních systémů 5,0  
  Vzdělavatel: Institut vzdělávání APSS ČR  

Typ:Ostatní školení  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 1 
 

  

 Říjen     

1.10.2012 Školicí akce Standardy kvality 4,0  
  Vzdělavatel: Mgr. Renáta Přikrylová  

Počet dní: 1  
Počet účastníků: 2 

  

1.10.2012 Supervize supervize 1,5  
  Supervizor: Mgr. Roman Řežáb  

Typ:skupinová  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 10 

  

2.10.2012 Školicí akce Standardy kvality 4,0  
  Vzdělavatel: Mgr. Renáta Přikrylová  

Počet dní: 1  
Počet účastníků: 6 

  

3.10.2012 Školicí akce Standardy kvality 4,0  
  Vzdělavatel: Mgr. Renáta Přikrylová  

Počet dní: 1  
Počet účastníků: 6 

  

3.10.2012 Supervize supervize 1,5  
  Supervizor: Mgr. Roman Řežáb  

Typ:skupinová  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 13 

  

4.10.2012 Ostatní vzdělávání Vedení, archivace a skartace 
zdravotnické dokumentace 

6,0  

  Vzdělavatel: APSS ČR  
Typ:Ostatní školení  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 1 

  

8.10.2012 Akreditovaný kurz Karta sociálních systémů 6,0  
  Vzdělavatel: Institut Bernarda Bolzana  

Číslo akreditace: 2012/0755-SP  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 2 

  

9.10.2012 Účast na konferenci/kongresu Krajská konference hromadného 
stravování 

6,0  

  Poznámka: Bezpečnost potravin  
Účast: pasivní; Počet dní: 1  
Počet účastníků: 3 

  

10.10.2012  Supervize supervize 1,5  
  Supervizor: Mgr. Roman Řežáb  

Typ:skupinová  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 11 
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11.10.2012 Účast na konferenci/kongresu Výroční kongres APSS ČR   
  Poznámka: Tábor  

Účast: pasivní; Počet dní: 2  
Počet účastníků: 1 

  

15.10.2012 Supervize Manažerská supervize 2,0  
  Supervizor: Mgr. Jana Paloušková a PhDr. Markéta Greplová  

Typ:skupinová  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 7 

  

15.10.2012 Supervize supervize 1,5  
  Supervizor: Mgr. Roman Řežáb  

Typ:skupinová  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 11 

  

17.10.2012 Ostatní vzdělávání Řízení transformace pobytových 
sociálních služeb 

16,0  

  Vzdělavatel:  
Poznámka: Brno od 25.9.2012 do 18. 12. 2012  
Typ:Ostatní školení  
Počet dní: 2  
Počet účastníků: 1 

  

17.10.2012 Supervize supervize 1,5  
  Supervizor: Mgr. Roman Řežáb  

Typ:skupinová  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 9 

  

18.10.2012 Akreditovaný kurz Motivace a hodnocení podřízených 7,0  
  Vzdělavatel: PPP Olomouc  

Číslo akreditace:  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 1 

  

22.10.2012 Supervize supervize 1,5  
  Supervizor: Mgr. Roman Řežáb  

Typ:skupinová  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 8 

  

24.10.2012 Školicí akce Standardy kvality sociálních služeb v 
Domově "Na Zámku" 

4,0  

  Vzdělavatel: Mgr. Renáta Ježková  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 4 

  

25.10.2012 Akreditovaný kurz Týmová spolupráce 8,0  
  Vzdělavatel: SZŠ Kroměříž  

Číslo akreditace: 2012/0642-PC  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 2 

  

26.10.2012 Ostatní vzdělávání Inventarizace majetku, pohledávek a 
závazků 

6,0  

  Vzdělavatel: Ing. Juráňová Hana  
Typ:Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – školení zaměstnanců  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 1 

  

29.10.2012 Supervize supervize 1,5  
  Supervizor: Mgr. Roman Řežáb  

Typ:skupinová  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 13 
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30.10.2012 Ostatní vzdělávání Karta sociálních systémů 6,0  
  Vzdělavatel: APSSČR  

Typ:Ostatní školení  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 1 

  

31.10.2012 Školicí akce Standardy kvality 2,0  
  Vzdělavatel: Mgr. Renáta Ježková  

Počet dní: 1  
Počet účastníků: 4 

  

31.10.2012 Ostatní vzdělávání Odměňování zaměstnanců v zařízeních 
sociálních služeb v roce 2012 

4,0  

  Vzdělavatel: KASO-S spol. s. r. o. Praha  
Typ:Účetnictví – změny v daních, účetnictví, pojistném a související legislativě  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 1 

  

31.10.2012 Ostatní vzdělávání Evidence majetku 5,0  
  Vzdělavatel: KORAC s. r. o.  

Typ:Ostatní školení  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 1 

  

 Listopad    

5.11.2012 Školicí akce standardy kvality 2,0  
  Vzdělavatel: Mgr. Ježková Renáta  

Počet dní: 1  
Počet účastníků: 7 

  

5.11.2012 Supervize skupinová supervize 1,5  
  Supervizor: Mgr. Roman Řežáb  

Typ:skupinová  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 7 

  

13.11.2012 Ostatní vzdělávání Spisová služba firmy Wess 3,0  
  Vzdělavatel: Gordic Var-Korac s. r. o.  

Typ:Ostatní školení  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 1 

  

15.11.2012 Ostatní vzdělávání Pracovní setkání uživatelů programu 
Gordic 

4,0  

  Vzdělavatel: Gordic  
Typ:Účetnictví – změny v daních, účetnictví, pojistném a související legislativě  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 1 

  

19.11.2012 Ostatní vzdělávání Praktický průvodce účetní uzávěrkou 4,5  
  Vzdělavatel: Anag - Mgr. Karla Maderová Voltnerová  

Typ:Účetnictví – změny v daních, účetnictví, pojistném a související legislativě  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 1 

  

19.11.2012 Supervize Manažérská supervize 2,0  
  Supervizor:  

Typ:individuální  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 7 

  

22.11.2012 Ostatní vzdělávání školení pro mzdové účetní 3,0  
  Vzdělavatel: Démonia Praha  

Typ:Účetnictví – změny v daních, účetnictví, pojistném a související legislativě  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 1 

  

24.11.2012 Účast na konferenci/kongresu VIII. regionální konference dětských 
sester 

6,0 4 

  Poznámka: Prostějov  
Účast: pasivní; Počet dní: 1  
Počet účastníků: 1 
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27.11.2012 Ostatní vzdělávání Řízení transformace pobytových 
sociálních služeb 

16,0  

  Vzdělavatel:  
Poznámka: Brno  
Typ:Ostatní školení  
Počet dní: 2  
Počet účastníků: 1 

  

29.11.2012 Ostatní vzdělávání Kurz první pomoci 3,5  
  Vzdělavatel: Radek Přecechtěl  

Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách  
Typ:Ostatní školení  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 13 

  

29.11.2012 Ostatní vzdělávání Porada ředitelů 8,0  
  Vzdělavatel: KÚ Olomouc  

Typ:Ostatní školení  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 3 

  

Prosinec     

3.12.2012 Akreditovaný kurz Problematika stresu a možnosti jeho 
zvládání 

8,0  

  Vzdělavatel: personálně psychologické poradenství Mgr. Jana Paloušková  
Číslo akreditace: MPSV 2011/1480-PC/SP/VP  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 1 

  

3.12.2012 Školicí akce Standardy kvality SQ 2,5,7 2,0  
  Vzdělavatel: Mgr. Renáta Ježková  

Počet dní: 1  
Počet účastníků: 6 

  

3.12.2012 Supervize skupinová supervize 1,5  
  Supervizor: Mgr. Roman Řežáb  

Typ:individuální  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 6 

  

5.12.2012 Akreditovaný kurz Řízení transformace pobytových 
sociálních služeb 

16,0  

  Vzdělavatel: 3P Consulting  
Číslo akreditace: VP-RTT/154-20121  
Počet dní: 2  
Počet účastníků: 1 

  

6.12.2012 Školicí akce Hojení ran efektivně, snadno a rychle 4,0 4 
  Vzdělavatel: Martek Medical  

Počet dní: 1  
Počet účastníků: 1 

  

10.12.2012 Supervize manažérská supervize 2,0  
  Supervizor: PhDr. Greplová Markéta  

Typ:individuální  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 6 

  

12.12.2012 Školicí akce Standardy kvality 2,5,7 a vnitřní pravidla 
Domova 

4,0  

  Vzdělavatel: Mgr. Ježková Renáta  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 14 

  

14.12.2012 Ostatní vzdělávání Účetní uzávěrka vybraných účetních 
jednotek 

6,0  

  Vzdělavatel: Morava, vzdělávací agentura  
Typ:Účetnictví – změny v daních, účetnictví, pojistném a související legislativě  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 1 
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18.12.2012 Ostatní vzdělávání Řízení transformace pobytových 
sociálních služeb 

16,0  

  Vzdělavatel: 3P Consulting, Praha 2  
Typ:Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – školení zaměstnanců  
Počet dní: 2  
Počet účastníků: 1 

  

19.12.2012 Školicí akce Standardy kvality 2, 5, 7 a vnitřní pravidlla 
Domova 

6,0  

  Vzdělavatel: Mgr. Ježková Renáta  
Počet dní: 1  
Počet účastníků: 4 

  

      

Stáže pro pracovníky: 

Na základě smlouvy se zařízením poskytujícím sociální služby s „Domovem u rybníka“ 

ve Víceměřicích se uskuteční v měsících květnu a červnu odborné stáže všech pracovníků 

v sociálních službách a sociálních pracovnic. Zúčastní se jich celkem 49 pracovníků našeho 

zařízení.  

 

Praxe v rámci SŠ: 

 Silvie Hučínová, 9. 7. – 1. 8. 2012, Střední zdravotní škola Kroměříž 

 Martina Klevetová, 6. 9. – 7. 9. 2012, Obchodní akademie Přerov 

 Marcela Matušková, 8. 10. – 12. 10. 2012, Vzdělávací institut Prostějov 

 Gabriela Čandová, 15. 11. – 22. 11. 2012, Caritas Olomouc  

 

Odborná praxe v rámci VŠ:  

 Vladimíra Votavová  - Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav 

speciálněpedagogických studií (únor 2012 – 20 hodin) 

 Gabriela Burešová  - Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav 

speciálněpedagogických studií (únor 2012 – 20 hodin) 

 Věra Bardoňová – Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra pedagogiky 

Brno  (12. – 16. 3. 2012) 

 Jana Oplocká – Univerzita Tomáše  Bati ve Zlíně, Fakulta managementu 

a ekonomiky, Ústav financí a účetnictví, studijní obor: Účetnictví a daně (24. 2. – 23. 

3. 2012) 

 Lenka Dvořáková – Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická 

Brno, obor Diplomovaný nutriční terapeut  (2. 4..– 20. 4. 2012). 

 Jana Šimíková – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, studijní 

obor: Sociální pedagogika (10. – 20. 4. 2012), 

 Dagmar Kraváková, 9. 7. – 13. 7.  2012, FVP – SLU Opava   
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Dobrovolníci: 

 Účast na akcích pořádaných naší organizací  a  na akcích, kterých se naše zařízení a 

naši uživatelé účastní:   

 Ve dnech  30. 6. – 1. 7. Pouť  v Rajhradě – ministrování na mši + výstavka  - 1 

dobrovolník 

 Dne  8. 7. –  Křtiny – ministrování na mši  - 1 dobrovolník  

 Ve dnech 4. 9. – 8. 9. Sportovně relaxační pobyt na Pastvinách – 20 dobrovolníků 

 Dne  21. 8.  –  DOREMI – hudební soutěž – areál domova – zařízení OK – 1 

dobrovolník  

 Dne 12. 9. – Atletické přebory OK v Litovli – 1 dobrovolník  

 Dne  14. 9. – Finálový koncert pěveckého festivalu „Nad oblaky aneb Každý může být 

hvězdou“   -  vystoupení Zámecké kapely v celostátním finále – 2 dobrovolníci 

 25. 9. – Kopaná Kyjov – 1 dobrovolník 

 Dne  13. 10. – zámek Plumlov – ministrování na Hubertské mši svaté – 1 dobrovolník 

 Dne   17. 10.  - sportovní hry pro těžce mentálně postižené  Olomouckého kraje 

v Němčicích nad Hanou pod názvem „Hry radosti a sportu“ – 20 dobrovolníků  

 

 

10. HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ  

 

 

Hodnocení pracovníků je důležitou 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 vždy nadřízený 

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

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

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

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

vzdělávání, vyjadřuje se ke své perspektivě v organizaci. 

Výsledky hodnocení byly využity 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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11. KONTROLNÍ ČINNOST 

 

         Vnitřní kontrolní systém vytváří podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon 

veřejné správy v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě  

a vyhláškou č. 64/2002, kterou se provádí zákon o finanční kontrole ve veřejné správě.  

Snažíme se o hospodárné a účelné vynakládání veřejných prostředků, dodržování všech 

právních předpisů, nařízení zřizovatele, včetně dodržování zřizovací listiny. V souvislosti se 

změnami v legislativě aktualizujeme vnitřní předpisy a nařízení.  

Máme vytvořen vnitřní kontrolní systém s pravidly a  plánem kontrol, které se v zařízení 

vykonávají a jsou o nich prováděny písemné záznamy. Kontrolami byly zjištěny drobné 

formální nedostatky, které byly ihned odstraněny.  

 

Přehled kontrol v průběhu roku 2012 

 

Na počátku roku 2012 provedla auditorská společnost FINAUDIT s. r. o.  Olomouc 

audit o čerpání neinvestiční dotace poskytnuté z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu  

na rok 2011 –  „Podpora sociálních služeb s regionální / místní působností – Olomoucký 

kraj“. Cílem auditu bylo v souladu s Metodikou MPSV o poskytování dotací ze SR 

poskytovatelům sociálních služeb a v souladu s  platnými účetními předpisy ověřit účetní  

a finanční operace související s čerpáním přidělených finančních prostředků dotace MPSV  

a se způsobem jejího vyúčtování.  

 

Dne 11. července 2012 proběhla v  naší organizaci daňová kontrola ze strany Finančního 

úřadu v Olomouci, oddělení dotací, referát IV. Prostějov,  provedená v souladu s ustanovením 

§ 87 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„DŘ“), sepsaný podle ustanovení § 60 až § 62 DŘ. Kontrola byla zaměřena na zjištění 

skutečností v souvislosti s dotacemi poskytnutými v roce 2008 a 2009.  

Jednalo se o neinvestiční dotaci poskytnutou z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu  

na rok 2009, na základě žádosti ev. č. A0355/2001-71-6214333. Předmětem kontroly byla 

účelovost poskytnutých finančních prostředků, uznatelné náklady v použitelném členění, 

vyúčtování dotace na MPSV, vyjádření auditora. Celková výše dotace pro rok 2009 činila  

13 014 000,00 Kč  a byla v plné výši vyčerpána. 

 Dále byly kontrolovány účelové finanční prostředky poskytnuté Úřadem práce 

v Prostějově v roce 2008 a 2009. 
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V roce 2008 se jednalo o účelové prostředky na vytvoření pracovních příležitostí 

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

Nezamyslice, dle uzavřené dohody č. PVA-V-4/2008 ze dne 28. 3. 2008  a dohody č. PVA-V-

74/2008 ze dne 30. 7. 2008   s Úřadem práce v Prostějově. Celková výše činila 182 446,00 

Kč.  

V roce 2009 jsme obdrželi také účelové prostředky na vytvoření pracovních příležitostí 

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

Nezamyslice, dle uzavřené dohody č. PVA-VL-73/2009  ze dne 30. 3. 2009, dohody č. PVA-

VL-74/2009 ze dne  24. 4. 2009 a dohody č. PVA-VL-137/2009 ze dne 29. 7. 2009 s Úřadem 

práce v Prostějově. Celková výše činila 96 037,00 Kč. Tyto prostředky byly v plné výši 

vyčerpány. Kontrolní činností nebylo zjištěno žádné pochybení a porušení rozpočtové kázně 

ze strany příjemce dotace.  

 

Ze strany zřizovatele byla dne 11. prosince 2012 v naší organizaci zahájena kontrola 

v souladu s ustanovením § 82a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů. Byla zaměřena na plnění podmínek stanovených pro registraci sociální 

služby č. 6214333, kterou poskytuje Domov „Na Zámku“, příspěvková organizace, 

Nezamyslice. V rámci provedené kontroly nebyly shledány žádné nedostatky a nebyla 

uložena žádná nápravná opatření.   

 

Ve dnech 6. 12. a 20. 12. 2012 proběhla v našem zařízení kontrola pracovníky 

Všeobecné zdravotní pojišťovny Prostějov.  

Jednalo se o kontrolu plateb za období roku 2009, 2010, 2011 až do 30. 11. 2012 na veřejné 

zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Ze zprávy o výsledku 

kontroly č. j. V/10230/12 vyplynulo zjištění přeplatku pojistného ve výši 9 515,00 Kč, který 

VZP vrátila plátci ve lhůtě podle § 14 zákona č. 592/1992 Sb. v platném znění. Z této 

kontroly nevyplynulo žádné porušení a nebyly stanoveny žádné sankce.  

 

Závažná pochybení při kontrolách zjištěna nebyla.  
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12. SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE  

 

V rámci rozvoje kontaktu uživatelů se společenským prostředím  a zapojení osob 

s mentálním postižením do běžného života byly pořádány a probíhaly pravidelné návštěvy 

kulturních, sportovních a společenských akcí v průběhu roku 2012. 

LEDEN 

 Tříkrálová sbírka 

 Solná jeskyně 

 Plavání Vyškov 

 Duchovní setkání s převorem kláštera Rajhrad a s okolními faráři 

 Divadelní pátky v Němčicích nad Hanou  

 

ÚNOR 

 Valentýnská zábava v ÚSP Pačlavice 

 Valentýnská zábava Domov u rybníka Víceměřice 

 Stolní tenis Kyjov 

 Návštěva solné jeskyně 

 Masopustní veselice 

 Plavání Vyškov 

 

BŘEZEN 

 Pepíkovský turnaj v Němčicích nad Hanou 

 Plavání Vyškov 

 Den otevřených dveří 

 Setkání s opatrovníky 

 

DUBEN 

 Velikonoční výstava 

 Vystoupení Zámecké kapely Výšovice – posezení pro důchodce 

 Den Země Prostějov – ukázka pracovních terapií 

 Svatý Hostýn – výlet + mše 

 Květná zahrada Kroměříž 

 Exkurze na Petrově v Brně, návštěva Arcibiskupského muzea 

 Plavecké závody  Hodonín 

 Pálení čarodějnic Víceměřice 
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KVĚTEN 

 Turnaj v bocce Kyjov 

 Dne 14. května 2012 proběhlo Regionální kolo Olomouckého kraje 3. ročníku 

pěveckého festivalu pro handicapované talenty „Nad oblaky aneb Každý může být 

hvězdou“ v Nezamyslicích pod garancí náměstkyně OK  Mgr. Yvony Kubjátové.    

 Vystoupení Zámecké kapely v Prostějově v rámci prezentace neziskových organizací 

 Sportovní olympiáda Šumperk – bocca  

 Sportovní olympiáda Olomouc – atletika  

 

ČERVEN 

 Sportovní hry Zubří 

 Rekondiční pobyt Jedovnice  

 Lázeňský pobyt Skalka 

 Sportovní hry Topolníky - Slovensko 

 Výstava prací uživatelů v Poslanecké sněmovně 

 Vystoupení Zámecké kapely v Domově Adam Soběsuky 

 Rekondiční pobyt – Sládkovičovo SR 

 

ČERVENEC  

 Pouť  v Rajhradě – ministrování na mši + výstavka  

 Křtiny – ministrování na mši 

 Hudební odpoledne v Domově „Na Zámku“ pro zařízení sociální péče okresu 

Prostějov 

 Plumlovský zámek - Mezinárodní divadelní taneční workshop – vystoupení zámecké 

kapely 

 Pouť v Pustiměři – ministrování na mši  

 

SRPEN 

 DOREMI – hudební soutěž – areál domova – zařízení OK 

 Zámecká vernisáž v areálu domova pro veřejnost - díla studentů uměleckých škol   

 Noční promítání na nádvoří Domova „Na Zámku“ 
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ZÁŘÍ 

 Biřmování dvou uživatelů Domova „Na Zámku“ v místním kostele + ministrování 

našich ministrantů  na mši  

 Finálový koncert pěveckého festivalu „Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou“   -  

vystoupení Zámecké kapely v celostátním finále  

 Mezinárodní lamaterapie za účasti zařízení sociálních služeb ze Slovenské a Maďarské 

republiky 

 Svatováclavské slavnosti – Zámecký jarmark a prezentace zooterapií v areálu Domova 

„Na Zámku“  

ŘÍJEN 

 V rámci týdne sociálních služeb ČR se konal dne  10. 10. – Den otevřených dveří 

 Zámek Plumlov – ministrování na Hubertské mši svaté 

 Sportovní hry pro těžce mentálně postižené  Olomouckého kraje v Němčicích nad 

Hanou pod názvem „Hry radosti a sportu“ 

 Benefiční koncert a prezentace výrobků na výstavě v Senici na Slovensku  

  

LISTOPAD 

 V. Evropská hubertská mše – probožství Dub nad Moravou – ministrování na mši  

 Vystoupení Zámecké kapely na Osmém ročníku festivalu pro handicapované občany 

Slunce svítí všem 

 Návštěva Domova sociálních služeb Holíč SR 

 Kateřinská zábava v Rokytnici  

 Hanácký ples Nezamyslice (SRC) 

PROSINEC   

 Adventní výstava Domova „Na zámku“ v klubu Městyse Nezamyslice 

 Vánoční jarmark – RCO Olomouc – prezentace výrobků + vystoupení Zámecké 

kapely  

 Vánoční koncert v Domově „Na Zámku“ 

 

V tomto roce také probíhaly pracovní setkání se zařízeními na Slovensku  – Domova 

sociálních služeb Jahodná, Domova sociální služeb Holíč a Rohov,  v Maďarsku s Domovem 

sociálních služeb v Sopronu. Jedná se o vzájemnou prezentaci sociálních služeb jednotlivých 

zařízení, ukázku pracovních terapií a výrobků a také ukázku lamaterapie v našem zařízení 

a účast na benefičních  koncertech.  
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13. ZÁVĚR 

Předcházející kapitoly výroční zprávy za rok 2012 nám dovolily nahlédnout 

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

4 803,10 Kč, neměla žádné manko ani škody, nebyly jí uloženy sankce, penále ani pokuty 

a nemá žádné pohledávky. Závazné ukazatele finančního vztahu k rozpočtu kraje byly 

splněny. 

Realizované akce přispěly ke zlepšení a ke zkvalitnění života našich uživatelů a rovněž 

ke zlepšení pracovního prostředí a podmínek pro práci našich pracovníků. Práce s osobami se 

zdravotním postižením je velice náročná. 

Je velmi důležité zapojit zdravotně postižené do výchovně vzdělávacího procesu, 

pracovního procesu i do prostředí, které by příznivě podporovalo vývoj jejich celkového 

společenského života. Míra zapojení do společenského a pracovního života není u všech 

handicapovaných osob stejná. Toto vše ovlivňuje již dosažený stupeň socializace, který je 

závislý na stupni a druhu postižení, na užším či širším prostředí, ve kterém se jedinec 

pohybuje nebo žije. Dosažený stupeň socializace není neměnný, jde o proces, který může 

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 

každého člověka, tedy i pro postiženého nezbytná a je zapotřebí vytvářet takové podmínky, 

aby i tito občané dosáhli maximálního společenského a pracovního zařazení. Splněním těchto 

podmínek se zvyšuje kvalita života lidí,  kteří jsou jakýmkoliv způsobem znevýhodněni.  

Snažíme se péči o ně neustále zlepšovat a pobyt v zařízení jim zpříjemňovat.  

Proto je třeba si lidí pečujících o tyto občany velmi vážit a ctít jejich práci. Obětavost a 

nezištnost lidí, kteří věnují svůj čas a city vlastně cizím lidem, se penězi nedají zaplatit. 

Sociální službu je nutné i nadále podporovat.  

 

 

                  Ing. Jiřina Krejčí  

                         ředitelka  

Domova „Na Zámku“, p. o.  Nezamyslice 

 

 

 

 

 

V Nezamyslicích   14. března 2013  


