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ÚVOD 
 
 
 
 

Vážení a milí čtenáři výroční zprávy, 
 
 

v předložené výroční zprávě se můžete seznámit s námi poskytovanou sociální službou, s cílovou 
skupinou uživatelů, skladbou zaměstnanců, základními změnami v provozu jednotlivých bydlení a poboček 
a s důležitými akcemi, které se během roku 2010 konaly. Seznámíte se s rámcovým výsledkem 
hospodaření naší organizace za minulý rok. Výroční zpráva Vás provede důležitými fakty a událostmi, které 
se v naší organizaci odehrály během roku 2010. 
 Úvodem bych rád poděkoval všem pracovníkům za jejich náročnou a obětavou práci. Ocenění 
patří rodinným příslušníkům a opatrovníkům, kteří s námi spolupracují při naplňování přání a potřeb 
uživatelů služby. Rovněž děkuji všem sympatizantům a dárcům za finanční i nefinanční podporu, díky které 
jsme mohli zkvalitňovat poskytované služby a nabízet nové aktivity. Poděkování patří rovněž našemu 
zřizovateli Olomouckému kraji, který naši organizaci finančně podporuje. 
 A nyní mi dovolte, abych Vás pozval ke čtení, prohlížení, přemýšlení… Pokud Vás něco zaujme, 
budete mít dotaz či připomínku, neváhejte a kontaktujte nás osobně nebo písemně na naší adrese, 
případně na telefonním čísle nebo e-mailem. Všechny důležité informace a kontakty najdete ve výroční 
zprávě či na naší webové stránce. 
  

Přeji čtenářům i celé naší organizaci, aby další roky byly pro všechny úspěšné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jan Šenk 
  ředitel 

 
 
 
 
 
Nové Zámky, březen 2011 
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I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI 
 
 
Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb má právní subjektivitu a od roku 2001 je příspěvkovou 
organizací, zřízenou Olomouckým krajem. 
 
Základním předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb vymezených v § 48 zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Zařízení Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace, poskytuje uživatelům 
podporu a péči v oblasti sebeobsluhy, v oblasti sociální, zdravotní, výchovně - vzdělávací, kulturní a 
zájmové. 
 
Základním posláním organizace je vytvoření podmínek pro důstojný a naplňující život pro dospělé osoby 
s mentálním postižením, které si vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo sociální situaci 
nemohou služby zabezpečit za pomoci blízké osoby nebo terénními službami. Naše zařízení usiluje, aby se 
uživatelé sociální služby, s přihlédnutím k jejich možnostem a schopnostem, co nejvíce přiblížili k běžnému 
životu. 
 
Cílem naší služby je rozvoj a aktivizace stávajících individuálních schopností a dovedností uživatelů služby 
při současném respektování jejich tempa a naplňování jejich individuálních potřeb. Vytváření podmínek 
pro důstojný život v zařízení a respektující přístup personálu.  
 
Principy 
 
1. Předcházení a zamezení sociálního vyloučení 
 
2. Zajištění bezpečného prostředí 
 
3. Individualizace služeb 
 
4. Podpora samostatnosti, aktivizace a rozvoje uživatelů 
 
5. Lidský přístup 
 
6. Týmová a odborná práce 
 
7. Zpřístupnění poskytované sociální služby veřejnosti 
 
Okruh osob, kterým je určena sociální služba 
Předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb mužům a ženám ve věku od 18 let s 
mentálním postižením včetně  přidružených smyslových nebo tělesných vad, kteří jsou závislí na pomoci 
jiné fyzické osoby alespoň ve stupni I  

 

Zařízení má dvě pobočky s celkovou kapacitou 165 osob. 

Nové Zámky jsou ústředím celého zařízení, poskytující sociální službu dospělým mužům, s kapacitou 95 
osob se středně těžkým až hlubokým mentálním postižením včetně přidružených smyslových nebo 
tělesných vad. 

Pobočka v Litovli je koncipována jako zařízení pro dospělé muže s vysokou a vyšší mírou samostatnosti 
v běžných činnostech, komunikaci a sociálním chování, s kapacitou 40 osob. 

Pobočka v Bílsku je zařízení pro dospělé muže a ženy s vysokou a vyšší mírou samostatnosti v běžných 
činnostech, komunikaci a sociálním chování, s kapacitou 30 osob. 
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Nové Zámky 
Nové Zámky jsou ústředím organizace, provozně jsou rozděleny na čtyři bydlení. Každé z nich zajišťuje 
potřeby uživatele spojené s bydlením, stravováním, soukromím, dovednostmi sebeobsluhy a volným 
časem. 
Bydlení se odlišují prostorovými dispozicemi, skupinou uživatelů a složením pracovního týmu. Ve všech 
případech se jedná o skupinové bydlení ve dvou až čtyřlůžkových pokojích. Počet obyvatel jednotlivých 
bydlení se pohybuje v rozmezí od 18 do 28 osob. Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem organizace 
i soukromým majetkem uživatelů. Jednotlivá bydlení dále disponují společným sociálním zařízením pro 
všechny uživatele bydlení, společnými prostory pro výdej stravy, jídelnou a společenskou místností. 
V rámci výchovně vzdělávací práce nabízíme uživatelům náplň pracovního i volného času v keramické, 
výtvarné, aranžérské, svíčkařské a dřevařské dílně. Uživatelé jsou, na základě svých přání, cílů a potřeb, 
podporováni v individuálních a skupinových programech zaměřujících se především na oblasti osvojování 
si a prohlubování dovedností v komunikaci,  sebeosluhy, přípravy péče o domácnost, aktivním sociálním 
učení, sebeusměrňování, v oblasti zdraví a bezpečnosti, prohlubování vědomostí, využití volného času, 
podpora upevňování pracovních dovedností a pracovního uplatnění. 
 
pobočka v Litovli 
Pobočka v Litovli má k dispozici celkem 18 pokojů. Z toho 14 dvojlůžkových a 4 třílůžkové. Vybavení pokojů 
je standardní. Každý uživatel má k užívání válendu, skříň na osobní prádlo, noční stolek, židli, společně se 
spolubydlícím stůl, televizní stolek a botník. Některé pokoje tvoří samostatnou obytnou jednotku, ve které 
je sociální zařízení se sprchou a malá kuchyňka. V ostatních pokojích je k dispozici umývadlo. Všechny 
pokoje mají výstup na kabelovou TV. Převážná většina uživatelů vlastní audiovizuální techniku, mobilní 
telefony, PC, varné konvice apod. Pracovní terapie se specializuje na nácvik běžných sociálních dovedností. 
Vhodné umístění budovy podporuje integraci uživatelů. 
 
pobočka v Bílsku 
Ubytování je v hlavní budově zajištěno v jednolůžkových až třílůžkových pokojích. První patro slouží 
ženám, druhé mužům. V každém patře je společenská místnost s kuchyňským koutem, sociálním zařízením 
a koupelnou. Přízemí budovy patří společným provozním prostorám, jako je jídelna, přípravna jídla, 
tělocvična, ošetřovna a kancelář vedoucí a sociální pracovnice. Ve druhé budově je samostatná obytná 
jednotka pro dvě ženy, ve které je kuchyňka, sprchový kout a sociální zařízení. V prvním patře jsou čtyři 
pokoje pro čtyři muže, společná kuchyňka, společenská místnost, sociální zařízení se sprchou a místnost 
pro praní a žehlení. 
 
Adresa organizace: 
Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace 
Mladeč, Nové Zámky č. p. 2 
784 01 Litovel 
IČO: 70890871 
Bankovní spojení: KB Litovel 
Číslo účtu: 86-6551750227/0100 
tel.: 585 155 811, tel./fax: 585 342 079 
Statutární zástupce: Mgr. Jan Šenk, ředitel 
e-mail: senk@novezamky.cz 
web: www.novezamky.cz 
 
 
 
Zřizovatel: 

Olomoucký kraj        tel. 585 508 111 
Jeremenkova 40a       e-mail: posta@kraj-olomoucky.cz 
772 00 Olomouc       web: www.kr-olomoucky.cz 

mailto:senk@novezamky.cz
http://www.novezamky.cz/
mailto:posta@kraj-olomoucky.cz
http://www.kr-olomoucky.cz/
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II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ 
 

 
 
 
Ústředí 
Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace 
Mladeč, Nové Zámky č. p. 2 
784 01 Litovel 
ředitel: Mgr. Jan Šenk 
tel. 585 341 456 
e-mail: senk@novezamky.cz 
kapacita: 95 uživatelů 
 
 
 
 
Pobočka v Litovli 
Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace – pobočka v Litovli 
Na Rybníčku 45 
784 01 Litovel 
vedoucí pobočky: Mgr. Libuše Kučerová 
tel.: 585 342 430 
e-mail: kucerovalitovel@tiscali.cz 
kapacita: 40 uživatelů 
 
 
 
 
Pobočka v Bílsku 
Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace – pobočka v Bílsku 
Bílsko č. 73 
783 22 Cholina 
vedoucí pobočky: Ing. Anna Taclová 
tel.: 585 349 019 
e-mail: taclova.anna@tiscali.cz 
kapacitě: 30 uživatelů 
 

mailto:senk@novezamky.cz
mailto:kucerovalitovel@tiscali.cz
mailto:taclova.anna@tiscali.cz
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III. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA 

  
 
 

ŘEDITEL 
statutární zástupce 

 
 
 

ZÁSTUPCE ŘEDITELE       SOCIÁLNÍ ODDĚLENÍ 
                  vedoucí oddělení 

 
 

 
ODDĚLENÍ   ODDĚLENÍ             EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ 
ZDRAVOTNÍ PÉČE  VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE           vedoucí 
        vedoucí            vedoucí 
 
REHABILITACE 
 
 

 
EXTERNÍ LÉKAŘ  ODDĚLENÍ      BYDLENÍ I. 
    STRAVOVACÍHO PROVOZU      vedoucí 
         vedoucí 

BYDLENÍ II. 
  vedoucí 

ODDĚLENÍ        
    PROVOZU A ÚDRŽBY     BYDLENÍ III. 
         vedoucí       vedoucí 
            
    PRÁDELNA       BYDLENÍ IV. 
             vedoucí 
            
 
 
 

POBOČKA LITOVEL 
vedoucí 

 
 

POBOČKA BÍLSKO 
vedoucí 
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IV. NOVÉ ZÁMKY – POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, PŘÍSPĚVKOVÁ 
ORGANIZACE 

 
 

ÚSTŘEDÍ  
 
Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, poskytuje službu domova pro osoby se zdravotním 
postižením ve čtyřech bydleních. Kapacita jednotlivých bydlení je různá, počet uživatelů a jejich rozdělní je 
vázáno na jejich individuální potřeby a různou míru nutné podpory. Podle potřeb uživatelů se rovněž odvíjí 
složení pracovního týmu. Ve všech případech se jedná o skupinové bydlení v jednolůžkových až 
čtyřlůžkových pokojích. Pracovní týmy na jednotlivých bydleních se skládají z vedoucích pracovníků, 
pracovníků v sociálních službách, vychovatelů, všeobecných sester a provozních pracovníků. 
 
 
 
 

V. BYDLENÍ I. 

 
vedoucí:     Mgr. Josef Vybíral 
tel:      585 155 831 
email:     vybiral@novezamky.cz 
 
poskytované služby:  domov pro osoby se zdravotním postižením dle § 48 zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách 
kapacita služby:    28 uživatelů 
počet uživatelů v roce 2010:   28 
 
Představení služby:   rezidenční služba 
 
Převažující skupina uživatelů: 
Uživatelé vyžadující nižší míru pomoci a nižší míru podpory především v sociálních dovednostech a 
běžných denních činnostech s důrazem na samostatnost a možnost volby.  
 
Složení pracovního týmu poskytujícího služby uživatelům: 
Vedoucí bydlení – speciální pedagog, 4 všeobecné sestry, 7 pracovníků v sociálních službách, vychovatel a 
provozní pracovník. 
 
Změny u uživatelů služby: 
Na vlastní žádost byli z prvního bydlení na pobočku v Litovli přemístěni dva uživatelé. Jeden uživatel byl 
přemístěn z pobočky Litovel na Nové Zámky. Přesun byl realizován po pečlivém zvážení všech 
zainteresovaných osob tak, aby byl pro oba uživatele přínosem a mohli se nadále rozvíjet dle vlastních 
představ a potřeb. 
 
Změny v pracovním týmu: 
Pracovní tým je stabilizován, změny v pracovním týmu byly realizovány v minimální míře. Jeden pracovník 
v sociálních službách přešel z prvního oddělení na úsek výchovně vzdělávací práce. A jeden pracovník 
v sociálních službách přešel na vlastní žádost z pobočky v Bílsku na Nové Zámky. 
 
Rozvojové programy: 
Pokračovala estetická úprava pokojů uživatelů, také proběhla další fáze dovybavení pokojů novým 
nábytkem. Oprava všech dveří na oddělení přispěla nejen ke zvýšení bezpečnosti uživatelů, ale také k 

mailto:vybiral@novezamky.cz
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celkovému vzhledu. Do procesu zvyšování kvality služby byli zapojeni všichni pracovníci na oddělení.  
Během roku bylo opět uskutečněno mnoho výletů a společenských akcí, které měly velký význam pro 
každého uživatele. Nadále probíhal a zdokonaloval se program osobní asistence při individuálních 
nákupech uživatelů. Při samotné realizaci nebyly zaznamenány žádné nedostatky nebo problémy. 
Pokračovalo se v uplatňování specifického přístupu vyžadující kooperaci pracovníků bydlení a pracovníků 
oddělení výchovně vzdělávací práce. Ani v této oblasti nebyly zaznamenány nedostatky, a proto je možné 
konstatovat, že se našlo dobré řešení, které se nadále udržuje a prohlubuje. 
 
Opravy a investice: 
Pokoje uživatelů byly vybaveny novým nábytkem. V koupelně proběhla oprava sprchového koutu, který 
byl vybaven novou protiskluzovou podlahou, tím se podstatně zvýšila bezpečnost uživatelů a 
zaměstnanců. Dále byla provedena výměna vany. Byly provedeny opravy a nátěry všech dveří na oddělení. 
 
Vzdělávání zaměstnanců: 
Všichni zaměstnanci bydlení se účastnili různých odborných seminářů a školení v rámci dalšího vzdělávání. 
Velmi přínosné byly také supervize týmu. 
 
Vize na rok 2011: 
Oprava vnitřních omítek včetně malby pokojů a společných prostor na bydlení. Dále oprava podlah a nová 
elektroinstalace. To vše je ovšem spojeno s připravovanou rekonstrukcí vnitřních prostor v celé budově. 
Chceme pokračovat ve využívání alternativních metod komunikace s uživateli, prohlubování různých 
druhů terapií. Zaměřit poskytované služby na uživatele se specifickými potřebami (problémové chování, 
komunikace, sociální chování). Změnit přístup v naplňování individuálních plánů rozvoje pro konkrétní 
uživatele – nastavení efektivního a rozvíjejícího přístupu k potřebným uživatelům služby. Zaměřit podporu 
a péči personálu na běžné denní činnosti, sebeobslužnou činnost a komunikaci, a to s důrazem na co 
nejvyšší míru samostatnosti a volby u uživatelů služby. Pokračovat v rozvoji běžných sociálních dovedností 
(cvičná kuchyňka, využívání botníků) uživatelů bydlení. Podporovat a rozvíjet manuální zručnosti a využít 
získaných praktických dovedností v běžném životě. 
 
 
 
 

VI. BYDLENÍ II. 

 
vedoucí:     Bc. Martin Bodnar  
tel:      585 155 832 
email:     bodnar@novezamky.cz 
 
poskytované služby:  domov pro osoby se zdravotním postižením dle § 48 zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách 
kapacita služby:    27 uživatelů 
počet uživatelů v roce 2010:  27 
 
Představení služby:   rezidenční služba.  
 
Převažující skupina uživatelů: 
Uživatelé vyžadující vyšší míru pomoci a vyšší míru podpory především v běžných denních činnostech, 
v oblastech sebeobsluhy, v komunikaci a sociálních dovednostech; uživatelé s problémy v oblasti chování 
vzhledem k ostatním uživatelům bydlení. 
 
Složení pracovního týmu poskytujícího služby uživatelům: 

mailto:bodnar@novezamky.cz
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Vedoucí bydlení – speciální pedagog, 4 všeobecné sestry, 7 pracovníků v sociálních službách, vychovatel a 
provozní pracovník.  
 
Změny u uživatelů služby: 
Jeden uživatel v květnu 2010 zemřel. 
 
Změny v pracovním týmu: 
K žádným změnám v pracovním týmu na II. bydlení během roku nedošlo. 
 
Rozvojové programy: 
Využívání nabídky oddělení výchovně vzdělávací práce (keramická, dřevařská, svíčkařská a košíkářská 
dílna, práce v zahradě a ve skleníku, hudební a drama-terapeutický kroužek, fotbalový kroužek, návštěvy 
koncertů a plesů, účast na sportovních akcích, jednodenní výlety pro uživatele bydlení – doprovod zajišťují 
zaměstnanci bydlení).  
 
Opravy a investice: 
Drobné opravy a další vybavování pokojů a společných prostor byly zaměřeny především na estetizaci 
bydlení s cílem zlepšit pohodlí a soukromí uživatelů, vytvořit příjemnou atmosféru a účelnost bydlení. 
 
Vzdělávání zaměstnanců: 
Školení všeobecných sester (uživatelská práce s PC + program Wincarol – evidence zdravotních výkonů pro 
zdravotní pojišťovny, a další školení se zdravotní tematikou). Školení a semináře pro pracovníky 
v sociálních službách a vychovatele specializované na problematiku standardů kvality sociálních služeb, 
komunikace, etiky a řešení negativních projevů v chování uživatelů služeb. Dva pracovníci v sociálních 
službách byli proškoleni v oblasti pravidel šetrné sebeobrany. Proběhly dvě supervize pro pracovníky 
v přímé péči na II. bydlení.  

 
Vize na rok 2011: 
Oprava vnitřních omítek včetně malby pokojů a společných prostor na bydlení. Dovybavení odpočinkových 
zón a pokojů pro uživatele uzamykatelnými skříňky pro jednotlivé uživatele, dekoračními předměty, 
nočním osvětlením (nástěnné lampy). Rozdělení průchozích pokojů na dva samostatné pokoje. Nová 
elektroinstalace na bydlení v rámci projektu rekonstrukce vnitřních prostor budovy. 
Pokračovat v nastaveném systému vzdělávání zaměstnanců. Zaměření poskytované podpory na skupinu 
uživatelů s problémy v chování (agrese, narušování soužití s ostatními uživateli) v denních činnostech. 
Prostředky – aktualizace, přepracování či doplnění prevence a řešení rizikových situací u uživatelů 
s negativními projevy v chování v kolektivním soužití. Následné vypracování metodických pokynů 
zohledňující specifické potřeby těchto uživatelů. Maximální využití nabídky služeb oddělení výchovně 
vzdělávací práce, rozšiřování nabídky zájmových aktivit nejen v rámci bydlení. Zařazení uživatelů do 
menších skupin či přímo individuální práce s využitím individuálních specializovaných programů a plánů 
(komunikace, rozvoj schopností a dovedností).  
 
 
 
 

VII. BYDLENÍ III. 

 
vedoucí:     Mgr. Josef Balcárek  
tel:      585 155 833 
email:     balcarek@novezamky.cz 
 

mailto:balcarek@novezamky.cz
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poskytované služby:  domov pro osoby se zdravotním postižením dle § 48 zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách 

kapacita služby:    22 uživatelů 
počet uživatelů v roce 2010:  22 
 
Představení služby:    rezidenční služba 
 
Převažující skupina uživatelů: 
Imobilní uživatelé vyžadující podporu a péči v běžných denních činnostech, komunikaci a využití volného 
času. 
 
Složení pracovního týmu poskytujícího služby uživatelům: 
Vedoucí bydlení – speciální pedagog, 4 všeobecné sestry, 10 pracovníků v sociálních službách, 
vychovatelka a provozní pracovník. 
 
Změny u uživatelů služby: 
K žádným změnám na III. bydlení během roku nedošlo. 
 
Změny v pracovním týmu: 
Během roku 2010 v rámci organizační změny došlo na III. bydlení k navýšení počtu pracovníků v sociálních 
službách z devíti na deset. 
 
Rozvojové programy: 
V rámci možnosti uživatelé využívají nabídky oddělení výchovně vzdělávací práce včetně účasti na 
sportovních a společenských akcí, i jednodenních výletů. Pokračuje individuální práce na bydlení, v 
terapeutických dílnách a ve specializované učebně se aktivně zapojují uživatelé do zájmových činností. 
V přímém poskytování služeb nadále trvá spolupráce s oddělením rehabilitace při podpoře uživatelů. 
 
Opravy a investice: 
Byly provedeny nutné opravy v rámci provozu. Částečné vybavení společných prostor nábytkem. 
 
Vzdělávání zaměstnanců: 
Pracovníci na bydlení se účastnili odborných seminářů a vzdělávacích kurzů v rámci dalšího vzdělávání. 
Školení bylo zaměřené především na pracovníky v sociálních službách a vychovatele specializované na 
problematiku standardů kvality sociálních služeb a komunikace. Velmi užitečné a zajímavé byly supervize 
pro pracovníky v přímé péči. 
 
Vize na rok 2011: 
Oprava vnitřních omítek včetně malby pokojů a společných prostor na bydlení. Oprava podlah a nová 
elektroinstalace v rámci projektu rekonstrukce vnitřních prostor budovy. 
Oprava koupelny obsahující výměnu vany, opravy sprchového koutu, protiskluzové podlahy a dovybavení 
standardním zařízením včetně speciálního sprchového křesla. Pořídit myčku na podložní mísy, upravit 
nájezdové plošiny pro samostatný výjezd imobilních uživatelů na denní místnost, dovybavit pokoje novým 
nábytkem, vybudovat nový kolejnicový systém na bydlení, na chodby před pokoje zabudovat skříně na 
ložní prádlo a náhradní lůžkoviny, stavebně upravit inspekční pokoj včetně vybavení dle hygienických 
předpisů a v rámci projektu rekonstrukce vnitřních prostor budovy.  
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VIII. BYDLENÍ IV. 

 
vedoucí:     Mgr. Vladimír Klos   
tel:      585 155 834 
email:     klos@novezamky.cz 
 
poskytované služby:  domov pro osoby se zdravotním postižením dle § 48 zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách 
kapacita služby:    18 uživatelů 
počet uživatelů v roce 2010:  18 
 
Představení služby:    rezidenční služba  
 
Převažující skupina uživatelů: 
Uživatelé vyžadující vyšší míru pomoci a vyšší míru podpory především v běžných denních činnostech, 
komunikaci a sociálních dovednostech. 
 
Složení pracovního týmu poskytujícího služby uživatelům: 
Vedoucí bydlení – speciální pedagog, 4 všeobecné sestry, 7 pracovníků v sociálních službách, vychovatel a 
provozní pracovník. 
 
Změny u uživatelů služby: 
V průběhu roku zemřeli dva uživatelé a jeden byl přijat. 
 
Změny v pracovním týmu: 
V průběhu roku odešla uklizečka a pracovník v sociálních službách a na jejich místa nastoupili dva noví 
pracovníci. 
 
Rozvojové programy: 
IV. bydlení využívá nabídek programů oddělení výchovně vzdělávací práce (keramická dílna, košíkářská a 
svíčkařská dílna). Jeden uživatel pracuje v chráněné dílně. Dva uživatelé jsou zapojeni do fotbalového 
kroužku v tělocvičně v Litovli. Od jara do podzimu převážná část uživatelů využila 11 jednodenních zájezdů 
ve spolupráci se soukromým  autodopravcem. Jednotlivého zájezdu na přání uživatelů se zúčastní vždy 
šest uživatelů a dva pracovníci jako doprovod. Mnozí uživatelé bydlení se zúčastnili různých sportovních a 
společenských akcí pořádaných oddělením výchovně vzdělávací práce (výlety, návštěvy jiných zařízení, 
kina, divadla, hudebních koncertů a dalších). 
 
Opravy a investice: 
Na bydlení byl zakoupen sedací nábytek do společenské místnosti a další nábytek na pokoje uživatelů 
(židle, stoly a komody). Také se pořídil nový úklidový vozík a LCD televize do společenské místnosti. 
 
Vize na rok 2011: 
Zaměření poskytované podpory na skupinu uživatelů s problémy v komunikaci, orientaci v denních 
činnostech a s problémy v chování. Prostředky – využití nabídky služeb oddělení výchovně vzdělávací 
práce, a to zařazením uživatelů do menších skupin či přímo individuální práce (viz specialisti oddělení 
VVP), využitím individuálních specializovaných programů (komunikace, denní režim), přenášením 
zkušeností a nastavených programů zpět do „domácího“ prostředí prostřednictvím spolupráce pracovníků 
oddělení VVP a pracovníků bydlení. 
Z hygienického a estetického pohledu je potřeba opravit vnitřní omítky včetně malby na bydlení, opravit 
podlahu a dovybavit některé pokoje novým nábytkem. Dále je potřeba opravit všechny dveře na bydlení. 
 
 

mailto:klos@novezamky.cz
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IX. POBOČKA V LITOVLI 
 
vedoucí:     Mgr. Libuše Kučerová 
tel:      585 342 430 
e-mail:      kucerovalitovel@tiscali.cz 
 
poskytované služby:  domov pro osoby se zdravotním postižením dle § 48 zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách 
kapacita služby:    40 uživatelů 
počet uživatelů v roce 2010:  40 
 
Představení služby:    rezidenční služba 
 
Převažující skupina uživatelů: 
Uživatelé s vyšší mírou samostatnosti v běžných denních činnostech, komunikaci i sociálním chování. 
 
Složení pracovního týmu poskytujícího služby uživatelům: 
Vedoucí, 3 všeobecné sestry (jednosměnný provoz s nepravidelnou pracovní dobou), 7 vychovatelů 
(jednosměnný, dvousměnný provoz s nepravidelnou pracovní dobou), 6 pracovníků v sociálních službách 
(dvousměnný provoz s nepravidelnou pracovní dobou), sociální pracovnice, pracovnice pro výdej 
stravy+úklid, pracovnice pro praní prádla+úklid. 
 
Změny u uživatelů služby: 
Jeden uživatel zemřel, jeden uživatel se z důvodu zhoršení zdravotního stavu a potřeby celodenní 
zdravotní péče přestěhoval do Nových Zámků, dva uživatelé ukončili pobyt v našem zařízení. Jeden 
z důvodu závažného narušování soužití, druhý po navrácení způsobilosti k právním úkonům pobyt na 
základě vlastní žádosti ukončil. 
 
Změny v pracovním týmu: 
Pracovnice určená na výdej stravy a úklid ukončila na vlastní žádost pracovní poměr. Na její místo se 
přijala nová pracovnice. 
 
Vzdělávání zaměstnanců: 
V rámci vnitřních zdrojů: Moje práva-tvoje práva (účast 9 pracovníků), Hodnocení služby (účast 11 
pracovníků), Etika (účast 8 pracovníci), Zákon o sociálních službách (účast 9 pracovníků), Standard č. 2 
(účast 13 pracovníků), Komunikace (účast 9 pracovníků). V rámci vnějších zdrojů: Supervize - 2x ročně 
(účast 11 pracovníků), Problematika aktivizace v sociálních službách (účast 3 pracovníci), Pravidla šetrné 
sebeobrany (účast 4 pracovníci). 
 
Rozvojové programy: 
Podle zájmu a požadavků ze strany uživatelů byly zavedeny nové aktivizační a zájmové programy: 
pravidelné návštěvy bazénu, recitační a divadelní kroužek, turistický kroužek, 2x ročně (zima, léto) 
víkendovou rekreaci na chatě, kde mají uživatelé možnost vyzkoušet si samostatně hospodařit (od 
přípravy topení, jídla, pohybu v přírodě a dopravních prostředcích aj.). Pokleslý zájem o počítačové 
výukové programy z minulých let stále trvá. Stále hledáme nové přístupy, nejvíce je na PC zájem o psaní 
dopisů. 
Během celého roku postupně probíhalo malování pokojů. Uživatelé měli možnost co nejvíce se aktivně 
podílet na zkrášlení vlastních pokojů. Od výběru barevného provedení, přímé účasti na malování zdí a 
následném úklidu, až po výběr podlahové krytiny a uspořádání nábytku. Tato akce se setkala s velkým 
nadšením ze strany uživatelů. 
 
 

mailto:kucerovalitovel@tiscali.cz
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Přehled kulturní, sportovní a společenské činnosti: 
Akce regionálního významu, kterou pořádala v měsíci dubnu pobočka v Litovli, byla „Den otevřených 
dveří“. 
Seznam dalších akcí, kterých se uživatelé účastnili: Leden: kuželky Šternberk, divadlo Mě klub Litovel. 
Únor: kuželky Šternberk, Zimní hry Těšíkov, klubové setkání Olomouc, koncert Medlov, víkend na chatě. 
Březen: ples Šternberk, koncert Medlov, kuželky Šternberk, přátelské setkání se Skaličkou, Pepíkovský 
turnaj stolní tenis Šternberk, klubové setkání Olomouc, keramická soutěž, aranžérská soutěž Šternberk, 
velikonoční výstava Mě klub Litovel a Skanzen Příkazy. Duben: setkání ve Skaličce, kuželky Šternberk, 
turistický výlet, speciální olympiáda Choceň, keramická soutěž, koncert Medlov, klubové setkání Olomouc. 
Květen: turistický výlet, rekreace Zlaté Hory, speciální olympiáda Olomouc, hudební odpoledne NZ, Mosty 
Přerov, ECCE HOMO Šternberk. Červen: výstava Flóra Olomouc, Hanácké Benátky výstava, turistický výlet, 
kuželky Šternberk, setkání dílen Bílsko, Den plný her Litovel, Plumlov-písnička, setkání se Skaličkou. 
Červenec, srpen: tábor Bílá – rekreace, Zámecká slavnost NZ. Září: klubové setkání Olomouc, Folkové 
odpoledne, rekreace Ondrášův dvůr. Říjen:  ZOO Kopeček, kuželky Šternberk, koncert Medlov, Hry 
Nezamyslice. Listopad: stolní tenis Dvůr Králové, ples Haňovice, Kateřinská zábava Kokory, kuželky 
Šternberk, klubové setkání Olomouc. Prosinec: ples Šternberk, koncert Medlov, Diskotéka Sobotín, 
vánoční výstava Mě klub Litovel, Bouzov a Skanzen Příkazy. 
 
Opravy a investice: 
Výměna nefunkčních vstupních dveří, výmalba chodby ve 2. patře, výmalba kuchyňky, oprava a výměna 
nefunkčních oken, oprava a výměna dřevěných částí venkovního zábradlí a obnovení nátěru, oprava 
nájezdové rampy z důvodu zatékání dešťové vody, oprava soklu kolem celého objektu pobočky z důvodu 
vzlínání vlhkosti, oprava chodníků v areálu pobočky, oprava uvolněného podbití na budově pobočky, 
oprava jídelních stolů a zakoupení nových židlí. 
 
Vize na rok 2011: 
Rekonstrukce tří objektů navazující na hlavní budovu pobočky a vytvoření vhodnějšího prostředí pro 
bydlení a pracovní terapie uživatelů. Vybudovat v rámci možností relaxačně sportovní zónu v zahradní 
části areálu pobočky, sloužící pro setkávání s blízkými příbuznými a přáteli. Rozšířila by se možnost 
pořádání sportovních a rekreačních akcí. Prostor by se skládal z pergoly, udírny s roštem, místa pro 
přenosný minigolf, kuželky, pétanque, mini kopanou a jiné míčové hry. Interiér budovy postupně 
vybavovat novým nábytkem, jedná se především o ateliér, dále vybudovat koutek pro výukové programy 
práce na počítači. Pokračovat ve výměně lůžek na pokojích uživatelů. Pokračovat ve vyškolení co 
největšího počtu pracovníků v přímé péči v pravidlech šetrné sebeobrany. 
 
 
 
 

X. POBOČKA V BÍLSKU 
 
vedoucí:     Ing. Anna Taclová 
tel:      585 349 019 
e-mail:      taclova.anna@tiscali.cz 
 
poskytované služby:  domov pro osoby se zdravotním postižením dle § 48 zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách 
kapacita služby:    30 uživatelů (14 žen a 16 mužů)  
počet uživatelů v roce 2010:   30 
 
Představení služby:    rezidenční služba 
 
 

mailto:taclova.anna@tiscali.cz
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Převažující skupina uživatelů: 
Uživatelé s  vyšší mírou samostatnosti v běžných denních činnostech, komunikaci i sociálním chování. 
 
Složení pracovního týmu poskytujícího služby uživatelům: 
Vedoucí pobočky, sociální pracovnice, 4 vychovatelé, 7 pracovníků v sociálních službách, 2 všeobecné 
sestry a provozní pracovník. 
 
Změny u uživatelů služby: 
K 30. 11. 2010 ukončil pobyt v našem zařízení jeden uživatel, který se přestěhoval k rodině své sestry. 
 
Změny v pracovním týmu: 
K žádným změnám v pracovním týmu na pobočce během roku nedošlo. 
 
Vzdělávání zaměstnanců: 
Pro vychovatele a pracovníky v sociálních službách bylo vzdělávání zajištěno jednak oddělením výchovně 
vzdělávací práce na Nových Zámcích (společná témata), dále účastí na kurzech a seminářích pořádaných 
Univerzitou Palackého a VOŠ Caritas v Olomouci, orientovaných na tyto oblasti: Individuální plánování 
sociální služby, Práva uživatelů sociálních služeb a jejich ochrana, Budování pozitivních vztahů na 
pracovišti, Řízení konfliktů s  klientem, Sexuální pedagogika lidí s mentálním postižením, Stres a syndrom 
vyhoření, Komunikace s agresivním klientem, Rozhovor s nemotivovaným klientem. Všeobecné sestry se 
účastnily seminářů pořádaných vedoucí zdravotní péče. 
 
Rozvojové programy, průběh služby: 
Rozvojové programy jsou podřízeny snaze přiblížit život uživatelů v co největší možné míře životu jejich 
vrstevníků. Pobočka je umístěna v běžné zástavbě obce, uživatelé mají možnost volného pohybu po okolí. 
V dopoledních hodinách odcházejí do budovy uprostřed obce, kde se věnují pracovní terapii. Práce 
v keramické, textilní nebo zahradnicko-aranžérské dílně je prostředkem seberealizace, smysluplného 
využití času, osvojení a udržení pracovních návyků a pro uživatele s menší mírou postižení je přípravou na 
uplatnění v pracovním procesu. Zároveň pomáhá navozovat pravidelný týdenní režim (pracovní dny a dny 
volna, oddělení sféry práce a sféry bydlení, rozdělení všedního dne na „pracovní dobu“ a odpočinek, 
apod.). Sedm uživatelů má pracovního uplatnění u firmy, pro kterou vykonávají jednoduché manipulační 
práce (např. balení drobných spotřebních předmětů). Kromě získání pracovních návyků a dovedností, tak 
mají příležitost ke zlepšení své finanční situace. Firma má pronajatou místnost v budově terapeutických 
dílen. Zájemcům, kteří se chtějí věnovat výuce psaní, počítaní a práci s počítačem slouží malá „třída“. Práci 
s PC a výukovými programy mají uživatelé možnost poznávat i v rámci odpoledních volnočasových aktivit. 
Zájmové činnosti v odpoledních hodinách a volných dnech jsou přizpůsobeny přáním jednotlivých 
uživatelů (sportovní aktivity, výtvarné a ruční práce, nácvik vaření a sebeobsluhy, společenské hry apod.) 
Kromě canisterapie, kterou využívá stále větší počet uživatelů, byla nabídka rozšířena i o hipoterapii. Velká 
pozornost je věnována tomu, aby uživatelé měli co nejvíce příležitostí k využívání externích zdrojů a služeb 
(např. nákupy, návštěvy kadeřníka, bowling, poznávací jednodenní výlety, plavecký bazén, cukrárna a 
restaurace, poutě v okolních obcích, apod.). Z Bílska je přímé autobusové spojení do Olomouce (návštěva 
divadla, galerií, kulturních akcí, koncertů Moravské filharmonie, nákupy, využívání městské hromadné 
dopravy). Uživatelé mají možnost sportovního vyžití. Sportovní klub se pravidelně zúčastňuje Speciálních 
olympiád. Zaměstnanci usilují o individualizaci poskytovaných služeb. 
 
Přehled kulturní, sportovní a společenské činnosti: 
Leden - bowling Litovel, divadlo Prostějov, hokejový zápas Prostějov; únor - bowling Litovel, Klubové 
setkání v Olomouci, kino Senice na Hané; březen - divadelní představení Prostějov, bowling Litovel, kino 
Senice na Hané, Valentýnská zábava,  březen - výlet do Olomouce spojený s návštěvou Klíče, regionální 
soutěž v úpravě přírodních materiálů ve Šternberku, maškarní bál v Olomouci, ples Šternberk ; duben - 
bowling Litovel, aqvapark Olomouc, výlet na Velký Kosíř, divadelní představení Prostějov; květen – zájezd 
do Boskovic, Regionální speciální olympiáda v Olomouci, červen – aqvapark poznávací zájezd Praha, Mosty 
Přerov, výlet do Babiččina údolí, Zámek Náměšť na Hané, červenec - bowling Litovel, výlet na Baťův kanál 
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Speciální olympiáda v Praze; srpen - ZOO Sv. Kopeček, bowling Litovel, bazén Olomouc, návštěva zámku 
v Plumlově, hokejové utkání; září - bowling Litovel, výlet do Velkých Losin, hokej v Prostějově, divadelní 
představení Kojkory, výlet na Bouzov; říjen - hokejový zápas Prostějov, setkání na Sv. Kopečku, ples v 
Olbramicích; listopad - Kateřinská zábava, hokej Prostějov, návštěva olomouckého hřbitova; prosinec – 
hokejové utkání, ples ve Šternberku. V rámci organizace pobočka v Bílsku uspořádala tradiční „Podzimní 
ples“, který byl zaměřen nejen pro naše uživatele, ale i pro uživatele z jiných zařízení. 
V roce 2010 pokračovala spolupráce s obcí, např. zájezd do Luhačovic, vystoupení na setkání seniorů a při 
rozsvícení vánočního stromu, pomoc uživatelů starším občanům Bílska apod. Byla navázána spolupráce 
s mateřskou školou ve Vilémově – výroba vánočních dárků pro rodiče a přátele. 
 
Opravy a investice: 
Na zadní straně hlavní budovy byla vyměněna nevyhovující a nefunkční okna za plastová, rovněž u dvou 
zadních východů byly poškozené dveře nahrazeny plastovými. V pokojích uživatelů bylo dvanáct 
nevyhovujících lůžek nahrazeno novými. V kanceláři vedoucí a sociální pracovnice byl vyměněn starý 
nábytek za nový. 
 
Vize na rok 2011: 
Vypracovat koncepci humanizace prostředí a podpory udržení a zvýšení soběstačnosti uživatelů 
technickými úpravami a lepším využitím budovy pro bytové jednotky a terapeutické dílny. Pokračovat ve 
screaningu potřeb uživatelů - aktualizace potřebné míry podpory pro zlepšení možností integrace do 
společnosti. Vytvořit provozní metodiku navazující na domácí řád. Pokračovat v obnově zastaralého 
materiálně - technického vybavení pobočky. 
 
 
 
 

XI. ZDRAVOTNÍ PÉČE 
 
vedoucí:    Marta Dostálová 
tel:      585 155 830, 585 155 835 
email:     dostalova@novezamky.cz 
 
poskytované služby:    zdravotní a ošetřovatelská péče 
 
Představení služby: 
Zajištění zdravotní a ošetřovatelské péče, rehabilitační péče, metodické vedení pracovníků v přímé péči, 
zajišťování a kontrola hygienického standardu zařízení. 
 
Převažující skupina uživatelů: 

Služby jsou poskytovány uživatelům se středně těžkým až hlubokým mentálním postižením včetně 
přidružených smyslových nebo tělesných vad. 
 
Složení pracovního týmu poskytujícího služby uživatelům: 
Celkový počet všeobecných sester:  23 (včetně vedoucí zdravotní péče) 
Z toho všeobecná sestra registrovaná:  23 (Nové Zámky - 18, Litovel, Bílsko - 5) 
dipl. fyzioterapeut reg.:      2  
 
Počet uživatelů:    Nové Zámky     95   
      Litovel      40 
      Bílsko      30 
       

mailto:dostalova@novezamky.cz
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Všechny všeobecné sestry poskytující ošetřovatelskou péči uživatelům zařízení jsou registrované, (vlastní 
osvědčení MZČR k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu). O ošetřovatelské péči je 
vedena samostatná ošetřovatelská dokumentace v souladu s platnou legislativou. Část ošetřovatelských 
výkonů všeobecných sester poskytovaných uživatelům je vykazována na zdravotní pojišťovny a na základě 
vystavovaných faktur proplácena ZP. 
 
Změny v pracovním týmu: 
Během roku 2010 nedošlo k žádným organizačním změnám, týkajících se počtu všeobecných sester. 
 
Průběh služby: 
Zajištění lékařské péče v zařízení 
Zdravotní péči zajišťuje smluvní lékař se ZP, který zabezpečuje péči o naše uživatele (privátní lékař) spolu 
s vedoucí zdravotní péče, konziliárními lékaři a ostatním zdravotnickým personálem. Pracovní doba 
zdravotnických pracovníků je nepřetržitá a je zajištěna třísměnným provozem. 
Na pobočkách v Litovli a v Bílsku je zajištěna odborná zdravotní péče pouze na denních službách. Na 
nočních službách je přítomen pracovník v sociálních službách. 
Privátní lékař ordinuje 2x týdně, zubní lékař 1 x týdně, psychiatr 1x měsíčně. Dle potřeby jsou také 
realizovány návštěvy u ostatních odborných lékařů. 
V Nových Zámcích a na pobočkách v Litovli a Bílsku byla během roku 2010 zajišťována lékařská péče 
těmito lékaři: 
MUDr. Miroslav Kotrle  - praktický lékař, úvazek 0,4 (privátní lékař)  
MUDr. Štěpánová  - psychiatr, úvazek 1x  měsíčně 8,5 hod. (privátní lékař)     
MUDr. Bazala   - stomatolog, úvazek 1 x týdně 2,5 hod. (privátní lékař) 
MUDr. Kotrle zajišťuje pravidelnou lékařskou péči přímo na všech našich pracovištích v dohodnutém čase 
(ordinační hodiny). 
MUDr. Štěpánová zajišťuje pravidelnou lékařskou péči pouze v Nových Zámcích a na pobočce v Litovli. 
Uživatelé služeb na pobočce v Bílsku dochází v doprovodu personálu k MUDr. Štěpánové do ambulance na 
PK v Litovli nebo využívají času, ve kterém ordinuje MUDr. Štěpánová na pobočce v Litovli. 
MUDr. Bazala zajišťuje stomatologickou péči uživatelům služeb v Nových Zámcích. Uživatelé služeb na 
pobočce v Litovli dochází ke stomatologovi v Litovli – MUDr. Widermannová. Uživatelé služeb na pobočce 
v Bílsku dochází ke stomatologovi v Cholině – MUDr. Koupilová. 
Ostatní potřebná vyšetření a ošetření byla uživatelům služeb Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, 
p. o., poskytována odbornými lékaři na pracovištích PK v Litovli, v nemocnici ve Šternberku a ve FN 
Olomouc. Nejčastěji jsou využívána vyšetření a ošetření interní ambulance, chirurgické ambulance, 
neurologické ambulance, dále oddělení ORL, urologie, kožní, oční. Uživatelé služeb dále absolvovali 
vyšetření ultrazvukem, RTG, CT, pravidelnou terapii na hematoonkologickém a dialyzačním oddělení FN 
Olomouc, na stomatochirurgické klinice FN Olomouc, a dalších pracovištích. 
Podle potřeby jsou uživatelé služeb také hospitalizováni. Nejčastěji jsou hospitalizováni na oddělení 
interním a neurologickém, a to v PL Šternberk, v LDN Paseka, nemocnice Šternberk. 
 
Zajištění rehabilitační péče v zařízení 
Rehabilitační péče je uživatelům služby zajišťována rehabilitačním oddělením. V Nových Zámcích jsou to tři 
pracovníci (dva diplomovaní fyzioterapeuti a jedna registrovaná všeobecná sestra s kurzem rehabilitačního 
ošetřování), v Litovli a Bílsku je zajišťována všemi všeobecnými sestrami. Většina z těchto pracovníků 
absolvovala kurz rehabilitačního ošetřování. Na pobočku v Litovli dochází pravidelně dvakrát týdně 
fyzioterapeut z Nových Zámků. Metodické vedení tohoto pracovního oddělení je zajištěno vedoucí 
zdravotní péče. 
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VÝKAZ PRÁCE REHABILITACE 2010 

    

NOVÉ ZÁMKY - PSS I. POLOLETÍ II. POLOLETÍ 2010 

KLIENTŮ CELKEM 2272 2228 4500 

VÝKONŮ CELKEM 5845 5564 11409 

SKUPIN CELKEM 103 76 179 

G 2 (individ. cv., relaxace)  1362 1458 2820 

G 3 (pasivní cv., polohování) 1380 1745 3125 

G 4 (cvičení s přístroji) 565 372 937 

G 5 (cvičení chůze) 1636 1410 3046 

G 7 (skupinové cvičení)  741 525 1266 

L 2 (výcvik k samoobsluze) 135 54 189 

E 4 (elektroléčba) 26 0 26 

B 1 (perličkové koupele) 0 0 0 

AMBULANCE 2010 I. POLOLETÍ II. POLOLETÍ 2010 

ZAMĚSTNANCŮ CELKEM 26 33 59 

VÝKONŮ CELKEM 26 33 59 

G 2 (individuální instruktáž) 0 0 0 

M (měkké techniky, masáže) 0 0 0 

E 4 (DD proudy) 15 21 36 

E 6 (elektroterapie ostatní) 0 0 0 

U (ultrazvuk) 8 2 10 

B 1 (lavatherm, parafín) 3 10 13 

 

Hygienický standard – způsob a kvalita dozoru, úklidu 
Nové Zámky: Úklid je prováděn uklizečkami, které jsou zaměstnány v zařízení na plný pracovní úvazek. 
Na každém bydlení pracuje jedna uklizečka, úklid společných prostor zajišťují dvě uklizečky. 
Litovel:  Úklid zařízení je zajišťován pracovnicí na plný pracovní úvazek. Společné prostory a 
hygienická zařízení uklízí tato pracovnice za pomoci některých uživatelů. Úklid svých pokojů a příslušenství 
si podle svých schopností uklízí uživatelé sami, pracovnice podle potřeby dohlíží nebo pomáhá. 
Bílsko:  Úklid všech prostor zajišťuje pracovnice na plný pracovní úvazek. Uživatelé jsou nápomoci 
při úklidu svých pokojů. 
Na všech zařízeních je úklid zajišťován v souladu s hygienickým provozním řádem a všemi souvisejícími 
předpisy. Hygienický dozor je zajišťován praktickým lékařem a vedoucí zdravotní péče. 
 
Vzdělávání zdravotnických pracovníků: 
Semináře zdravotnických pracovníků organizuje a nabízí zdravotnickým pracovníkům vedoucí zdravotní 
péče. 
 
1. Zaškolování nově příchozích pracovníků podle standardu ošetřovatelské péče, který je vypracován na 
místní podmínky zařízení a podle potřeb zařízení (přizpůsobený rozpis služeb, seznámení se všemi 
zdravotnickými odděleními na zařízení, nastudování vnitřních směrnic, standardů ošetřovatelské péče). 
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2. Semináře zdravotnických pracovníků organizuje a nabízí zdravotnickým pracovníkům vedoucí zdravotní 
péče. 
3. odborné konference na zařízení, organizované vedoucí zdravotní péče. Konference jsou zařazeny do 
kreditního systému podle vyhlášky č.321/2008 Sb. (schváleno ČAS). Obsahem seminářů jsou odborné 
přednášky lékařů, dále přednášky VS  na odborná témata plánovaná vedoucí zdravotní péče. 
4. Účast zdravotnických pracovníků na odborných seminářích pořádaných Českou asociací sester.  Účastní 
se členky i „nečlenky“ ČAS, nabídky předává vedoucí zdravotní péče. 
5. Účast na dalších odborných seminářích pořádaných akreditovanými pracovišti nebo firmami. 
6. Studium odborné literatury (knihy, skripta, časopis SESTRA, Zdravotnické noviny, časopis Diagnóza). 
7. Účast vedoucí zdravotní péče na konferencích sekce VS APSS Olomouckého kraje. 
8. Účast vedoucí zdravotní péče na poradách celorepublikové sekce vrchních sester APSS ČR. Dne 19. 
ledna 2010 se konala porada celorepublikové sekce vrchních sester APSS ČR v Písku, které se účastnila M. 
Dostálová, vedoucí zdravotní péče. 
 
Vzdělávací aktivity v roce 2010: 
11. 3. 2010 – konference VS APSS Olomouckého kraje v Přerově – účast M. Dostálová. 
29. 3. 2010 – metodická porada pro všeobecné sestry 

Téma: „Vedení ošetřovatelské dokumentace a její uložení“ 
  8. 4. 2010 – účast vedoucí zdravotní péče na stáži ve Víceměřicích (Domov u rybníka) 
12. 4. 2010 –  školení první pomoci pro všechny pracovníky organizace 
19. 4. 2010 –  školení první pomoci pro všechny pracovníky organizace 
19. 5. 2010 – konference pro zdravotnické pracovníky v PO Nové Zámky – poskytovatel sociálních 

služeb, účast 65 všeobecných sester 
27. 5. 2010 –  metodická porady pro všeobecné sestry 

Téma: „ Ošetřovatelské standardy“ 
24. 6. 2010 –  metodická porada pro všeobecné sestry 

Téma:„Ošetřovatelské diagnózy“ 
23. 9. 2010 –  Metodická porada pro všeobecné sestry 

Téma: „ Odpovědnost při poskytování ošetřovatelské péče (právní minimum)“ 
20. 10. 2010 – konference pro zdravotnické pracovníky v PO Nové Zámky – poskytovatel sociálních 

služeb, účast 53 všeobecných sester 
18. 11. 2010 –  porada celorepublikové sekce vrchních sester APSS ČR Brno – Tuřany, účast M. Dostálová 
16. 11. 2010 – školení hygienického minima pro pracovníky v přímé obslužné péči 
19. 11. 2010 – školení hygienického minima pro pracovníky v přímé obslužné péči 

účast 62 pracovníků 
25. 11. 2010 – metodická porada pro všeobecné sestry 

Téma: „Závodní preventivní péče“ 
26. 11. 2010 – konference sekce VS APSS Olomouckého kraje konaná na KÚ v Olomouci 
  

Opravy a investice: 
Náklady na zdravotnický materiál za rok 2010 činil celkem  447 734,40 Kč (včetně dezinfekčních prostředků 
pro všechny oddělení a pracoviště). 
Náklady na nově zakoupené zdravotnické pomůcky činil cca 218 000 Kč (zvedák pro imobilní klienty, 
antidekubitní matrace, terapeutický ultrazvuk BTL, WC křesla, sedačka do sprchy, teploměry pro měření 
teplot stravy, polohovací pomůcky, digitální tonometry, materiály pro ukládání dokumentace). 
Část zdravotního a obvazového materiálu je průběžně dodávána firmou Marek Medical formou daru, který 
je dokladován darovacími smlouvami. 
Dále byla dovybavena kancelář vedoucí zdravotní péče sedacím nábytkem v hodnotě 46 041 Kč. 
 
Vize na rok 2011: 
Udržení současného standardu ošetřovatelské a zdravotní péče, pokud možno se stávajícím počtem 
zdravotnických pracovníků. Rekonstrukce a vybavení rehabilitačního oddělení, rekonstrukce a vybavení 
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ošetřovny a šatny pro personál na bydlení III. dle hygienických předpisů. Zakoupení zvedáku pro imobilní 
uživatele na pobočce v Litovli. 
 
 
 
 

XII. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE 
 
vedoucí:    Bc. Naděžda Škrabalová, Dis. 
tel:     585 155 837 
e-mail:    skrabalova@novezamky.cz 

 
poskytované služby:  podpora uživatelů dle jejich individuálních potřeb při osvojování si a 

prohlubování dovedností v oblastech komunikace, sebeobsluhy, přípravy 
péče o domácnost, aktivního sociálního učení, sebeusměrňování, v oblasti 
zdraví a bezpečnosti; prohlubování vědomostí, využití volného času, 
podpora upevňování pracovních dovedností a pracovního uplatnění. 
Metodická a vzdělávací činnost zaměstnanců. 

 
Představení služby: 
Služba poskytuje podporu uživatelům formou skupinových i individuálně zaměřených činností, které jsou 
realizovány především v prostorách pracoven a specializovaných dílen. V případě potřeb je podpora 
uživatelům poskytnuta rovněž na pokojích, na bydleních či v jiných prostorách dohodnutých s uživatelem.  
Dílny pracovní terapie se zaměřují především na upevnění pracovních návyků a dovedností – svíčkařská 
dílna a dvě zahradnické dílny. Na rozvoj a udržení jemné i hrubé motoriky, tvořivosti, využití volného času, 
ale i rozvoj sebeobslužných a pracovních návyků, se soustředí dílny keramická a aranžérská. Skupina 
relaxačně muzikální terapie se specializuje na možnost vlastního vyjádření, komunikace a relaxace při 
hudbě. Skupina zaměřena na individuální terapii – zejména reaguje na individuální potřeby uživatelů od 
nácviků sociálního chování, sebeusměrňování, podporu komunikace rozhovorem či hudbou až po 
individuální doprovody na vycházkách. V rámci aktivního sociálního učení uživatelé pravidelně jezdí do 
města za účelem nákupů, osvojení si sociálních dovedností a zkušeností. Pracovní uplatnění uživatelů 
pokračuje ve spolupráci s firmou Trio (chráněná dílna). Ve volném čase je uživatelům nabízena široká škála 
aktivit. Uživatelé využívají návštěv kina, sportovních aktivit (fotbal, hokej, volejbal). V roce 2010 měli 
uživatelé rovněž možnost navštívit, dle svých přání, zajímavá místa, zúčastnili se sportovních soutěží a 
přeborů, navštívili spolupracující zařízení sociálních služeb, která pořádala plesy a společenská či sportovní 
setkání.  
 
Převažující skupina uživatelů: 
Služby jsou poskytovány uživatelům ze všech skupin (viz jednotlivá bydlení a pobočky zařízení). Změny u 
uživatelů služby se uskutečňují v souladu s jejich potřebami při spolupráci VVP s bydlením a pobočkami.  
 
Složení pracovního týmu poskytujícího služby uživatelům: 
Vedoucí oddělení – sociální pedagog, 6 vychovatelů, 3 pracovníci sociální péče. Službu dále poskytují 
vychovatelé a pracovníci v sociálních službách na jednotlivých bydleních a pobočkách. Vedoucí oddělení je 
současně metodikem celého zařízení. 
 
Změny v pracovním týmu: 
Ke dni 31. 12. 2010 odešel jeden z vychovatelů do důchodu, v následujícím roce pak na jeho místo 
nastoupí pracovník v sociálních službách. Vedoucí VVP odešla na mateřskou dovolenou, po dobu mateřské 
a rodičovské dovolené ji zastupuje její zástupce. 
 
 

mailto:skrabalova@novezamky.cz
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Rozvojové programy: 
Oddělení VVP nabízí služby jednotlivým bydlením a pobočkám. O tom, jaké služby a v jakém rozsahu 
budou poskytovány, se rozhoduje na základě stanovených osobních cílů a individuálního plánování 
uživatelů služeb. Cílem práce na oddělení VVP je kromě činností v dílnách odlehčení kumulace velkého 
počtu uživatelů na bydleních, náhrada za zaměstnání, do kterého by uživatelé, pokud by byli v přirozeném 
domácím prostředí, docházeli. Dílny tedy simulují běžný režim dne v souladu s principem normality. 
 
Vzdělávání pracovníků: 
V roce 2010 došlo k ověření funkčnosti nově nastaveného systému vzdělávání pracovníků reagujícího na 
legislativní změny. V témže roce bylo v rámci vnitřního vzdělávání uspořádáno 6 povinných seminářů pro 
všechny vychovatele a pracovníky v sociálních službách; témata: „Moje práva - Tvoje práva“, „Zákon o 
sociální službě, standardy, inspekce“, „Standard 2“, „Komunikace“, „Hodnocené služby“, „Etika“.  
V měsíci říjnu a listopadu proběhlo vzdělávání patnácti pracovníků v Pravidlech šetrné sebeobrany. 
Na dobré úrovni bylo i sebevzdělávání zaměstnanců, z něhož vzešlo 11 seminářů pořádaných zaměstnanci 
na zajímavá témata. 
Uskutečnilo se 13 jednodenních stáží v obdobných zařízeních poskytujících sociální služby, kde měli 
zaměstnanci možnost srovnat poskytované služby a získat nové zkušenosti. 
Poskytovatel zajistil 14 supervizí pro základní pracovní týmy a jednu supervizi pro vedoucí pracovníky. 
Využito bylo i seminářů a školení pořádaných uvnitř organizace; témata: „Sexuální pedagogika lidí 
s mentálním postižením“, „Šikana v pobytových zařízeních“, „Projevy agrese a autoagrese u lidí s MP“, 
„Sebereflexe a sebehodnocení v sociálních službách“, „Skupinová diskuse zaměřená na kvalitu sociálních 
služeb“. 
Vedoucí VVP byla pravidelně vysílána na setkání Asociace pedagogických pracovníků. 
Pravidelně probíhala pracovní setkání vedoucích pracovních týmů (z jednotlivých bydlení, oddělení a 
poboček), jejichž tématem bylo zejména hodnocení služby, ochrany osobních dat uživatelů služby a 
ochrana práv uživatelů. 
 
Přehled kulturní, sportovní a společenské činnosti: 
Nové Zámky pořádaly tyto akce: Keramická soutěž (24. 3., 14. a 28. 4. 2010) pro uživatele z pobytových 
služeb Olomouckého kraje (účastníci: uživatelé služeb PO Nové Zámky, Vincentina Šternberk, Klíče 
Olomouc a Skaličky). Hudební rockové odpoledne (30. 5. 2010) – tradiční hudební akce, na které vystupují 
hudební skupiny nejen pro naše uživatele, ale také pro širokou veřejnost. Dne 6. 8. 2010 se uskutečnila 
Zámecká zahradní slavnost, která byla letos obohacena o dopolední soutěžní putování po zámeckém 
parku. Slavnosti se zúčastnili uživatelé spolupracujících sociálních služeb v Olomouckém kraji, veřejnost, 
přátelé a rodinní příslušníci uživatelů sociální služby. Ve spolupráci s Mikroregionem Litovelsko se 
v zámeckém parku uskutečnil koncert skupiny Maxim Turbulenc dne 3. 9. 2010, který měl velký ohlas ze 
strany našich uživatelů a veřejnosti. Poslední veřejnou akcí v přilehlém zámeckém parku byla hudebně 
společenská akce „Hudební folkové odpoledne“ dne 12. 9. 2010. 
 
Prezentace zařízení: 
Od 29. 3. do 2. 4. 2010 – prezentace výrobků terapeutických dílen v rámci velikonoční výstavy v Městském 
klubu v Litovli. Od 29. 3. do 31. 3. 2010 – Velikonoční prodejní výstava výrobků dílen v organizaci. Od 19. 4. 
do 23. 4. 2010 – Týden tvořivých dílen, organizace umožnila veřejnosti návštěvu terapeutických dílen 
spojenou s možností pod vedením pracovníků dílen zhotovit si výrobek. Dne 21. 4. 2010 se konal Den 
otevřených dveří v Nových Zámcích i na pobočkách v Litovli a Bílsku. Dne 28. 5. 2010 účast na akci 
„Čarování dlaní“ – prezentace výrobků terapeutických dílen od poskytovatelů sociálních služeb 
z Olomouce a okolí. Od 10. 6. do 12. 6. 2010 se organizace prezentovala v rámci Dnů zdravotně 
postižených MEZI NÁMI (Flora Olomouc). Od 4. 10. do 10. 10. 2010 se organizace připojila k Týdnu 
sociálních služeb, v jehož rámci byly dva dny otevřených dveří, organizace měla prezentaci v Regionálním 
Centru Olomouc. Od 8. 11. do 12. 11. 2010 se konal Týden otevřených dílen – akce pro veřejnost, možnost 
si společně vyrobit některý z výrobků dílen. Dne 10. 11. 2010 se konal Den otevřených dílen a prezentace 
akcí (Týden otevřených dílen a DOD) v rozhlase – Český rozhlas Olomouc. Další prezentace zařízení se 
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konaly při různých příležitostech jako je akce Mosty Přerov, Jarmark v Senici na Hané, prodejní výstava 
v Olbramicích a živý Betlém ve Vilémově. 
 
Opravy a investice: 
Novým nábytkem byly vybaveny společné prostory na výchovně vzdělávacím oddělení, které využívají 
uživatelé ze všech bydlení k relaxaci. Podařilo se vymalovat a vybavit novým nábytkem dvě místnosti a 
učebnu na výchově, které využívají vychovatelé a pracovníci sociálních služeb z jednotlivých bydlení pro 
specifické činnosti s uživateli. Na sál byly zakoupeny křesla a židle pro relaxaci uživatelů, dále pak nové 
skříně pro uložení pomůcek a paravány pro rozdělení prostoru. Zakoupen byl nový LCD televizor a 
klimatizace do společných prostor, tiskárna do učebny, rozšířen byl i knižní fond. Byla dokončena 
rekonstrukce a vybavení domečku u skleníku, který je zázemím pro terapie zahrady a parku. 
 
Vize na rok 2011: 
Estetizace vchodové haly, která slouží k setkávání uživatelů s rodinnými příslušníky, vybavit ji nábytkem – 
pohodlné židle a křesla, vytvořit důstojné reprezentativní prostředí, kterým by vchod do zařízení měl být. 
Přínosem by byla výměna osvětlení na sále, nákup televizorů do jednotlivých místností na VVO, 
dovybavení zbylých dílen (keramická, svíčkařská) a chodeb. Do  parku by bylo vhodné nakoupit nové 
lavečky a vytvořit místa pro klidné posezení pod altánem. 
V oblasti vzdělávání: pokračovat v nastaveném plánu vzdělávání. 
Ke konkrétním uživatelům služby: v rámci procesu individuálního plánování neustále přehodnocovat 
využití jednotlivých dílen v souladu s potřebami a plány uživatelů. 
 
 
 
 

XIII. SOCIÁLNÍ ODDĚLENÍ 
 
vedoucí:   Bc. Lenka Bednaříková, DiS. 
tel:     585 155 828 
email:    bednarikova@novezamky.cz 

 
poskytované služby:   sociální agenda 
kapacita služby:  165 uživatelů    
počet uživatelů v roce 2010:  165 
 
Představení služby: 
Sociální oddělení příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, provádí 
samostatný výkon specializovaných agend v péči o zdravotně postižené občany, vede veškerou agendu 
spojenou s přijímáním, propouštěním a úmrtím uživatele služby, eviduje a archivuje spisy uživatelů služeb, 
zabývá se smlouvami o poskytování sociální služby (zejména jejich aktualizacemi a seznámením 
zainteresovaných osob se změnami), vykonává a poskytuje sociálně-právní poradenství opatrovníkům i 
ostatním potřebným osobám, vyřizuje změny opatrovnictví, koordinuje a řídí činnost Výboru rodičů a 
dobrovolníků v zařízení, zajišťuje a provádí zpracování podkladů a účast na jednáních v zájmu uživatelů 
služeb s jinými odborníky, se správními orgány, soudy, nestátními organizacemi, organizuje a koordinuje 
kontakt uživatelů služeb s rodinným prostředím, sleduje vliv rodinného prostředí při pobytu uživatelů 
služeb u příbuzných, metodicky řídí zaměstnance v oblasti sociální práce, řeší sociálně-právní a sociálně-
zdravotní problémy uživatelů služeb, jedná v jejich zájmu a v neposlední řadě se podílí na organizaci 
Výboru uživatelů. 
 
Převažující skupina uživatelů: 
Služby jsou poskytovány všem uživatelům služeb příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel 
sociálních služeb, včetně jejich poboček.  

mailto:bednarikova@novezamky.cz
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Složení pracovního týmu poskytujícího služby uživatelům: 
Nové Zámky – ústředí: vedoucí sociálního oddělení a dvě sociální pracovnice. 
Pobočka v Litovli: sociální pracovnice 
Pobočka v Bílsku: sociální pracovnice 
 
Průběh služby v roce 2010: 
Na základě nařízení vlády č. 281/2010 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2011, byly upraveny u všech uživatelů 
výpočty výše úhrady za poskytované sociální služby. S tím souvisela aktualizace v elektronických kartách 
uživatelů služeb a vyhotovení nových výpočtů úhrad za pobyt. Úhrada za celodenní stravu se v průběhu 
roku 2010 neměnila. Sociální oddělení vedlo centrální agendu pořadníků žadatelů o umístění do PO Nové 
Zámky – poskytovatel sociálních služeb. Nadále sociální oddělení koordinovalo činnost Výboru rodičů a 
Výbor uživatelů. V průběhu celého roku probíhala pracovní setkání sociálních pracovníků ústředí a jeho 
poboček. 
 
Změny uživatelů služby: 
Ke dni 1. 1. 2010 bylo v PO Nové Zámky - PSS celkem 165 uživatelů služeb, z toho: 
Nové Zámky    95 
Rybníček    40 
Bílsko     30 
Ke dni 1. 12. 2010 bylo v PO Nové Zámky - PSS celkem 164 uživatelů, z toho: 
Nové Zámky    94 
Rybníček    40 
Bílsko     30 
V průběhu roku 2010 došlo v PO Nové Zámky - PSS k následujícím změnám: 
přijatí noví uživatelé:     3 
přestěhování v rámci organizace:   3 
propuštěni:      3 
zemřeli:      4 
 
Změny v pracovním týmu:  
V průběhu roku 2010 nedošlo k žádné změně ve složení pracovního týmu. 
 
Vzdělávání zaměstnanců:  
Celkový počet hodin odborného vzdělávání, na které vyslal zaměstnavatel sociálního pracovníka: Bc. Jana 
Knirschová, 6 akcí, celkem 38 hodin. Bc. Lenka Bednaříková, 5 akcí, celkem 36 hodin. Počet hodin 
supervizí: Bc. Lenka Bednaříková, 2 hodiny. 
 
Opravy a investice: 
Během roku byl průběžně aktualizován a upravován program EFIP. V měsíci červenci byl obnovený 
certifikát programu Crypta, pro šifrování PkB složenek. V měsíci listopadu byla obnovena platnost 
centrálního certifikátu programu Crypta. 
 
Vize na rok 2011: 
Pravidelné měsíční setkávání sociálních pracovníků z ústředí a jeho poboček s cílem zajistit provázanost 
postupů sociální práce a její koordinace v rámci celé organizace.  Vzdělávání sociálních pracovníků v rámci 
profesního rozvoje, a to účastí na odborných školeních, seminářích a konferencích. Aktualizace metodik 
v oblasti ochrany práv osob a rozšíření metodik k jednání se zájemcem o službu. 
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XIV. EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ 
 
vedoucí:    Anna Maxantová 
tel:      585 155 811 
email:     maxantova@novezamky.cz 

 
poskytované služby:  administrativní, rozpočtová, mzdová, personální a účetní agenda 

celého zařízení 
Představení služby: 
Ekonomicko-administrativní činnost: rozpočet, mzdová, personální a účetní agenda organizace. Příjmová 
část rozpočetu organizace se skládá z úhrad za pobyt a stravu od uživatelů, jejich příspěvků na péči, plateb 
zdravotních pojišťoven za zdravotnické úkony, z dotace MPSV a z příspěvku od zřizovatele. Ekonomický 
úsek provádí vyúčtování účelové dotace od MPSV a od zřizovatele. Provádí roční rozbory, statistická 
hlášení a jiné úkoly stanovené zřizovatelem. 
 
Složení pracovního týmu: 
Oddělení řídí vedoucí ekonomického oddělení, která současně vykonává personální agendu a ekonoma. 
Další čtyři pracovnice zajišťují: mzdovou agendu, komplexní účetnictví, administrativní práci, evidenci 
majetku organizace, sklady a pokladnu, podatelnu, FKSP, nájemné a další. 
 
Základní personální údaje 

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2010 

Věk  muži ženy celkem          % 

 20    1     0     1      0.70 

 21-30    3     4     7      4.90 

 31-40  10   22   32    22.38 

 41-50  11   43   54    37.76 

 51-60    9   39   48    33.57 

 61    1     0     1      0.70 

 Celkem 35  108 143  100,00 

 v %  24,48   75,52 100,00 

 

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2010 

 vzdělání dosažené  muži ženy celkem          % 

 základní     1   12   13      9,09 

 vyučen    11   24   35    24,48 

 střední odborné    0     0     0      0,00 

 úplné střední     0     0     0      0,00 

 úplné střední odborné    9   60   69    48,25 

 vyšší odborné     1     3     4      2,80 

 vysokoškolské   13     9   22    15,38 

 Celkem   35 108 143  100,00 
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3. Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2010 

průměrný hrubý měsíční plat: 19 748,55 Kč 

 

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2010, počet: 

Nástupy: 17  Odchody: 16 

5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců – stav k 31. 12. 2010 

doba trvání  počet          % 

do 5 let     56    39,16 

do 10 let    27    18,88 

do 15 let    16     11,19 

do 20 let    25    17,48 

nad 20 let     19     13,29 

Celkem   143  100,00 
 
Vnitřní kontroly: 
Průběžně se provádí kontrola čerpání rozpočtu, majetkových účtů, předkontací. Měsíčně se provádí 
kontrola čerpání mzdového limitu. Dále se kontrolují platby nájemného, 4x ročně kontrola finančních 
hotovostí provozních a FKSP pokladen, pokladny sociální pracovnice, cenin, 2x kontrola finančních částek 
vkladních knížek klientů. Dále se kontroluje řádná dovolená, její čerpání a dodržování pracovní doby 
ekonomického úseku a jiné. 
 
Vnější kontroly: 
Od 16. 8. do 19. 8. 2010 – kontrola plateb pojistného OSSZ Olomouc. 
Dne 14. 12. 2010 – OHS Olomouc pracovní podmínky zaměstnanců, zdravotní prohlídky, ochranné oděvy. 
Výsledky kontroly – bez nápravných opatření. 
 
Opravy a investice: 
V roce 2010 byly na ekonomickém úseku prováděny jen drobné opravy týkající se výpočetní a kopírovací 
techniky, elektrospotřebičů a žaluzií. Dovybavily se dvě kanceláře sedacím nábytkem. 
 
 
 
 

XV. ODDĚLENÍ STRAVOVACÍHO PROVOZU 
 
vedoucí:    Josef Šmakal 
tel:      585 155 820 
email:     smakal@novezamky.cz 

 
poskytované služby:  stravování 
kapacita služby:    165 uživatelů  
počet uživatelů v roce 2010:  165 
 
Představení služby: 
Stravovací provoz zajišťuje celodenní stravování uživatelům služeb v Nových Zámcích, Litovli a Bílsku. 
Připravuje obědy a večeře všem zaměstnancům zařízení. Strava je rozvážena na jednotlivá bydlení a 
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pobočky 3x denně, ve dnech, kdy je dodávána studená večeře 2x denně. Zaměstnanci a uživatelé, kteří 
nemají dietní stravu, si mohou vybrat oběd ze dvou druhů. 
 
 
Převažující skupina uživatelů: 
Služba je poskytována všem uživatelům (viz jednotlivá bydlení a pobočky zařízení).  
Pracovníci kuchyně připravují pro uživatele služeb stravu tohoto typu: 
normální dieta č.  3 - racionální 

1 - racionální, kašovitá 
dietní   dieta č. 4 - žlučníková 

4/1 - žlučníková, kašovitá 
dietní   dieta č. 6/1 - ledvinová, kašovitá 
dietní   dieta č. 9 - diabetická                                                            
    9/1 - diabetická, kašovitá 

9/4 - diabetická se žlučníkovým omezením 
 
Složení pracovního týmu poskytujícího služby uživatelům: 
Stravovací provoz řídí vedoucí stravovacího provozu (kuchař). Provádí veškeré administrativní práce 
týkající se stravovacího provozu. Výdej ze skladu zajišťuje skladník potravin. Stravu připravují 4 vyučení 
kuchaři a 4 pomocné kuchařky. 
 
Průběh služby v roce 2010: 
 
Zaměstnanci 
oběd  26 Kč   
večeře  23 Kč  
Celkový počet stravujících se zaměstnanců za rok 2010 činil 18 707 jídel, z toho 17 515 obědů a 1 192 
večeří. 
 
Hodnota stravy:  
Obědy  455 390 Kč 
Večeře    27 416 Kč 

Celkem  482 806 Kč 
 
Roční rekapitulace: 
V roce 2010 byla pro uživatele všech služeb a zaměstnance připravena strava v hodnotě 4 588 137,10 Kč, 
z toho zaměstnanci celkem 482 806 Kč, uživatelé 4 105 331,10 Kč. 
 
 
Uživatelé 
Stravovací jednotka: dieta č. 3,3/1   75 Kč 
                                   dieta č. 4. 6/1, 4/1  75 Kč 
                                 dieta č. 9, 9/4, 9/1  75 Kč 
 
V rámci celodenní stravy se vydalo celkem 55 511 jídel. V Nových Zámcích byla strava připravena pro 33 
439 uživatelů a hodnota stravy činila 2 407 257,54 Kč. Současně bylo podáno 2 965 porcí II. večeří. Na 
pobočku v Litovli byla dodána celodenní strava pro 12 820 uživatelů celodenní stravy, dále 3 207 porcí II. 
večeří. Hodnota stravy činila 944 349,52 Kč. Na pobočku v Bílsku byla dodána celodenní strava pro 10 221 
celodenní stravy a dále 375 porcí II. večeří. Hodnota stravy činila 753 724,04 Kč. 
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Přehled vydaných porcí v roce 2010: 
  dieta 3  dieta 1  dieta 4   dieta 6  dieta 9  dieta 9/4 
Nové Zámky 11 552  7 397  10 167  358  3 965 
Bílsko    9 296         550       375 
Litovel    9 088         478     47  3 155  52 
_____________________________________________________________________________________ 
Celkem  29 936  7 397  11 195  405  7 495  52 
 
Roční rekapitulace: 
V roce 2010 byla pro uživatele všech služeb připravena strava v hodnotě 4 105 331,10 Kč. 
 
Opravy a investice: 
Kuchyně se dovybavila potřebným novým nádobím. Zakoupil se nový PC pro vedoucího stravovacího 
provozu.  Z důvodu bezpečnosti se opravila krytina na schodech – vstup do šaten zaměstnanců. 
 
Vize na rok 2011: 
Pokračovat v nastaveném kurzu přípravy stravy, dále jej rozvíjet a zlepšovat. Více využívat směry správné 
výživy a nových technologií i surovin. Dodržet kvalitní nabídku ve výběru stravy. Vybavit centrální 
umývárnu průmyslovou myčkou na nádobí. Vyřešit spádování podlahy k odpadním kanálkům v některých 
prostorách kuchyně. Pořídit nové vozíky na převoz stravy. 
 
 
 
 

XVI. ODDĚLENÍ PROVOZU A ÚDRŽBY 
 
vedoucí:    Ing. František Smékal 
tel:      585 155 813 
email:     smekal@novezamky.cz 

 
poskytované služby:  provoz a údržba budov a technických zařízení organizace 
 
Oddělení provozu a údržby má na starost, jak už to vyplývá z názvu, celý provoz a údržbu všech budov 
v příspěvkové organizaci včetně provozu prádelny a údržby bytového domu. 
 
ÚDRŽBA: 
 
Představení provozu: 
Oddělení zajišťuje bezproblémový chod pěti plynových kotelen o celkovém výkonu 1700 kW (13 plynových 
kotlů, 1 vyvíječ páry a jedna kogenerační jednotka). Autoprovoz zabezpečuje třemi osobními automobily, 
jedním vícemístným vozidlem, jedním dodávkovým vozidlem a jedním malotraktorem. Těmito prostředky 
zajišťuje především denní rozvoz stravy, převoz špinavého a čistého prádla, a další nutný provoz spojený 
s plynulým chodem zařízení. Nedílnou součástí je převoz uživatelů k lékařským ošetřením, nákupům mimo 
areál zařízení a další doprava v rámci jednodenních výletů, společenských a sportovních akcí. Pro činnost 
terapeutické práce uživatelů je zajištěn provoz dvou sezónních skleníků a zděného vytápěného domku 
s celoročním provozem. Oddělení provozu a údržby také zabezpečuje zásobování čistícími, osobními a 
ochrannými prostředky, zodpovídá za skladové hospodářství. Je sledována spotřeba elektrické energie, 
plynu a vody. 
 
Pracovní tým: 
Vedoucí provozu a údržby, skladník, 2 zahradníci a 5 řidičů-údržbářů. 
 

mailto:smekal@novezamky.cz


 28 

Změny v pracovním týmu: 
V rámci organizační změny od 1. 10. 2010 přešel jeden pracovník údržby na bydlení III. jako pracovník v 
sociálních službách. 
 
Opravy a investice: 
V roce 2010 se podařilo týmu údržby a pomocí dodavatelských firem zrekonstruovat další prostory 
v budově zámku, vytvořit novou páteřní telefonní síť, rozšířit pobočkovou ústřednu, zřídit nové telefonní 
pobočky především na pracovištích výchovně vzdělávacího oddělení. Na pobočce v Bílsku byla významná 
oprava zadních vchodových dveří a oken výměnou za plastové. Na Nových Zámcích bylo v parku 
vybudováno mobilní koncertní podium včetně zemního přívodu elektrické energie. Byla rozšířena 
počítačová síť v budově zámku. Velmi kladně byla přijata uživateli služeb oprava sociálního zařízení 
v přízemí budovy zámku. Zaměstnanci, uživatelé i náhodní návštěvníci zámku ocenili zrestaurování 
původního zámeckého schodiště v obou křídlech budovy. V areálu Nových Zámků v blízkosti hospodářské 
budovy byl zhotoven přístřešek na kola pro pracovníky kuchyně a prádelny. V rámci ochrany majetku bylo 
rozšířeno zabezpečovací zařízení o nový kamerový systém v prostoru před vstupem do kuchyně, údržby a 
na parkoviště motorových vozidel. V bytovém domě na Nových Zámcích byla provedena oprava 
společných prostor výmalbou a oprava elektroinstalace. Ve dvou bytech se provedla oprava podlahy. Díky 
Olomouckému kraji, jakožto zřizovateli a investorovi, byla provedena rekonstrukce střechy budovy zámku 
včetně opravy římsy. 
 
Vize na rok 2011: 
Pokračovat v investicích, které zabezpečí vnitřní stavební úpravy ve staré kotelně, a tak zajistí legalizaci 
nových garážových stání nejen pro osobní auta, ale i pro dodávková a užitková motorová vozidla včetně 
dalších prostor nutné k provozu údržby. Zpracovaný projekt na rekonstrukci interiéru budovy zámku 
dovést k realizaci. Taktéž zpracovaný projekt na revitalizaci zámeckého parku s přilehlými cestami a 
projekt na rekonstrukci tří domků rodinného typu včetně vybudování hospodářské budovy na pobočce 
v Litovli, který by přispěl k efektivním úsporám v příspěvkové organizaci včetně zkvalitnění služby. 
S maximálním úsilím pokračovat v získávání podkladů pro zpracování dokumentací elektrorozvodů, 
teplovodních potrubí, telefonů a kanalizace. Úspěšně zvládnout transformaci financování sociálních 
služeb, především další realizací vícebodového měření spotřeby energií a dosahování dalších úspor. 
Odstranit přetrvávající nedostatky ve funkčnosti technologie plynové kotelny v hospodářské budově a 
dosáhnout dalších úspor v nákladech na energie. 
 
PRÁDELNA: 
 
poskytované služby:   praní a mandlování prádla 
 
Představení provozu: 
Pracovníci tohoto provozu provádí sběr, třídění, vážení, praní a mandlování prádla z celého našeho 
zařízení včetně pobočky Bílsko. Obsluhují celkem 5 průmyslových praček, 2 parní sušičky a 2 parní mandly. 
Denní příjem špinavého suchého prádla činí 200 až 400 kg. 
 
Složení pracovního týmu: 
Čtyři pradleny v přímém vedení vedoucího provozu a údržby. 
 
Změny v týmu: 
K žádným změnám v pracovním týmu během roku nedošlo. 
 
Vize na rok 2011: 
Udržet provoz v prádelně ve stejné kvalitě minulých let, bez závaznějších poruch technologie s optimalizací 
spotřeby energií a tekutých pracích prostředků. 
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ZÁVĚR 
 
 
 

Výroční zpráva shrnula nejdůležitější činnosti organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních 
služeb, příspěvková organizace, v uplynulém roce. V závěru je potřeba ještě jednou poděkovat všem, díky 
nimž se všechny činnosti mohly uskutečnit – pracovníkům za jejich nelehkou a obětavou práci, našemu 
zřizovateli Olomouckému kraji za vzájemnou podporu a spolupráci, dodavatelským firmám za spolupráci, 
sponzorům za finanční pomoc a všem drobným dárcům za poskytnuté dary.  
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