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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 
 

 
  

 

 

Název:   Domov pro seniory Krnov                                      

                       

      Sídlo:    Rooseveltova  

   2141/51,  

Krnov   

PSČ  794 01  

 

       IČ:    00846325          

       DIČ:             CZ00846325   

 

       Právní forma:   příspěvková  

    organizace 

 

       Zřizovatel:      Město Krnov,  

Hlavní náměstí 1 

794 01   Krnov  

      Bankovní spojení:      č. ú.  239 38 771 / 0100   u   KB  Krnov  

      Základním předmětem činnosti je poskytování sociálních služeb dle: 

 

 § 49 zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách – domovy pro seniory, registrovaná pod č. 7863507 

 § 40 zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách – pečovatelská služba, registrovaná pod č. 2614647 

 § 50 zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách – domovy se zvláštním režimem, registrované pod  

                č. 4325007                                                                                                                    

 

Statutárním orgánem organizace je ředitelka, kterou jmenuje a odvolává Rada Města Krnova. Ředitelka 

je ze své činnosti odpovědná Radě Města Krnova. Ředitelku v době její nepřítomnosti zastupuje jí 

pověřený zástupce. 

Zastupuje ji v  rozsahu práv a povinností daných písemným zmocněním.                                                                                                                                                   

Ředitelka jedná jménem organizace samostatně a podepisuje písemnosti za organizaci tak, že 

k nadepsanému, natištěnému nebo jinak označenému názvu organizace, připojí svůj vlastnoruční podpis.         

 

Domov pro seniory Krnov se chce stát v našem regionu preferovaným poskytovatelem pobytové sociální 

služby pro seniory tím, že bude podporovat: 

 soběstačnost klientů                        

 špičkové zaměstnance  

 kvalitní a bezpečnou péči             

 maximální spokojenost klientů  

 komunikaci s veřejností prostřednictvím médií a internetu  

 prevenci rizik                        

 zajištění odborné supervize  

 individualizovaná péče o klienty  

 trvalé zlepšování technického stavu zařízení  

 optimalizace prostředí  

 optimální využití lidských a finančních zdrojů     

 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN6_1qXs-McCFYJYFAodBtwCqA&url=http://www.znackakvality.info/certifikovana-zarizeni/domov-pro-seniory-krnov/&psig=AFQjCNHMr3NPdc16tPkofIdL-epXIFNdWQ&ust=1442399743581522
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN6_1qXs-McCFYJYFAodBtwCqA&url=http://www.znackakvality.info/certifikovana-zarizeni/domov-pro-seniory-krnov/&psig=AFQjCNHMr3NPdc16tPkofIdL-epXIFNdWQ&ust=1442399743581522
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN6_1qXs-McCFYJYFAodBtwCqA&url=http://www.znackakvality.info/certifikovana-zarizeni/domov-pro-seniory-krnov/&psig=AFQjCNHMr3NPdc16tPkofIdL-epXIFNdWQ&ust=1442399743581522
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DOMOV PRO SENIORY 
 

 

Poslání  

Poskytnout pobytovou sociální službu pro 

osoby seniorského věku, které jsou závislé 

na pomoci druhé osoby, vyžadují 

celodenní péči a podporu, kterou nelze 

zajistit v jejich přirozeném prostředí. 

 

 

 

 

Cíle poskytované služby 

 Zachovávat co nejdéle soběstačnost klientů (Poskytovat důstojnou a bezpečnou péči 

klientům  

 Docílit maximální spokojenosti klientů ve všech oblastech péče Zvyšovat odbornost 

pečujícího personálu  

 

Dlouhodobé cíle organizace stanovené na více let: 

- Vznik Centra sociální pomoci, v souladu s Komunitním plánem města Krnova. 

Dostupnost sociálních služeb pro seniory pod jednou střechou. Úpravy, opravy a 

rekonstrukce vnitřního prostředí (výměna podhledů na chodbách, podlahové krytiny 

ve společných prostorách a na pokojích, výměna dveří pokojů, vznik zákoutí pro 

posezení klientů, výměna zařízení pokojů, opravy výtahů, vymalování vnitřních 

prostor)  

- Úpravy vnějšího prostředí kolem domova (vznik terapeutické zahrady, průchodnost 

zahrady)  

- Navázání spolupráce s odborníky – lékaři, terapeuty, umělci aj. 

- Uložení sezonního oblečení klientů – vznik skladu.  

- Vznik reminiscenční místnosti  

Zásady poskytované služby 

 Lidský přístup a vztah ke klientům 

 Individuální přístup ke každému klientovi na základě jedinečnosti jeho potřeb a 

zájmů 

 Podpora partnerského vztahu s klientem a jeho rodinou 

 Zaměření na celkový obraz jedince – upokojování jeho lidských potřeb podporou a 

péčí a respektování jeho volby 
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 Nestrannost při poskytování sociální služby klientům – ke všem klientům stejný 

přístup 

Cílová skupina 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

Senioři starší 65 let s prokazatelně sníženou soběstačností až úplnou závislostí zejména 

z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a kterou nelze 

zajistit prostřednictvím rodiny nebo jiných druhů sociálních služeb. Služba je určena 

seniorům z Krnova a seniorům, kteří mají k městu prokazatelný vztah. Ve výjimečných 

případech, a se souhlasem zřizovatele, je možné přijmout i klienta s trvalým bydlištěm mimo 

vymezenou oblast. 

Okruh osob, kterým není služba určena: 

 Osobám s nestabilizovaným chronickým duševním onemocněním 

 Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém 

zařízení 

 Osobám trpícím přenosnými infekčními chorobami 

 

DOMOV SE  ZVLÁŠTNÍM  REŽIMEM 
 

 

Poslání  

Vytvořit a zajistit podmínky pro důstojný a 

bezpečný život těm občanům seniorského 

věku, kteří pro trvalé změny zdravotního 

stavu nejsou schopni  sami, nebo s pomocí 

rodiny, nebo jiných forem sociální služby, 

žít ve vlastním sociálním prostředí (tj. v 

domácnosti). Vzhledem ke specifickým 

potřebám potřebují stálý dohled, pomoc 

a  asistenci druhé osoby při výkonu 

běžných  denních činností a potřebují 

ošetřovatelskou péči. 

Rozhodnutí pro nástup do domova je 

jediným vhodným řešením nepříznivé 

sociální situace. 

Cíle poskytované služby 

 Zajistit klientovi důstojný závěr života kvalitní a bezpečnou péčí  

 Zvyšovat odbornost pečujícího personálu  
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Dlouhodobé cíle organizace stanovené na více let: 

- Vznik Centra sociální pomoci, v souladu s Komunitním plánem města Krnova. 

Dostupnost sociálních služeb pro seniory pod jednou střechou. Úpravy vnitřního 

prostředí (výměna podhledů na chodbách, linolea ve společných prostorách a na 

pokojích, výměny dveří pokojů, vznik zákoutí pro posezení klientů).  

- Úpravy vnějšího prostředí kolem domova (vznik terapeutické zahrady, průchodnost 

zahrady)  

- Získat certifikát „Vážka“, označující vysokou úroveň poskytované péče pro osoby 

s demencí, od České alzheimerovské společnosti  

- Vznik reminiscenční místnosti  

- Uložení sezonního oblečení klientů – vznik skladu  

- Snížení průchodnosti služby   

Zásady poskytované služby 

 Lidský přístup a vztah ke klientům 

 Individuální přístup ke každému klientovi na základě jedinečnosti jeho potřeb a 

zájmů 

 Podpora partnerského vztahu s klientem a jeho rodinou 

 Zaměření na celistvost jedince – vnímat klienta jako celek s jeho potřebami a 

přáními  

 Nestrannost při poskytování sociální služby klientům – ke všem klientům stejný 

přístup 

Cílová skupina 

Věková struktura cílové skupiny 

- mladší senioři (65 – 80let) 

- starší senioři (nad 80let) 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

 Osobám s Alzheimerovou chorobou 

 Osobám s ostatními typy demence 

 Osobám se stabilizovaným duševním onemocněním 

 Osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů těchto onemocnění, a jejich 

situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby 

Okruh osob, kterým není služba určena: 

 Osobám s nestabilizovaným chronickým duševním onemocněním 

 Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém 

zařízení 
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 Osobám trpícím přenosnými infekčními chorobami 

 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
 

 
 

     

 

Poslání   

Posláním pečovatelské služby v Krnově je 

poskytovat podporu osobám se sníženou 

soběstačností z důvodu věku, chronického 

onemocnění nebo zdravotního postižení i 

rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje 

pomoc při péči o vlastní osobu a svou 

domácnost. 

Poskytujeme sociální službu, která 

umožňuje osobám v maximální možné 

míře zachovat dosavadní způsob života 

v domácím prostředí. 

 

 Cíle   

 zachovat dosavadní způsob života uživatele v domácím prostředí a oddálit tak 

nutnost jeho umístění v pobytové sociální službě udržením schopností v rámci 

sebeobsluhy, sociálních kontaktů apod. 

 podporovat zprostředkování návazných a veřejných služeb, které jsou v daném 

místě dostupné 

 zajistit dostupnost srozumitelných informací o poskytované službě, aktivně 

spolupracovat na vytváření komunitního plánu Města Krnov 

 zvyšovat odbornost pracovníků 

 

 Cílová skupina 

 Osoby s chronickým onemocněním 

 Osoby se zdravotním postižením 

 Rodiny s dítětem/dětmi 

 Senioři 

 

Své služby poskytuje v pracovní dny od 7.00 do 21.00 hodin. O víkendech a svátcích je 

zajišťován pouze dovoz obědů, a to od 10.00 do 14.00 hodin.  
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KLIENTI  POBYTOVÝCH  SLUŽEB 
 

Schválená kapacita zařízení: 

 Služba domov se zvláštním režimem (dále jen DZR)   35 lůžek 

 Služba domov pro seniory          (dále jen DS) 101 lůžek 

 

Obsazenost zařízení v roce 2015 

Měsíce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Počet klientů 33,74 33,07 32,87 32,00 31,55 31,00 30,19 33,45 34,37 34,77 33,9 35,00 

DZR - kapacita 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 

Ob ložnost (%) 96,41 94,49 93,92 91,43 90,14 88,57 86,27 95,58 98,19 99,35 96,86 100,00 

Počet klientů 100,03 100,18 100,61 100,43 96,19 97,53 96,48 94,35 96,83 99,77 97,27 97,39 

DS - kapacita 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 

Ob ložnost (%) 99,04 99,19 99,62 99,44 95,24 96,57 95,53 93,42 95,87 98,79 96,30 96,42 
Zdroj: Cygnus – program dokumentace klienta 

 

Snížená obsazenost v zařízení byla způsobena zejména z důvodu rekonstrukce pokojů 

v prvním podlaží zařízení. 

 

Vývoj příspěvku na péči v roce 2015 

 k 31. 3. 2015 k 30. 6. 2015 k 30. 9. 2015  k 31. 12. 2015 

 DZR + DS DZR + DS  DZR + DS DZR + DS 

Nemá 5 5 7 11 

   I. - lehká závislost 12 10 8 9 

 II.  - středně těžká závislost 25 22 24 25 

III. - těžká závislost 39 39 43 38 

IV. - úplná závislost 52 52 52 50 

Celkem 133 128 134 133 
Zdroj: Cygnus – program dokumentace klienta 

     

 

Počet klientů a průměrný věk k 31. 12. 2015 

 muži ženy počty ve 

věku 

počty ve 

věku 

počty ve 

věku 

počty ve 

věku 

počty ve 

věku 

   do 65 let do 75 let do 85 let do 95 let nad 95 let 

DZR 3 32 1 8 14 12 0 

DS 17 81 1 11 32 48 6 

Celkem 20 113 2 19 46 60 6 
Zdroj: Cygnus – program dokumentace klienta 

 

 

Průměrný věk klientů na konci roku byl u služby DZR 81,4 let a služby DS  85,7 let. 

V průběhu roku bylo celkem přijato na službu DS 32 klientů a na službu DZR 9 klientů.  
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KLIENTI  TERÉNNÍ  SLUŽBY 
 

Zaměstnanci služby provedli v roce 2015 pečovatelské úkony celkem u 385 klientů. K 31. 12. 

2015 bylo evidováno 314 smluv klientů. Nejčastěji prováděla pečovatelská služby úkony 

související s donáškou jídla, nákupem, běžnou údržbou a úklidem domácnosti, s úkony osobní 

hygieny. 

 

Jednotlivé úkony  v  %  od  1. 1. 2015 do 31. 1. 2015 z hlediska příjmů:   

 
Zdroj: počítačový program f. Zajíc 

 

 

 

2. POPIS ZAŘÍZENÍ 
 

Pobytové služby poskytuje Domov pro seniory Krnov v budově Rooseveltova 2141/51, 

Krnov. Objekt Domova pro seniory v Krnově je umístěn na pozemku o rozloze 2.225 m2. 

 

Skládá se ze tří na sebe navazujících budov – bloky A, B, C. Objekt je bezbariérový, to 

znamená, že v zařízení mohou být ubytováni i klienti, kteří používají invalidní vozíky, 

chodítka, hole.  Ubytovací část pro klienty DS Krnov obou pobytových služeb se nachází v 

bloku B a C (1.NP – 4.NP). Klienti obývají celkem 1635 m2 plochy (pokoje + příslušenství). 

V bloku A je technické zázemí a technické provozy. V suterénu budovy se nachází stravovací 

provoz a prádelenský provoz zařízení. Klientům je k dispozici zahrada, která je přístupná celý 

den. Uzamyká se v 19 hodin. 

Příjmy v %

Dovoz a donáška stravy 53%

Běžný úklid a údržba
domácnosti 14%

Pomoc pro úkonech osobní
hygieny 7%

Dohled nad uživatelem v
domácnosti 5%

Dovoz oběda manželské dvojici
4%

Běžný úklid s vysavačem
poskytovatele 4%

Praní a žehlení prádla 7%

Běžné nákupy a pochůzky 3%

Dohled nad užíváním léků 3%
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Mimo hlavní činnost provozuje zařízení doplňkovou činnost na základě živnostenských 

oprávnění: 

 Hostinská činnost 

 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  

 

Klienti mají v zařízení k dispozici celkem 58 jednolůžkových pokojů, 33 dvoulůžkových     

pokojů  a  4 pokojů  třílůžkových.  

Součástí každého poschodí je pracovna personálu přímé péče. V přízemí budovy a v II.NP 

jsou umístěny pracovny sester. 

Úklid a praní veškerého prádla personálu i klientů je prováděno v souladu s  Provozním 

řádem, schváleným KHS Moravskoslezského kraje, který upravuje podmínky předcházení 

vzniku a šíření infekčních onemocnění a upravuje hygienické požadavky na provoz 

v pobytových zařízeních sociálních služeb.  

 

 
 

Přímo v budově domova jsou klientům 

k dispozici také soukromé služby – 

holičství, kadeřnictví a kosmetiky. Jde o 

služby veřejně přístupné. V pravidelných 

intervalech dochází za klienty domova 

pedikérka.  Klienti měli k dispozici bufet a 

automat na kávu a čaj. příjemné  posezení 

je možné v relaxační místnosti s rybičkami 

ve IV.NP, v reminiscenční místnosti a v 

televizních místnostech jednotlivých pater. 

V přízemí budovy je zřízená galerie.

 

Pečovatelská služba zabezpečuje terénní služby na území města Krnova a ve třech budovách 

DPS. V domácnostech klientům pobývajících na území města Krnova a v domácnostech 

klientů bydlící mimo město Krnov, a to do vzdálenosti 15 km.  

Dále pak v domácnostech klientů v  Domech s pečovatelskou službou v Krnově, v ulicích 

Moravská, Slezská, Hlubčická, U Jatek a Rooseveltova. Pracovnice mají k dispozici dvě auta 

na rozvoz stravy. Dále pak má každá jízdní kolo, sloužící pro rychlejší přepravu po městě. 

 

 

2.1 OPRAVY, ÚPRAVY, REKONSTRUKCE A NÁKUPY V ROCE 2015 

 

 Domov pro seniory Krnov v době od 18. 5. 2015 do 18. 7. 2015 modernizoval 

prostory v I.NP budovy. Cílem modernizace bylo zvýšení standardu a komfortu 

bydlení klientů a řešení výjimky v platnosti registrace sociální služby – domovy se 

zvláštním režimem, vydané Krajským úřadem, odborem sociálních věcí. Modernizace 

spočívá v nahrazení stávajících čtyř třílůžkových pokojů, šesti dvoulůžkovými pokoji. 

Celková výše finančních prostředků byla 2 108 146,- Kč 

 

http://www.dskrnov.cz/images/gallery/dskrnov-budova/P5230405.JPG
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 Výměna dvou kotlů pro stravovací provoz ve výši 193 269,- Kč 

 Instalace dveří do reminiscenční místnosti ve výši 80 097,50 Kč  

 

 
 

 Zpracování studie na rekonstrukci zahrady ve výši  21 780 ,- Kč 

 Na dvou patrech, několika pokojích klientů a společných prostor došlo k výměně 

podlahových krytin ve výši 534 957,- Kč 

 Byl pořízen nábytek pro 48 klientů zařízení, vybaveny nábytkem byly pracovny přímé 

péče a vzniklo nové zázemí pro zdravotní sestry, výše nákladů 728 191,- Kč 

 Vybavena byla místnost pro léčebný tělocvik ve výši 92 000,- Kč   

 Dovybavovali jsme pracovny počítačovou technikou, místnosti pro klienty televizory 

a audiotechnikou ve výši 88 984,- Kč 

 Vybavení kuchyně Gastro  nádobím ve výši 65 529,- Kč 

 Polohovací lůžka ve výši 59 320,- Kč 

 Nakoupena byla polohovací křesla v počtu 60 kusů ve výši 829 623,- Kč 

 Zakoupeny byly polohovací pomůcky, WC křesla, kompenzační pomůcky ve výši 

247 908,- Kč 
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 Průmyslové myčky do kuchyněk na oddělení klientů, sušička, pračka, chladnička a 

vysavače ve výši 128 377,- Kč 

 

 

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA DOMOVA  

 
V organizaci došlo v průběhu roku ke zvýšení počtu pracovníků přímé péče o 3 osoby. 

Vznikla pozice vedoucího oddělení přímé péče. Pro práci s klienty na pokojích byl vyčleněn 

jeden pracovník volnočasových aktivit. 

 

PRACOVNÍCI CELÉ ORGANIZACE  K  31.  12. 2015 - 

PŘEPOČTENÝ STAV  

  
vzdělání Počet 

pracovníků 

Počet pracovníků 

Přepočtený 

stav ke dni 

31. 12. 2015 

Přímá péče  

Pracovníci 

v sociálních 

službách 

Zdravotnický 

personál 

Sociální 

pracovník 

THP Ostatní 

PS PS PS PS PS 

Vysokoškolské 7 1 2 3 1  

Vyšší odborné 1,25   1,25   

Úplné střední 44 26 13  3 2 

Vyučen/a 49,5 27 1  2 19,5 

Základní 9 5    4 

celkem 110,75 59 16 4,25 6 25,5 
  Zdroj: Cygnus – program zaměstnanci 

 

V roce 2015 bylo ukončeno celkem 21 pracovních poměrů:  

 Odchod do starobního důchodu    3 

 Ukončení pracovního poměru na žádost zaměstnance 6 

 Ukončení pracovního poměru ve zkušební době  6 
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 Ukončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby 6 

V roce 2015 jsme zaměstnávali další pracovníky na dotovaná místa na dohody o 

provedení práce a o pracovní činnosti: 

 

Veřejná služba: 

  5. 1. 2015 – 31. 12. 2015 - pomocné práce v kuchyni, pomocné úklidové práce 

19. 1. 2015 – 31. 12. 2015 - pomocné práce v kuchyni, pomocné úklidové práce 

 

Dohody o provedení práce u jednotlivých služeb: 

PS   5 dohod  -   07/2015 – 09/2015 – roznos obědů (zástup za dovolené) 

DS   1 dohoda  - instruktáž léčebného tělocviku 

           2 dohody  -   poradenství dotace ROP 

            2 dohody  -  administrativní práce, sociální práce (zástup za dovolená, 

         nemoc) 

            3 dohody   -   PSS – dovolené, zástup za nemoc  

           1 dohoda  -   canisterapie 

            3 dohody   -   pomocné síly v kuchyni 

           1 dohod   -   práce elektro 

   1 dohoda      - svoz odpadu 

DZR    2 dohody   -  PSS (zástup za dovolené, nemoc) 

 

Dohody o pracovní činnosti: 

DS    4 dohody  -  Vzdělávání zaměstnanců – projekt  

 

 
 
 

Organizační schéma Domova pro seniory Krnov, Rooseveltova 2141/51, Krnov k 31.12.2015

ošetřovatel/ka 5,00

pracovníci přímé 
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ÚSEKY PŘÍMÉ PÉČE A ZDRAVOTNÍ PÉČE SLUŽBY DS A 

DZR 
 

Domov má zabezpečenou 24hodinovou sociální službu a ošetřovatelskou péči. Úsek 

zabezpečuje kvalitní poskytování zdravotní, ošetřovatelské a sociální péče prostřednictvím 

všeobecných sester v sociálních službách, ošetřovatelů a pracovníků v  sociálních službách. 

Odpovídá za dodržování hygienických a proti-epidemiologických norem a dodržování zásad 

racionální výživy.  

 

SOCIÁLNÍ ÚSEK 
 

Sociální péče je zajištěna 3 sociálními pracovnicemi. V rámci své práce poskytují základní 

sociální poradenství, přijímají a evidují žádosti, přijímají nové klienty, jednají se zájemci, 

veřejností, vedou finanční agendu klientů, vyplácejí důchody, řeší každodenní záležitosti 

týkající se klientů a jejich pobytu v zařízení, spolupracují s rodinnými příslušníky, vyřizují 

pozůstalosti apod. Sociální úsek zabezpečuje pomocí aktivizačních pracovníků volnočasové 

aktivity klientů. 

 

EKONOMICKÝ A PROVOZNĚ – TECHNICKÝ ÚSEK 
 

Vedení účetní agendy podle zákona o účetnictví, v souladu s českými účetními standardy, 

vedení mzdové a personální agendy. Vede 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 průběžným 

vyhodnocováním hospodaření a přijímáním potřebných opatření. 

 

PROVOZNĚ TECHNICKÉ ODDĚLENÍ 
 

Zajišťuje provoz údržby, prádelny a úklidu. Zabezpečuje běžnou údržbu a opravy všech částí 

budovy, strojů a zařízení domova. Odpovídá za evidenci materiálů a hmotného majetku ve 

skladech. Pečuje o pozemky, výsadbu a údržbu rostlin, keřů, stromů a zeleně na pozemcích, 

které spadají pod správu domova.  

V rámci vlastní běžné údržby byly prováděny úpravy keřových porostů a travnatých ploch, 

čištění a údržba zpevněných ploch a komunikací, opravy a nátěry zahradních pergol, běžné 

opravy budov a technických zařízení.  

 

 

ÚSEK MANAŽERA KVALITY 
 

Pracovník dohlíží na dodržování kvality poskytované služby, vytváří metodiky a standardy 

určené pro jednotlivé služby zařízení. Provádí kontrolní činnost, vyřizuje a administruje 

stížnosti, podněty a náměty přicházející od klientů, pracovníků a rodinných příslušníků. 
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STRAVOVACÍ ÚSEK 
 

Zajišťuje přípravu a výdej stravy, vedení 

účetní a skladové agendy související 

s přípravou jídla. Dohlíží na správnou 

technologii výroby jídel a dbá na 

dodržování hygienických zásad při výdeji 

stravy. Dodržuje systém kritických bodů 

HACCP. 

 
Odpovídá za řádnou evidenci podaných 

jídel a distribuci jídel vydávaných 

prostřednictvím tabletového systému.  

 

 

 
 

 

 

Spolupracuje s externí nutriční 

terapeutkou, s kterou konzultuje jednotlivé  

jídelníčky. 

 
Jídlo je klientům podáváno ve velké 

jídelně a na malých jídelnách na 

odděleních. Pracovníci domova vnímají 

individuální potřeby jednotlivých klientů, 

nechce-li klient docházet v tyto časy, je 

možné individuální nastavení podávání 

stravy dle přání klienta a provozně-

hygienických podmínek zařízení. 

Některým klientům je podávána strava 

přímo na pokojích. 

 

 

 

Počet vyrobených jídel celodenních pro klienty pobytových a cizích v roce 2015 

strava Klienti DS cizí celkem 

Počet jídel 45 892 

 

9 901 55 793 

 

Počet vyrobených obědů 

Obědy vlastní 

zaměstnanci 

pečovatelská 

služba 

cizí strávníci Celkem 

Počet obědů 18 823 40 427 13 814 73 064 

 

 
 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKOB6tPLgMgCFcZXFAod6VIDRQ&url=http://www.visitpilsenregion.co.uk/cz_text/ostatni/gastroturistika/pro-milovniky-dobreho-jidla/&psig=AFQjCNGNfk1rgnJqrq72smUasjDqG6m3hQ&ust=1442665953349258
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ÚSEK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 
 

Sociální pracovnice v rámci své práce poskytuje základní sociální poradenství, přijímá a 

eviduje žádosti, přijímá nové klienty, jedná se zájemci, poskytuje osobám potřebné informace 

přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. 

 Pečovatelky provádějí základní činnosti sociální péče:  

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

 pomoc při zajištění chodu domácnosti 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

Nejčastěji jsou klienty využívány úkony: 

 Dovoz nebo donáška jídla do domácnosti  

 Běžný úklid a údržba domácnosti  

 Dovoz oběda manželské dvojici. Praní a žehlení ložního prádla, Pomoc při úkonech 

osobní hygieny, Praní a žehlení ložního prádla s vlastními pracími prostředky  

 Dohled nad uživatelem v domácnosti, Běžné nákupy a pochůzky  

 Praní a žehlení ložního a osobního prádla  

 Běžný úklid s vysavačem poskytovatele  

 Pomoc a podpora při podávání jídla a pití  

 Praní a žehlení osobního prádla  

 

 

4. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY KLIENTŮ 
 

Velmi důležitou součástí péče o seniory je tzv. aktivizační činnost. Senioři se za tímto účelem 

scházejí především ve dvou místnostech, klubovnách, kde vyrábějí různé dekorativní 

předměty, pletou, háčkují, současně pobývají v příjemném kolektivu, povídají si a hrají 

společenské hry. S jejich výrobky se setkávají např. děti, které si je v podobě dárků odnášejí 

za svá kulturní vystoupení v domově. Jsou jimi vyzdobeny i společné prostory domova. 

V klubech procvičují paměť, jemnou 

motoriky, vzpomínají na doby minulou – 

na své mládí, hrají stolní hry, řeší rébusy a 

křížovky. Velmi vítaný je poslech hudby a 

humoru, popíjení kávy, četba o dění doma i 

ve světě, pečení klientů v jednotlivých 

patrech v kuchyňkách. 

  
 

Cvičení s klienty 

 Pravidelné cvičení klientů prováděla pracovnice každý den v kulturním sále zařízení      

 Individuální cvičení s klienty probíhalo každý den, procvičování chůze probíhá 

v rámci celého domova (chodby, schody, zahrada apod.) 
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Bazální stimulace  

 Používají se techniky, které jsou zaměřené na pohyb, vnímání, doteky komunikace a 

polohování 

 

Velmi oblíbená a častá byla mezigenerační 

spolupráce s žáky základních škol, 

vystoupení pěveckých a dramatických 

uskupení, a vystoupení žáků základní 

umělecké školy v Krnově. 

 

Klienti mohli docházet na muzikoterapii, absolvovali v průběhu roku několik výletů po okolí. 

Navštěvují oblíbené cukrárny, kavárničky a zajdou si rádi i na pivo. 

V domově probíhali přednášky na téma zdravé výživy, odborné přednášky pracovníků 

lékárny na témata zdraví. 

 

Výrazná je spolupráce s Městskou knihovnou, kde si mohou klienti zapůjčit žádané knihy. 

Pracovnice knihovny dochází do našeho zařízení jedenkrát týdně. Klienti mohou využívat i 

počítače, které jsou jim k dispozici v prostorách knihovny. Pravidelně probíhá promítání 

filmů v kulturním sále.   

 
 

Reminiscenční terapie 

 Reminiscenční terapii se věnují 

pracovnice volnočasových aktivit, 

kdy jedna pracuje u lůžka klienta a 

jedna provádí reminiscenci 

skupinovou. V budově byla 

vytvořena vzpomínková místnost 

Canisterapie 

 Probíhá 1x  týdně vždy jednu 

hodinu. O tuto terapii je mezi 

klienty velký zájem. 

http://www.dskrnov.cz/images/gallery/dskrnov-kurzy/P9070423.JPG
http://www.dskrnov.cz/images/gallery/dskrnov-kurzy/130.JPG
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Klienti upoutaní na lůžku byli navštěvováni na pokojích, pracovnice jim četla knihy, časopisy, 

povídala si s nimi, prohlížel fotografie. 

 

                 
 

V zařízení je pamatováno i na duchovní oblast klientů. Pravidelně se v domově konají 

bohoslužby a setkání s představiteli římskokatolické a evangelické církve. 

 

AKCE V ROCE 2015 

 

Leden   Vystoupení dramatického kroužku  

Únor  Domovský bál 

Březen  Vaření s klienty 

Duben  Mezigenerační spolupráce 

 Ukázky osoblažské krajky 

 Přednáška PČR 

 Procházky po Krnově 

 Rej Čarodějnic 

Květen  Přednáška lékárny – kožní problémy 

 Výlety po Krnově 

 Májová veselice 

Červen  Přednáška historie Krnova 

 Karetní turnaj tří domovů 

 Den seniorů v Osoblaze 

 Kuželkový turnaj 

Červenec  Vystoupení harmonikáře 

 Kuželky na zahradě 

 Grilování na terase 

 Hudební vystoupení dětí 

Srpen  Den otevřených dveří 

 Grilování  

 Výlety po Krnově 

 Africké muzeum 

http://www.dskrnov.cz/images/gallery/dskrnov-zdomova/SAM_0780.JPG
http://www.dskrnov.cz/images/gallery/dskrnov-zdomova/SDC13725.JPG
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Září  Den seniorů Krnov 

 Den seniorů Bruntál 

 Mezinárodní kuchyně - Italie 

Říjen  Terapeutické vaření 

 Vystoupení dětí 

 Mezigenerační spolupráce – Halloween 

 Počítačový kurz 

 Otevření galerie v přízemí budovy 

Listopad  Vinobraní 

 Mezigenerační spolupráce s dětmi ze ZŠ 

 Mezinárodní kuchyně - Maďarsko 

Prosinec  Adventní koncert 

 Mikulášská zábava 

 Přednáška studentů cestovní ruchu 

 

 

 

 

 

 

Na začátku roku 2015 jsme spustili nové webové stránky Domova pro seniory – 

www.dskrnov.cz.  Domov začal vydávat čtvrtletní časopis Náš Domov. 

 

 

5. PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2015 

 

 Projekt „Proškolený pracovník – spokojený zákazník, aneb zvyšování 

odborných znalostí v poskytování sociálních služeb v Domově pro 

seniory Krnov“ 

V naší organizaci pokračovalo v roce 2015 vzdělávání zaměstnanců financované 

z prostředků Evropského sociálního fondu v ČR, konkrétně z Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost. Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00159 

Projekt je zaměřen na zvyšování odborné kvalifikace pracovníků v sociálních 

oblastech v Domově pro seniory Krnov. Cílem je pozvednout celkovou úroveň 

poskytovaných služeb, motivace vlastních zaměstnanců do další činnosti, zpomalit 

nástup syndromu vyhoření a umožnit klientům důstojné stáří. Dotace ve výši 

408 791,16 Kč. 

http://www.dskrnov.cz/
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V roce 2015 proběhly tyto vzdělávací aktivity: 

 Aktivizační činnost seniorů v zařízení sociálních služeb 

 Úvod do práce s časem v praxi sociální práce 

 Hranice a role v profesionálním vztahu 

 Alternativní a augmentativní komunikace v sociálních službách 

 Ochrana lidských práv v pobytových službách 

 Možnosti a řešení rizikových situací při spolupráci s uživatelem služby 

 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb 

 Individuální plánování s nekomunikujícími  klienty (klienty s demencí) 

 Úvod do práce se stresem  v praxi  sociální práce 

 Empowerment aneb zapojení a posílení uživatelů 

 Reminiscence v sociálních zařízeních - 2x 

 Základy komunikace aneb umíme jednat s lidmi se ztrátou sluchu 

 Základy trénování paměti a kognitivních funkcí u seniorů v sociálních zařízeních 

 Specifika péče o klienta v terminálním stavu nemoci v domácím prostředí - 2x 

 Úvod do vztahové manipulace v péči o klienta v sociálních službách 

 

 

Školení probíhalo v kulturním sále 

domova, který je vybaven promítacím 

zařízením, plátnem a audio technikou.

 

 

 Kapka – projekt „ Zaměstnání – dosažitelný cíl“ 

 

 Organizace získala na dobu 6 měsíců pracovníka na technický úsek, na pozici 

 Domovník. 

 Dotace ve výši 118 240,- Kč. 

 

 

 Úřad práce Ostrava – projekt „ Příležitost dělá zaměstnance“ 

 

 Organizace získala na dobu 7 měsíců dva pracovníky v sociálních službách. 

 Dotace ve výši 247 556,- Kč 
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 Spolu to zvládneme – úspěšný trojúhelník k podpoře zaměstnanosti –  

1. 8. 2014 – 31. 1. 2015.  

 

 Projekt pokračoval z roku 2014, kdy bylo zřízeno nové pracovní místo na pozici 

Pracovník sociálních službách – přímá obslužná péče, jehož náplní bylo poskytování 

přímé obslužné péče o klienty a podpora jejich samostatnosti.  

 Dotace ve výši 11 236,- Kč. 

 

 

 

 

 Nadace Umění pro život  -  projekt „UMĚNÍ JE KRÁSNÉ I VE 

STÁŘÍ“  

 Nadace Umění pro zdraví nám poskytla nadační příspěvek na projekt „Umění je 

 krásné i ve stáří“, v rámci kterého jsme mohli vytvořit příjemný prostor galerie v 

 našich prostorách domova. Poskytnuté finanční prostředky ve výši 4 000,- Kč. 

 Zahájení činnosti veřejné galerie proběhlo 19. 10. 2015 ve spolupráci se Střední 

 školou průmyslovou a uměleckou v Opavě veřejnou vernisáží k výstavě Na druhém 

 břehu (výstava fotografií žáků SŠPU v Opavě) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Projekt - „Vozidla pro DS Krnov“   

 

 Domov pro seniory Krnov získal v loňském roce finanční dotaci na projekt 

 realizovaný z Evropské unie. Jednalo se o nákup čtyř aut pro naše služby. Regionální 

 rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko nám přidělila dotaci ve výši 2 394 359,- 

 Kč, což bylo 100 % požadované dotace. Finanční prostředky organizace obdrží v roce 

 2016. Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/38.01804.   

 Předmětem projektu bylo pořízení čtyř speciálně upravených automobilů, které budou 

 sloužit k přepravě klientů, zaměstnanců a rozvozu stravy v rámci sociální služby 
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 domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a terénní pečovatelská služba. Nový 

 vozový park Domova pro seniory Krnov začal domov využívat na konci roku. 

VOZIDLO FIAT DUCATO 

 

 1 x dodávkové vozidlo upravené pro přepravu osob na vozíku včetně nájezdové 

rampy a uchycením invalidních vozíků při transportu určené k přepravě klientů 

(skupin) na úřady, k lékaři, nákupy, výlety apod. 

VOZIDLA FIAT DOBLO  

 

 2x osobní vozidlo pro rozvoz stravy v rámci pečovatelské služby (VAN pro 2 

osoby s odděleným zatepleným nákladním prostorem).  
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VOZIDLO ŠKODA OCTAVIA 

 

 1x osobní automobil s vysouvacím a otočným sedadlem spolujezdce pro přepravu 

osob v rámci terénní pečovatelské služby (doprava k lékaři, na úřady, apod.). 

 

 

  

6. PRÁCE S KVALITOU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

 

Domov pro seniory Krnov v roce 2015 postupně zvyšoval kvalitu poskytovaných sociálních 

služeb. Nově zřídil pozici manažera kvality, později sociálního pracovníka zaměřujícího se na 

kvalitu služby, který prováděl kontrolní činnost všech provázaných procesů v rámci 

organizace.   

V organizaci byla vytvořena organizační směrnice č. 08/15 Politika kvality, jejíž součástí byl 

roční plán kontrol jednotlivých úseků. Na základě dokumentu prováděli jednotliví vedoucí 

úseků společně s manažerem kvality stanovené plánované kontroly a případné zjištěné 

nedostatky průběžně odstraňovali.  
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V průběhu roku management organizace nadále spolupracovat s klienty služby na základě 

společných shromáždění co tři měsíce a scházel se s výborem obyvatel v pobytových 

službách. Nově byl vytvořen systém spolupráce s rodinnými příslušníky při společném 

setkání, které proběhlo v roce 2015 třikrát. 

Zjišťování spokojenosti a nespokojenosti s poskytovanými službami bylo součástí 

dotazníkového šetření jak klientů, tak rodinných příslušníků v průběhu roku. 

V organizaci vznikla rada kvality, která se pravidelně podílela na zvyšování kvality 

poskytovaných služeb. Dále byl zřízen multidisciplinární tým pro prokazatelný výběr a příjem 

nových klientů do pobytových služeb v případě uvolnění kapacity. 

Celé zařízení se zapojilo do programu Bon Appetit – radost z jídla v dlouhodobé péče v rámci 

zkvalitňování stravovacího procesu v organizaci, pod vzděláním České alzheimerovské 

společnosti. Pracovníci v přímé péči i sociální pracovníci dále zvyšovali svou kvalifikaci, ne 

jen v této oblasti, speciálními kurzy, interním vzděláváním a stážemi v jiných organizacích. 

Organizace v průběhu roku využila služby supervize pro jednotlivé kolektivy. 

V roce 2015 bylo přijato celkem 10 stížností, z toho 3 stížnosti v domově pro seniory, 1 

stížnost v domově se zvláštním režimem, 6 stížností v pečovatelské službě. Všechny stížnosti 

byly projednány dle vnitřních metodik jednotlivých služeb a byly vnímány jako podněty ke 

zkvalitnění poskytovaných služeb. 

  

  

SPOKOJENOST  KLIENTŮ V ZAŘÍZENÍ 
 

V loňském roce jsme provedli dotazníkové šetření klientů a rodinných pečujících na 

spokojenost se službami. Vytvořili jsme dotazník. 

Dotazníků spokojenosti bylo předáno 210 klientům, vráceno bylo 75 ks. S vyplněním 

pomáhali pracovníci v přímé péči (klíčový pracovníci) příp. rodinní pečující. Dotazníky byly 

anonymní a jejich vyplnění bylo čistě dobrovolné.  

Ve vyhodnocení nebyly zaznamenány žádné zásadní připomínky ke spokojenosti 

s poskytovanými službami. Několik respondentů mělo drobné připomínky ke stravě, 

materiálně technickému stavu vybavení pokojů apod. K připomínkám byla přijata nápravná 

opatření.  

 
 

Další dotazníkové šetření se týkalo rodinných příslušníků. Dotazníků spokojenosti bylo 

předáno 90 ks, vráceno bylo 26 ks. Dotazníky byly anonymní a jejich vyplnění bylo opět čistě 

dobrovolné. Jelikož návratnost dotazníků byla velice malá.  
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BON APPETIT – RADOST Z JÍDLA V DLOUHODOBÉ PÉČI   

 
V rámci zvyšování kvality se zapojil dne 23. 11. náš Domov pro seniory Krnov k modelu 

„Bon Appetit – radost z jídla v dlouhodobé péči“, kdy do zařízení dorazila zástupkyně České 

alzheimerovské společnosti paní Hradcová Dana. Zaměstnanci prošli prvním vzděláváním a 

byl ustanoven tým pro Bon Appetit, který bude zaštiťovat implementaci zvyšování kvality 

stravování do praxe.  

 

 

DOBROVOLNICTVÍ 
 

Dobrovolnická činnost fungovala i v roce 

2015 pod záštitou Benjamínu Krnov – 

Dobrovolnické centrum. Celkem se v naší 

organizaci vystřídalo 28 dobrovolníků, 

kteří s klienty strávili celkem 638 hodin, za 

což jim patří uznání a dík. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

DOBROVOLNÝ AUDIT 
 

Organizace si zadala na konci roku, v rámci zvyšování kvality pobytových služeb, 

Dobrovolný audit, jenž byl cílen především na praxi poskytované sociální služby, přičemž 

oporou pro zjišťování byla ustanovení zákona o sociálních službách. Přijaté závěry byly 

zapracovány do opatření na rok 2016. Vyhodnocovány byly jednotlivé oblasti poskytované 

služby. Auditorky organizaci navrhly kroky ke zvyšování kvality služby.  
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 7. EKONOMICKÉ ÚDAJE – CELKEM ZA ORGANIZACI 

 

7.1 VÝSLEDEK  HOSPODAŘENÍ  PO JEDNOTLIVÝCH  

 STŘEDISCÍCH K  31. 12. 2015 
 

Druh sociální služby a HČ Náklady v Kč Výnosy v Kč Výsledek hospodaření v 

Kč 

Domovy pro seniory 31 589 837,22  31 548 488,42 - 41 348,80 

Domov se zvláštním 

režimem 

12 824 965,53 12 821 565,19 -   3 400,34 

Pečovatelská služby   7 064 255,35   7 054 090,82 - 10 164,53 

Hospodářská činnost   2 196 509,44   2 332 019,34 135 509,90 

Celkem 53 675 567,54 53 756 163,77   80 596,23 

 

 

7.2 DOTACE MPSV A ZŘIZOVATEL K 31. 12. 2015 
 

Druh sociální služby a HČ MPSV Zřizovatel Celkem 

Domovy pro seniory   7 441 000,00 2 504 158,63   9 945 158,63 

Domov se zvláštním režimem   3 269 000,00 1 990 000,00   5 259 000,00 

Pečovatelská služby      825 000,00  2 255 553,66   3 080 553,66 

Celkem 11 535 000,00 6 749 712,29 18 284 712,29 

 

Na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla Domovu 

pro seniory Krnov přiznána dotace ve výši 10 178 000,- Kč. 

Na základě žádosti o dofinancování nám byla přiznána částka 1 357 000,- Kč. 

 

 

7.3 PŘÍJMY ZE ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN  

 K 31. 12.  2015 
 

Druh sociální služby  VZP RBP VoZP ZPMV ČPZP 

Domovy pro seniory 732134,33 319238,37 4140,18 121547,94   68900,04 

Domov se zvláštním režimem 543023,49     65673,69   82773,90 

Celkem 1275157,82 319238,37 4140,18 187221,63 151673,94 

 

 

7.4 INVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2015 
 

Zdroj Účel akce Výše v Kč 

Město Krnov Nákup 2 kotlů    193 269,00 

Město Krnov Technické zhodnocení DZR 2 108 146,00 

Město Krnov Dveře do reminiscenční místnosti      80 097,50 

Město Krnov Revitalizace zahrady - studie      21 780.00 

Město Krnov Nákup 4 automobilů    140 397,00 

ROP Nákup 4 automobilů 2 370 353,00 

Celkem 4 914 042,50 
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7.5 HOSPODAŘENÍ S PENĚŽNÍMI FONDY  
 

Název fondu  

 

stav (v tis. Kč) 

K 1. 1. 2015 K 31. 12. 2015 

Investiční fond 335 028,00 479 302,00 

FKSP   54 688,76 100 629,98 

Rezervní fond 225 332,73 390 920,43 

Fond odměn 199 776,41   68 734,98 

 

 

PŘIJATÉ DARY 
 

Nesmírně si vážíme sponzorům a dárců, kterým patří opravdu velké díky za příspěvky, které 

naší organizaci každoročně darují, a díky kterým můžeme seniorům zpříjemnit a zkvalitnit 

život v jejich současném domově. V roce 2015 byly naší organizaci poskytnuty sponzorské 

dary v celkové výši 156 325,09  Kč. 

 

Dárce  popis částka Kč 

MARTEK MEDICAL, Třinec

   

finanční dar  pro zdravotní    účely 

klientů 

15 017,14 Kč   

Ing. Zuzana Zahradníková, Krnov 

Lacart 

finanční dar  pro  potřeby klientů 

domova 

22 000,00 Kč 

Perfekt Distributor                 finanční dar  pro  potřeby klientů 

domova 

11 820,95 Kč 

MUDr. Pavel Komínek-Velká 

Polom     

finanční dar  na zlepšení kvality 

života          

10 000,00 Kč 

Ing. Jan Heczko, Krnov finanční dar  pro  potřeby klientů 

domova 

  8 000,00 Kč 

PaedDr. Anna Jakobová                         finanční dar –  proškolení  

pracovníka 

  2 750,00 Kč 

vanBaerle, Pardubice                              věcný dar – prací prostředek         15 000,00 Kč 

Nadace umění                          finanční dar na zřízení galerie   4 000,00 Kč 

Nadace rozvoje finanční dar na vybavení LTV 46 000,00 Kč 

Ostárek finanční dar pro potřeby klientů   1 000,00 Kč 

Svoboda Pavel finanční dar pro potřeby klientů   3 000,00 Kč 

Kaněra J., Ostrava finanční dar pro potřeby klientů   6 000,00 Kč 

SCA Hygiene  finanční dar pro potřeby klientů 11 737,00 Kč 
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8. KONTROLNÍ ČINNOST 
 

Vnitřní kontrolní systém v domově je zajišťován v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb. o 

finanční kontrole ve veřejné správě a jeho prováděcí vyhlášky. V souladu s platnou právní úpravou 

byly v organizaci vypracovány vnitřní předpisy, platné a závazné pro všechny vedoucí zaměstnance 

a pověřené pracovníky, které jsou dodržovány a pravidelně aktualizovány. 

 

Směrnice k provádění vnitřních kontrol definuje pracovníky oprávněné k provádění kontrolní 

činnosti, jasně stanoví vedoucím zaměstnancům rozsah jejich pravomocí a odpovědností při 

provádění kontrolní činnosti a při nakládání s veřejnými finančními prostředky a ukládá jim, aby o 

všech operacích a kontrolách byla vedena příslušná dokumentace, aby byla přijata nezbytná opatření 

k ochraně veřejných prostředků a bylo zajištěno hospodárné, efektivní a účelné využívání veřejných 

prostředků. 

 

Vnitřní finanční kontrola je zabezpečována příkazcem operací, správcem rozpočtu  a vedoucími 

zaměstnanci tak, aby bylo zajištěno průběžné sledování operací při hospodaření s veřejnými 

prostředky, od jejich plánování, realizace až do konečného vypořádání a vyúčtování. Průběžné 

hodnocení výstupů operačních postupů slouží k posouzení stupně provozní a účetní shody a je 

zdrojem informací pro rychlou a účinnou regulaci činností na jednotlivých úsecích a pro předcházení 

vzniku rizik a negativních jevů.  

 

Průběžnou řídící kontrolu zabezpečují vedoucí úseků nebo jimi pověření zaměstnanci, kteří zajišťují 

přímé uskutečňování operací při hospodaření s prostředky. Zjistí-li odpovědní zaměstnanci, že 

s prostředky je nakládáno nehospodárně, neefektivně a neúčelně nebo v rozporu s právními předpisy, 

oznámí své zjištění písemně řediteli, který přijme opatření k nápravě zjištěných nedostatků.  

 

Následná řídící kontrola je prováděna zejména prostřednictvím čtvrtletní kontroly rozpočtu, interní 

audit je v naší příspěvkové organizaci nahrazen veřejnoprávní kontrolou, vykonávanou kontrolním 

oddělením zřizovatele (Město Krnov). 

 

 

V průběhu roku 2015 provedly v naší organizaci kontrolu tyto instituce: 

 

1/ KHS MS  kraje  – plnění povinností stanovených v zákoně 258/2000 Sb., nařízení 

 evropského parlamentu 852/2004 Sb. – stravovací provoz  

 T: 21. 1. 2015 

 Výsledek: bez zjištění 

 

2/ KHS MS  kraje  – plnění povinností stanovených v zákoně 258/2000 Sb., vyhlášce  

č.  306/2012 Sb. – prádelenská provoz  

 T: 25. 5. 2015 

 Výsledek: aktualizovat provozní řád 

 

3/ KHS MS  kraje  – plnění povinností stanovených v zákoně 258/2000 Sb., vyhlášce  

 č. 432/2003  Sb. – prádelenská provoz 

 T: 25. 5. 2015 
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 Výsledek: - zabezpečit odvod tepla od tepelných zdrojů - odstraněno  

-  pracoviště vybavit lékárničkou – odstraněno 

-  Zabezpečit uzavírání dveří v hygienické smyčce 

 

4/ KHS MS  kraje  – plnění povinností stanovených v zákoně 258/2000 Sb., nařízení 

 evropského parlamentu 852/2004 Sb. – provoz bufetu  

 T: 5. 8. 2015 

 Výsledek: bez zjištění 

 

5/ KHS MS  kraje   – plnění povinností stanovených v nařízení vlády č.361/2007o Sb. 

  – § 4,4a,5,8  T: 21. 9.  2015 

 Výsledek: bez zjištění 

 

6/ HZS MS kraje  – dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně 

  T: 23. 10. 2015 

 Výsledek: - Aktualizovat DZP – odstraněno 

-  Zabezpečit zřízení nástupních ploch pro požární vozidla – termín     

 31. 7. 2016 

 

7/        DANEPO s.r.o. Opava – audit čerpání dotace ze státního rozpočtu za rok  2014                                                                                  

  

 

 

9. PLNĚNÍ KRÁTKODOBÝCH CÍLŮ SLUŽBY DS A DZR  

 
Služba domov pro seniory 

 

 Vznik čtvrtletních pravidelných setkání rodinných příslušníků s managementem 

organizace (p. ředitelka, p. manažerka kvality, p. vedoucí úseku přímé péče a 

zdravotní péče, vedoucí sociálního úseku). Závaznost p. vedoucí sociální úseku a p. 

ředitelka 

o Hodnocení: v roce 2015 proběhly 3 setkání rodinných příslušníků s 

managementu organizace.  

 

 Úprava televizních místností s použitím fototerapeutických prvků. Závaznost p. 

ředitelka 

o Hodnocení: fototerapeutické světlo bylo nainstalováno do reminiscenční 

místnosti. 

 

 Vznik malé klubovny ve 3. patře budovy, pro společné aktivity seniorů. Závaznost p. 

vedoucí sociálního úseku 

o Hodnocení: ve 3. patře budovy vznikla místnost pro společné aktivity 

seniorů. V průběhu roku se zde tyto aktivity prováděly. 

 

 Splnění zákonné podmínky uspořádat týmovou supervizí pro pracovníky 1x ročně. 

Závaznost p. manažerku kvality 

o Hodnocení: v roce 2015 proběhlo celkem 6 supervizí pro PSS, VS, SP. 
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 Navázání spolupráce s jinými organizacemi stejného typu, výměna zkušeností, 

odborné stáže pro pracovníky. Závaznost p. manažerku kvality 

o Hodnocení: navázána spolupráce s Domovem Bílá Opava – PSS a 

pracovníci pro volnočasové aktivity navštívili jiné zařízení. 

 

 Vznik čtvrtletního časopisu domova. Závaznost pracovník pro volnočasové aktivity 

o Hodnocení: časopis Náš domov vyšel 3x v roce 2015. 

 

 Zvýšení aktivizační činnosti u imobilních klientů na pokojích. Závaznost p. vedoucí 

sociálního úseku 

o Hodnocení: pracovník pro volnočasové aktivity začal docházet na pokoje 

imobilních klientů, byl vyškolen v konceptu Bazální stimulace – základ. 

 

 Zvyšování kvalifikace pracovníků v přímé péči, zajištění odborných vzdělání v dané 

oblasti péči o seniory. Zodpovědnost p. manažerka kvality 

o Hodnocení: všichni PSS prošli povinným 24 hodinovým vzděláváním 

v roce 2015. 

 

 

 

Služba domov se zvláštním režimem 
 

 Úprava vnitřního prostředí služby DZR: snížení třílůžkových pokojů na dvoulůžkové 

pokoje pomocí úpravy pokojů tak, aby se nesnížila kapacita poskytované služby. 

Závaznost p. ředitelka 

o Hodnocení: Prostory DZR byly upraveny dle plánovaných změn. 

 

 Vznik čtvrtletních pravidelných setkání rodinných příslušníků s managementem 

organizace (p. ředitelka, p. manažerka kvality, p. vedoucí úseku přímé péče a 

zdravotní péče, p. vedoucí sociálního úseku). Závaznost p. vedoucí sociální úseku a p. 

ředitelka 

o Hodnocení: v roce 2015 proběhly 3 setkání rodinných příslušníků s 

managementu organizace.  

 

 Splnění zákonné podmínky uspořádat týmovou supervizí pro pracovníky 1x ročně. 

Závaznost p. manažerku kvality 

o Hodnocení: v roce 2015 proběhlo celkem 6 supervizí pro PSS, VS, SP. 

 

 Navázání spolupráce s jinými organizacemi stejného typu, výměna zkušeností, 

odborné stáže pro pracovníky. Závaznost p. manažerku kvality 

o Hodnocení: navázána spolupráce s Domovem Bílá Opava – PSS a 

pracovníci pro volnočasové aktivity navštívili jiné zařízení. 

 

 Vznik čtvrtletního časopisu domova. Závaznost pracovník pro volnočasové aktivity 

o Hodnocení: časopis Náš domov vyšel 3x v roce 2015. 

 

 Zvýšení aktivizační činnosti u imobilních klientů na pokojích. Závaznost p. vedoucí 

sociálního úseku 
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o Hodnocení: pracovník pro volnočasové aktivity začal docházet na pokoje 

imobilních klientů, byl vyškolen v konceptu Bazální stimulace – základ. 

 

 Zvyšování kvalifikace pracovníků v přímé péči, zajištění odborných vzdělání v dané 

oblasti péče o osoby s demencí. Zodpovědnost p. manažerka kvality 

o Hodnocení: všichni PSS prošli povinným 24 hodinovým vzděláváním 

v roce 2015. 

 

 

 

10/ POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 

 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU 

 
Organizace v daném období neobdržela žádnou žádost o poskytnutí informací dle uvedeného 

zákona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprávu zpracovala:  Bc. Hana Šutovská, ředitelka organizace 


