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I.  

ÚVOD 

Domov důchodců Mlázovice je příspěvkovou organizací městyse 
Mlázovice. Jejím hlavním předmětem činnosti je poskytování pobytové 
sociální služby „domov pro seniory“ podle § 49 Zákona o sociálních 
službách č. 108/2006 Sb. Organizace má registraci v registru poskytovatelů 
sociálních služeb vedeným Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, 
číslo registrace je 1665958. 

 
II.  

POSLÁNÍ, CÍLOVÁ SKUPINA, CÍLE SLUŽBY A 
ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

Naším posláním je poskytovat individuálně zaměřenou optimální 
péči seniorům, kteří z důvodu věku a nepříznivého zdravotního stavu, 
nejsou schopni žít běžný život ve svém domácím prostředí. 

Domov důchodců Mlázovice poskytuje pobytovou sociální

 službu 

domov pro seniory dle § 49 z. č. 108/2006 Sb. 
Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

▪ poskytnutí ubytování 

▪ poskytnutí stravy 

▪ pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

▪ pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu 

▪ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

▪ sociálně terapeutické činnosti 

▪ aktivizační činnosti 

▪ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání  osobních záležitostí. 

 

Kapacita sociální služby: 54 lůžek. 

 
Provozní doba: služba je poskytována celoročně, nepřetržitě. 

 
Cílová skupina uživatelů 
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Z hlediska územního vymezení přijímáme žádosti osob s bydlištěm v 
Královéhradeckém kraji a ve věku 65 let a více. Vymezení cílové skupiny je 
následující: „Domov důchodců Mlázovice je určen pro seniory ve věku od 
65 let trvale žijící zejména ve správním území města Jičín a dále seniorům s 
bydlištěm v Královéhradeckém kraji, kteří mají sníženou soběstačnost a 
potřebují pravidelnou celodenní pomoc jiné fyzické osoby a           tuto pomoc 
jim není možné zajistit v jejich domácím prostředí“. 

 
Služba není určena pro osoby: 

• které žádají o službu, kterou neposkytujeme 

• osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení ve zdravotnickém 

zařízení 

• osoby s akutním infekčním onemocněním  

• osoby narušující závažným způsobem občanské a kolektivní soužití,   ,        
zejména z důvodu duševní poruchy, vlivem alkoholismu, užívání 
drog 

• osoby, které z důvodu svého zdravotního postižení potřebují péči 
na uzavřeném oddělení 

• osoby, které mají natolik specifické potřeby, že je služba 
nedokáže zajistit nebo dlouhodobě podporovat, a to s ohledem 
ke svému personálnímu obsazení a materiálně-technickému 
vybavení 

• osoby, kterým byla, ve lhůtě kratší šesti měsíců, vypovězena 
smlouva z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. 

 

 

Cíle služby: 

Cílem je poskytovat službu kvalitně, odborně, s individuálním 
přístupem a přizpůsobovat ji měnícím se potřebám uživatele, podporovat 
individuální dovednost uživatelů, smysluplně využívat volný čas, 
podporovat j  e  v kontaktu s rodinou, přáteli, zapojovat je do společenského 
života v obci, vylepšovat standard ubytování a podporovat odborný rozvoj 
pracovníků organizace 
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Zásady poskytované služby: 

•    dodržování lidských práv a svobod 

•    zachování důstojnosti 

•    respekt k potřebám 

•    slušnost 

•    trpělivost 

•    tolerance 

•    princip normality 

•    princip vrstevníka 
 

Rozhodnutí o změně registračních údajů nabylo právní moci dne 9. 4. 2018 
Rozhodnutím registračního orgánu č. j.: KUKHK-
11710/SV/2018Aj/SOCRE/28- 2. 

 
III. 

ZPRÁVA O ČINNOSTI 
 

Organizace má platnou registraci pro: 
 

druh služby: domov pro seniory 

identifikátor služby: 1665958 

kapacita: počet lůžek 54 

okruh osob: cílová skupina senioři 

věková struktura cílové skupiny: mladší senioři (65–80 let) 

starší senioři (nad 80 let) 
 
 

Okruh osob, kterým byla služba v roce 2021 poskytována: 

 

• Služba byla v roce 2021 poskytnuta celkem: 75 uživatelům,    
trvalé bydliště před nástupem: 

- z PO3 Jičín: 53 osob 

- z Královéhradecké ho kraje mimo PO3 Jičín: 21 osob 
- ostatní kraje: 1 osoba 

 

• Naplnění kapacity: 

- průměrný počet uživatelů v roce   52,6 
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- využití kapacity (obložnost) 97,4 % 

• Celkový počet přijatých zájemců ve sledovaném roce: 25 

• Celkový počet ukončených pobytů ve sledovaném roce: 21 

• Počet uživatelů ke dni 31. 12. 2021: 53 

➢ z toho ženy 39 
➢ z toho muži 14 

 

 

Hodnocení cílové skupiny k 31. 12. 2021
 

1. Analýza stávajících uživatelů k 31. 12. 2021 
 

 uživatelé počet   

z hlediska trvalého bydliště:  

s trvalým bydlištěm v DD Mlázovice nebo v jiné obci v 
území PO3Jičín 

37 

s trvalým pobytem mimo PO3 Jičín 15 

trvalý pobyt mimo Královéhradecký kraj 1 

z hlediska přiznaného stupně závislosti:   

1. stupeň závislosti  1 

2. stupeň závislosti  15 

3. stupeň závislosti  21 

4. stupeň závislosti  13 

bez stupně závislosti 0 

bez stupně závislosti - zažádáno 2 

Zažádáno o zvýšení stupně závislosti 10 

z hlediska věku:  

65 let a méně 0 

ve věku 66-75 let 11 

ve věku 76- 85 let 23 

ve věku 86-95 let 17 

ve věku nad 96 let 2 

průměrný věk uživatelů 83 

z hlediska příchodů a odchodů:  

celkový počet přijatých uživatel v r. 2021 25 

celkový počet ukončených pobytů v r. 2021 22 

z toho: 
- uživatelé, kteří odešli ze zařízení na adresu svého 
původního bydliště 

 
0 

- uživatelé, kteří odešli do jiného DD 1 
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-uživatelé, kterým byla ukončena smlouva z důvodu 
nesplňování cílové skupiny 

0 

- úmrtí 21 

 

 

 

2. Analýza uživatel přijatých v r. 2021 

 

uživatelé přijatí v roce 2021 celkem: 25 

z hlediska trvalého bydliště:  

s trvalým pobytem v PO3 Jičín 19 

s trvalým pobytem mimo PO3 při přijetí  6 

z hlediska přiznaného stupně závislosti   

ke dni nástupu:  

1. stupeň závislosti   4 

2. stupeň závislosti  5 

3. stupeň závislosti  5 

4. stupeň závislosti  2 

bez stupně závislosti-zažádáno  0 

bez stupně závislosti - nepožádáno 9 

přiznaný stupeň závislosti po přešetření 

1. stupeň závislosti  0 

2. stupeň závislosti  4 

3. stupeň závislosti  3 

4. stupeň závislosti  0 

bez stupně závislosti - zažádáno  2 

z hlediska věku  

do 65 let 0 

od 65let 25 

 
Závěr: 

 V roce 2021 byl ke konci roku celkový počet stávajících uživatelů 53. 37 uživatelů má 
trvalé bydliště v rámci PO3 Jičín a 15 uživatelů  trvalý pobyt mimo PO3 Jičín. Jedna uživatelka 
měla při nástupu trvalé bydliště v Libereckém kraji (její žádost byla podána před rokem 2018, 
kdy ještě nebyla stanovena podmínka trvalého bydliště v Královéhradeckém kraji). K 31. 12. 
2021 shledáváme, že nejvíce uživatelů je ve III. stupni závislosti, co se týče příspěvku na péči. 
V roce 2021 odešel do jiného zařízení jeden uživatel. Cílová skupina určující věkovou hranici 
65 let a více je plně dodržena.  
 Z hlediska příspěvku na péči zjišťujeme, že 9 uživatelů nemělo přiznaný příspěvek na péči. 
Ihned po nástupu do našeho zařízení byly žádosti odeslány, u 4 uživatelů přiznán příspěvek 2. 
stupně, u 3 pak 3. stupně. Jeden uživatel během řízení odešel do jiného zařízení a u jedné 
uživatelky je příspěvek na péči stále v řízení. V průběhu roku 2021 bylo požádáno v 10 
případech o změnu výše příspěvku na péči.  
V roce 2021bylo přijato 25 nových uživatelů. K  31. 12. 2021 je vedeno v evidenci 67 žádostí 
o umístění, které zatím nebyly uspokojeny. 
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Poskytované základní činnosti 
 

1. UBYTOVÁNÍ 
          K ubytování slouží 27 
dvoulůžkových pokojů. Součástí 
ubytování je denní úklid pokoje, 
praní a drobné opravy prádla a 
ošacení, žehlení, pravidelná výměna 
lůžkovin a samozřejmě vytápění, 
dodávka vody, TUV, elektřiny, 
opravy a údržba… 

Všechny pokoje jsou vybavené 
elektricky polohovatelným 
pečovatelským lůžkem, dle potřeby   
je   dále   lůžko   vybavené   hrazdou s hrazdičkou a antidekubitní 
matrací. Na pokoji má uživatel k dispozici dále noční stolek a šatní skříň. 
Společným vybavením je stůl a židle, centrální    osvětlení. Uzamykatelné 
jsou noční stolky a šatní skříně. Uživatelé si mohou pokoj vybavit 
drobnými předměty, vhodné jsou zejména lampička, rádio, obrázky, 
fotografie apod. Po dohodě se spolubydlícím a vedením domova je 
možné pořídit na pokoj vlastní televizi  s pokojovou anténou. Centrální 
rozvod TV antény po pokojích bohužel není. 

Toalety  jsou společné pro dva dvoulůžkové pokoje, to v případě 
pokojů v ubytovně okál. V ubytovně lázně jsou toalety společné pro celé 
oddělení na chodbě.        

     Mimo pokoj může uživatel způsobem obvyklým využívat 

společných prostor – jídelny, chodby, společenské místnosti, dvůr, 

zahradu.  

Způsob ubytování umožňuje volný 

pohyb uživatelů v objektu, zahradě, 

obci.  

         Kromě 1.NP v budově okál jsou všechny 

prostory bezbariérové. 
           Pro kuřáky je vymezen prostor pro 

kouření venku, pod zastřešeným 
vstupem, tzv. „pod oblouky“. Kouření 
uvnitř budov není z důvodu bezpečnosti 
dovoleno. 
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2. STRAVOVÁNÍ 
        Domov důchodců Mlázovice zajišťuje ve své hlavní činnosti celodenní  

stravování pro své uživatele, v rámci závodního stravování obědy 
zaměstnancům a v povolené doplňkové činnosti poskytuje obědy Mateřské 
škole Mlázovice a seniorům městyse Mlázovice. 

Strava je poskytována v jednom druhu dle předem zveřejněného 
jídelního lístku.   Při její přípravě jsou zohledněny zásady správné výživy, věk a 
zdravotní stav uživatelů a také nutriční potřeby všech skupin strávníků. Jídelní 
lístek je pravidelně konzultován s nutriční terapeutkou, která u nás pracuje na 
dohodu o provedení práce.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Celodenní strava pro uživatele zahrnuje tři hlavní jídla - snídani, oběd, 

 večeři a dále ještě poskytujeme dvě doplňková jídla – svačiny. 
Finanční hodnota celodenní stravovací jednotky pro uživatele se od roku 

2018 nezměnila. Činila 86,- Kč, z této hodnoty bylo propočteno na snídani 13,- 
Kč, na svačinu 7,- Kč, oběd 38,- Kč večeře 21,- Kč. Denní sazba za stravu 
celkem s režií byla 170,-Kč. 

Cena oběda v rámci závodního stravování zaměstnanců činila 38,- Kč, 
cena oběda pro cizí strávníky byla stanovena na 62,- Kč, děti 31,- Kč. 

           V roce 2021 jsme vydali celkem: 

-  18 732 obědů uživatelům služby 

-  3 129 obědů pracovníkům 

organizace v rámci závodního 

stravovaní 

-  5 067 obědů pro cizí strávníky 

(MŠ a důchodci obce) 

 

 
3. POSKYTOVANÁ PÉČE 

Sociální péče 
Poskytovaná sociální péče je zajišťována pracovnicemi v sociálních 
službách, tzv. pečovatelkami a sociální pracovnicí. Naší snahou je 
poskytovat takovou míru podpory, pomoci, péče, aby na uživatele působila 
aktivně. Uživatele podporujeme a motivujeme, aby využívali vlastních 
schopností k udržení soběstačnosti co nejdéle, a aby si zachovali svoje 
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přirozené vazby na rodinu a přátele. 
Konkrétní rozsah podpory, pomoci a péče je poskytován na základě 
individuálního plánu, který vychází z individuálních potřeb každého 
uživatele. Každý uživatel má přiděleného klíčového pracovníka, který 
koordinuje proces poskytování péče tak, aby byl ve shodě s potřebami, 
osobními cíli, schopnostmi uživatele a možnostmi naší služby. 

 
Sociální péče zahrnuje tyto činnosti: 

 

1) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

- pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 

- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

- pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh 

- pomoc při podávání jídla a pití 
- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve 

vnitřním vnějším prostoru 
 

2) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

 hygienu: 

- pomoc při úkonech osobní hygieny 

- pomoc při základní péči o vlasy a nehty 
- pomoc při použití WC 

 

3) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 
terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

- podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a 
informačních zdrojů 

- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a 

pomoc a podpora při dalších aktivitách podporující sociální 

začleňování 
- socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo 

udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících 
sociální začleňování 

- volnočasové a zájmové aktivity 
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným 

sociálním  prostředím 
- nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních 

schopností a            dovedností  
- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných 

zájmů 
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Socioterapeutické a aktivizační činnosti 

 

 

Přestože byl rok 2021 opět ve znamení určitých omezení kvůli 
pandemii Covid - 19, pokračovali jsme v nabízení oblíbených 
socioterapeutických a aktivizačních činností. Tuto službu primárně 
zajišťuje jedna pracovnice sociálních služeb pro volnočasové aktivity, 
ale v případě potřeby dopomohou další pracovnice sociálních služeb 
pro přímou obslužnou péči či sociální pracovnice. 

 Tyto činnosti probíhají skupinově a také individuálně, dbáme 
na potřeby, požadavky a schopnosti uživatelů a možnosti naší 
organizace, vycházíme z osobního příběhu uživatele. Spousta aktivit a 
činností kopíruje roční období, svátky a tradice České republiky. Mezi 
pravidelné týdenní skupinové činnosti patří: kondiční 
cvičení/protahování, hra boccia, hraní kuželek, házení kroužků, 
trénink paměti a ostatních smyslů, promítání filmů či dokumentů, 
společenské hry či oblíbené páteční pečení dobrot ke kávě. Mezi další 
činnosti, které probíhají v nepravidelných časových intervalech, patří 
rukodělné práce, tematické kavárny, grilování, vystoupení dětí, 
hudební a jiné kulturní vystoupení, besedy. Všechny tyto činnosti 
probíhají zpravidla ve společenské místnosti „U Rybiček“, za 
příznivého počasí ve venkovních prostorách domova. Poslední rok se 
v horním patře budovy, v tzv. okále – patro, dala dohromady 
skupinka ženských uživatelek, které velmi často tráví odpoledne 
hraním karet a společenských her ve vlastní režii. 

V neposlední řadě bychom rádi zmínili 3 D brýle Kaleido, které 
našemu Domovu byly zapůjčeny a měly velký úspěch. Díky nim se 
naši uživatelé mohli virtuálně projít po pláži u moře, projet na 
gondole v Benátkách či navštívit Karlův most. Mnozí z nich to ve 
skutečnosti nikdy nezažili. 

Minulý rok se nám také podařilo ve spolupráci s dětmi ze ZŠ L. 
Bělohrad zorganizovat výlet do zoologické zahrady Chleby, kde bylo 
krásné sledovat, jak výprava napříč generacemi měla na obě strany 
kladný vliv. 

Mezi individuální činnosti, při kterých se věnujeme pouze 
jednomu uživateli, se řadí nácvik chůze, cvičení na moto medu, 
cvičení v lůžku, procházky, povídání si na různá témata.  

Pro věřící uživatele je organizována v místnosti „U Rybiček“ 
každých 14 dnů mše. Velké díky patří faráři římsko-katolické farnosti 
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Lázně Bělohrad, panu Grzegorzi Puszkiewiczovi a paní Gitě 
Podzimkové, která se na organizaci podílí. 

Uživatelé mají možnost využívat přímo v zařízení kadeřnické a 
pedikérské služby, na které jim personál v případě potřeby poskytne 
doprovod. V případě zájmu o složitější účes či barvení vlasů, je možné 
zajistit doprovod do kadeřnictví v městečku. 

Dále zajišťujeme dle potřeby doprovody k lékaři a naši uživatelé 
mají možnost využít i doprovodu do místního obchodu, popřípadě si 
jednou týdně nechat přinést dle svého požadavku drobný nákup. 
Roznos tisku a korespondence zajišťujeme každý všední den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Přehled akcí pro uživatele 

mimo běžný týdenní 

program v roce 2021 

 

JARO 

• Přírodopisné kvízové 

odpoledne 

• Pletení pomlázek a 

barvení vajíček 
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• Velikonoční kavárna 

• Čtení z knihy Vzpomínky K. V. Raise 

• Bohoslužby 

• Flétnový koncert 

• Tvoření jarních dekorací 

• Zeleninová zahrádka 

• Sázení kytiček 

 

LÉTO 
• Výlet do Zoo Chleby 

• Grilování s kapelou Nou band 

• Prodej textilu 

• Bohoslužby 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODZIM 
• Návštěva sokolníků 

s dravci 

• Canisterapie 

• Podzimní tvoření 

• Keramická dílna 

• Bohoslužby 



13  

• Návštěva kapely Nou band 

• Volby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZIMA 

• Prodej textilu 

• Vánoční dekorace 

• Pečení cukroví 

• Canisterapie 

• Vánoční posezení 

s kapelou Nou band 
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• Bohoslužby 

• Návštěva čerta, anděla a Mikuláše 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socioterapeutické a aktivizační činnosti mají velmi důležitou 
funkci. Smyslem aktivizačních činností je probudit zájem o sebe, 
uvědomit si sebe a své potřeby, pomáhají uživatelům lépe zvládnout 
adaptaci v novém prostředí a v neposlední řadě také podporují, 
potažmo co nejdelší dobu udržují, jejich kognitivní a fyzické 
schopnosti. To podporuje zachování pocitu vlastní důstojnosti, 
radosti, uspokojení a naplnění důstojného prožívání stáří. 
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Zdravotní péče 
Podmínky poskytování zdravotní péče v pobytové sociální službě                            domov pro 
seniory upravuje § 36 zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění. Je 
samozřejmostí, že v domově pro seniory, byť se jedná o sociální službu, která 
se má přibližovat prostředí podobnému doma, je také podle potřeby 
zdravotní      péče poskytována. 

         V souvislosti s pandemií Covid-19 nám zůstala povinnost zadávat 
výsledky testování a onemocnění covidem do centrálního systému ISIN a řídit 
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se aktuálně platnými mimořádnými opatřeními MZČR a vlády. Očkování proti 
Covid-19 probíhalo v součinnosti s ON Jičín a praktickým lékařem MUDr. 
Hrádkem, bylo bez komplikací a dosáhli jsme téměř 100% proočkovanosti 
uživatelů, odmítl pouze jeden uživatel. U pracovníků byla proočkovanost 80 
%.  

Zdravotní péče je našim uživatelům stále poskytována vlastními 
pracovníky organizace – všeobecnými zdravotními sestrami. V pracovní 
směně je jak v denní, tak v noční době zastoupena vždy jedna zdravotní 
sestra. Poskytovat můžeme jen zdravotní úkony indikované praktickým 
lékařem a vymezené odborností 913. Celkem máme uzavřené smlouvy se 
šesti zdravotními pojišťovnami (VZP, ZPMV, ČPZP, OZP ZPŠ a VOZP), kterým 
lze vykazovat zdravotní péči k úhradě. V roce 2021 jsme poskytovali hrazené 
zdravotní úkony pravidelné péče celkem 17 uživatelům a dále jsme 
vykazovali pojišťovnám k úhradě nepravidelnou péči – testování proti covidu. 

 

IV. 

ÚHRADA NÁKLADŮ ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 

 
Ceník úhrad se v roce 2021 nezměnil. V souladu se Zákonem o 

sociálních službách č. 108/2006 Sb., § 73, a jeho prováděcí vyhláškou 
č. 505 v platném znění, máme stanovené sazby v horním limitu daném 
vyhláškou: 

▪ úhrada za ubytování 210,- Kč / den 

 

▪ úhrada za stravu 170,- Kč/den, z toho denní finanční limit 

na potraviny 86,- Kč 

 

V součtu činí denní úhrada za ubytování a stravu 380,- Kč. Denní 
sazba se násobí počtem dnů v měsíci čili za měsíc s 30 dny je měsíční 
úhrada 11 400,- Kč, v měsíci s 31 dny 11 780,- Kč, v měsíci únoru 10 640,- 
Kč. 

Úhradu za ubytování a stravu platí uživatel ze svého příjmu, 
pravidla jím je starobní důchod. Uživateli, kterému nepostačuje jeho 
příjem na pokrytí plné výše úhrady za ubytování a stravu, je úhrada 
vyměřena v takové výši, aby mu z jeho příjmu bylo zachováno min. 15 %. 

K 31. 12. 2021 hradilo z celkového počtu 53 uživatelů takto sníženou 

úhradu 16 osob. 
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▪ úhrada za poskytovanou péči je hrazena příspěvkem na péči, 

ten má následující stupně a výši: 
 

stupeň 

závislosti 

výše příspěvku 

I.     880,- Kč 

II.  4 400,- Kč 

III.  8 800,- Kč 

IV. 13 200,- Kč 

 
 

V. 

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY 
 

Do pracovního týmu jsme v roce 2021 přijali na pozici  všeobecná sestra 
jednu pracovnici. Dva zaměstnanci na pozici všeobecná sestra a pomocná 
kuchařka ukončili pracovní poměr. Z celkového počtu zaměstnanců mělo 
pět pracovníků zkrácený pracovní úvazek.  

 
Dle povahy vykonávané práce a dle  statistického vykazování se 
pracovníci dělí na: 

▪ pracovníky v přímé obslužné péči: sociální pracovnice, 
pracovníci v sociálních službách a všeobecné zdravotní sestry 

▪ hospodářsko-správní a provozně-techničtí pracovníci: 
ředitelka, účetní, skladní 

▪ převážně manuálně pracující: kuchařky, uklízečky, pradleny, 
údržbář 

 
 
 

Vedoucí pracovníci organizace: 
 

ředitelka: Ing. Eva Lyczkowská 

vrchní sestra: Bc. Pavlína Vysučková 

sociální pracovnice: Alena Kuželová, DiS. 
vedoucí kuchyně: Iva Kubíčková 

 



18  

 

 

 

 

 
 

Přehled počtu 
zaměstnanců 2021 

průměrný 
evidenční počet 

zaměstnanců 

přepočtený 

evidenční počet 
zaměstnanců k 

31.12. 

(fyzické osoby) 

průměrná 
platová třída 

35,1 36 6,7 

z toho:  

 
hospodářsko- 
správní a 

provozně -techničtí 

 
3,0 

 
3 

 
9,7 

zaměstnanci 
převážně 
manuálně pracující 
(kuchařky, uklízečky, 

pradleny, údržbář) 

 
 
 

10,4 

 
 
 

11 

 
 
 

5,0 

 

sociální pracovnice 

 

1,0 

 

1 

 

10 

pracovník v 
sociálních 
službách 

pro volnočasové 

aktivity 

 
 

1,0 

 
 

1 

 
 

7 

pracovník v 
sociálních 
službách pro 
přímou obslužnou 
péči 

(pečovatelka) 

 
 
 

12,0 

 
 
 

12 

 
 
 

5 

 

všeobecná sestra 

 

7,7 

 

8 

 

10 
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VI. 

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 

 
   Odborné vzdělávání: 

       Povinný počet hodin, 24/rok, odborného vzdělávání personálu přímé 
péče (pracovník v sociálních službách a sociální pracovník) byl dodržen. 
Přímo v organizaci proběhly dvě akreditované akce, a to na téma 
Individuální plánování průběhu sociální služby a téma Moderní postupy 
v sociální péči, a v rozsahu 8 hodin proběhla vzdělávací akce na téma 
Selfmanagment aneb kým jsem a kam jdu. Pro podporu pozitivního 
přístupu personálu k očkování proti Covid 19 shlédli zaměstnanci přímé 
péče hodinový webinář na téma Covid 19- průvodce nemoci a očkování, 
výklad doc., MUDr. Jan Trnka. 
Povinné odborné vzdělávání pracovníků přímé péče bylo splněno 
v rozsahu 25 hodin. 
    Odborné vzdělávání absolvovaly také všechny zdravotní sestry a dle  
individuálního zájmu měli možnost se ho zúčastnit i ostatní pracovníci. 
Nad rámec povinného limitu absolvovala sociální pracovnice a pracovník 
v sociálních službách ještě online vzdělávání na téma Na člověka 
zaměřený přístup k riziku, Individuální plánování a podpora klíčových 
pracovníků v praxi.  

Ostatní odborné vzdělávání, periodická školení v oblasti PO a BOZP: 
Odborné online kurzy pro účetní DD na téma novinky v PAM program 
Klient Vema V5 Vema, pro vedoucí kuchyně téma Spotřební koš od 
začátku do konce. V oblasti PO a BOZP proběhlo periodické školení 
zaměstnanců, odborná příprava preventivní požární hlídky a preventisty 
PO a školení řidičů referentů  

      V roce 2021 zaměstnanci absolvovali celkem 673 hodin vzdělávání a 
periodických školení a odborné přípravy. 
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VII. 

HOSPODAŘENÍ 
 

 

Finanční rozvaha poskytované služby v roce 2021 
 

rozpočet služby podle jednotlivých zdrojů financování 

Dotace MPSV na provoz 10 106 305,00 

Dotace MPSV  

- odměny Covid 

- pomůcky Covid (respirátory, testy) 

 

1 806 487,00 

40 395,00 

Dotace - úřad práce - 

Dotace – kraj na provoz - 

Dotace - obec - 

Příspěvek zřizovatele - 

Úhrady uživatelů (ubytování, strava) 6 903 474,00 

Úhrady uživatelů – příspěvek na péči 5 468 005,00 

Fondy zdravotních pojišťoven 1 345 340,87 

Dotace - strukturální fondy EU - 

 Příjmy z vlastní činnosti 433 056,00 

Ostatní příjmy 226 991,62 

CELKEM 26 330 054,49 

rozpočet poskytované služby podle nákladových položek 

Materiálové náklady 2 409 072,04 

Energie 962 063,98 

Opravy a udržování 251 204,03 

Cestovní náhrady 15,00 

Ostatní služby 384 289,18 

Jiné provozní náklady (pojištění majetku, 

odpisy, DDHM) + nákl. na reprezentaci 

 

669 715,55 

Mzdové náklady 15 757 629,00 

Odvody na sociální a zdravotní pojištění 5 261 069,00 

Ostatní sociální náklady 475 001,68 

CELKOVÉ náklady na realizaci služby 26 170 059,46 
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Hospodářský výsledek za rok 2020 činil: + 159 995,03 

Měsíční náklad na lůžko: 35 554,45 Kč. 
 

 
 

Investice 
 
 

Nákup elektrického varného kotle Fagor Kore M-E7 10 BM za cenu 96 102,- Kč. 
Nahradil vyřazený kotel z roku 1993, který již tenkrát byl zakoupen jako použitý. 

Nákup keramické vypalovací pece  KITTEC CB 66 Plus s příslušenstvím za 46 700,- 
Kč.   

 

 

 
 

Přijaté dary 
 

V roce 2021 jsme přijali peněžní dary od třech dárců v celkové výši 9 000,- Kč.   
Dále jsme přijali roušky pro ochranu proti Covid-19.  

 

 

 

 

 

VIII.  

KONTROLY V ORGANIZACI 

 
Květen 2021 

- kontrolní orgán: VZP, předmětem byla kontrola využívání  a 
poskytování hrazených služeb a jejich vyúčtování zdravotní pojišťovně, 
a to z hlediska objemu a kvality, včetně dodržování  cen u 
poskytovatelů a pojištěnců, odůvodněnost léčebného procesu a zda 
hrazené služby odpovídají  hrazeným službám vykazovaným 
pojišťovně.  

Prosinec 2021 

- kontrolní orgán: Městys Mlázovice – veřejnosprávní kontrola, 
provedená pověřeným pracovníkem městyse. Předmětem kontroly 
byla kontrola pokladny, přijatých dotací v r. 2021, kontrola příjmů a 
výdajů v průběhu roku 2021, výsledek hospodaření. Kontrolované 
období 1/2021 - 11/2021. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 
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IX. 

PODĚKOVÁNÍ 

              Děkuji všem zaměstnancům za jejich mimořádné pracovní nasazení a za 
jejich osobní zodpovědný přístup v dodržování vládních mimořádných 
protiepidemiologických opatřeních souvisejících s covidovou epidemií.   

Děkujeme Královéhradeckému kraji, jehož prostřednictvím jsme získali 
dotace na provoz z dotačního řízení MPSV a dotaci na mimořádné odměny a 
nákup ochranných pomůcek proti nákaze Covid-19. 

Děkujeme našemu zřizovateli za podporu a spolupráci, zejména pak panu 
starostovi Tomáši Komárkovi za jeho zájem, ochotu, podporu a vstřícnost. 

Děkujeme všem našim uživatelům, kteří se aktivně zapojují do života 
organizace, a že jsme s jejich svolením mohli uveřejnit jejich fotografie v této 
výroční zprávě. 

 

Ing. Eva Lyczkowská, ředitelka 


