
 

 
ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ 

PLÁNU ČINNOSTI PRO ROK 2016 
 

 
 

 
ÚVOD  
 
1.     Název organizace:    Domov Korýtko, příspěvková organizace 
      sídlem: Petruškova 2936/6, Ostrava – Zábřeh, PSČ 700 30 
      IČ: 70 63 18 67    DIČ: není plátcem DPH 
           kontakt: tel: 596 761 640    fax: 596 761 644   
        e-mail: reditel@domovkorytko.cz  www.domovkorytko.cz  
      bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava 
      číslo účtu: 14022761/0100   
 
2.  Druhy poskytovaných sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, včetně kapacity: 
      1)  domov pro seniory /dále jen “DS“/ – s kapacitou 225 míst - 

registrace k 1.10.2007 rozhodnutím Krajského úřadu  
Moravskoslezského kraje č.j. 102722/2007, identifikátor služby: 
4859242 

   střediska služby: B2, B3, B4, C1, C2, C3 
 2)  domov se zvláštním režimem /dále jen „DZR“/ – s kapacitou 

32 míst - registrace k 1.10.2007 rozhodnutím Krajského úřadu  
Moravskoslezského kraje č.j. 102722/2007, identifikátor služby: 
3412464 

 středisko služby: C4 
------------------------------------------------------------------------------- 

                     Kapacita zařízení celkem:           257 míst 
       
       Beze změn. 

 



3.  Počet zaměstnanců celkem a dle kategorií v jednotlivých službách  
Počet zaměstnanců Domova Korýtko, příspěvkové organizace k datu 1.1.2016 dle organizačního 
členění – 170 zaměstnanců – viz Příloha č. 1 (stejný počet od 1.11.2014). 
 
Personální zajištění soc. služby – domov pro seniory, včetně organizačního schématu, je 
zachyceno v Příloze č. 2 tohoto plánu činnosti. 
Personální zajištění soc. služby – domov se zvláštním režimem, včetně organizačního schématu, 
je zachyceno v Příloze č. 3 tohoto plánu činnosti. 
 
Vše beze změn. 
 
 

4.  Sazebník úhrad za ubytování a stravování, včetně fakultativních služeb účinný od 1.2.2016 je 
Přílohou č. 4 tohoto plánu činnosti. 

 
 Základní a fakultativní činnosti u poskytovaných soc. služeb zůstaly zachovány, taktéž sazebník 

úhrad. 
 
A)  ZABEZPEČENÍ PROVOZU 

 
1. Předpokládaný rozpočet pro rok 2016, včetně zdrojů financování pro jednotlivé služby 
 
Schválený rozpočet pro rok 2016 dle materiálu SMO, magistrátu, „Schválený rozpočet na rok 
2016“ bez účelových nákladů:  
     

Domov Korýtko,  1 2 3 
příspěvková organizace rozčlenění návrhu dle reg. návrh celk. 
 služby k 1.1.2016 k 1.1.2016 
org.38  § 4350 § 4357 celkem 
v tis. Kč  DS DZR  
Náklady (N)   

69 420 
 

13 401 
 

82 821 
z toho:     
Osobní 44 071 9 681 53 752 
Ostatní 23 159 3 336 26 495 
odpisy mov.maj.svěřený 1 393 246 1 639 
odpisy mov. majetek vlastní 18 0 18 
odpisy nem.majetek 779 138 917 
Výnosy bez dotací (V) 46 147 7 838 53 985 
z toho:    
úhrady klienti (pobyt strava) 21 600 2 750 24 350 
příjmy za péči 20 700 4 200 24 900 
od zdrav. poj. 2 550 730 3 280 
Ostatní 500 20 520 
fin. nekryté odpisy 797 138 935 
oček. státní dotace(O) 10 276 2 293 12 569 
neinv. přísp. SMO=N-V-O 12 997 3 270 16 267 
z toho:     
na provoz 11 604 3 024 14628 
na odpisy mov. maj.svěřeného 1 393 246 1 639 
                       
Výsledky dotačního řízení pro rok 2016 nebyly doposud zveřejněny. 
 



Údaje k datu 31.12.2016 budou součástí materiálu Hodnocení činnosti a hospodaření organizace 
za rok 2016 - finanční část. 

 
2. Plán nejdůležitějších provozních akcí v roce 2016, včetně zdrojů financování 
 
2.1  Investice (u obou soc. služeb) 

Z investičního fondu, popř. externích zdrojů, pořídí organizace v případě nezahájení rekonstrukce 
domova zřizovatelem potřebný HIM (zvedáky, bezdrátovou přivolávací signalizaci na budovu B, 
magnetoterapeutický přístroj s aplikátory, atd.)  

                                        průběžně 2016     
 

SPLNĚNO; z investičního fondu byly pořízeny v únoru 2016 3 ks zvedáků Oxford Stature 
v celkové ceně 421 887,- Kč, v březnu 2016 elektrické polohovací lůžko Latera Thema v poř. ceně 
97 272,- Kč, v 11/2016 zmrazovač Šoker v poř. ceně 127 304,10 Kč, ve 12/2016 škrabka brambor 
v poř. ceně 44 071,- Kč a 2 ks rehabilitační pomůcky Thera trainer mobi v celkové ceně 
91 730,10 Kč.      

 
2.2 Nákupy (u obou soc. služeb) 

Z provozních prostředků organizace, popř. externích zdrojů, budou prováděny nákupy dle 
aktuálních potřeb jednotlivých středisek a úseků (např. prádlo, nábytek, aj.). 

          průběžně 2016 
 

SPLNĚNO; organizace pořídila v roce 2016 pro provoz: regály, nádobí do kuchyně (kuchyňské 
váhy, fritézu, podnosy a vozíky na jídlo,…), pytle na prádlo, zásobníky na ručníky, informační 
tabule, PC, tiskárny, tablety, trezor, manipulační vozíky, pro uživatele: židle, jídelní stolky, 
odsávačky, antidekubitní matrace, chodítka, toaletní a sprchová křesla.  
Více informací bude součástí materiálu Hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 
2016. 

 
2.3 Opravy (u obou soc. služeb) 

V případě, že nebude zahájena zřizovatelem rekonstrukce domova, bude nutné provést opravu 
střechy nad budovou A, opravu koupelen v budově C, výměnu protipožárních dveří (pokyn HZS), 
malování středisek služeb, aj. 

průběžně 2016 
 

Domovem byly prováděny s ohledem na avízovanou rekonstrukci domova z hlediska účelnosti              
a hospodárnosti pouze drobné opravy k odstranění havarijních stavů a k udržení řádného chodu 
organizace – např. opravy strojů a zařízení, drobné zednické práce, atd. v celkové ceně cca 640 
tis. Kč. Podrobné údaje budou součástí Hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 
2016. 

 
3. Úsporná opatření  

Pokračování v systému sdružených nákupů s cílem úspory nákladů.             průběžně 2016 
 

SPLNĚNO; plnění jednotlivých ukazatelů a celková výše úspor za komoditní skupinu I. (energie a 
služby) a za komoditní skupinu II. (potraviny, MTZ, zdravotnický materiál, jiné) bude 
vyhodnoceno Odborem veř. zakázek a kap. účastí MMO v I. čtvrtletí 2017. Ratingové hodnocení 
organizace bude zveřejněno na http://www.ostrava.cz. 

 
4. Využívání dotačních titulů   

Podávání projektů dle aktuálních výzev /k nadacím, spolkům, .../                             průběžně 2016 
 
Splněno: v roce 2016 byly podány následující projekty:  

 
 



Projekt: „Plníme přání seniorům - mezigenerační propojení“ 
Účel: vybavení pro podporu mezigeneračního sdílení 
Organizace: Sodexo Pass Česká republika a.s. 
Datum podání projektu: 25.2.2016 
Plánovaná realizace: po poskytnutí  
Požadovaná částka: 50.000,- Kč 
Celkové náklady na projekt:50.000,- Kč 
Výsledek řízení: zamítnuto 
 
 
Projekt: „Snoezelen terapie – péče o tělo i duši – zkvalitnění života seniora“ 
Účel: vybavení pro snoezelen terapii na lůžku 
Organizace: ČSOB Pomáhá regionům 
Datum podání projektu: 7.3.2016 
Plánovaná realizace: 2016 
Požadovaná částka: 35.980,- Kč 
Celkové náklady na projekt:35.980,- Kč 
Výsledek řízení: zamítnuto 
 
Projekt: „Zvyšování kompetencí zaměstnanců v Domově Korýtko“ 
Účel: vzdělávání zaměstnanců a supervizní podpora zaměstnanců v přímé péči 
Organizace: Krajský úřad – Moravskoslezský kraj 
Datum podání projektu: 24.3.2016 
Plánovaná realizace: 1.4.2016 – 31.12.2016 
Požadovaná částka: 100.000,- Kč 
Celkové náklady na projekt:215.000,- Kč 
Výsledek řízení: zamítnuto 
 
Projekt:„Magnetoterapie v Domově Korýtko “ 
Účel: pořízení magnetoterapeutického přístroje BTL-5940 MAGNET s aplikátory 
Organizace: Nadace AGEL 
Datum podání projektu: 15.7.2016 
Plánovaná realizace: po poskytnutí nadačního příspěvku 
Požadovaná částka: 130.000,- Kč 
Celkové náklady na projekt:130.000,- Kč 
Výsledek řízení: doposud bez rozhodnutí 
 
Projekt: „Po stopách původu názvu lokality „Korýtko“ “ 
Účel: seznámení širší veřejnosti a uživatelů služeb s původem názvu lokality „Korýtko“, od které 
je odvozen i název domova 
Organizace: Fórum dárců, Nadace rozvoje občanské společnosti, Prazdroj lidem 
Program: Podpora komunit Plzeňského Prazdroje, a.s., zaměření: Radegast lidem: Projekty 
realizované v okolí pivovaru v Nošovicích 
Datum podání projektu: 26.7.2016 
Plánovaná realizace: 1.8.2016 – 31.8.2017 
Požadovaná částka: 44.400,- Kč 
Celkové náklady na projekt:44.400,- Kč 
Výsledek řízení: zamítnuto 
 
 

5. Vedlejší hospodářská činnost Domova Korýtko, příspěvkové organizace: 
V souladu se zřizovací listinou organizace provozuje pronájem nebytových prostor bez 
poskytování jiných než základních služeb; ohlašovací řemeslnou - hostinskou činnost, ohlašovací 
vázanou - masérské, rekondiční a regenerační služby, ohlašovací volné - vydavatelské činnosti, 



polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce, velkoobchod a maloobchod a praní pro 
domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží.  
 
Předpoklad nákladů, výnosů a zisku z vedlejší hospodářské činnosti v roce 2016 (vzhledem 
ke skutečnosti roku 2015 a plánované rekonstrukci): 

náklady výnosy zisk 
200 tis. Kč 260 tis. Kč 60 tis. Kč 

 
Ekonomické údaje budou součástí Hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2016. 

 
 
 

B) NAPLŇOVÁNÍ HLAVNÍCH CÍLŮ ORGANIZACE/NAPLŇOVÁNÍ PODMÍNEK 
 ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 
 
 

1. Humanizace zařízení 
 
Rekonstrukce domova připravovaná zřizovatelem by měla řešit zřízení velké kulturní místnosti, 
propojení budov, navýšení počtu výtahů, aj.). 
                  2016 - ??? 
Rekonstrukce domova nebyla doposud zřizovatelem zahájena. 

  
Při nákupu vybavení podpoří organizace atmosféru domácího prostředí pro uživatele a zohlední 
potřeby uživatelů služby (např. zakoupením polévkových mís k možnosti servírování na pokoji, 
zakoupením příborů s hrubším úchopem pro podporu samostatnosti uživatelů, aj.) 

průběžně 2016 
 
 Splněno; v roce 2016 byly zakoupeny následující pomůcky pro zvýšení sebeobsluhy uživatelů 
 služeb a podporu atmosféry domácího prostředí (dle potřeb jednotlivých středisek): 

- lžíce, vidličky a nože s hrubším úchopem 
- zvýšené okraje k talířům 
- misky a talíře se zvýšeným okrajem 
- pásky k lepšímu přichycení příboru na ruce 
- tvarované hrnky pro lepší uchopení 
- servírovací polévkové mísy 
- kapesní kamerové lupy 
- podavače předmětů 

- bezdrátový zvonek 
- bezdrátový telefon 
- hudební nástroje pro skupinou muzikoterapii 
- protiskluzové podložky do koupelen uživatelů služeb 
- dekorace a celoroční i tématická výzdoba 

 
2. Kvalitativní a kvantitativní zlepšení obou soc. služeb  

 
       Stanovené oblasti zájmu pro rok 2016 a očekávané výstupy: 

a) Smlouva o poskytnutí sociální služby a etické otázky s ní spojené: 
 Přehodnocení formy smlouvy o poskytnutí sociální služby se zachováním stávající míry 

rozsahu informací uvedených v dokumentu. 
 
Splněno; v roce 2016 došlo k přípravě individualizované smlouvy o poskytnutí sociální služby; 
tato bude v lednu 2017 uzavřena se všemi stávajícími uživateli obou služeb v návaznosti na 
změnu úhrad (účinnost od 1.2.2017). 
 



b) Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje, a to v rámci zohlednění 
výstupů z individuálních plánů: 
 Revidovat možné naplnění potřeb uživatelů služby prostřednictvím externích zdrojů; 

 
Splněno; v období září - listopad 2016 sociální pracovníci na základě výstupů z individuálních 
plánů projednávali dohody s rodinnými příslušníky a osobami blízkými uživatelů ve vztahu 
k zapojení osob blízkých do činností poskytované služby a naplňování potřeb uživatelů. V roce 
2016 pokračovala spolupráce s dobrovolníky a do činnosti zprostředkování kontaktu uživatel 
se společenským prostředím byli zapojeni praktikanti. 
 
c) Odbornost sociální služby: 

 Zvyšování kompetencí sociálních pracovníků ve stanovování nepříznivé sociální situace 
zájemců o službu s ohledem na potřeby osob a možnosti poskytovatele a v poskytování 
základního sociálního poradenství;  

 Zvyšování kompetencí sociálních pracovníků v definování potřeb uživatelů služby 
a  možných řešení z pozice poskytovatele s ohledem na stanovenou nepříznivou sociální 
situaci uživatele služby; 

 
Splněno; v průběhu roku 2016 sociální pracovníci absolvovali individuální i skupinové 
konzultace s inspektorkou kvality sociálních služeb.  
V 1. pololetí 2016 sociální pracovníci definovali nepříznivou sociální situaci jednotlivých 
uživatelů, následně ve 2. pololetí provedli revizi pořadníku žadatelů a postupu jednání se 
zájemci o službu s důrazem na osobní jednání s žadatelem a poskytování základního               
a odborného sociálního poradenství. Výstupy směřovaly ke sjednávání rozsahu poskytované 
služby, procesu plánování průběhu služby a jejího přehodnocování a k provázanosti jednání 
se zájemci o službu s těmito procesy. 
Dle kompetencí jednotlivých pracovníků došlo k  zařazení sociálních pracovníků v rámci 
platových tříd (8., 9., 10). 
 
d) Individuální plánování: 

 Propojení procesu plánování služby s úkony odborné sociální práce ve vazbě 
na vymezení nepříznivé sociální situace a jejího následného řešení v rámci poskytování 
služby; 

 Formální doložení kroků podpory uživatele při řešení jeho nepříznivé sociální situace 
vyplývající ze stávající dobré praxe. 

 
Splněno; v průběhu roku 2016 sociální pracovníci evidovali úkony sociální práce v oddělené 
agendě. V červenci a srpnu 2016 provedli sociální pracovníci analýzu individuálních plánů 
uživatelů služby v návaznosti na úkony a činnosti poskytované služby; plánování průběhu 
sociální služby navazuje na vymezenou nepříznivou sociální situaci uživatele. 

 
  Úkoly organizace v návaznosti na stanovené oblasti zájmu: 
 

 Zachovat systém porad, pracovních workshopů a skupinových i individuálních 
konzultací pro sociální a vedoucí pracovníky s ohledem na shora stanovené oblasti zájmu. 

průběžně 2016 
 
Splněno; Porady: 7.1.2016 (multidisciplinární porada k SQ3), 14.1.2016 (dodatky), 21.1.2016 
(NSS US DsZR, etické otázky SP: svéprávnost US, SP: žadatel), 28.1.2016 (NSS žadatelky), 
11.2.2016 (NSS, úkony SP), 25.2.2016 (inkontinence), 3.3.2016 (kontrola IP, NSS US B4, 
DsZR, B3, C1), 11.3.2016 (reflexe SP), 14.3.2016 (SQ3), 16.3.2016 (osobní a citlivé údaje), 
30.3.2016 (ochrana osobních údajů, 4x NSS ve vztahu k okruhu osob, kterým jsou služby 
poskytovány), 6.4.2016 (stížnosti – za účasti domovní ombudsmanky), 12.4.2016 (organizační, 
SP: uživatel – cizí státní příslušník), 21.4.2016 (nutričně rizikový klient, pravidla soužití), 
28.4.2016 (rizika US, stížnosti), 5.5.2016 (SP: žadatel DPSxDsZR, střety zájmů, NSS 



manželský pár), 18.5.2016 (stížnosti, příprava žadatele na stěhování do služby), 26.5.2016 
(stížnosti, SP: žadatel), 2.6.2016 (dobrovolnictví, střety zájmů), 16.6.2016 (stížnosti, SP: 
ověřování NSS vzhledem ke specifikaci místa), 22.6.2016 (organizační, informace ze školení), 
28.6.2016 (správní delikty, SP: projednávání smlouvy C1), 7.7.2016 (kompenzační pomůcky), 
14.7.2016 (estetizace domova, stížnosti), 2.8.2016 (organizační, SP: US C3), 9.8.2016 (DsZR: 
nápravná opatření řešení stížnosti), 11.8.2016 (zapojení RP do plánování průběhu služby       
a obstarávání osobních záležitostí), 18.8.2016 (organizační), 1.9.2016 (SQ3, ZoSS), 8.9.2016 
(SQ3, SP: US B4), 22.9.2016 (§91),3.10.2016 (organizační), 13.10.2016 (organizační), 
17.10.2016 (organizační). 
Pracovní workshopy: 12.1.2016 (SQ: zaměstnanci recepce), 20.4.2016 (pečovatelství), 
29.11.2016 (smlouva o poskytnutí sociální služby), 1.12.2016 (SQ3, sjednání rozsahu služby), 
6.12.2016 (evidence žadatelů). 
Skupinové konzultace: 14.1.2016 (NSS US C2), 4.2.2016 (intervence SP, NSS: žadatel, US 
C2, US B4), 12.4.2016 (zpětná vazba k IP: NSS, úkony SP), 21.11.2016 (workshop práva US), 
8.6.20016 (analýzy IP – zadání), 15.9.2016 (NSS žadatele, §91), 6.10.2016 (analýzy IP). 
Individuální konzultace – dle potřeb jednotlivých pracovníků v průběhu roku 2016. 

 
 Supervize pracovníků v soc. službách a zdrav. sester a týmů jednotlivých středisek.                                  

dle potřeb  
Splněno;  
6.1.2016 - pracovníci v sociálních službách budovy B 
10.3.2016 - pracovníci v sociálních službách budovy B 
14.3.2016 - zdravotní sestry 
15.3.2016 - pracovníci v soc. službách budovy C  
9.5.2016 - pracovníci v soc. službách budovy C  
12.5.2016 - pracovníci v soc. službách budovy B 
13.9.2016 - pracovníci v soc. službách budovy C 

  14.9.2016 - pracovníci v soc. službách budovy B 
 

 Realizovat případové diskuse, které sjednávají a otevírají klíčoví pracovníci, sociální 
pracovníci a vedoucí služeb na základě identifikovaných potřeb jak uživatelů služeb, tak 
pracovníků týmů.                           

dle potřeb středisek a vedoucích 
 

Splněno; v průběhu roku 2016 byly zaměstnanci řešeny případové diskuse, zejména ve vazbě 
na limity poskytované služby, sjednané dohody k průběhu poskytované sociální služby, situace 
střetu zájmů – viz vyhodnocení následujících bodů. Odborní sociální pracovníci vstupovali do 
problémových situací konkrétních uživatelů metodikou procesu případové práce. 

 
 V rámci podpory, týmových porad, případových diskusí, schůzek týmů k jednotlivým 

uživatelům služby, popř. ke konkrétním problematickým situacím, podporovat pracovníky 
služby ve vstřícném, empatickém a individuálním přístupu k uživatelům služby, 
upevňovat schopnosti a dovednosti pracovníků v přímé práci. 

průběžně 2016 
Splněno – výstupy vedoucích služeb a sociálních pracovníků:  
B2:  Během roku 2016 probíhaly na středisku B2 případové diskuse zaměřené na 

 jednotlivé uživatele služby cca 1x měsíčně. Tyto diskuse byly koncipovány tak, že 
klíčový  pracovník si připravil pro tým k diskusi vše podstatné, co se týká rozsahu                    
a průběhu služby směrem k uživateli. Kritická místa byla ve stejném přístupu PSS, 
 aby nedocházelo k “přepečovávání“ a zároveň se nezapomínalo na zásadní 
domluvené věci uživatele s klíčovým pracovníkem (dále jen „KP“). Na těchto 
schůzkách se snažila vedoucí služby s pracovníky sjednotit postupy, vyjasnit si péči 
 a podporu, která byla sjednána konkrétním uživatele a KP a zároveň byly vzájemně 
sděleny  postřehy kolegů v týmu k jednotlivým uživatelům. Podpora PSS se 
 dostávala také prostřednictvím  individuálních nebo skupinkových schůzek PSS 



 společně se sociální pracovnicí střediska, kdy se diskutovaly problematické situace, 
 společně pracovníci nacházeli řešení, domlouvali postupy a poskytovali si zpětnou 
vazbu, což vedlo k jistotě a bezpečí PSS při práci s uživateli služby. 

B3: Na středisku B3 byla zvolena forma týmového předávání informací k plánování  a 
průběžnému přehodnocování IP v rámci zjištěných potřeb u uživatelů formou 
 sdílení na poradách střediska, které probíhaly pravidelně 1x měsíčně. Část každé 
porady byla věnována diskuzi pracovníků k aktuálním a důležitým potřebám uživatele 
a možným změnám. 

B4: Případy jednotlivých uživatelů byly řešeny na poradě; podněty vzešly ze strany 
klíčových pracovníků. V týmu byly řešeny potřeby uživatelů a dohodnut postup            
a  přenos informací o poskytované péči u uživatele mezi pracovníky. Tématické oblasti 
jsou vedeny v zápisech z porad.   

C1:  Případové konzultace k uživatelům střediska probíhaly pravidelně; řešená témata – 
poskytovaná  služba – limity služby, řešení konkrétních činností – podávání stravy, 
 koupání, inkontinence, provádění toalet, stěhování uživatelů, porušování vnitřních 
pravidel, apod.; porady proběhly 2x – 16.5.2016 a 25.11.2016. 

C2:  Denně probíhaly konzultace vedoucí střediska s pracovníky v sociálních 
 službách, při kterých se řešily stavy uživatelů, individuální nastavení podpory             
a dopomoci.  

C3: Témata byla zaměřena na řešení limitů služby s ohledem na personální                        
a legislativní změny (zejména § 91 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách). 

 
DsZR (C4): Na službě byly řešeny konkrétní situace uživatelů na poradách s vedoucí služby 
  a sociální pracovnicí, především se zaměřením na komunikaci a způsob 
 jednání s uživateli služby. 

 
 Specifikovat okruh osob, kterým je služba Domov pro seniory/Domov se zvláštním 

režimem určena ve vztahu k nepříznivé sociální situaci žadatelů o sociální služby. 
2. pololetí 2016 

 
Splněno; na základě osobních jednání s žadateli o službu a jejich zjištěné nepříznivé sociální 
situace v období 10 – 12/2016 byl revidován okruh osob sociální služby Domov pro seniory      
a Domov se zvláštním režimem s písemným výstupem do evidence zájemců o službu. 

 
 Domov zahájí přípravu k získání certifikace „Vážka“ České Alzheimerovské společnosti. 

2. pololetí 2016 
Splněno; byly učiněny tyto dílčí kroky:  

o Vyžádání hodnotících kritérií 
o Zahájeno vzdělání pracovníků v souladu s požadavky certifikace 
o Měření kognitivních funkcí 23.6.2016 pro pracovníky přímé péče a sociální 
 pracovníky 
o Pořízení odborné literatury pro pracovníky  
o Doplnění vybavení služby v souladu s požadavky certifikace: 
- pořízení pomůcek pro nácvik sebeobsluhy 
- přizpůsobení prostředí okruhu osob, kterým jsou služby určeny, s důrazem na domácí 

atmosféru služby (dekorační předměty) 
 
Byly předjednány termíny akreditovaného kurzu v roce 2017:  
„Rozvoj komunikace při stolování a techniky asistence při jídle“  T: 4/2017 
„Jak se dělá dobré jídlo: stolování jako součást vztahové péče a nástroj jejího zlepšování“ 
          T:  6 - 9/2017  

 
 Ověřit a revidovat popis realizace poskytované sociální služby Domov pro seniory 

s ohledem na výstupy auditu k SQ 3 realizovaného v roce 2015 a výstupy analýz 
individuálních plánů.                1. pololetí 2016 



 
Splněno; výstupy z auditu k SQ3 realizovaného v roce 2015 byly zapracovány do 
metodického postupu k SQ3 (účinnost od 4/2016); výstupy z analýz byly zpracovány 
v 10/2016; ve 12/2016 byla zahájena revize popisu realizace poskytované sociální služby 
s plánovaným zveřejněním ve 2/2017.  

 
 Ověřit a revidovat popis realizace poskytované sociální služby Domov se zvláštním 

režimem s ohledem na výstupy auditu k SQ 3 realizovaného v roce 2015 a výstupy analýz 
individuálních plánů.                  1. pololetí 2016 
 
Splněno; Přehodnoceno plnění (viz personální změny v průběhu roku 2017) a v rámci 
Dotazníkového šetření prováděného odbornými sociálními pracovníky v období                
10 – 11/2016 byly zjištěné informace a následné výstupy zohledňovány mj. vzhledem 
k průběhu realizace poskytování sociální služby. Výstupy předloženy řediteli zařízení          
a dále metodické dohlídce zřizovatele ve 12/2016. 

 
 Analýza individuálních plánů uživatelů služby.               1x ročně 

 
Splněno; realizována v červenci a srpnu 2016; výstup: hodnocení naplňování zákonem 
stanovených požadavků v procesu plánování průběhu sociální služby a hodnocení 
kompetencí sociálních pracovnic v definování úkonů dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., 
o sociálních službách. 
 

 Ověřit a revidovat proces plánování průběhu poskytování služby Domov pro 
seniory/Domov se zvláštním režimem s ohledem na stanovování nepříznivé sociální 
situace zájemců o službu a dále přehodnocování řešení nepříznivé sociální situace 
u uživatelů služby. 

průběžně v roce 2016  
s výstupy do písemného popisu služby v 1. pololetí 2017 

 
Splněno; v průběhu roku 2016 sociální pracovnice stanovovaly nepříznivou sociální situaci 
uživatele a dále ji zpracovávaly a přehodnocovaly v procesu plánování průběhu sociální 
služby. 

 
 Zohlednění nabídky, rozsahu a četnosti sociálně - terapeutických a aktivizačních 

činností, společensko - kulturních akcí a výletů, vzhledem k individuálně určeným 
specifickým potřebám uživatelů služby - viz vyhodnocení individuálních plánů a přehled 
plánovaných akcí na jednotlivých střediscích. 

            průběžně 2016 
 
Splněno; v roce 2016 byly zavedeny nové sociálně – terapeutické a volnočasové aktivity,     
a to Pěvecké dopoledne (4/2016), Cvičení (10/2016) a Muzikoterapie (12/2016); probíhaly 
tradiční skupinové i individuální aktivity (Kuželky, Bingo, Tanečky, Vzpomínání, 
Procvičování paměti, Čtení, Cavioterapie a Canisterapie, Cvičení na motomedu, Bazální 
stimulace, prvky snoezelen terapie).  
Domov se v průběhu roku 2016 připojil k Festivalu očima generací; v domově byl také 
prezentován projekt PČR Černá kronika. Uživatelé se aktivně zapojili do projektu Senioři 
dětem – pohádková stonožka a zaměstnanci se podíleli na projektu Nezapomenutelná 
knížka aneb čteme seniorům; uživatelé služby mj. navštívili 16.3. Velikonoční besídku v 
MŠ Herrmanna, 7.6. Dům Akord – Klub seniorů, opékání párků, 21.7. proběhla exkurze v 
Marlence, 30.9. výlet do Mexika (tvarůžky), 16.12. Vánoční besídka v MŠ Herrmanna. 

 
 Zohlednění nabídky, rozsahu a četnosti navazující spolupráce se stávajícími partnery 

(farnost Ostrava – Zábřeh, Fórum dárců – firemní dobrovolnictví, Adra, ArcellorMittal, GE 
Money Bank, HZS Ostrava – Zábřeh, Gymnázium Olgy Havlové, Lidová konzervatoř, 



základní školy, střední školy, vysoké školy a vyšší odborné školy - praxe, stáže…) dle 
individuálně určených specifických potřeb uživatelů služeb (viz vyhodnocení IP).      

průběžně 2016 
 

Splněno; domov v průběhu roku 2016 spolupracoval s farností Ostrava – Zábřeh 
(pravidelné mše v domově, individuální návštěvy kněze, návštěvy kostela Svatého Ducha), 
Fórem dárců – firemní dobrovolnictví, Adrou (dobrovolník – společník seniora), 
ArcellorMittalem (jarní a vánoční tvoření), Lidovou konzervatoří, základními, středními, 
vyššími odbornými  i vysokými školami (kulturní vystoupení studentů, praxe).   

 
 Schůzka pracovníků středisek s uživateli středisek a osobami jim blízkými /náměty, 

podněty ke zvyšování kvality poskytované soc. služby, zapojení rodinných příslušníků 
do naplňování osobních cílů uživatel, do společenských aktivit, podpora kontaktu uživatele 
s rodinou/.                   2x ročně 
 
Splněno; výstupy vedoucích služeb: 
B2: Během celého roku zvalo středisko B2 rodinné příslušníky na  společné aktivity            
s uživateli; v průměru se zúčastnili každé akce 3 - 4 rodinní příslušníci (Klobouková párty, 
Korýtkovský ples, Velikonoční zábava, Opékání buřtů na terase, předvánoční posezení       
s bingem, koncert skupiny Poutníci, koncerty uživatele  p. Maňase se skupinou, soutěže 
k MDD, apod.). V rámci zvyšování kvality služby přizvalo středisko rodinné příslušníky      
k přehodnocení průběhu služby; ve většině případů toto však odmítnul uživatel nebo 
rodinný příslušník. Jak vyplynulo z rozhovorů s rodinnými příslušníky, podněty či 
připomínky řešili ihned s vedoucí služby nebo pracovníky v soc. službách osobně nebo 
telefonicky. Podněty ke konkrétním uživatelům byly  zaznamenávány v průběhu celého roku. 
B3: Dne 29. 2. 2016 proběhla schůzka s rodinnými příslušníky na středisku B3; zúčastnili 
se jí 3 rodinní příslušníci a 6 uživatelů služby. 
Od 8/2016 na středisku probíhaly místo skupinových schůzek individuální schůzky              
s rodinnými příslušníky, osobami blízkými, v rámci přehodnocování IP uživatelů ve 
spolupráci s klíčovými pracovnicemi, uživateli, vedoucí služby. Plánovaných schůzek 
proběhlo celkem 12, došlo k hodnocení služeb a dohodám o rozsahu spolupráce s rodinami. 
B4: Středisko zapojilo rodinné příslušníky uživatel do hodnocení služby; sdělovali své 
náměty a připomínky k plánování a zkvalitnění služby.  
C1: Individuální schůzky s rodinnými příslušníky k hodnocení IP – 17.8.2016, 29.9.2016, 
22.9.2016, 22.11.2016,21.9.2016 + konzultace s rodinami probíhaly vždy při návštěvách 
jako přirozená součást komunikace s rodinnými příslušníky (sdělují své připomínky, 
poznatky, návrhy,  apod., které zohledňuje středisko při poskytování služby). 
Schůzky s uživateli střediska –23.2.2016, 14.3.2016, 8.6.2016, 19.7.2016, 16.12.2016 
C2: Na středisku probíhaly v roce 2016 průběžně rozhovory s rodinnými příslušníky. 
Osoby blízké se pravidelně zapojovaly do kontaktu při akcích na zahradě Domova Korýtko 
(doprovody); při společenském kontaktu (návštěvy), zajišťování nákupů (osoby blízké 20 
uživatelů), při úkonech péče – podávání stravy (osoby blízké 5 uživatelů), trávení volného 
času mimo středisko C2 (osoby blízké 10 uživatelů).  
Klíčový pracovník projednával společně s uživatelem a osobami blízkými naplánovaný 
průběh služby. 
C3: Společná schůzka proběhla dne 28.3.2016; následně probíhaly individuální schůzky      
a konzultace. 
DsZR: Na středisku probíhala individuální jednání za účasti vedoucí služby, klíčového 
pracovníka, uživatele a osoby blízké k průběhu poskytování služby konkrétním uživatelům. 

 
 Anketa spokojenosti uživatelů služby.                1x ročně 

 
Splněno; v období 10 – 11/2016 uskutečněno Dotazníkové šetření prováděné odbornými 
sociálními pracovníky určené pro uživatele služeb poskytovatele, jejich rodinné 
příslušníky, popř. další osoby, které uživatel určil či s poskytovatelem spolupracovaly 



v rámci poskytování sociální služby danému uživateli. Získané informace a písemné 
výstupy předloženy řediteli zařízení a metodické dohlídce zřizovatele ve 12/2016. 
              

 Ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem Adra Ostrava organizace školení pro nové 
dobrovolníky.                 1x ročně 
 
Splněno: 24.10.2016 

 
 Ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem Adra Ostrava organizace supervize 

pro dobrovolníky.                                                                                                      2x ročně 
 
Splněno: 31.3.2016,  3.11.2016 

 
 
C)  LIDSKÉ ZDROJE 
 

 Vzdělávání zaměstnanců bude probíhat v souladu s osobními plány rozvoje a potřebami 
uživatelů služeb a organizace tak, aby byl naplněn povinný fond vzdělávání. 
Vedle školení budou mít zaměstnanci nadále možnost samostudia odborné literatury, studia 
na odborných školách, stáží v jiných zařízeních soc. služeb. 
 
Splněno; vzdělávání zaměstnanců probíhalo v souladu s osobními plány rozvoje navrženými 
pro daný rok. Kontrolu zajištění vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách vedoucími 
jednotlivých středisek provedla personální pracovnice. 
 

 Hodnocení zaměstnanců:  
V roce 2016 proběhne pravidelné hodnocení pracovníků v sociálních službách na základě 
organizací stanovených kritérií pro určení platového tarifu a kritérií pro osobní příplatek         
(v souladu s § 6 nařízení vlády č. 224/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve veř. službách a správě). 

 
Splněno; Hodnocení pracovníků v sociálních službách (osobní příplatek)  proběhlo v měsíci 
dubnu 2016 a hodnocení pro  určení platového tarifu v říjnu 2016. 
 

 
 Střediska se zaměří na upevňování, zpřesňování a případnou limitaci jednotlivých 

pracovních pozic (SP, PSS, VS, SZP); soustředí se na nezbytný přenos informací 
o uživatelích služby, identifikaci potřeb, volbu individuální podpory až péče jednotlivých 
uživatelů.                                                          průběžně 2016 
 

 Splněno; viz písm. B) bod 2. shora. 
                                                                    

 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
V organizaci zaměstnávat osoby se zdravotním postižením v zákonem stanovené míře; 
volná a vhodná pracovní místa nabízet především klientům příspěvkové organizace SMO 
Čtyřlístek.                                                          

trvalý příkaz OSVZ 
 

Splněno; organizace zaměstnávala v roce 2016 celkem 5 osob se zdravotním postižením ze 
Čtyřlístku, které vykonávaly na základě dohody o provedení práce pomocné zahradnické práce 
(hrabání, zametání listí, úklid větví, atd.).  
 
 
 
 



 
 

D)  ZABEZPEČENÍ VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU ORGANIZACE 
 
 Vnitřní kontrolní systém, včetně plánu kontrol je upraven směrnicí ředitele č. 12/2014, 

účinné od 1.10.2014, ve znění příloh. 
 
Kontrolní činnost bude prováděna v souladu s touto směrnicí a písemně dokumentována. 
Zjištěné nedostatky budou evidovány, neprodleně projednány a přijata nápravná opatření.  
 
Vnitřní kontrolní systém bude doplňován nebo upravován k doporučením kontrolních 
orgánů tak, aby byl přiměřený a dostatečně účinný.  

                      průběžně 2016 
 
 
Organizace prováděla řídící kontrolu v souladu se směrnicí č. 12/2014, ve znění příloh                 
a dodatků, a to kontrolu předběžnou, průběžnou a následnou (po linii řízení) prováděnou 
vedoucími a pověřenými zaměstnanci organizace. Organizace neměla a nemá zřízen útvar 
interního auditu.   
 
Kontroly provedené jednotlivými příkazci operací byly zaznamenávány a na jejich základě byla 
přijímána nezbytná opatření k ochraně veřejných prostředků.   

 
V roce 2016 proběhly v organizaci tyto vnější kontroly: 
 
Dne 24.2.2016 – Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě – 
plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb. a dalších předpisů; byla provedena 
kontrola stravovacího provozu; bez závad. 
Dne 9.3.2016 – Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě – plnění 
povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb. a dalších předpisů; byla provedena kontrola 
stravovacího provozu a příručních skladů; bez závad. 
Dne 2.5.2016 - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR – kontrola plateb pojistného na veřejné 
zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného; drobné nedostatky byly 
neprodleně odstraněny.  
Ve dnech 9.5-10.6.2016 – Magistrát města Ostravy, Odbor interního auditu a kontroly – 
veřejnosprávní kontrola; předmětem kontroly bylo hospodaření s veřejnými prostředky, a to 
kontrola věcné správnosti, dodržování právních a vnitřních předpisů, plnění kritérií 
hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložení veřejných prostředků za období 1/2014 – 
12/2015; organizace přijala ve stanoveném termínu opatření, sjednala nápravu zjištěných 
nedostatků a požádala přísl. orgány obce (SMO) o prominutí odvodu ve výši 2 750,- Kč za 
porušení rozpočtové kázně, stanoveného rozhodnutím Rady města č. 04382/RM1418/65 ze 
26.7.2016. Rada města rozhodla svým usnesením č. 04782/RM1418/69 ze dne 27.9.2016              
o neprominutí odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně. Částka 2 750,- Kč byla 
organizací uhrazena na účet zřizovatele dne 27.9.2016. 
Dne 22.6.2016 – Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě – 
plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb. a dalších předpisů; byla provedena 
kontrola pracovišť, pracovních podmínek a kontrola dokladů k zajištění ochrany zdraví 
pracovníků; nebyly zjištěny nedostatky. 
Dne 28.6.2016 – Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě – 
plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb. a dalších předpisů; byla provedena 
kontrola proočkovanosti; bez závad. 
Ve dnech 25.7. a 28.7.2016 – Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký 
kraj – kontrola dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce; předmětem kontroly bylo 
dodržování povinností dle ustanovení §3 odst.1 zákona č. 251/2005 Sb.,            a dodržování 



povinností vyplývajících z právních předpisů zajištění bezpečnosti práce.; drobné  nedostatky byly 
neprodleně odstraněny. Žádné odvody ani sankce nebyly uloženy. 
Dne 10.11.2016 – Magistrát města Ostravy, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – 
veřejnosprávní kontrola přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému; bez závad, 
organizace obdržela doporučení. 
Ve dnech 21.11.-23.11.2016 – Krajský úřad - Moravskoslezský kraj, Odbor podpory korporátního 
řízení a kontroly – kontrola na základě zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě; kontrola finančních prostředků poskytnutých na základě smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu MSK pro rok 2015; bez závad. 
 Dne 1.12.2016 - Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě – 
šetření k ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posouzení nemoci z povolání – 4 
zaměstnanci, protokoly budou postoupeny k dalšímu řízení. 
Dne 19.12.2016 - HZS Moravskoslezského kraje – kontrola odstranění nedostatků zjištěných při 
předcházející kontrole. Bez připomínek. 

 
 
E) ROZVOJOVÉ CÍLE NA OBDOBÍ NÁSLEDUJÍCÍCH DVOU LET V JEDNOTLIVÝCH 

SLUŽBÁCH  2017-2018 
 

1. Investice s dopadem na transformační a humanizační záměry /týkající se obou soc. služeb/ 
 
       Rekonstrukce domova                                                                                      2016 – ??? 

 
Rozhodnutí Rady města jsou a budou zveřejňována na webových stránkách města Ostravy. 

 
Poznámka domova k rekonstrukci: 
V závislosti na předpokládaném termínu dokončení rekonstrukce bude zpracována ze strany 
Domova Korýtko, příspěvkové organizace ekonomická rozvaha (propočet celkových nákladů, 
výnosů, atd.). Tato rozvaha bude předložena k posouzení odvětvovému odboru v termínu, který 
bude respektovat termíny sestavování návrhu rozpočtu SMO na daný rok. Návrh na navýšení 
počtu zaměstnanců bude předložen přísl. odboru v dostatečném předstihu. 
 

Statutární město Ostrava (zřizovatel) doposud nepřistoupilo k realizaci díla. 
 

2. Zvyšování kvality u obou soc. služeb 
 

U Domova pro seniory: 
 
 Ověřit a dále upravovat dle specifických individuálně zjištěných potřeb uživatelů služby (viz 

stanovení NSS, naplánování průběhu a vyhodnocení průběhu IP) předefinované dlouhodobé 
cíle služby, zásady poskytování a způsob poskytování sociální služby Domov pro seniory, 
a vytvářet podmínky pro uplatnění oprávněných práv a zájmů osob.                           

   2017 - 2018 
 

U Domova se zvláštním režimem: 
 
 Ověřit a dále upravovat dle specifických individuálně zjištěných potřeb uživatelů služby (viz 

stanovení NSS, naplánování průběhu a vyhodnocení průběhu IP) způsob poskytování 
sociální služby u služby Domov se zvláštním režimem.  
                                          2017 - 2018 
 

 Ověřit a dále upravovat dle specifických individuálně zjištěných potřeb uživatelů služby (viz 
stanovení NSS, naplánování průběhu a vyhodnocení průběhu IP) předefinované dlouhodobé 
cíle služby, zásady a způsob poskytování sociální služby Domov se zvláštním režimem, 
a vytvářet podmínky pro uplatnění oprávněných práv a zájmů osob. 



2017 – 2018 
 
 
E)  RŮZNÉ  

 
  Po oznámení zahájení rekonstrukce zřizovatelem bude s ohledem na plánovaný rozsah            

a průběh rekonstrukce prodloužena lhůta, po kterou je v domově neobsazené místo.  
o Uvolněná místa na střediscích služeb, na kterých nebude aktuálně probíhat 

rekonstrukce, budou nabídnuta uživatelům služby ze středisek, na kterých bude 
rekonstrukce bezprostředně probíhat.  

o Z pořadníku budou s přihlédnutím k bodovému hodnocení zohledňovány potřeby těch 
zájemců, kteří po řádném poučení o důsledcích rekonstrukce (zvýšený hluk, prašnost, 
aj.), budou mít zájem o uzavření smlouvy i v průběhu rekonstrukce.  

o Pokud dojde k uvolnění místa na středisku služby, na kterém bude aktuálně probíhat 
rekonstrukce, a žádný ze zájemců nebude akceptovat zhoršené podmínky, bude přijat 
nový uživatel do služby až po ukončení rekonstrukce na daném středisku.  

                               2016 - ??? 
 
Zřizovatel organizace  (SMO) doposud neoznámil termín zahájení rekonstrukce. 

 
 

Vysvětlivky: 
 

_ černé písmo: znění Plánu činnosti pro rok 2016 
_ zelené písmo kurzívou: skutečné plnění Plánu činnosti pro rok 2016  

 


