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Název organizace:     

 

Domov Korýtko, příspěvková organizace 

 

jednající: Mgr. Jan Seidler, ředitel 

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   

W: www.domovkorytko.cz  

 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava 

číslo účtu: 14022761/0100   

 

 

 

1.  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  

 

 Změna na pozici statutárního zástupce organizace od 1. 10. 2017, jinak beze změn. 

 

 

2.  Počet zaměstnanců celkem a dle kategorií v jednotlivých službách  

Počet zaměstnanců Domova Korýtko, příspěvkové organizace k datu 1. 1. 2017 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. 

Personální zajištění soc. služby – domov se zvláštním režimem, včetně organizačního schématu, je 

zachyceno v Příloze č. 3. 

 

 Beze změn. 

 

3.  Sazebník úhrad za ubytování a stravování, včetně fakultativních služeb účinný od 1. 2. 2017 je 

Přílohou č. 4. 

 

 K 31. 12. 2017 beze změn. 

 

mailto:reditel@domovkorytko.cz
http://www.domovkorytko.cz/
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A)  ZABEZPEČENÍ PROVOZU 

 
1. Předpokládaný rozpočet pro rok 2017, včetně zdrojů financování pro jednotlivé služby 

 

Schválený rozpočet pro rok 2017 bez účelových nákladů:   
    

Domov Korýtko,  1 2 3 

příspěvková organizace rozčlenění návrhu dle reg. návrh celk.  
služby k 1.1.2017 k 1.1.2017 

org.38  § 4350 § 4357 celkem 

v tis. Kč  DS DZR  

Náklady (N)   

72 635 

 

13 848 

 

86 483 

z toho:     

Osobní 47 200 10 358 57 558 

Ostatní 23 159 3 090 26 249 

odpisy mov.maj.svěřený 1 484 262 1 746 

odpisy mov. majetek vlastní 13 0 13 

odpisy nem.majetek 779 138 917 

Výnosy bez dotací (V) 49 212 8 328 57 540 

z toho:    

úhrady klienti (pobyt strava) 22 200 3 200 25 400 

příjmy za péči 22 300 4 560 26 860 

od zdrav. poj. 3 400 430 3 830 

Ostatní 520 0 520 

fin. nekryté odpisy 792 138 930 

oček. státní dotace (O) 10 378 2 315 12 693 

neinv. přísp. SMO = N-V-O 13 045 3 205 16 250 

z toho:     

na provoz 11 561 2 943 14 504 

na odpisy mov. maj. svěřeného 1 484 262 1 746 

                       

 

2. Plán nejdůležitějších provozních akcí v roce 2017, včetně zdrojů financování 
V souladu se změnou zřizovací listiny, schválenou usn. ZM č. 1376/20 ze dne 19. 10. 2016: 

"Před zahájením konkrétních akcí, které vedou ke změnám na nemovitém majetku zřizovatele s pořizovací 

cenou nad 40 tis. Kč, si organizace zajistí předchozí souhlas zřizovatele. Odvětvovému odboru přitom 

doloží dokumenty, ze kterých budou zřejmé konkrétní změny, rozsah, apod.“   
 

2.1  Úsporná opatření  

Pokračování v systému sdružených nákupů s cílem úspory nákladů.             průběžně 2017 

 

 Splněno částečně: od 6/2017 systém sdružených nákupů nebyl v provozu.  

V průběhu roku 2017 došlo k ukončení Smlouvy se společností Ecentre a.s., která provozovala SSN 

v předcházejících letech a byla uzavřena Smlouva s novým poskytovatelem firmou Tender 

systems s.r.o. Během přechodu k novému poskytovateli byly prováděny nákupy v souladu se Směrnicí 

ředitele č.12/2014 Vnitřní kontrolní systém. Smlouvy na energie byly uzavřeny dle pokynů SMO, 

ostatní nákupy byly prováděny s cílem maximální úspornosti, efektivity a hospodárnosti.  
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2.2  Investice (u obou soc. služeb) 

Z investičního fondu, popř. externích zdrojů, pořídí organizace potřebný HIM (vybavení stravovacího 

provozu, bezdrátovou přivolávací signalizaci na budovu B, magnetoterapeutický přístroj s aplikátory, 

atd.)  

                                     průběžně 2017    

 

 Splněno: z investičního fondu organizace financovala v roce 2017 investice: sprchovací lehátko, 

myčku do stravovacího provozu, dataprojektor, magnetoterapeutický přístroj s aplikátory, 4 masážní 

křesla do fotomístnosti. 

Z investičního příspěvku zřizovatele bylo zakoupeno 7 myček podložních mís a z IF bylo také 

financováno technické zhodnocení budovy.  

Dále byly provedeny vnitřní úpravy v podobě vytvoření dvou nových místností ze stávajících prostor – 

fototerapeutická místnost a místnost pro volnočasové aktivity klientů.  

 

2.2 Nákupy (u obou soc. služeb) 

Z provozních prostředků organizace, popř. externích zdrojů, budou prováděny nákupy dle aktuálních 

potřeb jednotlivých středisek a úseků. 

průběžně 2017 

 

 Splněno: organizace pořídila elektrické postele, transportní desky, vozíky sprchovací, toaletní vozíky, 

mechanické vozíky, polohovací stolky k lůžku, transportní závěsy, germicidní lampy, čističky vzduchu, 

zařízení a vybavení do fotomístnosti, zdravotnické vozíky, odsávačky, infuzní stojany, matrace pasivní 

a antidekubitní, zařízení vybavení místností pro uživatele a jejich rodinné příslušníky a venkovní 

prostory – lavičky, party stan a mobilní podium. Dále bylo obnoveno zařízení a vybavení prostor 

zaměstnanců (kancelářské židle, tiskárna, notebook, počítač aj.), kompresor pro údržbu, servírovací 

vozíky, drtič odpadu, osvěžovače vzduchu apod. 

 

Nákupy byly provedeny s ohledem na plánovanou rekonstrukci objektu domova. 

 

2.3 Opravy (u obou soc. služeb) 

V závislosti na termínu zahájení rekonstrukce budou probíhat opravy dle potřeb organizace a doporučení 

přísl. orgánů (KHS, HZS, apod.).                            

průběžně 2017 

 

 Splněno: v roce 2017 byly prováděny pouze drobné opravy k odstranění havarijních stavů  

a k udržení řádného chodu organizace – např. opravy strojů a zařízení, opravy elektroinstalace, 

výmalby prostor a vozového parku. Větší oprava byla spojena se zřízením nové fototerapeutické 

místnosti a volnočasové místnosti pro klienty, což obnášelo opravy podlah, byly přeloženy 

elektrorozvody aj. Dále byly opraveny odpady pro nové myčky podložních mís. 

 

Opravy byly provedeny s ohledem na plánovanou rekonstrukci objektu domova. 

 

3. Využívání dotačních titulů   
Podávání projektů dle aktuálních výzev (k MPSV, nadacím, spolkům ...). 

            průběžně 2017 

 Splněno. Podané projekty: 

 

1. CSR, iniciativa „společně“: Pestrý život seniorům, podáno 4. 1. 2017, požadovaná částka 

40.000,-. 

2. Sodexo – Plníme přání seniorům: tuleň Paro, podáno 28. 2. 2017, požadovaná částka 

70.000,-; projekt nebyl vybrán 
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3. Sodexo – Plníme přání seniorům: výlet, podáno 28. 2. 2017, požadovaná částka 15.000,-; 

projekt nebyl vybrán. 

4. Moravskoslezský kraj – krajský úřad: Dotační titul: Podpora aktivit spojených s naplňováním 

standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb.; Název projektu: Větší komfort klientům, menší zátěž 

zaměstnancům, podáno 26. 5. 2017, požadovaná částka 390.000,- Kč. 

5. Moravskoslezský kraj – krajský úřad: Dotační titul: Podpora systematického vzdělávání a 

rozvoje týmů (pracovníků) poskytovatelů sociálních služeb včetně dobrovolníků a zajišťování 

dostupnosti informací o poskytovaných sociálních službách; Název projektu: Zvyšování 

kvality sociální služby domova pro seniory kontinuálním vzděláváním pracovníků; podáno 26. 

5. 2017, požadovaná částka 100.000,- Kč; projekt nebyl vybrán. 

6. ČSOB pomáhá regionům: Název projektu: Pěstujeme v každém věku; podáno 26. 9. 2017. 

7. Moravskoslezský kraj – krajský úřad: Název programu: Program na podporu zdravého 

stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2018; Název projektu: Zdravý duch v aktivním těle; 

podáno 22. 11. 2017, požadovaná částka 37.200,- Kč.  

O případné podpoře bude rozhodnuto 3/2018. 

8. Moravskoslezský kraj – krajský úřad: Název programu: Program na podporu zdravého 

stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2018; Název projektu: Tvůrčí stáří; podáno 22. 11. 

2017, požadovaná částka 80.000,- Kč. O případné podpoře bude rozhodnuto 3/2018. 
 

Z toho úspěšné projekty: 

 

 ČSOB pomáhá regionům: Název projektu: Pěstujeme v každém věku; podáno 26. 9. 2017.  

 

 Moravskoslezský kraj – krajský úřad: Dotační titul: Podpora aktivit spojených s 

naplňováním standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb.; Název projektu: Větší komfort 

klientům, menší zátěž zaměstnancům, podáno 26. 5. 2017, přiznaná částka 390.000,- Kč. 

Spoluúčast PO SMO je 100 tis. Kč. 

 
 

4. 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 2017 (vzhledem ke skutečnosti 

roku 2016 a plánované rekonstrukci): 

            

Náklady (v tis. Kč) výnosy zisk 

400 560 160  

 
 Splněno: v roce 2017 byl příjem vedlejší činnosti především z pronájmů a hostinské činnosti. 

           

Náklady (v tis. Kč) výnosy zisk 

314 605 291 
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B) NAPLŇOVÁNÍ HLAVNÍCH CÍLŮ ORGANIZACE/NAPLŇOVÁNÍ 

 PODMÍNEK ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 
 

1. REKONSTRUKCE DOMOVA 

Rekonstrukce domova připravovaná zřizovatelem by měla přinést částečnou úpravu vnitřních dispozic 

objektů A, B, C, provedení nástavby a přístavby objektu A, úpravu koupelen objektu C, zateplení 

střech objektů B a C, provedení zateplení stávajících fasád, instalaci 2 nových evakuačních výtahů, 

provedení přeložky plynovodní přípojky a kanalizační přípojky, nahrazení 2 stávajících dieselagregátů 

novým výkonnějším dieselagregátem, nové rozvody vnitřních instalací v nástavbě a přístavbě objektu 

A, úprava stávajících rozvodů v místech provádění stav. úprav, nové zregulování otopné soustavy v 

souvislosti se zateplením objektu, částečná úprava střechy stávající trafostanice. 

 

Dle sdělení investičního odboru MMO se stala vítězným uchazečem o zakázku na rekonstrukci 

domova Beskydská stavební a.s. Po podpisu smlouvy mezi SMO a vítězným uchazečem bude 

upřesněn organizaci investičním odborem MMO další postup, včetně časového harmonogramu 

rekonstrukce. 

                            2017 - ??? 

 

 V 3/2017 byla předáno staveniště zhotoviteli stavby. Následně byly stavební práce přerušeny do 9. 5. 

2017. Po vzájemné dohodě mezi zřizovatelem organizace - investorem a stavební společností došlo 

k ukončení spolupráce a vypovězení smlouvy. Bylo rozhodnuto, že dojde k přepracování PD tak, aby 

zahrnovala celkovou rekonstrukci objektu, včetně rekonstrukce kuchyně a prádelny. Investičnímu 

odboru MMO byly zaslány připomínky (k 31. 7. 2017 a k 15. 12. 2017) ze strany poskytovatele soc. 

služeb. Probíhá VZ na výběr projektanta k přepracování PD. 

 

 

2. NAVÝŠENÍ KAPACITY A VZNIK NOVÝCH PRACOVNÍCH MÍST 

Díky rekonstrukci by mělo dojít ke zvýšení kapacity domova o 28 ubytovacích míst a vzniknout by 

mělo 14 nových pracovních míst. 

                2017 - ??? 

 

 Vzhledem k přehodnocení PD a plánu na celkovou rekonstrukci objektu a s tím související varianta 

vystěhování celého objektu, zůstává předběžně kapacita zařízení (257 uživatelů) stejná i po dokončení 

rekonstrukce. Před zahájením rekonstrukce by bylo vhodné snížit kapacitu obou služeb na cca 200 

uživatelů pro poskytování sociálních služeb v náhradních prostorách a s tím související postupné 

snižování počtu obslužného personálu. 

 

 

3. PRÁCE S KVALITOU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (DOMOV PRO SENIORY, DOMOV SE 

ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM)  

 

       Stanovené oblasti zájmu pro rok 2017: 

 

 ODBORNOST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 Upřesnění pracovních povinností a naplnění odborných kompetencí sociálních 

pracovníků, sociálních pracovníků - vedoucích středisek a odborných sociálních pracovníků 

(dále jen „sociální pracovníci“) vzhledem k odborným kompetencím vymezeným ZSS (změna 

rozsahu a obsahu náplní práce pracovní pozice sociálních pracovníků, změna v nastavení 

pracovních postupů a vnitřních pravidel v rámci úseku odborných sociálních služeb, ...). 

         

             2 - 12/2017 
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 Splněno: v roce 2017 došlo k úpravě popisu pracovní činnosti sociálních pracovníků (dále jen SP) 

ÚOSS s důrazem na uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů ve službě; v době od 4/2017 

do 8/2017 došlo k částečným personálním změnám v týmu SP, všechny pracovní pozice SP byly 

obsazeny; v návaznosti na upřesnění pracovních povinností došlo k úpravám postupů SP, zejména 

v oblasti jednání se zájemci a uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby. Funkčnost 

nastavených pravidel výkonu sociální práce v organizaci byla průběžně ověřována a drobné 

úpravy vedly k posílení případové  

 sociální práce, a tím ke zkvalitnění života uživatelů. 
 

 Revize souladu potřeb uživatel a zaměstnanců v přímé péči (odborné vedení) se změnou 

rozsahu a obsahu náplní práce pracovní pozice sociálních pracovníků. 

                     9/2017 

 

 Splněno: v rámci úpravy pracovních činností SP dochází k odborné podpoře vůči pracovníkům 

v přímé péči. SP vstupovali do řešení následujících situací: 

- řešení neshod v soužití na pokojích (svícení, větrání, zástěna, zasahování do osobního 

prostoru, slovní napadání, dodržování nočního klidu, apod.), kdy jeden z uživatelů 

zpravidla nebyl schopen v plné míře uplatňovat svá práva a oprávněné zájmy, nebo 

spolubydlící zasahoval do soukromí a životních potřeb souseda.  

- uplatňování pravidel soužití s uživateli v průběhu poskytování služby (vymezení osobního 

prostoru při nestandardně řešené dispozici pokoje, předcházení střetům mezi uživateli, 

apod.)  

- projednávání pravidel a limitů chování, jednání mezi uživatelem a personálem (jednání 

personálu s podnapilým uživatelem, nevhodné chování personálu, nevhodné chování 

uživatele, apod.). 

Na základě řešení konkrétních situací byla připravena aktualizace vnitřních postupů. 

 

 Sociální práci realizovat procesem případové práce s klienty, s rodinnými příslušníky, s 

dalšími zúčastněnými osobami (úsekem provozním, úsekem odborné ošetřovatelské práce, ale 

i s lékařkou, úklidovou firmou, atd.).      

                    průběžně 2017 

 

 Splněno: metodou případové práce vstupovali SP do oblastí, kdy docházelo k problémovým 

situacím, neuplatňování práv a oprávněných zájmů klientů či nenaplnění pravidel služby. 

Impulsem k případové práci byly informace od vedoucí úseku odborných sociálních služeb, 

vedoucích jednotlivých středisek a od jednotlivých klientů.   

  

 Změna v nastavení pracovních postupů a vnitřních pravidel v rámci úseku odborných 

sociálních služeb (provázanost práce, kroky ke změně nepříznivé situace či naplnění 

oprávněných práv uživatele, naplnění pravidel poskytovatele či činění nezbytných změn 

v pravidlech poskytovatele v návaznosti na zjištění z případové práce, limitní nastavení 

spolupráce s dalšími úseky... ). 

                          2 – 6 /2017 

 

 Splněno: v roce 2017 došlo ke změně vnitřních pravidel služby i pracovních postupů sociálních 

pracovnic (Pravidla soužití, postupy jednání se zájemcem o službu, postup po uvolnění místa ve 

službě, smlouva o poskytnutí sociální služby, provázanost plánování průběhu sociální služby 

s řešenou nepříznivou sociální situací, postupy zaručující řádný průběh služby, postupy 

pracovníků k naplnění práv klientů). 
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 Na základě zjištěných problémových situací uživatelů, jejich individuálních potřeb, případně 

provozních potřeb realizovat: 

– porady, pracovní workshopy, skupinové i individuální konzultace pro sociální  

a vedoucí pracovníky. 

– případové diskuse (v týmu středisek - klíčoví pracovníci, sociální pracovníci a vedoucí 

služeb; v týmu sociálních pracovníků). 

– přímou podporu zaměstnanců středisek (uplatnění pracovních postupů a pravidel 

poskytovatele, uplatnění oprávněných práv zaměstnanců v přímé péči, upevnění schopností 

a dovedností pracovníků, ale i pojmenovávání nepřijatelného chování či postupu 

zaměstnanců a stanovení kroků k řešení, školení zaměstnanců,...). 

 

             průběžně v roce 2017 

            min. 1x za 3 měsíce/středisko 

 

 Splněno: do 4/2017 probíhaly individuální i skupinové konzultace pod vedením inspektora kvality 

sociálních služeb. Na základě řešení situací konkrétních klientů probíhaly případové diskuse 

iniciované pracovníky v přímé péči, sociálními a vedoucími pracovníky. 

 

 

 Supervize pracovníků v soc. službách, zdravotních sester a týmů jednotlivých středisek. 

        

                           dle potřeb 

 

 Splněno částečně: supervize proběhla 1x v prvém pololetí 2017. Ve druhém pololetí byly 

identifikovány konkrétní supervizní potřeby zaměstnanců, na základě kterých byla v prosinci 

formulována supervizní zakázka a došlo k výběru supervizora. Podklady pro supervizní kontrakt 

vycházejí z potřeb multidisciplinárního týmu. 

 

 

 PLÁNOVÁNÍ PRŮBĚHU SOC. SLUŽEB: 
 

 Revize stávající metodiky k plánování průběhu poskytování sociální služby. 

                           2 - 4/2017 

 

 Splněno: od 4/2017 je plánování průběhu sociální služby navázáno na řešení či neprohlubování 

nepříznivé sociální situace klienta při vstupu do služby.  

Pracovníci služby Domov se zvláštním režimem se zúčastnili školení zaměřeného na plánování 

služby s uživateli s demencí. Následně došlo k přehodnocení plánování průběhu služby, které 

bude na službě Domov se zvláštním režimem rozšířeno o práci s životním příběhem uživatelů.  

 

 Zapracování výstupů z pravidelného přehodnocení procesu plánování průběhu služby. 

            

               v 6/2017 a 12/2017 vyhodnocení  

 

 Splněno: k přehodnocení procesu plánování průběhu sociální služby došlo v 12/2017 s výstupem 

do aktualizovaného popisu pracovních činností sociálních pracovníků ÚOSS a metodických 

postupů sociálních pracovnic. K efektivnějšímu předávání informací přispělo využívání 

informačních systémů. 
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 Řešení nepříznivé sociální situace u klientů předložených sociálními pracovníky, popř. 

jednotlivých případů uživatel, a zapracování do metodiky. 

                                                                                  v 6/2017 a 12/2017 vyhodnocení  

 

 Splněno: řešení situace konkrétních klientů bylo zapracováno do metodických postupů služby, 

zejména práva uživatelů, šetrná manipulace s klientem, podávání stravy. 

         

 

 Analýza individuálních plánů uživatelů služby.            min. v 6/2017 a 12/2017 

 

 Splněno: v prvním pololetí došlo k přehodnocení individuálních plánů klientů ve vazbě na řešenou 

nepříznivou sociální situaci (realizace vedoucími a sociálními pracovníky na jednotlivých 

patrech). 26. 7. 2017 se uskutečnil workshop SP k potřebám uživatelů služeb, jejich analýze a 

následnému zohlednění v průběhu poskytování služby. V období od října do prosince 2017 

probíhalo přehodnocení plánování průběhu sociální služby ve vazbě na hodnocení služby 

jednotlivými klienty. Výsledky hodnocení budou dále zohledňovány v průběhu plánování služby 

v 1. Q 2018.           

 

 Revize procesu plánování průběhu poskytování služby Domov pro seniory/Domov se 

zvláštním režimem s ohledem na přehodnocování nepříznivé sociální situace uživatelů.

        

        průběžně v roce 2017  

 

 Splněno: od 4/2017 je plánování průběhu sociální služby navázáno na řešení či neprohlubování 

nepříznivé sociální situace klienta při vstupu do služby. 

 

 

 AKTUALIZACE POPISU REALIZACE POSKYTOVANÝCH SOC. SLUŽEB s ohledem na 

výstupy hodnocení služeb a revizi procesu jednání se zájemcem o službu a vnitřních pravidel 

realizované ve 12/2016.     

                   1. pololetí 2017 

 

 Splněno: popis realizace poskytovaných služeb zohlednil aktuální situaci ve službě a byl 

aktualizován v Registru poskytovatelů soc. služeb ČR v 3/2017. 

 

 VÁŽKA 

Služba domov se zvláštním režimem bude pokračovat v přípravě k získání certifikace 

„Vážka“ České Alzheimerovské společnosti.    

                     průběžně 2017 

 

 Splněno: v roce 2017 byla navázána úzká spolupráce s Českou Alzheimerovskou společností. 

Služba DZR procházela kontinuální přípravou k získání certifikace Vážka. Příprava obsahovala 

identifikaci potřeb uživatelů služby, která přispěla ke komplexní revizi způsobu poskytování 

sociální služby (smysluplnost aktivit pro uživatele služby, způsob podávání stravy, zapojení 

uživatelů do stolování, úprava prostorů a orientačních bodů, postupné nástupy pracovníků na 

směny, apod.). Veškeré realizované kroky byly konzultovány s ČALS a rovněž v roce 2017 

proběhly dvě osobní konzultace v místě poskytování sociální služby. Výstupy z konzultací byly a 

jsou podkladem pro další strategický rozvoj služby.  
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 ANKETA SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SLUŽEB.                        1x ročně 

 

 Splněno: šetření spokojenosti s poskytovanou službou bylo provedeno v 10 – 12/2017  

a bylo navázáno na celkové hodnocení poskytované sociální služby z pohledu uživatelů. 

              

 NÁVAZNOST SOC. SLUŽEB NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE:  

 identifikace potřeb uživatelů služeb, které je možné naplňovat prostřednictvím externích 

zdrojů, v rámci analýzy individuálních plánů a sjednávání dohod k jejich zajištění, 

 sjednávání rozsahu a průběhu poskytování sociální služby za aktivní a cílené podpory 

klienta, rodinných příslušníků klienta či dalších osob určených klientem,  

 podpora klienta ve využívání běžně dostupných veřejných služeb, včetně aktivního 

zapojení rodinných příslušníků, popř. dalších osob,  

 zohlednění nabídky, rozsahu a četnosti sociálně - terapeutických a aktivizačních 

činností, společensko - kulturních akcí a výletů, vzhledem k individuálně určeným 

specifickým potřebám uživatelů služby, 

 zohlednění nabídky, rozsahu a četnosti navazující spolupráce se stávajícími partnery 

(Farnost Ostrava – Zábřeh, Fórum dárců – firemní dobrovolnictví, ADRA, ArcelorMittal, 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. 

      

                    průběžně 2017 

 Splněno.  

V roce 2017 jsme rozšířili spolupráci v oblasti dobrovolnictví. Zapojili jsme se do projektu „Mládež 

Ostravským Seniorům Týmově“. V rámci tohoto se scházejí uživatelé služeb se studenty. 

Uskutečnila se tato tematicky zaměřená setkání (Kafárna, Povídání u Čaje a kávy – povídání o 

dušičkách, Promítání fotek z dovolených, Rozdávání plyšových medvídků po pokojích klientů, 

Tvoření vánočních přání a ozdob); dne 23. 11. 2017 se uskutečnilo tvoření s dobrovolníky z firmy 

ArcellorMittal Ostrava, a.s. 

 

Osoby blízké se zapojují do průběhu poskytování sociální služby v těchto oblastech: potřebné 

nákupy – hygiena, potraviny, léky apod.; doprovody k lékaři; návštěvy, procházky po zařízení, po 

zahradě (doprovody); zdobení pokoje; návštěvy klientů v domácnosti rodin na víkendy, svátky 

apod.; hospodaření s penězi; podávání stravy, zajišťování doplňků stravy 

 

Jednotlivá střediska služeb pro uživatele služeb uspořádala řadu sociálně terapeutických, 

aktivizačních či společensko-kulturních aktivit podporujících sociální začleňování  

a zprostředkovávající kontakt se společenským prostředím. Jednalo se například o tyto akce: 

Pečení v průběhu roku (pizza, koláč, vánočka, buchta, velikonoční pečení, pečení  

a zdobení vánočního cukroví), zdobení velikonočních vajíček, vytváření velikonočních ozdob, 

vystoupení dětí ke dni matek – hra na flétnu, zdobení vánočního stromku, adventní neděle, vytváření 

adventních věnců a výzdoby na vánoce, muzikoterapie, čtení z knih, časopisů, cavioterapie, bazální 

stimulace, cvičení na MOTOmedu, návštěvy v Kostele sv. Ducha, pravidelné čtení, nakupování, 

ruční práce, šití, masáž nohou ve vaně, biblické hodiny, trénování paměti, stolní hry, procházky do 

okolí, prohlídka centra města, doprovod na výstavu 
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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 (24 hodin).  

Individuální plány vzdělávání vypracují vedoucí pracovníci jednotlivých středisek po osobní 

konzultaci se svými zaměstnanci. Cílem je efektivně investovat do rozvoje zaměstnanců, zamezit 

neefektivním nebo samoúčelovým školením, zaměřit se na osobnostní dovednosti, které je potřeba u 

zaměstnanců cíleně rozvíjet.  

Zabezpečením dodržení 24 předepsaných hodin na vzdělávání je pověřen nadřízený pracovník 

(vedoucí služby, vedoucí úseku odborných soc. služeb).  

Vedle školení budou mít zaměstnanci nadále možnost samostudia odborné literatury, studia na 

odborných školách, stáží v jiných zařízeních soc. služeb.               

                      průběžně 2017 

 

 Splněno: vzdělávání zaměstnanců probíhalo v souladu s osobními plány rozvoje navrženými pro 

daný rok. Jedním z několika kritérií pro získání certifikátu Vážky pro službu DZR je i kvalifikace 

pracovníků, zaškolení a další vzdělávání. Z tohoto důvodu bylo vzdělávání zaměstnanců na službě 

DZR zaměřené především na péči o lidi s demencí (kurz Individuální plánování s uživateli 

s Alzheimerovou chorobou). Další četně obsazované akreditované kurzy u obou služeb byly např. 

Základy kinestetiky v praxi, Asertivita jako efektivní způsob komunikace, Zahradní terapie apod. 

 

 Hodnocení zaměstnanců:  

V roce 2017 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. 316/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o 

platových poměrech zaměstnanců ve veř. službách a správě). 

Výsledky hodnocení lze použít především pro zjištění nedostatku v kvalifikaci  - slouží jako podklad 

pro další vzdělávání nebo k odkrytí zvláštních schopností zaměstnance, případně výběr zaměstnanců 

pro vyšší odborná místa. Periodické pracovní hodnocení zaměstnanců,      tj. soustavné posuzování 

pracovního výkonu a pracovní způsobilosti patří mezi nejúčinnější motivace zaměstnanců. 

                   

                      průběžně 2017 

 

 Splněno: hodnocení pracovníků v sociálních službách - hodnocení pro určení platového tarifu 

pracovníků v sociálních službách bylo provedeno v říjnu 2017. Celkem bylo hodnoceno 80 

zaměstnanců.. 

 

 

 Domov 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 2017 

 

 Splněno: na jednotlivých střediscích probíhaly schůzky k individuálnímu plánování.  Pro zlepšení 

komunikace a spolupráce mezi jednotlivými pracovními pozicemi tj. sociálními pracovníky, 

zdravotním personálem a pracovníky v sociálních službách byla přemístěná všeobecná sestra pro 

Domov se zvláštním režimem přímo na středisko služby DZR, kde působila celodenně. 
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 Při nedostatku zdravotních sester na trhu práce bude domov obsazovat volná místa zdravotnickými  

asistenty (viz také úpravy v org. členění v příloze č. 1 a org. schématech  

v příloze č. 2 a 3).                                                                      

                                  průběžně 2017 

 

 Nesplněno. Zdravotní asistenty jsme v roce 2017 i přes nedostatek zdravotního personálu na trhu 

práce nepřijímali do pracovního poměru. Důvodem bylo, že i když se na základě zákona č. 201/2017 

Sb., zrušilo povolání Zdravotního asistenta a zavedla se nová profese Praktická sestra (s účinností od 

1. 9. 2017), a následně se podle vyhlášky 391/2017 Sb., § 4a) praktická sestra zařadila do skupiny 

nelékařských zdravotnických povolání pracujících bez odborného dohledu, některé zdravotní 

pojišťovny odmítaly respektovat tuto skutečnost a nadále vedly profesi praktické sestry jako profesi 

„druhého typu“, tzn. osoby, které mohou vykonávat pouze jednoduché výkony při poskytování 

zdravotní péče.  Výkony ošetřovatelské péče v odbornosti 913 byly na základě sdělení MZ ČR 

zachovány pouze všeobecným sestrám.   

                                                                                                                                 

 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

Organizace bude zaměstnávat osoby se zdravotním postižením v zákonem stanovené míře; volná 

a vhodná pracovní místa bude nabízet především klientům příspěvkové organizace SMO Čtyřlístek.

                                                          

             trvalý příkaz OSVZ 

 

 Splněno: organizace Domov Korýtko zaměstnávala v daném roce celkem 4 osoby se zdravotním 

postižením na úseku údržby na základě uzavřených dohod o provedení práce.  Uvedené osoby 

pracovali 1 den v týdnu 4 hodiny. Mezi jejich činnosti patřilo především hrabání spadaného listí, 

sbírání větví a napadaného klestí, zametání terasy, odstraňování plevele u obrubníků apod.   

 

 

D) ZABEZPEČENÍ VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU 
 

Vnitřní kontrolní systém, včetně plánu kontrol je upraven směrnicí ředitele č. 12/2014, účinnou 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 2017 

 

Splněno: vnitřní kontrolní činnost byla prováděna v souladu se směrnicí ředitele č. 12/2014. V roce 2017 byly 

provedeny níže uvedené externí kontroly bez uložených sankcí. 

 

 Okresní správa sociálního zabezpečení Ostrava 

Předmět: Kontrola plnění povinnosti pojistného 

Konaná: 23. 1. 2017 

Výsledek: nedostatky nebyly zjištěny 

 

 Odbor interního auditu a kontroly MMO 

Předmět: Hospodaření PO za 1/2014-12/2016 zaměřená na oblast pracovněprávních vztahů, uzavírání 

smluvních vztahů, zadávání veřejných zakázek a jejich realizaci a na oblasti s předmětem 

kontroly související. 

Konaná: 6. 2. 2017 – 24. 2. 2017 

Výsledek. a) nebyly zjištěny závažné nedostatky, 

b) nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně, 



                                     
                                      DOMOV KORÝTKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 
                                      PETRUŠKOVA 2936/6, 700 30 OSTRAVA – ZÁBŘEH 

 
 

 

    Domov Korýtko 2017 |   13 

  

 

c) byly zjištěny nedostatky v oblasti veřejných zakázek, autoprovozu a pracovně právních 

vztahů, 

Bylo přijato doporučení formou Příkazu ředitele č. 4/2017. 

 

 Krajská hygienická stanice MSK v Ostravě 

Předmět: Kontrola původu syrového masa 

Konaná: 30. 3. 2017 

Výsledek: nedostatky nebyly zjištěny 

 

 Krajská hygienická stanice MSK v Ostravě 

Předmět: Rozsah nabídky potravin a pokrmů a vhodnosti stravy seniorů 

Konaná: 5. 5. 2017 

Výsledek. nedostatky nebyly zjištěny 

 

 Odborový svaz UNIOS Praha 

Předmět: Plnění právních  a ostatních předpisů BOZP zaměstnavatelem 

Konaná: 22. 5. 2017 

Výsledek: závada stropních panelů na chodbě v suterénu 

 

 Krajská hygienická stanice MSK v Ostravě 

Předmět: Proočkovanost dle zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

Konaná: 6. 4. 2017 

Výsledek: nedostatky v přeočkování klientů 

Byla sjednána náprava (doočkování zbylých klientů). 

 

 Krajská hygienická stanice MSK v Ostravě 

Předmět: Předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygiena v ústavech sociální péče 

Konaná: 18. 9. 2017 

Výsledek: nedostatky nebyly zjištěny 

 

E)  ROZVOJOVÉ CÍLE NA OBDOBÍ NÁSLEDUJÍCÍCH DVOU LET  
 

1. REKONSTRUKCE DOMOVA PŘIPRAVOVANÁ ZŘIZOVATELEM          2017 - ??? 

  

 Po podpisu smlouvy mezi SMO a vítězným uchazečem -  Beskydskou stavební a.s. bude upřesněn 

organizaci investičním odborem MMO další postup, včetně časového harmonogramu rekonstrukce. 

 

V případě ukončení rekonstrukce koncem roku 2018, bude v roce 2018 zpracována ekonomická rozvaha 

s dopady rekonstrukce v oblasti nákladů (zvýšení nákladů za energie, nákladů na spotřební materiál, ….; 

zvýšení osobních nákladů z titulu navýšení počtu zaměstnanců o 14 osob; propočteny výnosy (jejich 

navýšení kvůli zvýšení kapacity o 28 míst). Do návrhu rozpočtu SMO na rok 2019 pak budou zapracovány 

zvýšené nároky příspěvkové organizace. 

 

Informace viz kapitola B, bod 1. 

 

2.  ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SOC. SLUŽEB 

Ověřit a dále upravovat dle specifických individuálně zjištěných potřeb uživatelů služeb předefinované 

dlouhodobé cíle služby, zásady poskytování a způsob poskytování obou sociálních služeb, a vytvářet 

podmínky pro uplatnění oprávněných práv a zájmů osob.              

   

   2018 - 2019 


