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Úvod 

 

Název organizace:  Domov Korýtko, příspěvková organizace 

sídlem:    Petruškova 2936/6, Ostrava – Zábřeh, PSČ 700 30 

IČ:    70 63 18 67     

 

Druhy poskytovaných sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

včetně kapacity: 

 

 domov pro seniory – s kapacitou 225 míst  

 

 domov se zvláštním režimem – s kapacitou 32 míst  

 

Celková kapacita zařízení je 257 míst  

 

 

Zaměstnanci dle kategorií v jednotlivých službách 

 
Evidentní počet zaměstnanců k datu 31. 12. 2017 byl 162.  

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. 2017 byl 158,6. 

 

 

Fyzický počet zaměstnanců organizace dle jednotlivých kategorií   

 

Počet zaměstnanců Domov Korýtko - celkem 
 

Název  pracovní  pozice 
Fyzický 

počet 

Ředitel 1 

Zdravotnický pracovník 23 

Vedoucí služby  7 

Pracovník v sociálních službách  /§ 116 odst. 1 a / 100 

Sociální pracovník 9 

Pracovník sociální péče /§ 116 odst. 1 b/ 2 

Úsek ekonomický 3 

Úsek provozně technický  

Vedoucí provozu 1 

provoz 8 

prádelna 7 

kuchyně 10 

CELKEM 171 

 

 

Fyzický  a přepočtený počet zaměstnanců dle jednotlivých kategorií a služeb  

 

Služba Domov pro seniory 
 

Název  pracovní  pozice 
Fyzický 

počet 

Přepočtený 

počet 

Ředitel     1 0,84  

Zdravotnický pracovník 22 18,52 

Vedoucí služby   - 6 6,00 

Pracovník v sociálních službách  /§ 116 odst. 1 a /  - 81 81,00 

Sociální pracovník 8 7,36  
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Pracovník sociální péče /§ 116 odst. 1 b/ 2 1,68 

Úsek ekonomický 3 2,52 

Úsek provozně technický   

Vedoucí provozu 1 0,84 

provoz 8 6,72 

prádelna 7 5,88 

kuchyně 10 8,40 

 

C E L K E M 
149 139,76 

 

 

Služba Domov se zvláštním režimem 
 

Název  pracovní  pozice 
Fyzický 

počet 

Přepočtený 

počet 

Ředitel 1 0,16 

Zdravotnický pracovník  4 4,48 

Vedoucí služby  1 1,00 

Pracovník v sociálních službách  /§ 116 odst. 1 a / 19 19, 00 

Sociální pracovník 5 1,64 

Pracovník sociální péče /§ 116 odst. 1 b/ 2 0,32 

Úsek ekonomický 3 0,48 

Úsek provozně technický   

Vedoucí provozu 1 0,16 

provoz 8 1,28 

prádelna 7 1,12 

kuchyně 10 1,60 

CELKEM 61 31,24 
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A) Zabezpečení provozu organizace 

 

 
Předpokládaný rozpočet na rok 2018 včetně zdrojů financování pro jednotlivé služby: 
      

Domov Korýtko, 1 2 3 

příspěvková organizace rozčlenění návrhu dle registrované návrh Domov 

Korýtko 

 služby k 1. 1. 2018 k 1. 1. 2018 

Org. 38  § 4350 § 4357 celkem 

v tis. Kč  DpS DZR  

Náklady (N)  83 200 15 900 99 100 

z toho:     

Osobní 60 194 12 118 72 312 

Ostatní 20 900 3 464 24 364 

Účelové 0 0 0  

odpisy mov. maj. svěřený 1 315 180 1 495 

odpisy mov. majetek vlastní 12 0 12 

odpisy nem. majetek 779 138 917 

Výnosy bez dotací (V) 50 033 8 758 58 791 

z toho:    

a) úhrady klienti (pobyt, strava) 22 500 3 100 25 600 

b) příjmy za péči 23 100 4 400 27 500 

c) od zdrav. poj. 3 400 1 000 4 400 

d) ostatní 240  120 360 

e) odpisy 793 138 931 

Očekávaná státní dotace (O) 20 122 3 938 24 060 

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

z toho:     

na provoz 11 730 3 025 14 755 

účelový 0 0 0 

na odpisy movitého maj. svěřeného 1 315 180 1 495 

 

 

V roce 2018 organizace předpokládá příjem vedlejší činnosti především z pronájmů a hostinské 

činnosti. 

         (v tis. Kč) 

náklady výnosy zisk 

315 605 290 

 

V roce 2018 organizace předpokládá příjem a čerpání externích zdrojů: 

         (v tis. Kč) 

výnosy náklady zisk 

50 50 0 
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Plán nejdůležitějších provozních akcí v roce 2018, včetně zdrojů financování  
 

1. Využívání dotačních titulů  
 

Podávání žádostí dle aktuálních výzev (MSK, Program senior, apod.) 

T: průběžně 2018 

 

Dokončení realizace projektů z roku 2017 

 

 ČSOB pomáhá regionům: Název projektu: Pěstujeme v každém věku 

 

T: 6/2018 

 

 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 

T: 6/2018 

 

2. Příprava na celkovou rekonstrukci objektu Domova Korýtko 

 

Spolupráce se zřizovatelem na postupných krocích vedoucí k zahájení plánované rekonstrukce 

objektu. Je zapotřebí postupně začít připravovat uživatele, jejich rodinné příslušníky a zaměstnance na 

jednotlivé etapy v rámci rekonstrukce, která bude zahájena po celkovém opuštění objektu Domova 

Korýtko a s tím související úkol najít vhodné náhradní prostory, ve kterých může být poskytována 

sociální služba. 

          T: průběžně 2018 

 

3. Zahradní výzdoba terasy  

 

Realizace projektu „Pěstujeme v každém věku“ spočívající v nákupu speciálně upravených mobilních 

truhlíků, zeminy a sazenic na terasu. Do výběru, sázení a péči o rostliny budou zapojeni uživatelé 

služby, jejich rodinní příslušníci a zaměstnanci. Těmito truhlíky bude vyzdobená terasa objektu a bude 

sloužit k zahradní terapii našich uživatelů. 

 ČSOB darovala: 25.000,- Kč 

 Vybráno od drobných dárců: 23.227,- Kč 

 Celkem vybráno na projekt: 48.227,- Kč 

T: 6/2018 

 

4. Nákupy, opravy a údržba 

 

Z provozních prostředků organizace, případně z externích zdrojů, budou prováděny nákupy dle 

aktuální potřeby. Důraz bude kladen na nákupy předmětů denní potřeby, které podpoří atmosféru 

domácího prostředí a důstojný způsob života klientů (například keramické nádobí, polohovací 

pomůcky, závěsy k zajištění intimity). Nákupy a opravy k zajištění fungování obou služeb budou 

probíhat s ohledem na plánovanou rekonstrukci a vystěhování objektu. 

T: průběžně 2018 

 

 

Z investičního fondu organizace a z účelové dotace Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 

(projekt „Větší komfort klientům, menší zátěž zaměstnancům“) Domov pořídí 5 moderních elektricky 

polohovatelných postelí s laterálním náklonem. Dojde k částečné obměně již opotřebovaných a 

nefunkčních postelí a budou pořízeny postele, které lépe saturují potřeby uživatelů, kteří jsou plně 

závislí na pomoci jiné osoby a většinu dne tráví v lůžku. Postele s laterálním náklonem zvyšují 
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komfort uživatelům a snižují zátěž zaměstnanců při manipulaci s uživateli. Při realizaci nákupu se 

organizace bude finančně podílet. 

 Dotace MSK ve výši 390. tis Kč. 

 IF organizace 100 tis. Kč.      T: 30. 6. 2018 

Z investičního příspěvku zřizovatele ve výši 1 mil. Kč pořídit 20ks elektricky polohovatelných 

ošetřovatelských postelí s pasivními antidekubitními matracemi. Jedná se o lůžka a matrace pro 

uživatele s vyšší mírou podpory, která umožňují snadnější manipulaci s imobilním uživatelem 

ošetřujícím personálem. 

          T: 30. 6. 2018 

 

 

B) Naplňování hlavních cílů organizace/podmínek zákona o sociálních službách 

 

1.1 Společně pro obě služby 

 

 Zvyšování kvality a kultury stravování 

 zaměřit pozornost na zlepšení kvality poskytované stravy a zlepšení komunikace 

pracovníků v přímé péči s vedoucím pracovníkem kuchyně a s nutriční 

terapeutkou při výběru a způsobu zpracování pokrmů 

 

 podpora pracovníků v přímé péči směřující ke zvýšení kultury stravování klientů 

 

T: průběžně 2018 

 

 Návaznost na další dostupné zdroje 

 udržení a případně rozšíření spolupráce v oblasti dobrovolnictví (ADRA), 

firemního dobrovolnictví (Arcelor Mittal, SMO OSVZ) 

 

 součinnosti se školami v rámci odborných stáží studentů (SŠ, VOŠ, VŠ) 

  

 vytváření podmínek pro zapojení osob blízkých do naplňování potřeb klientů 

(vytvoření informační brožury pro osoby blízké, cílené pozvánky na akce, 

rozšíření nabídky prostor k využití posezení s rodinami) 

T: průběžně 2018 

 

 Revize individuálního plánování služeb našich uživatelů 

T: 6/2018 

 

 Zahájení supervizních setkání 

Zajištění pravidelných supervizí pro pracovníky PSS dle jednotlivých středisek, supervizi 

sociálních a zdravotnických pracovníků a supervizích vedoucích zaměstnanců. 

           

T: průběžně 2018 

 

 

1.2 Služba Domov pro seniory 

 

 zahájení systematického vzdělávání pracovníků v přímé péči v konceptu Bazální 

stimulace a jeho zavádění do praxe služby 
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 podpora odborných kompetencí pracovníků v přímé péči v metodách komunikace a 

práce s lidmi s demencí (Validace podle Naomi Feil, vztahová péče, prvky programu 

Bon apetit) a v péči o umírající (poskytování podpory pozůstalým, paliativní péče) 

 

T: průběžně 2018 

 

 komplexní revize a aktualizace postupů, pokynů a směrnic zaručujících řádný průběh 

služby 

         T: průběžně 2018 

 

 v návaznosti na hodnocení poskytované služby realizované v 12/2017 revize veřejného 

závazku služby 

T: 8/2018 

 

 hodnocení poskytované služby - anketa spokojenosti s poskytovanou službou 

 

T: 12/2018 

 

1.3 Služba Domov se zvláštním režimem 

 

 pokračování v přípravách k akreditaci dle ČALS „Vážka“ 

 

 podpora odborných kompetencí pracovníků v přímé péči v metodách komunikace a 

práce s lidmi s demencí (Validace podle Naomi Feil, bazální stimulace, prvky programu 

Bon apetit) 

 

 úprava prostředí s ohledem na individuálně určené potřeby klientů směřující k podpoře 

běžného způsobu života  

T: průběžně 2018 

 

C) Lidské zdroje a vzdělávání zaměstnanců 

 

1. Organizace v průběhu roku přepracuje organizační strukturu a zavede některé změny 

v organizaci práce. 

T: 6/2018 

2. Nárůst počtu zaměstnanců v roce 2018 o 1 zaměstnance – pozice pracovník v sociálních 

službách na Domově se zvláštním režimem. Důvodem pro navýšení počtu je lepší zajištění 

služby s ohledem na certifikátu Vážka. Kladen větší důraz na aktivizaci uživatelů v běžných 

denních činnostech. Toto navýšení počtu zaměstnanců nebude mít vliv na maximální výši 

osobních nákladů na úvazek. 

T:1/2018 

3. Změna popisů pracovní činností a náplní pracovních činností u zdravotního personálu 

(vyhláška č. 391/2017 Sb. (o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných 

pracovníků) a katalogu práce 2018 (NV č. 399/2017 Sb.).  

T: 2/2018 

4. Revize a aktualizace popisů pracovních činností a náplní pracovní činností u všech ostatních 

zaměstnanců (THP pracovníků, obslužného personálu, vedoucích středisek, apod.).  

T: průběžně 2018 
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5. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Organizace splní povinný podíl zaměstnávání 

osob se zdravotním postižením.  

T: průběžně 2018 

6. S ohledem na stanovený termín zahájení rekonstrukce, pravděpodobně dojde již v roce 2018 

k postupnému snižování kapacity poskytovaných služeb (zastavení nových příjmů uživatelů) a 

s tím související postupné snižovaní počtu zaměstnanců.  

T: průběžně 2018 

Vzdělávání zaměstnanců bude probíhat v souladu s osobními plány rozvoje a potřebami uživatelů 

služeb a organizace. 

Hlavní oblasti vzdělávání - pracovníci v sociálních službách 

 

 Akreditované vzdělávací kurzy: Bazální stimulace, Validace, Paliativní péče, Kinestetická 

mobilizace. 

 

 Vlastní školící akce a workshopy. 

 

 Výměnné stáže PSS mezi organizacemi poskytující soc. služby seniorské populaci. 

 

 

Hlavní oblasti vzdělávání – sociální pracovníci: 

 

 Akreditované vzdělávací kurzy: Řešení NSS klientů s nízkými příjmy (exekuce, úhrady), 

Poradenství pro pozůstalé, SQ, Reminiscenční terapie, Trénování paměti, Psychosociální 

podpora – provázení umírajících, podpora blízkým 

 

 Školící akce, workshopy: 

o Plánování průběhu sociální služby ve vazbě na řešení nepříznivé sociální situace 

klienta – provázanost jednání se zájemcem o službu s plánováním a vyhodnocováním 

průběhu poskytování služby  

o Práce s očekáváním žadatelů / klientů od služby – vymezování limitů služby 

 

 Stáže (exkurze) v organizacích poskytující sociální služby na území města Ostravy. 

 

D) Zabezpečení vnitřního kontrolního systému organizace  

 

Vnitřní kontrolní systém, včetně plánu kontrol je nově upraven organizační směrnicí, účinnou od 

1. 1. 2018.  

 

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.  

                     T: průběžně 2018 

 

 

 

E) Rozvojové cíle na období 2019 - 2020.  
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1. Rekonstrukce Domova Korýtko - zajištění průběhu 

 

Předpokladem je, že v roce 2019 již budou vybrány vhodné náhradní prostory pro vystěhování objektu 

před zahájením rekonstrukce. Postupná příprava uživatelů sociálních služeb a zaměstnanců na 

stěhování. Komunikace s rodinnými příslušníky. Z pohledu poskytovatele soc. služby zajistit, aby 

stěhování a poskytování soc. služeb v náhradních prostorách bylo co nejméně náročné pro uživatele. 

 

 

2. Udržování kvality poskytovaných sociálních služeb v náhradních prostorách 
 

Snaha, aby poskytované služby byly poskytované v dostatečné kvalitě, i přes ne zcela vyhovující 

podmínky. Na základě individuálně určených potřeb klientů ověřovat a upravovat dlouhodobé cíle, 

zásady a způsob poskytování sociálních služeb. Do praxe služeb zavádět postupy v souladu s 

konceptem Bazální stimulace a validace dle Naomi Feil. 

 

3. Stabilizace personálu a snížení fluktuace zaměstnanců. 

 

Zvyšování úrovně organizační kultury a hodnot v organizaci (podpora sounáležitosti zaměstnanců se 

službou a jejími dlouhodobými cíli, podpora kooperace) 

 

 

 
Přílohy:  Příloha č. 1 Sazebník úhrad za poskytované služby k 1. 2. 2018. 

Příloha č. 2 Ceník fakultativních činností Domova Korýtko k 1. 2. 2018. 

Příloha č. 3 Organizační struktura Domova Korýtko  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 
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ÚHRADA SLUŽEB 
 

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách v platném znění 

s účinností od 1. 2. 2018 stanovuji úhrady následovně:  

Úhrady jsou rozděleny podle typu pokoje (jednolůžkový se samostatným příslušenstvím, 

jednolůžkový se sdíleným příslušenstvím, dvoulůžkový) a stravy (bez stravy, základní, s 

druhou večeří, výživná). Úhrada za kalendářní měsíc je stanovena s ohledem na skutečný 

počet dnů v kalendářním měsíci. 

 

UBYTOVÁNÍ VE 2 LŮŽKOVÉM POKOJI se sdíleným příslušenstvím (vše v Kč) 

TYP 
Denní úhrada Měsíční úhrada 

ubytování strava celkem 28 dní 29 dní 30 dní 31 dní 

Bez stravy* 145,- 0,- 145,- 4060,- 4205,- 4350,- 4495,- 

Základní** 145,- 152,- 297,- 8316,- 8613,- 8910,- 9207,- 

S druhou večeří 145,- 160,- 305,- 8540,- 8845,- 9150,- 9455,- 

Výživná 145,- 167,- 312,- 8736,- 9048,- 9360,- 9672,- 

 

UBYTOVÁNÍ V 1 LŮŽKOVÉM POKOJI se sdíleným příslušenstvím (vše v Kč) 

TYP 
Denní úhrada Měsíční úhrada 

ubytování strava celkem 28 dní 29 dní 30 dní 31 dní 

Bez stravy* 160,- 0,- 160,- 4480,- 4640,- 4800,- 4960,- 

Základní** 160,- 152,- 312,- 8736,- 9048,- 9360,- 9672,- 

S druhou večeří 160,- 160,- 320,- 8960,- 9280,- 9600,- 9920,- 

Výživná 160,- 167,- 327,- 9156,- 9483,- 9810,- 10137,- 

 

UBYTOVÁNÍ V 1 LŮŽKOVÉM POKOJI se samostatným příslušenstvím (vše v Kč) 

TYP 
Denní úhrada Měsíční úhrada 

ubytování strava celkem 28 dní 29 dní 30 dní 31 dní 

Bez stravy* 166,- 0,- 166,- 4648,- 4814,- 4980,- 5146,- 

Základní** 166,- 152,- 318,- 8904,- 9222,- 9540,- 9858,- 

S druhou večeří 166,- 160,- 326,- 9128,- 9454,- 9780,- 10106,- 

Výživná 166,- 167,- 333,- 9324,- 9657,- 9990,- 10323,- 

*Úhrada je stanovena s ohledem na klienty, jejichž stravovací potřeby jsou uspokojovány pomocí tzv. klinické 

enterální výživy (např. sondou, PEG, plný sipping). 

** Základní strava zahrnuje snídani, nápoje, oběd, svačinu, večeři. Podle potřeby klientů může být upravena na ½ 

porce s doplněním nutriční podpory. 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 
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DALŠÍ SLUŽBY A ČINNOSTI POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU 

 

 KOPÍROVÁNÍ na recepci: černobílá fotokopie   

  A4 jednostranná 2,- Kč A4 oboustranná 4,- Kč             

   A3 jednostranná 4,- Kč  A3 oboustranná 8,- Kč 

 TISK u sociálních pracovnic:  

 černobílý tisk     A4 jednostranná 2,- Kč A4 oboustranná 4,- Kč             

   barevný tisk      A4 jednostranná 7,- Kč A4 oboustranná 14,- Kč 

 SOUKROMÉ TELEFONÁTY: služba se platí od provolaných minut (5,- Kč/1 minutu) 

 OPRAVA A ÚDRŽBA ODĚVU, bytového textilu a osobního zboží (nevztahuje se na 

drobné opravy oděvů ve smyslu zákona o soc. službách, v závislosti na době trvání úkonu):  

 

Doba 

 

Cena Možné úkony služby 

20 minut 64,- Kč úprava délky kalhot, úprava výstřihu halenky 

30 minut 96,- Kč zúžení či rozšíření kalhot v pase; nebo zúžení či rozšíření šatů;  

zkrácení šatů; nebo zúžení či rozšíření sukně; nebo opravy zipů  

 Obstarávání osobních záležitostí s klientem S VYUŽITÍM OSOBNÍHO 

AUTOMOBILU DOMOVA (nadstandardní služba; nevztahuje se na zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím ve smyslu zákona o sociálních službách):  

nástupní sazba 50,- Kč + 8,- Kč za 1 km  

 MIMOŘÁDNÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU  

Nadstandardní služba; v případě úmyslného znečištění nebo znečištění pod vlivem alkoholu 

či omamných a psychoaktivních látek - úklid znečištěných prostor, vytření podlahy; 

převlékání lůžkovin; mytí postele či nábytku, apod. 

Každých započatých 15 minut/ 30,- Kč  
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Organizační členění 

Domova Korýtko, příspěvkové organizace 

 

Platná k 1. 1. 2018   171 zaměstnanců          

 

   Ředitel 

 

Střediska 

služeb 

 
vedoucí služby  

7   úv. 7,0 

 

 
pracovník v soc. 

službách  

/§ 116 odst. 1 a/ 

100   úv. 100,0 

 

Úsek odborné 

ošetřov. péče 

vedoucí 

1 úv. 1,0 

 

všeobecná sestra 

17   úv. 17,00 

 nutriční terapeut 

1    úv. 1,0 

 ambulantní sestra 

1    úv. 1,0 

 fyzioterapeut 

2    úv. 2,0 

 

Úsek odborných 

sociálních služeb 

vedoucí 

1   úv.  1,0  

         

 

sociální pracovník 

5   úv. 5,0  

 

 pracovník 

v sociálních 

službách  

/§ 116 odst.1 b/ 

2   úv. 2,0  

Úsek 

ekonomický 

  
 účetní  

1   úv. 1,0 

personální a 

admin.prac.  
1   úv. 1,0 

 

Úsek provozně 

technický 

 vedoucí 

1   úv. 1,0 

         

 

 
provoz prádelna kuchyně 

 
ved. provozu 

1   úv. 1,0 

ved.prádelny  

1  úv. 1,0 

 
dělník 

prádelny 

5   úv. 5,0 

 

 
krejčí 

1   úv. 1,0 

 

kuchař 

6   úv.  6,0 

 

 
pomocný 

kuchař 

3   úv. 3,0 

 

ved. kuchař 

1   úv. 1,0 

 

ergoterapeut 

1    úv. 1,0 

Sociální pracovník 

agenda 

3 úv. 3,0  

mzdový a  

admin. prac. 

1   úv.  1,0 skladní 

1   úv. 1,0 

údržbář 

2   úv. 2,0 

bezpečnostní  

pracovník 

4   úv. 4,0 
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ORGANIZAČNÍ  SCHÉMA  -  služba DOMOV PRO SENIORY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1    ŘEDITEL           0,84   

1 vedoucí úseku    0,84 

   odb.soc.služeb    

3 sociální pracov.   2,52 

   -  agenda    

4 sociální pracov.   4,00 

   - stř. služby   

2 pracovník v soc. 

službách             1,68 

   - léčba prací     

1 vedoucí úseku   0,84  

odb.  ošetřov. péče  
0,840,840,84odb.oše

třov.péče 

16 všeobecná      13,48 

     Sestra   

1 ambulantní        0,84 

   Sestra   

1 nutriční              0,84 

   terapeut     

2 fyzioterapeut     1,68  

1 ergoterapeut      0,84 

1 vedoucí  služby  1,0 

11   pracovník v soc.      

službách  a)     11,00 

1 vedoucí služby  1,0 

B

2 

11   pracovník v soc.      

službách  a)     11,00 

 

B

3 

1 vedoucí  služby  1,0 

11   pracovník v soc.      

službách  a)      11,00 
 

1 vedoucí  služby  1,0 

15 pracovník v soc.      

službách  a)     15,00 

 

 
1 vedoucí  služby  1,0 

16 pracovník v soc.      

službách a)      16,00 

 

 1 vedoucí  služby  1,0 

17 pracovník v soc.      

službách  a)  17,00 

 

B

4 

C

1 

C

2 

C

3 



 

 

14 
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ORGANIZAČNÍ  SCHÉMA  -  služba DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1    ŘEDITEL           0,16    

1 vedoucí úseku    0,16 

   odb.soc.služeb    

3 sociální pracov.   0,48 

   -  agenda   

 

1 sociální pracov.   1,0 

   - stř.služby 

2 pracovník v soc. 

službách           0,32 

 

0,32 

1 vedoucí úseku   0,16  

  odbor.  ošetř. péče 

4 všeobecná   sestra       

3,52 

   sestra 

1 ambulantní        0,16 

   sestra 

1 nutriční              0,16 

   terapeut     

2 fyzioterapeut     0,32 

1 ergoterapeut      0,16 

1 vedoucí  služby   1,0 

19 pracovník v soc.      

službách           19,00 

 


