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Úvodní slovo ředitelky 
  

 

Vážení přátelé, 

 

ráda bych Vás prostřednictvím této výroční zprávy seznámila s činností Domova pro 

seniory Seniorcentrum Slavkov, příspěvkové organizace v roce 2020. 

Asi nikdo si nedokázal při oslavách Nového roku 2020 představit, co nám následující 

měsíce přinesou. Jako tradičně jsme od počátku roku 2020 pokračovali v naší práci a těšili se 

na příští dny a výzvy, které nás čekaly. V březnu však přišel zlom. Nejistota, strach, obavy, 

nedostatek informací o novém onemocnění změnily životy nejen jednotlivců, ale i život 

v našem domově jako takový. Nová opatření, zákazy návštěv, nutnost izolace klientů na 

pokojích či patrech, omezení společenských akcí se projevily na celkové atmosféře Domova. 

Bylo nutné klienty podpořit, hovořit s nimi, snažit se jim ještě více porozumět a posílit jejich 

pocit bezpečí. Za to patří velké díky všem zaměstnancům, především těm na úseku přímé 

péče, kteří jsou s našimi klienty v nejbližším kontaktu. I přes různé názory a postoj 

k onemocnění Covid-19 si troufám říci, že jsme obavy měli úplně všichni. Strachovali jsme se 

o naše seniory, kteří patří mezi nejohroženější skupinu vůbec. 

Dlouhé měsíce se nám dařilo onemocnění úspěšně vyhýbat. Až do října nebyl touto 

nemocí nakažen žádný klient ani zaměstnanec. V případě podezření, že by něco mohlo být 

„špatně“ byli zaměstnanci raději izolováni doma a do práce nastoupili až po negativním testu. 

Také zdravotní stav klientů jsme sledovali o to více, zdravotní sestry pravidelně měřili jejich 

teplotu… 

Přes veškeré snažení a přísná hygienická opatření se nákaza bohužel nevyhnula ani 

našemu Domovu. Během pár dní onemocnělo 17 zaměstnanců a 18 klientů. Z přímé péče 

zůstaly práce schopné pouze dvě pracovnice v sociálních službách a jejich vedoucí. Bylo 

nutné požádat o pomoc ostatní, jinak bychom se o naše klienty nedokázali postarat. Velmi si 

vážíme pomoci všech – dobrovolníků a jiných pracovníků, které nám poslal Moravskoslezský 

kraj ve spolupráci s Domovem Bílá Opava, příslušníků Armády ČR i bývalých zaměstnanců. 

Přesvědčili jsme se, že pokud je potřeba, umíme „táhnout za jeden provaz“ a nakonec se nám 

podařilo vše zvládnout a o klienty bylo po všech stránkách postaráno. Děkujeme všem, kteří 

nám pomohli či svou pomoc nabídli. V průběhu prosince se život v Domově z hlediska 

nákazy onemocněním Covid-19 zlepšil, bylo upuštěno od nejpřísnějších hygienických 

opatření a mohli jsme tak společným posezením oslavit vánoční svátky, předat dárky klientům 

i zaměstnancům a být zase jednou spolu (i když s určitými omezeními). Všichni jsme si přáli 

jediné – vidět se svými milovanými a vědět, že jsou v pořádku… 

 

Již v úvodu bych chtěla z celého srdce poděkovat VŠEM zaměstnancům za kvalitně 

odvedenou práci, zvládnutí krizové situace a také za to, že i v těžkých chvílích umí držet 

pospolu. Děkuji, že jsme náš Domov posunuli zase kousek dopředu a že jsme díky týmovému 

úsilí dokázali často na koronavirus „zapomenout“ a užít si společné chvíle jako dříve. Děkuji 

také všem našim klientům, kteří s námi vše zvládli, byli trpěliví, shovívaví k tomu, že se nám 

občas něco nepovedlo, a přitom sví a takoví, jaké je máme rádi. 

 

 

Mgr. Lucie Šenková 

ředitelka 
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I. Předmět činnosti, poslání, cíle a okruh osob, jimž poskytujeme 

sociální službu 
 

 

1.1 Předmět činnosti 
 

Předmět činnosti zůstává stejný a je vymezen zřizovatelem Obcí Slavkov ve zřizovací 

listině ze dne 23. 3. 2005 s účinností od 1. 7. 2005 a dodatky č. 1, 2, 3 a 4 ke zřizovací listině. 

Hlavním účelem zřízené organizace je poskytování pomoci a podpory fyzickým 

osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb pro občany obce 

Slavkov a přilehlého okolí. 

 

 Předmět činnosti: Základním předmětem činnosti je poskytování sociálních služeb podle 

§ 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách – domovy pro seniory. 

 Registrace služby: pod č. j. MSK 195737/2007, ze dne 19. 12. 2007 

 Identifikátor: 7651821 (domovy pro seniory), 

 Statutárním orgánem organizace je ředitelka, kterou jmenuje a odvolává Rada Obce 

Slavkov. Ředitel je také ze své činnosti odpovědný Radě obce, starostovi, zastupitelstvu. 

Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje písemnosti za organizaci. 

 

Pobytová sociální služba obsahuje podle § 49 „domovy pro seniory“ tyto základní 

činnosti: 

 poskytnutí ubytování, 

 poskytnutí stravy, 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

 aktivizační činnosti, 

 sociálně terapeutické činnosti, 

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

 mezi další povinné činnosti patří základní sociální poradenství. 

 

Vedlejší činnosti, které má Domov zaregistrovány: 

 vzdělávací kurzy, 

 pořádání kulturních a výchovných akcí, 

 hostinská činnost, 

 praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží, 

 rehabilitace včetně zapůjčování kompenzačních pomůcek. 

 

Fakultativní a jiné služby, které nabízíme: 

 možnost dopravy služebním osobním autem pro individuální potřeby klientů – v roce 

2020 nevyužito, 

 pravidelné poskytování služeb kadeřnice, pedikérky a kosmetičky za jimi stanovenou 

cenu a kvalitu, prodej zboží externími firmami (zejména textil, spodního prádlo). 

 

1.2 Poslání Domova pro seniory Seniorcentrum Slavkov, p. o. 
 

Posláním Domova pro seniory Seniorcentrum Slavkov je zajistit celoroční 

pobytovou službu seniorům ze Slavkova a okolí, kteří z důvodu snížené soběstačnosti a 
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dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu nejsou schopni žít ve svém domácím prostředí. 

Seniorům nabízíme sociální službu v důstojném prostředí, v přátelské atmosféře Domova 

s menší kapacitou. Při poskytování služeb klademe důraz na individualizovanou podporu a 

péči při zvládání běžných denních činností, podporu při udržování rodinných kontaktů a 

aktivní využívání volného času se společenským a kulturním vyžitím. 

 

1.3 Cíle služby 
 

 udržení dané míry soběstačnosti uživatele po co nejdelší dobu (soběstačnost v různých 

oblastech), 

 harmonie v mezilidských vztazích uživatele, 

 udržení či navázání vztahů s blízkými osobami uživatelů, 

 aktivní prožívání volného času, účast na kulturních, společenských a duchovních akcích, 

 propojení veřejného života s životem v Domově, navázání na veřejné služby v obci – 

využití dalších zdrojů v obci – kadeřnice apod. 

 

1.4 Okruh osob, kterým je služba určena 
 

Cílovou skupinu tvoří mladší a starší senioři (65 let a více) se sníženou soběstačností 

zejména z důvodu věku, a nepříznivým zdravotním stavem, kteří nejsou schopni žít ve svém 

přirozeném domácím prostředí a potřebují úplnou nebo částečnou podporu a jsou závislí na 

pomoci jiné fyzické osoby. 

 

 

Masopust 
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1.5 Okruh osob, kterým služba není určena 
 

Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov může odmítnout poskytování sociální 

služby, pokud: 

 neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu 

osob v registru poskytovatelů sociálních služeb, 

 nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, 

 zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje 

poskytnutí takové sociální služby, 

 osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před 

touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností 

vyplývajících ze smlouvy. 

 

Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov neposkytuje sociální službu, pokud: 

 zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, 

 zájemce není schopen pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční 

nemoci, 

 chování zájemce by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo 

kolektivní soužití. 

 

 

II. Kapacita Domova a struktura jeho obyvatel 
 

 

Počet a skladba našich klientů se nemění. Je dána počtem pokojů a příslušných lůžek. 

Pro občany Slavkova je kapacita Domova zcela dostačující, pokud potřebují pomoc a splňují 

všechny kritéria přijetí, je jejich žádosti vždy přednostně vyhověno. 

 Kapacita Domova – 32 klientů (27 žen, 5 mužů). 

 

Standardem jsou v současné době maximálně dvoulůžkové pokoje, žádný pokoj nesmí 

být průchozí. Toto kritérium náš Domov od roku 2018 zcela splňuje. Přibývá zájemců z řad 

našich obyvatel i nově příchozích o ubytování na jednolůžkovém pokoji. 

 Počet pokojů – 20 (8 jednolůžkových, 12 dvoulůžkových). 
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V případě zájmu o přihlášení obyvatele k trvalému pobytu v Seniorcentru je podána 

žádost místně příslušnému obecnímu úřadu. 
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Výlet k rybníku Vrbovec ve Slavkově 

 

 

III. Sociální péče 
 

 

Stejně jako v předchozích letech, i v tomto roce bylo našim hlavním cílem zejména 

zlepšování a zkvalitňování poskytovaných služeb. Všichni zaměstnanci, poskytující přímou 

péči, se řídí pracovními postupy, dokumenty a pravidly souvisejícími se standardy kvality, na 

jejichž znění se také podílejí. V letošním roce jsme srozumitelnost, věcnost a účinnost těchto 

dokumentů kvalitně prověřili díky proběhlé pandemii Covid-19, během které se v našem 

zařízení objevilo mnoho cizích a práce neznalých osob – studentky (6), příslušníci Armády 

České republiky (6). Všichni tito lidé, se během velmi krátké doby dostatečně začlenili do 

pracovního procesu a společnými silami se nám podařilo vzniklou krizi překonat. Zjištěné 

nedostatky jsme po návratu do normálního režimu opravili či uzpůsobili. I přes vzniklá 

omezení a překážky, jsme se snažili našim klientům poskytnout co nejkvalitnější péči, tak 

abychom jim co nejvíce ulehčili v době, kdy byli izolováni od svých nejbližších. 

 

Nároky na poskytovanou službu se společně se zhoršujícími se zdravotními stavy našich 

klientů, zvyšují. Stále častěji jsou také přijímáni žadatele s výrazně omezenou mobilitou, 

různými formami demence či bez zázemí. Tyto skutečnosti mají vliv na zvyšující se 

materiální i prostorové vybavení a také na rozsah jim poskytované pomoci a péče. Kromě 

zkvalitňování péče jsme se tedy věnovali také zlepšování prostředí. Došlo k investicím do 

vybavení domova a pomůcek pro zlepšení sebeobsluhy klientů. Byly zakoupeny elektrické 

polohovací postele a noční stolky (2). Ty postupně nahrazují původní lůžka, která nejsou 



9 

pojízdná a nemají polohovatelné rošty. Také byly pořízeny mobilní stolky k lůžku (3), které 

jsou využívány zejména v době nemoci klientů, při jejich dlouhodobém pobytu na lůžku. Pro 

větší pohodlí klientů a prevenci vzniku dekubitů, byly zakoupeny polohovací a 

antidekubitní pomůcky, které jsou individuálně a dle potřeby používány. Stávající toaletní 

křesla bylo potřeba nahradit novými (3). Obnovu potřebovaly také konvice na čaj, které již 

neudržely dostatečně dlouho teplotu nápojů, byly tedy zakoupeny nové (15), pro lepší 

samoobsluhu – s pumpičkou. Všechny nově zakoupené pomůcky nám pomáhají udržovat 

danou míru soběstačnosti u klientů, samozřejmě ruku v ruce s lidským přístupem a empatií 

našeho personálu. 

 

Vzhledem k vzniklé situaci jsme rozšířili počet germicidních lamp (2), které 

nepřetržitě čistí vzduch v našich prostorách, v místnosti pro návštěvy nebo v izolačních 

pokojích. Každý pokoj a některé další prostory jsou u vstupu vybaveny dávkovačem na 

dezinfekci, i přesto se do ostatních prostor – chodby, vestibul, schodiště – pořídili 

automatické dávkovače dezinfekce (4) + dávkovač na dezinfekci se zabudovaným 

měřením tělesné teploty, umístěn u vstupu do budovy. Dále pak byly zakoupeny pomůcky 

pro splnění požadavků bariérového režimu při výskytu nákazy Covid-19 – koše na prádlo a 

odpad, sady na úklid na izolační pokoje, boxy na ochranné pomůcky aj. To vše nám 

pomáhalo a pomáhá v boji proti šíření onemocnění Covid-19. 

 

Procházka obcí 

 

Velký důraz stále klademe na aktivizační a kulturní činnosti. Snažíme se uživatelům 

našeho domova zpříjemnit jejich volné chvíle, zkvalitnit trávení jejich volného času, a také 

podporovat, potažmo co nejdelší dobu udržet jejich kognitivní schopnosti a umožnit jim 
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zažívat pocit vítězství z každé činnosti, do které investují svoji energii a odhodlání. 

Aktivizační činnost je nejlepší prostředek pro uchování soběstačnosti klienta, zároveň 

posiluje jeho psychickou i fyzickou kondici a podporuje jej ve vytváření sociálních vazeb a 

navazování nových přátelství. 

 

Spektrum nabízených aktivit je dostatečně pestré. Aktivity jsou vybírány s ohledem na 

potřeby seniorů, při přípravě činnosti je potřeba myslet na zručnost a práceschopnost klientů. 

Práce se tak stává náročnější a zdlouhavější. Za účelem rozšiřování a zkvalitňování naší 

nabídky se seznamujeme s novými trendy a poznatky týkající se specifik aktivizace lidí 

seniorského věku. Průběžně kupujeme pomůcky pro skupinovou či individuální aktivizaci a 

naše klienty s nimi seznamujeme. Aktivity probíhají buď formou práce s jednotlivcem, nebo 

ve skupině. Při aktivizační činnosti využíváme také dobrovolníky (do března 2020 působila 

v našem Domově 1 dobrovolnice). 

 

Individuální aktivizaci jsme se museli v roce 2020 věnovat opravdu intenzivně. 

Všichni zaměstnanci přímé péče vyplňovali volný čas klientů např. četbou, povídáním si, 

hraním společenských her, společným sledováním televize, prohlížením fotografií nebo třeba 

úklidem skříně a tříděním šatníku. Pokud to jen šlo, trávili jsme čas pobytem mimo vnitřní 

prostory domova a procházkami. 

 

Zahradničení 

 

I přes různá omezení se nám v rámci možností podařilo udržovat tradiční společné 

aktivity. Mezi ty patřily posezení s klienty, oslavy narozenin, hudební kavárničky, filmové 

kluby, přednášky, ranní rozcvičky, výlety k rybníku, smažení vajec, grilování, procházky obcí, 
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oslavy tradičních svátků (Svátek zamilovaných, MDŽ, Den matek, Štědrý den), Den 

otevřených dveří, Kuželkový turnaj, zahradničení, pečení, zpracovávání plodů naší zahrady, 

návštěvy solné jeskyně či muzeí. Pokud to situace dovolila docházel do Domova místní kněz, 

který našim klientům dodává duchovní podporu. Mrzí nás přerušení spolupráce se Základní a 

Mateřskou školou Slavkov, protože jejich vystoupení mají naši obyvatelé obzvlášť rádi. 

Tyto společné aktivity probíhaly v době před začátkem pandemie či v době, kdy nás 

různá nařízení příliš neomezovala. Ze všech těchto akcí jsme si odnesli mnoho pozitivní 

energie a všichni jsme si je společně užili. Zejména oslava 15. výročí otevření Domova se 

po všech intenzivních přípravách náramně povedla. I když probíhala v komornějším stylu jen 

s pozvanými hosty, velmi se vydařila a hudební vystoupení Mára show (známá ze Šlágru) a 

vystoupení krále dechovky Josefa Zímy sklidilo veliké ovace. 

Den otevřených dveří 

 

Na dlouhou dobu byly oslavy našeho výročí posledními, kde jsme se společně sešli, 

radovali se a veselili. V polovině měsíce října přišla změna… Vir Covid-19, kterého jsme se 

báli již na jaře, „přišel“ do našeho Domova. V krátké době onemocnělo 17 zaměstnanců a 18 

klientů. Práceschopná nezůstala žádná všeobecná sestra a pracovnice sociální peče zbyly 

pouze dvě, spolu se svou vedoucí. Přišlo smutné období. Všichni jsme si přáli, aby co 

nejdříve skončilo. Situace byla velmi vážná. Byli jsme nuceni nastavit různá opatření, 

nakoupit velké množství jednorázových ochranných pomůcek a zajistit náhradní personál, 

který by se staral o nemocné i zdravé obyvatele domova. Vše jsme zvládli, i když si některé 

pečovatelky opravdu „sáhly až na dno svých sil“. Pro náš domov – jeho zaměstnance, klienty 

i materiální vybavení to byla obrovská zkouška, kterou jsme za pomoci studentek (6), 

Armády ČR (6) a „vypůjčeného“ personálu z Domov Bílá Opava, zvládli. Ke konci roku se 

náš Domov vracel do zajetých, nám dobře známých kolejí a my jsme tak mohli opět setkat při 

slavnostním vánočním posezení. 
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                    Valentýnské pečení 

 

 

 

 

Smažení vajec 

 

 

Ples seniorů 
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3.1 Sociální práce 
 

V roce 2020 jsme na úseku sociální práce plynule navázali na předešlý rok. Stále 

pomáháme jak našim klientům, tak zájemcům o naši službu či ostatním – ať už radou nebo 

přímou pomocí spočívající např. ve správném vyplnění formulářů. Všem poskytujeme 

základní sociální poradenství a pomáháme jim zejména při vyřizování různých úředních 

záležitostí takovým způsobem, aby se cítili bezpečně a všemu porozuměli. Tento rok byla 

komunikace s našimi klienty, kteří byli dlouhé měsíce odtrženi od svých blízkých obzvláště 

důležitá. Snažili jsme se, abychom jim byli oporou, našli si čas pro popovídání, vyslechnutí 

nebo třeba jen pro úsměv. Při zákazu návštěv jsme jim kontakt s blízkými zajišťovali 

prostřednictvím videohovorů skrze tablet či mobilní telefon. 

 

I přes náročný rok 2020, jsme pokračovali v kvalitní spolupráci s pracovníky Úřadu 

práce. Pružné vyřizování příspěvků na péči pokračovalo i přes nouzový stav, jen sociální 

šetření někdy probíhalo skrze telefonní hovor. V roce 2020 bylo podáno ve spolupráci 

s našimi obyvateli celkem 6 návrhů na zvýšení příspěvku na péči, 2 klienti si o zvýšení 

požádali ještě před nástupem. Čtyři žádosti byly úspěšné, úspěšně byla vyřízena také žádost 

z roku 2019, jejíž výsledek jsme obdrželi v březnu roku 2020. Jedna žádost byla pozastavena 

z důvodu úmrtí klienty. Na jedno rozhodnutí Úřadu práce ještě čekáme. Návrh na změnu výše 

příspěvku na péči podáváme vždy, když se zdravotní stav a s ním míra soběstačnosti změní. 

Mezi další významnou agendu v roce 2020 patřilo vyřizování dávek hmotné nouze, změny 

trvalého bydliště spolu s vyřízením nových dokladů, změny v dosílání důchodů, předplatné 

novin apod. 

 

Povídání na terase 
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Vyřizování nových žádostí bylo problematičtější. Díky zákazům návštěv, obav 

žadatelů či jejich rodinných příslušníků z možné nákazy nebo z důvodu našich vnitřních 

nařízení se sociální šetření často odkládalo, někdy řešilo telefonicky, někdy se z důvodu 

dřívějšího umístění žadatele do jiného zařízení či z důvodu jeho úmrtí nestihlo uskutečnit. 

Vyřizování žádostí z roku 2020 proto pokračuje v roce 2021. Podařilo se nám aktualizovat 

celý pořadník čekatelů. Počet nově přijatých žádostí odpovídá dlouhodobějšímu průměru, 

mnoho rodinných příslušníků uvádí, že na náš domov slyší jen samou chválu, z čehož máme 

velkou radost. Přednost při přijímání mají stále obyvatelé Slavkova. V současné době žádného 

takového zájemce, který by potřeboval naši pomoc, v pořadníku nemáme. Celkem bylo 

provedeno 45 sociálních šetření v rámci osobního kontaktu, s ostatními zájemci jsme 

v kontaktu telefonickém. Pořadník je stále rozdělen na „aktivní“ a „neaktivní“. S mnoha 

žadateli jednáme opakovaně, při sociálním šetření využíváme také notebook, fotografie, 

letáky, brožurky apod. 

 

 

Problematičtější či zdlouhavější byl také proces přijímání nových uživatelů služby. 

Důvodů bylo několik – čekání na výsledky testů z hlediska Covid-19, nutnost mít 

zabezpečeny izolační pokoje, přítomnost nákazy v Domově a s tím spojený zákaz přijímání 

nových klientů, ale také strach a obavy z možné nákazy a omezení styku s blízkými lidmi 

vedla k tomu, že se žadatelé rozmýšleli delší dobu, jestli naší služby opravdu v této době 

využijí. 

 

Aktualizace metodik byla v roce 2020 pomalejší, díky situaci spojené s koronavirem 

nebylo dost prostoru konzultovat v týmu nové poznatky. Práce byla zaměřena na tvorbu 

nových metodik týkající se krizové situace v případě nákazy koronavirem, návštěv obyvatel 

v době nouzového stavu apod. V tomto období nám velmi pomáhala Asociace poskytovatelů 

sociálních služeb v ČR a Profesní svaz sociálních pracovníků v sociálních službách. Ty nám 

mnohdy poskytovaly prvotní informace, jak danou problematiku uchopit, informovali nás o 

chystaných změnách dopředu. Naopak samotné Ministerstvo práce a sociálních věcí 

poskytovalo mnohdy informace opožděně a nejasně. 

 

Odborné praxe na úseku sociální práce v podstatě neprobíhaly. Na jaře sice nastoupily 

studentky, po vyhlášení nouzového stavu jim byla praxe zrušena. 

 

 

                                                 
[1] 

(z důvodu zdravotního stavu nutno péči zajistit jinou formou sociální služby – většinou domovy se zvláštním režimem),
 

[2]
 (nebylo možné provést sociální šetření z důvodu úmrtí žadatele, nebo žadatel zrušil žádost před provedením sociálního 

šetření z důvodu umístění do jiného zařízení nebo si podání žádosti rozmyslel). 

ROK 

NOVĚ 

PŘIJATÉ 

ŽÁDOSTI 

ZAMÍT- 

NUTO 

ŽÁDOSTÍ
[1]

 

NEZAŘA-

ZENO
[2]

 

POČET 

PROVE-

DENÝCH 

SOCIÁLNÍCH 

ŠETŘENÍ 

CELKEM 

POČET 

ŽÁDOSTÍ V  

POŘADNÍKU 

K 31.12. 

CELKEM 

ŽÁDOSTI 

Aktuální 
Ne          

-aktuální 

2017 53 4 4 70 254 34 220 

2018 76 4 12 92 229 38 191 

2019 69 10 8 81 243 50 193 

2020 64 7 11 45 220 26 194 

Tato čísla se každý měsíc s nově došlými či naopak vyřazenými žádostmi mění. 
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IV. Zdravotní péče 
 

 

Zdravotní péči klientům poskytují i nadále tři všeobecné sestry sloužící ve 

dvousměnném nepřetržitém provozu od 6:00 do 22:00 hodin. K flukturaci pracovníků na 

úseku zdravotní péče již nedocházelo a situace se stabilizovala. Zdravotní stav klientů 

pravidelně sleduje praktická lékařka MUDr. Cihlářová, která do Domova dochází v 

nepravidelných ordinačních hodinách, v případě akutní potřeby navštíví nemocného vždy. 

 

Rok 2020 byl pro všechny těžký. Vzhledem k celosvětové pandemii Covid-19 byly 

plánované lékařské kontroly přesouvány nebo rušeny, s odbornými ambulancemi jsme 

komunikovali pouze telefonicky. Prováděly se pouze nejnutnější zákroky. Od března 2020 

jsme museli přistoupit na přísná hygienické opatření řízené Krajskou hygienickou stanicí, 

Moravskoslezským krajem či Ministerstvem zdravotnictví. Ochranné pomůcky a neustálá 

dezinfekce rukou se staly nezbytnou součástí naší práce. Kromě běžných denních činností 

v rámci péče o naše seniory bylo nutno provádět pravidelné Rapid testy z krve 

zaměstnancům i klientům. Veškerým návštěvám jsme museli měřit tělesnou teplotu a sledovat 

jejich zdravotní stav. V říjnu, kdy onemocněly všechny všeobecné sestry, byla situace na 

úseku zdravotní péče opravdu kritická. Díky kolegyním z Domova Bílá Opava a 

zaměstnancům pracujícím na dohody se tato krize překonala a my za vše moc děkujeme. 

Od listopadu se dle nařízení vlády testují zaměstnanci, kteří nemoc ještě neprodělali 

tzv. POC testy, jejichž výsledek je znám do 15-ti minut. Tyto testy se používají také při 

testování návštěv, které do našeho Domova docházejí za našimi klienty – toto testování 

našimi zdravotnickými zaměstnanci není z žádného nařízení povinné, v rámci týmu jsme se 

rozhodli, že zejména z důvodu psychického povzbuzení našich klientů toto umožníme. 

Návštěvy proto byly „na objednávku“ zorganizovány tak, aby nebyla omezena péče o naše 

klienty a vše probíhalo bez problémů a dlouhého čekání. 

 

 

Hudební kavárnička 



16 

Po celý rok poskytují všeobecné sestry klientům komplexní ošetřovatelskou péči, 

pravidelně sledují jejich zdravotní stav, plní ordinace lékařky, dohlíží nad správným užíváním 

léků, zajišťují recepty u odborných lékařů. Všeobecné sestry dále plánují dle indikace obvodní 

lékařky odběry biologického materiálu a následně zajišťují jejich transport do laboratoře 

Spadia a.s. Pravidelně přehodnocují ošetřovatelské plány klientů, a to vždy při zhoršení 

zdravotního stavu nebo při propuštění z hospitalizace. Kontrolují se kognitivní funkce klientů. 

Veškeré tyto úkony evidují v ošetřovatelskou dokumentaci a provedené zdravotní úkony 

vykazují k úhradě zdravotním pojišťovnám. Mezi jejich další důležité úkoly patří např. ředění 

dezinfekčních prostředků, kontrola expirace léků a sledování jejich zásob, doplňování 

zdravotnického materiálu. 

 

V rámci spolupráce s týmem pracovníků v sociálních službách se všeobecné sestry 

podílí na procvičování motoriky klientů – zejména se jedná o polohování klientů, nácvik 

chůze, procvičování horních i dolních končetin. Ty se procvičují pomocí masáží a různých 

pomůcek – míčky, balony, válečky, ve velké oblibě je stále elektrické šlapací kolo. 

 

 
Veškeré údaje jsou uvedeny v Kč 

 

V. Stravování 
 

 

Celodenní stravu pro uživatele, obědy pro zaměstnance a cizí strávníky zajišťuje 

stravovací provoz se stejným personálním obsazením jako v předchozím roce. V roce 2020 

jsme připravovali pro naše klienty stravu s možností výběru oběda a večeře ze dvou variant. 

V době epidemie jsme byli nuceni výběr omezit. Zdravotní stav našich uživatelů vyžaduje 

přípravu dietního stravování. Poskytujeme dietu č. 3 normální (14 osob); dietu č. 9 diabetická 

(5 osob), dietu č. 9/1diabetická kašovitá (2 osoby), dietu č. 1 – kašovitá (7 osob). Strava je 

dále dle potřeby mechanicky upravována (např. mletím pro 8 uživatelů). 

 

Cizí strávníci byli v roce 2020 přijati v omezené míře. V době epidemie nebylo možné, 

aby si přebírali oběd v jídelně (zákaz vstupu do budovy cizím osobám) a předávání nosičů 

probíhalo v buňce před Domovem. Po zpřísnění opatření bylo vaření pro cizí strávníky zcela 

zastaveno. 
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Po celý rok využíváme vypracované jídelníčky (na dobu 9 týdnů) a stále je 

doplňujeme, případně měníme dle chutí našich klientů. To vše ve spolupráci s úsekem přímé 

péče. Každý nápad nebo inspirace nezůstane bez povšimnutí. Rádi zkoušíme něco nového. 

Stravovací provoz intenzivně spolupracuje s úsekem přímé péče také při nejrůznějších 

společenských akcích a aktivitách – jídelníček přizpůsobujeme aktuálním svátkům či 

významným dnům, reagujeme na změnu ročních období (např. jarní snídaně při prvním 

jarním dni), zapojujeme se do smažení vajec či grilování. Námi ugrilované párky byly velkou 

lahůdkou, na kterou klienti dlouho nezapomněli. Raut a celkové pohoštění při Dni otevřených 

dveří se nám také skvěle povedlo a všichni si pochutnali. Taktéž vánoční atmosféru našeho 

Domova podpořila vůně cukroví a nejrůznějších dobrot. Krásně vyzdobené talíře byly brzy 

prázdné. 

   Valentýnské pečení       Smažení vajec 

 

     Masopust       Grilování 

   Letní poháry      Vánoční pečení 
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V říjnu u nás propukla epidemie Covidu 19 a my jsme museli přizpůsobit všechno 

včetně stravování této situaci. Bylo to náročné i vzhledem k absenci velkého počtu 

zaměstnanců. Strava se připravovala pro všechny, kteří pomáhali, pro vojáky jsme zajišťovali 

celodenní stravování. Situace se často měnila a my jsme museli rychle reagovat. Kuchaři i 

všichni ostatní všechno zvládli na jedničku. 

 

Inventář kuchyně jsme doplnili pouze o jednorázové nádobí, které se využívá při 

výdeji na covidové pokoje. 

 

 

5. 1 Počty skutečně odebraných porcí v roce 2020 
 

 
Snídaně Svačinka Oběd Svačina Večeře 

Druhá 

večeře 

Klienti  

4 (s omezením tuků) 0 0 0 0 0 0 

9 (diabetická) 2 077 2 065 2 068 2 067 2 067 0 

3 (racionální) 6 196 6 191 6 197 6 201 6 200 0 

9/1 (diabetická 

 kašovitá) 

361 361 362 362 363 0 

1 (racionální kašovitá) 2 002 2 002 2 005 2 007 2 007 0 

Součet 10 636 10 619 10 632 10 637 10 637 0 

Ostatní  

Zaměstnanci 0 0 4 046 0 0 0 

Cizí 54 54 549 60 60 0 

Součet 0 0 4 595 0 0 0 

Celkem za období 10 690 10 673 15 227 10 697 10 697 0 

 

 

VI. Sociální podmínky klientů 
 

 

Sociální podmínky klientů se snažíme neustále vylepšovat. V loňském roce se podařilo 

zlepšit bezbariérovost celého přízemí v rámci projektu „Automatizace dveřních křídel – 

Domov pro seniory Slavkov“. Realizace projektu probíhala od září do listopadu 2020, kdy 

došlo k úpravě sedmi dveří v přízemí budovy na automatický pohon včetně ochrany proti 

skřípnutí prstů. Na tento projekt o celkovém rozpočtu 519.901,- Kč nám byla poskytnuta 

dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v celkové výši 259.950,- Kč (50%). Dveře 

jsou plně v provozu a ulehčují pohyb klientů i pracovníků, kteří klienty vozí na invalidních 

vozících či polohovacích křeslech. Nemusejí dveře složitě přidržovat, dveře se neničí. Klienti 

jsou díky tomu samostatnější a nemusejí žádat personál o otevření a přidržení těchto dveří. 

Automatický systém otevírání splňuje odpovídající normy, mají pojistku, systém se dá 

vypnout, upravit podle aktuální potřeby (např. při nutnosti dveře uzamknout). 

 

Ke zlepšení prostředí klientů i zaměstnanců přispěla oprava skleněné střechy, která 

byla zatmelena a nově polepena speciální fólií, která propouští světlo, ale brání průniku tepla 

do budovy v letních měsících. Teplota ve druhém patře při horkých letních dnech stoupala až 

ke 40˚C, což bylo pro všechny velmi nepříjemné. 
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V minulém roce jsme také nechali zkontrolovat a upravit antény pro přijímání 

televizního signálu, aby klienti mohli televizní programy sledovat bez omezení. Změnu ve 

vysílání z důvodu celorepublikového přechodu na DVBT2 tak naši klienti nepocítili. 

V případě potřeby jsme dokoupili potřebné set top boxy. 

Kuželkový turnaj 

 

 

Prostředí a vybavenost Domova zůstávají ve své podstatě stejné, všímáme si však a 

reagujeme na nové trendy, potřeby klientů i zaměstnanců. Nejdůležitější nákupy jsou uvedeny 

v předchozím textu. Do vkusné výzdoby Domova se zapojují zaměstnanci i klienti. Důstojné, 

krásné a bezpečné prostředí působí pozitivně na všechny. 

 

Přízemí – přízemní prostory jsou bezbariérové. Odtud do všech poschodí jezdí výtah. 

Ten nelze bez dalších technických úprav použít k evakuaci osob. U hlavního vchodu jsou 

umístěny poštovní schránky pro všechny uživatele (uživatelé či jejich klíčoví pracovníci mají 

klíče u sebe), orientační tabule, stolek se židlemi, květiny. Vedle se nachází místnost pro 

externí služby (probíhají zde služby pedikérky, kadeřnice, kosmetičky) a šatna zaměstnanců 

(součástí je sociální zařízení). V přízemí se dále nachází jídelna spolu s prostory kuchyňského 

provozu, společenská místnost s knihovnou, televizí a počítačem s internetovým připojením. 

Společenská místnost slouží zejména pro aktivizační činnost klientů, také pro oslavy 

narozenin klientů, jako návštěvní místnost, jsou zde pořádány porady či školení zaměstnanců. 

Dominantou přízemí je velké atrium, kde probíhá většina kulturních a společenských akcí. 

V přízemí dále najdeme halu, kapli (kde se konají bohoslužby), kanceláře ředitelky, vedoucí 

stravovacího provozu, sociální pracovnice a účetní, sklad, strojovnu výtahu a úklidovou 

komoru, sociální zařízení. 
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1. poschodí – prostor prvního poschodí je přístupný schodištěm, které je vybaveno 

elektrickou schodišťovou sedačkou a madly, přístupné je také výtahem. Prostory 1. poschodí 

jsou bezbariérové. Nacházejí se zde pokoje uživatelů – 4 jednolůžkové a 6 dvoulůžkových. 

V 1. poschodí se dále nachází sesterna, koupelna se sprchou a perličkovou vanou, denní 

místnost pracovníků v sociálních službách. Součástí tohoto poschodí je také terasa 

s markýzou a čajová kuchyňka, kde mají uživatelé k dispozici televizi, posezení a kuchyňskou 

linku vybavenou mikrovlnnou troubou, rychlovarnou konvicí či myčkou nádobí. Součástí je 

také várnice s čajem a lednice, která slouží výhradně uživatelům. Další prostory – WC, 

úklidová komora, sklad čistého prádla, sklad špinavého prádla (spolu s výtahem na prádlo), 

sklad (slouží k uskladnění inkontinentních a kompenzačních pomůcek uživatelů), hlavní 

uzávěr plynu pro plynovou kotelnu. Na chodbách nechybí dostatečné osvětlení, vitrína 

s informacemi, nástěnné hodiny. Uživatelé a návštěvníci domova mohou využít i posezení 

před sesternou. 

 

V mezipatře 1. a 2. poschodí je plynová kotelna. 

 

2. poschodí – prostor druhého poschodí je přístupný schodištěm, které je vybaveno 

elektrickou schodišťovou sedačkou a madly. Schodiště slouží v případě evakuace jako 

úniková cesta. Prostor 2. poschodí je přístupný výtahem a je zcela bezbariérový. Nacházejí se 

zde pokoje klientů – 4 jednolůžkové a 6 dvoulůžkových. Pokoje mají stejné vybavení jako 

v prvním poschodí. Ve druhém poschodí se dále nachází čajová kuchyňka, kde mají uživatelé 

k dispozici posezení, televizi a kuchyňskou linku vybavenou mikrovlnnou troubou, 

rychlovarnou konvicí, troubou na pečení (využívána v rámci aktivizace), várnicí s čajem a 

lednicí, která slouží výhradně uživatelům. Dalšími prostory v tomto poschodí jsou – sklad 

čistého prádla, sklad špinavého prádla, sklad (slouží k uskladnění inkontinentních či 

kompenzačních pomůcek uživatelů) a sklad sloužící k uskladnění ochranných pracovních 

pomůcek a textilií (povlečení, ubrusy apod.). Na chodbách je dostatečné osvětlení, vitrína 

s informacemi, hodiny, zákoutí sloužící pro posezení uživatelů. 

 

Vybavení pokojů – pokoje jsou vybaveny účelovým nábytkem, polohovacími 

postelemi (mechanickými či elektrickými), uzamykatelnými skříněmi, uzamykatelnými 

nočními stolky, peřináči, knihovničkou, stoly a židlemi, stropním světlem. Na všech pokojích 

je signalizace k přivolání pomoci. 

Někteří uživatelé mají na pokoji vlastní televizor, rozhlasový přijímač, stolní 

lampičku, rychlovarnou konvici, hodiny, drobné upomínkové předměty z domova, vlastní 

nábytek menších rozměrů (křeslo, polička), květinovou výzdobu. Součástí každého pokoje 

(vyjma pokoje č. 1) je předsíň s odkládací stěnou. Pokoje mají vlastní sociální zařízení 

(bezbariérové WC, sprchový kout, umyvadlo). Uživatelé mohou podle potřeby využívat 

toaletní křesla, k ochraně soukromí uživatelů slouží mobilní zástěny. Malé chladničky jsou 

nově součástí vybavení každého pokoje. Byly pod ně v případě potřeby zhotoveny stolky, aby 

byly tyto chladničky co nejlépe přístupné imobilním klientům. 

Klientům je k dispozici signalizační zařízení pro přivolání pomoci – komunikace 

klient – všeobecná sestra či pečovatelka, kromě pevné signalizace je klientům poskytnuta také 

signalizace přenosná – signalizační zařízení tak mohou mít stále u sebe (někdo ji má 

přidělanou na chodítku, jiný ji nosí např. na krku). Pokoje jsou vybaveny požární signalizací. 

Pro soukromé telefonní hovory klienti mohou využít telefony na pokojích. 

 

Společné prostory – vstupní prostory, chodby, místnost pro služby, jídelna, 

společenská místnost s knihovnou, atrium, kaple, sedací koutky na chodbách, čajové kuchyně, 

terasa, koupelna, WC, zahrada. 
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Zpracování hrušek 

 

Výzdoba pokojů – k výzdobě pokoje může uživatel použít vlastní obrazy, poličky, 

sošky, vázičky, květiny apod. Uživatelé mohou mít také vlastní lůžkoviny, povlečení, 

polštářky apod. Snažíme se vytvořit útulné, domácí prostředí s přihlédnutím k individualitě 

každého uživatele. V případě zájmu uživatelům s výzdobou pomáháme. 

 

Zahrada – součástí areálu Domova je i prostorná zahrada, kde uživatelé odpočívají. 

K dispozici je zde altán s posezením, sezónně lavičky k posezení. Část zahrady je osázena 

ovocnými stromy, jehličnany, okrasnými keři a květinami a keři rybízu. Pro usnadnění pohybu 

jsou chodníky, nádvoří a vyhrazené parkoviště vyasfaltovány. Většina zahrady je pro klienty 

bariérová – kopcovitá. Přední část zahrady je zčásti vydlážděna, součástí této zahrady je velký 

altán. Velmi oblíbené jsou pojízdné truhlíky (tzv. mobilní zahrádky), kde uživatelé pomocí 

aktivizační pracovnice pěstují zeleninu, květiny a bylinky. K dispozici je i tekoucí voda, 

pískoviště (pro návštěvy s dětmi) a služby TOI TOI. Zahradu využíváme i při kulturních 

akcích a grilování. Zahrada je přístupná venkovním výtahem, od kterého vede chodník na 

parkoviště Domova a přístup do přední zahrady je tak bezbariérový – uživatelé nemusí 

zdolávat kopcovitý terén. Zahradu se snažíme neustále vybavovat a zvelebovat. V loňském 

roce byl na zahradu pořízen vodní prvek – kašna, k mobilním zahrádkám přibylo pařeniště a 

krmítka pro ptáky. 

 

Z důvodu potřeby zajistit důstojné místo pro návštěvy, byla na několik měsíců ve 

venkovních prostorách umístěna přenosná buňka. Byla vkusně vybavena, v případě potřeby 

se dala vytápět či naopak vyvětrat. Rodinní příslušníci si toto chválili a my tak díky ní mohli 

zprostředkovat více návštěv našim obyvatelům. Snažili jsme se tak zabránit výskytu 

onemocnění v našem Domově, protože cizí osoby nemuseli do budovy vůbec vstupovat. 
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Hudební kavárnička 

 

Materiální, technické a hygienické podmínky: 

 

Materiální podmínky – antidekubitní vzduchové matrace a pomůcky k prevenci 

dekubitů, perličkové polohovací pomůcky, rehabilitační pomůcky (šlapadlo, rehabilitační 

míče, pomůcky na cvičení, drobné vybavení pro cvičení jemné motoriky), inkontinentní 

pomůcky, převazový materiál, pomůcky a materiál pro volnočasové aktivity, knihy 

v knihovně, televize, DVD, videopřehrávač, stolní počítač s připojením na internet, sentable, 

dataprojektor s promítacím plátnem (promítání filmů, fotografií, slouží také ke školení 

zaměstnanců), germicidní lampy, čističky vzduchu, lampičky, vybavení kuchyňky – nádobí, 

mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, pečící trouba, ledničky, várnice s čajem, myčka na 

nádobí, indukční vařič, konvice na čaj. Zahradní nábytek – lavičky, stoly, křesla, houpačka, 

mobilní zahrádky a pařeniště, zahradní altány. 

Technické podmínky – výtahy, polohovací křesla a lůžka, elektricky ovladatelná vana, 

jídelní stolky u lůžka, vzpřimovací hrazdy na postelích uživatelů, paravány, masážní křeslo, 

zvedací zařízení s příslušenstvím pro imobilní klienty, protiskluzové podložky, madla, vážící 

židle, orientační tabule, odhlučněné vozíky na rozvoz jídla, prádla, mechanické invalidní 

vozíky pro přepravu imobilních uživatelů, elektrický vozík, chodítka, toaletní křesla, 

pomůcky pro trénování paměti a jemné motoriky, rolety, markýza na terase. Služební osobní 

vozidlo slouží i k přepravě uživatelů. 

Hygienické podmínky – hygiena Domova pro seniory Slavkov se řídí Provozním 

řádem schváleným vedoucí protiepidemického oddělení Krajské hygienické stanice MS kraje 

se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Opava. Součástí provozního řádu je i Dezinfekční řád. 

Provozní řád byl v minulém roce aktualizován a následně schválen Krajskou 

hygienickou stanicí. 
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Zařízení vytváří podmínky pro šetrný přístup k životnímu prostředí, zacházení 

s globálními zdroji a plnění platných obecně závazných norem v této oblasti. 

 

       Dožínky 

 

 K týmové spolupráci stále využíváme informační systém Cygnus 2, který pružně 

reaguje na legislativní změny a usnadňuje nám tak naši práci. Díky němu je 

administrativní práce jednodušší, systém nám pomáhá např. při zpracovávání statistik, 

personalistiky, objednávání a normování stravy a také při péči o obyvatele Domova. 

Výhodou je jeho propojení s ostatními úseky a rychlé předávání informací 

v pracovním týmu. 
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VII. Úhrady za pobyt v Domově 
 

Měsíční úhrada za pobyt v DPS zahrnuje: 

a) poskytnutí ubytování: 

1. ubytování a služby s bydlením spojené – el. energie, topení, teplá a studená voda, 

možnost využití internetu, připojení k digitálnímu televiznímu vysílání, možnost 

využívání radiopřijímače, varné konvice, ledničky a televizoru na pokoji, opravy a 

malování, služby, všeobecný materiál, odpisy, mzdy a odvody z mezd, 

2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, 

b) poskytnutí stravy: 

1. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám 

dietního stravování v rozsahu 5x denně, diabetici 6x denně. 

 

Podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 

službách, činí maximální výše úhrady za ubytování v domovech pro seniory: 

 210 Kč/1den včetně úklidu, praní, žehlení a drobných oprav ložního a osobního prádla a 

ošacení, 

 170 Kč denně za celodenní stravu včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou 

stravy. 

 

Od ledna 2020 došlo vzhledem ke vzrůstajícím cenám energií a provozních nákladů ke 

zvýšení úhrady za ubytování o 2 Kč/den na jednoho uživatele. Zároveň došlo z důvodu 

navyšování cen potravin ke zvýšení úhrady za stravu o 10 Kč/den na jednoho uživatele. 

Toto zvýšení naši obyvatelé z důvodu navyšování důchodů téměř nepocítili, mezi klienty 

nepřibyl žádný, komu by na pobyt musela doplácet druhá osoba (nejčastěji příbuzní). K 1. 1. 

2020 byly zvýšeny důchody našich obyvatel průměrně o 772,31 Kč. 

 

Obyvatelé Seniorcentra Slavkov tedy v roce 2020 platili v průměru 82 % maximální částky 

stanovené výše uvedenou vyhláškou za ubytování a 88 % za stravu. 

 

Oslava narozenin 
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Úhrady za poskytování ubytování a stravy – denní sazby 

 

1 DEN 

Ubytování 

denně 

Strava 

normální 

(racionální) 

Strava 

diabetická 

1den celkem 

strava 

normální 

1 den 

celkem 

strava 

diabetická 

Jednolůžkov

ý pokoj 
177 Kč 150 Kč 160 Kč 327 Kč 337 Kč 

Dvoulůžkov

ý pokoj 
167 Kč 150 Kč 160 Kč 317 Kč 327 Kč 

 

Úhrady dle počtu dní v měsíci    Úhrady dle počtu dní v měsíci 

normální strava      diabetická strava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uživateli zůstává po zaplacení úhrady za ubytování a stravu min. 15 % z jeho příjmů podle 

ustanovení § 73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

 

 
 

Nedoplatky za ubytování a stravu hradí klientům na základě dohody rodinní příslušníci. Jedna klientka 

pokračovala v pobírání doplatku na bydlení (vyplácí Úřad práce) a doplatek rodinných příslušníků 

nebyl nutný. 

 

 

112 364 Kč 

18 204 Kč 
13 676 Kč 

Kč0  

Kč20 000  

Kč40 000  

Kč60 000  

Kč80 000  

Kč100 000  

Kč120 000  

k 31.12.2018 k 31.12.2019 k 31.12.2020 

Výše doplatků rodinných příslušníků 

CENA ZA 

1 MĚSÍC 

1 lůžkový 

Pokoj 

2 lůžkový 

pokoj 

Měsíc 

28 dní 
9.156 Kč 8.876 Kč 

Měsíc 

29 dní 
9.483 Kč 9.193 Kč 

Měsíc 

30 dní 
9.810 Kč 9.510 Kč 

Měsíc 

31 dní 
10.137 Kč 9.827 Kč 

CENA ZA 

1 MĚSÍC 

1 lůžkový 

pokoj 

2 lůžkový 

pokoj 

Měsíc 

28 dní 
9.436 Kč 9.156 Kč 

Měsíc 

29 dní 
9.773 Kč 9.483 Kč 

Měsíc 

30 dní 
10.110 Kč 9.810 Kč 

Měsíc 

31 dní 
10.447 Kč 10.137 Kč 
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VIII. Příjmy 
 

 

ROK 2010 2017 2018 2019 2020 

Státní dotace 

(prostřednictvím MSK) 
2 800 000 4 237 000 5 906 000 6 651 000 6 700 000 

Státní dotace 

poskytnuté MPSV a 

MZ – vícenáklady 

Covid-19 + mimořádné 

odměny zaměstnancům 

- - - - 2 063 052 

Uživatelé DPS – 

úhrady za ubytování a 

stravu 

2 961 925 3 347 735 3 479 211 3 440 753 3 900 068 

Uživatelé DPS – 

příspěvky na péči 
2 615 465 3 741 900 4 196 424 4 265 809 3 949 277 

Zdravotní pojišťovny 455 184 781 917 1 077 146 1 240 721 1 500 120 

Ostatní příjmy DPS 908 270 587 633 721 722 734 927 229 348 

Zřizovatel – provozní 

dotace 
150 000 700 000 550 000 700 000 411 009 

Zřizovatel – investiční 

dotace 
- - 

320 000 

 

 
přestavba 

pokojů 

317 019 
venkovní 

plošina + 

rekonstrukce 

společné 

koupelny 

288 991 

 
Automatizace 

dveřních křídel 

v přízemí budovy 

 
PŘÍJMY CELKEM 

 
9 890 844 13 396 185 16 250 503 17 350 229 19 041 865 

Veškeré příjmy jsou uvedeny v Kč 

 

 
Zooterapie 
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5,36% 

36,34% 

47,23% 

11,07% 

Příjmy rok 2018 

zřizovatel 

státní dotace 

klienti Dps 

ostatní příjmy 

5,86% 

38,33% 

44,42% 

11,39% 

Příjmy rok 2019 

zřizovatel 

státní dotace 

klienti Dps 

ostatní příjmy 

4,12% 

39,46% 

46,23% 

10,19% 

Příjmy rok 2020 bez dotací "Covid-19" 

zřizovatel 

státní dotace 

klienti Dps 

ostatní příjmy 
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IX. Personální zajištění služby 
 

 

Uživatelům poskytujeme sociální službu prostřednictvím 27 stálých zaměstnanců. Ti 

jsou povinni se řídit metodickým pokyny a postupy, které vychází z platných zákonných 

norem. Tyto předpisy jsou závazné také pro pracovníky, kteří u nás pracují na dohodu o 

pracovní činnosti či dohodu o provedení práce. Jejich pomoc je využívána především v době 

čerpání řádné dovolené a v době nemoci stálých pracovníků. 

V prosinci 2020 Rada obce Slavkov odvolala ze své funkce stávající ředitelku 

Mgr. Pavlu Žaludovou. Do funkce byla nově jmenována Mgr. Lucie Šenková, která 

v Domově pracovala na pozici sociální pracovnice. 

 

9.1 Zaměstnanci v roce 2020 
 

Pracovní pozice 
Počet osob 

krát (x) úvazek 
Vzdělání 

Ředitelka + sociální pracovnice 1 x 1 1 vysokoškolské 

Vedoucí sociální péče 1 x 0,3 

1 x 0,5 

1 vysokoškolské 

1 vysokoškolské 

Pracovník v sociálních službách 10 x 1 

1 x 0,5 

(+ 5 DPP) 

2 střední odborné 

(ošetřovatelství) s maturitou 

4 střední odborné s maturitou + 

kurz pracovník v soc. službách 

1 střední odborné bez maturity 

+ kurz prac. v soc. službách 

3 vyučen(a) v oboru ošetřovatel 

1 vyučena + kurz prac. v soc. 

službách 

Pracovnice v sociálních službách 

– aktivizační pracovník 

1 x 1 1 vyučena + kurz 

Všeobecná sestra (1 z nich má 

navíc funkci Vedoucí zdravotní 

péče) 

3 x 1 

(+3 DPP) 

1 vysokoškolské 

2 střední odborné s maturitou 

Vedoucí stravovacího provozu 1 x 1 1 střední odborné s maturitou 

Kuchařka 3 x 1 

(+2 DPČ) 

2 vyučena v oboru 

1 vyučen v oboru 

Uklízečka 2 x 0,9375 

1 x 0,5 

2 vyučena 

1 střední odborné s maturitou 

Pradlena, švadlena 1 x 1 

(+1 DPP vč. úklidu) 

1 vyučena 

Údržbář 1 x 0,5 

(+1 DPP – údržba 

zahrady) 

1 vyučen 

Celkem pracovníků / Celkem 

úvazků 

27 osob / 24,18 úvazků 

10 osob DPP + 2osoby DPČ 

 

Účetnictví a ekonomiku organizace zpracovává externí účetní firma. Potřebnou 

administrativu organizace zpracovává ředitelka, která v případě potřeby spolupracuje zejména 

s ekonomkou, sociální pracovnicí a vedoucí stravovacího provozu. 
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9.2 Vzdělávání zaměstnanců v roce 2020 
 

Také v roce 2020 jsme se museli podle zákona o sociálních službách povinně 

vzdělávat. Všichni pracovníci v sociálních službách a sociální pracovnice musí za rok splnit 

24 hodin dalšího vzdělávání. Toto stálé vzdělávání je nezbytné pro kvalitní výkon těchto 

profesí, slouží i k vzájemnému předávání zkušeností mezi pracovníky různých zařízení. Všem 

těmto zaměstnancům se podařilo zákonnou normu splnit i přesto, že mnoho školení bylo 

zrušeno. Nově jsme pro úsek přímé péče dali přednost školením na míru přímo v naší 

organizaci. Pokud pomineme ekonomickou výhodu, takto předané poznatky celému týmu 

najednou se v pracovních postupech daleko lépe uplatňují. 

Ani ostatním zaměstnancům nebylo v dalším vzdělávání bráněno, naopak další 

vzdělávání v oboru velmi podporujeme a máme za to, že přispívá k dalšímu zkvalitňování 

námi poskytované sociální služby. Důležitá jsou zejména školení pro vedoucí pracovníky, 

kteří musí pružně reagovat na neustálé legislativní změny a jiná nařízení. 

S nejdůležitějšími novinkami byli pracovníci seznamováni na měsíčních poradách, 

v rámci kterých dochází k neustálému opakování Standardů kvality či k seznamování 

s novými metodikami. Každý zaměstnanec sociální služby musí být se základním fungováním 

naší organizace seznámen a rozumět mu. 

Povinné školení pro všechny zaměstnance týkající se bezpečnosti a zdraví při práci, 

první pomoci bylo splněno. Z důvodu neustálých posunování termínů, zákazu srocování a 

výskytu nákazy Covid-19 v našem Domově se nestihlo uskutečnit školení Požární ochrany. 

To proběhne v měsíci únoru 2021. 

Vzdělávání pracovníků podporujeme také odebíráním odborného tisku: 

 Práce a mzda 

 Mzdová účetní 

 Sociální služby (měsíčník pro celý úsek přímé péče) 

 Rezidenční péče (odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče) 

 Tvoříme s láskou (nápady pro aktivizační činnost) 

 

9 058 437 Kč 

11 047 930 Kč 
12 057 043 Kč 

13 879 681 Kč 
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9.3 Odborná praxe studentů vysokých škol 
 

Každoroční odborné praxe studentům z různých odborných VOŠ A VŠ se v roce 2020 

téměř nestihly uskutečnit. Na jaře sice nastoupili na odbornou praxi 2 studentky Slezské 

univerzity, jejich praxe byla nastalou situací přerušena a následně zrušena. V měsíci listopadu 

a prosinci pak jako dobrovolník vykonávala svou praxi u nás jedna studentka dálkového 

studia oboru Sociální patologie a prevence Slezské univerzity v Opavě. 

 

Studentům jsme jako v minulých letech pomáhali alespoň on-line prostřednictvím 

vyplnění nejrůznějších dotazníků potřebných zejména pro jejich bakalářské a diplomové 

práce. 

 

 

 
Slavnostní vánoční posezení 

 

 

X. Hospodaření 
 

 

Zpráva o hospodaření za rok 2020 je samostatnou přílohou této zprávy 
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XI. Kontrolní činnost, revize, opravy 
 

 

11.1 Kontroly 
 

V roce 2020 proběhla v našem Domově pouze účetní kontrola. Ta proběhla na 

základě pověření vedoucího kontrolního orgánu ze dne 9. 3. 2020, kterým je Obec Slavkov. 

Kontrola probíhala v termínu 17. – 31. 7. 2020. V rámci této kontroly bylo zjištěno, že 

opravitelné nedostatky vycházející z účetní kontroly v roce 2018 opraveny nebyly. Ke 

konečné nápravě došlo před uzavřením účetních knih za rok 2020. 

Ostatní kontroly byly vnitřní a probíhaly na jednotlivých úsecích v průběhu celého 

roku. Nedostatky byly zpravidla ihned řešeny ústně a byla sjednána náprava. K závažnějšímu 

porušení pravidel nedošlo. 

 

11.2 Revize 
 

 revize hasicích přístrojů, požárních vodovodů, požárních hydrantů vč. tlakové zkoušky 

 revize hromosvodů na hlavní i hospodářské budově, 

 revize sporáku – kuchyň, 

 revize vzduchotechniky – kuchyň, 

 revize požárně-bezpečnostních zařízení, 

 revize tlakových nádob – vnitřní revize, provozní revize, zkouška těsnosti, 

 revize hasicích přístrojů, 

 revize elektrického šlapadla Trainer, 

 pravidelné odborné prohlídky a odborné zkoušky výtahů, schodišťové sedačky a 

venkovní plošiny – tyto práce nově zajišťuje firma HV Výtahy s.r.o. na základě 

smluvního ujednání 

 

Z důvodu pandemie Covid-19 se v roce 2020 nestihla provést revize elektrospotřebičů. Ta 

proběhne v prvním čtvrtletí roku 2021. Provedena nebyla také revize spalinových cest – 

napraveno v roce 2021. 

 

7.3 Opravy 
 

Po celý rok probíhaly v našem Domově nejrůznější opravy. Vše se řeší dle aktuální 

potřeby prostřednictvím odborníků. Nejčastěji se opravují různé elektrospotřebiče. Opravy 

souvisejí také s udržováním budovy a majetku Domova jako takového. 

 

K největším opravám v roce 2020 patřily: 

 opravy elektroinstalace 

 oprava hromosvodů dle revizní správy, 

 oprava korytové žehličky (mandlu) 

 oprava zadního schodiště vedoucí do sklepních prostor Domova 

 oprava armatur 

 oprava střechy 

 oprava zahradní branky a plotových sloupků 

 oprava zídky a dlažby na zahradě 

 servis a údržba vozu Škoda Fabia 
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Závěrečné slovo 
 

 

Vážení přátelé, 

 

to bylo malé ohlédnutí za uplynulými dvanácti měsíci… I když byly jiné, náročné a 

nevyzpytatelné, troufám si říci, že nám přinesly také mnoho dobrého. Neztratili jsme naději, 

porozumění a týmového ducha. Je čas jít dál, poučit se z chyb a čerpat z toho, co se nám 

povedlo. Přestože jsme odvedli velký kus práce, další výzvy máme před sebou. Práce 

v sociálních službách nikdy nekončí, stále je co dělat a musíme být připraveni našim 

obyvatelům pomáhat v jakékoliv situaci. Věřím, že následující rok bude alespoň o kousek 

lepší… Ať už to znamená cokoli. 

V roce 2021 budeme pokračovat v kvalitní péči o naše klienty, ve zvelebování jejich 

domácího a našeho pracovního prostředí, v opravách krásné budovy aj. Doufám, že náš 

týmový duch bude moci naplno projevit při kulturních a společenských akcích a budeme si 

zase jednou „o kousek blíž“, bez strachu se obejmout. Držte nám palce… 

 

Ples seniorů 

 

 

 

 

 

„Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí.“ 
 

Christian Morgenstern 
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Srdečně děkuji: 
 

 všem zaměstnancům Seniorcentra za jejich mnohdy náročnou a obětavou práci a trpělivost 

při zajišťování chodu našeho Domova, 

 zřizovateli Obci Slavkov za veškerou pomoc a spolupráci, za poskytnuté finanční dotace, 

 Moravskoslezskému kraji za poskytnuté finanční dotace, spolupráci a podporu, zejména 

při výskytu onemocnění Covid-19 v našem Domově, 

 praktické lékařce MUDr. Cihlářové za poskytování zdravotní péče našim uživatelům, 

zaměstnancům a za spolupráci se všeobecnými sestrami, 

 panu faráři P. Tomaszi Sebastianu Juszkatovi za duchovní podporu, které si moc vážím, 

 rodinným příslušníkům našich uživatelů za spolupráci při péči o naše seniory, 

 dobrovolníkům a „dohodářům“, kteří nám pomáhají, 

 prezidentu Ing. Horeckému a kolektivu zaměstnanců Asociace poskytovatelů sociálních 

služeb ČR za informace, rady, bez kterých bychom se v loňském roce neobešli, 

 dalším spolupracujícím institucím a organizacím – zejména zaměstnancům Domova Bílá 

Opava, 

 příznivcům našeho Seniorcentra za veškerou podporu, kterou nám v uplynulém roce 

poskytli a spolupracovali s námi na dalším zkvalitňování sociálních služeb, 

 všem sponzorům za věcné a finanční dary (byly použity např. na nákup polohovacích 

křesel či kulturní akce): 

 

 Moravec kvalitní ponožky s. r. o. 

 Naše Křišťanovice, z. s. 

 Nadace Charty 77 

 Iresoft s. r. o. 

 Health and Beauty Shops. s. r. o. 

 Vít Grabec 

 

 

 

Mgr. Lucie Šenková 

ředitelka 
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Kontakty 

 

Statutární zástupce: Mgr. Lucie Šenková 

 

Telefon: 553 797 082 

 

 

E-mail:  reditel@seniorcentrumslavkov.cz  ředitelka 

 dd@ seniorcentrumslavkov.cz  účetní, ekonom 

 socialni@ seniorcentrumslavkov.cz sociální pracovnice 

 saskova@ seniorcentrumslavkov.cz vedoucí stravovacího 

       provozu 

 primapece@ seniorcentrumslavkov.cz vedoucí sociální péče 

 zdravotnipece@ seniorcentrumslavkov.cz vedoucí zdravotní péče 

 

www stránky: www.seniorcentrumslavkov.cz 

 

Bankovní spojení: 197 288 246/0300 

 

Datová schránka: fi4kiyi 

mailto:reditel@seniorcentrumslavkov.cz
http://www.dd-vrbno.cz/

