
Výroční zpráva o činnosti  

a hospodaření organizace  

za rok 2018 
 

 

 

 
Domov pro seniory Hvízdal,  

příspěvková organizace,  

se sídlem U Hvízdala 6,  

370 11 České Budějovice 

  



Výroční zpráva Domova pro seniory Hvízdal - 2018             

 

2 
 

Obsah 

1 Obecné údaje.................................................................................................................... 4 

2 Úvodní slovo .................................................................................................................... 4 

3 Základní charakteristika organizace a specifika .................................................................... 6 

3.1 Registrované služby ................................................................................................... 6 

3.1.1 Odlehčovací služby – (§44 zákona) ....................................................................... 6 

3.1.2 Domov pro osoby se zdravotním postižením – (§48 zákona) .................................... 6 

3.1.3 Domov pro seniory – (§49 zákona) ....................................................................... 6 

3.1.4 Domov se zvláštním režimem – (§50 zákona) ........................................................ 6 

3.2 Stravování ................................................................................................................ 7 

3.3 Kapacita DpS Hvízdal ................................................................................................ 7 

3.3.1 Počet a skladba uživatelů k 31. 12. 2018 – tabulka .................................................. 7 

3.3.2 Věková skladba uživatelů k 31. 12. 2018 - tabulka .................................................. 8 

3.3.3 Příspěvek na péči k 31. 12. 2018 - tabulka ............................................................. 8 

3.3.4 Příspěvek na péči k 31. 12. 2018 - graf .................................................................. 8 

4 Přehled úhrad za stravu, ubytování a péči pro uživatele služeb v roce 2018 .............................. 9 

4.1.1 Tabulka – ceník služeb od 1. 1. 2018 ..................................................................... 9 

4.1.2 Tabulka - PnP .................................................................................................... 9 

4.1.3 Tabulka – odlehčovací pobyt - ceník ..................................................................... 9 

5 Sociální péče .................................................................................................................... 9 

5.1 Činnost sociálního úseku – Sociální pracovník .............................................................. 9 

5.2 Volnočasové aktivity .................................................................................................10 

5.3 Sen Table.................................................................................................................11 

5.4 Kulturní a společenské akce .......................................................................................12 

6 Zdravotně – ošetřovatelská péče ........................................................................................22 

6.1 Ošetřovatelská péče ..................................................................................................22 

6.2 Rehabilitační péče .....................................................................................................22 

6.3 Lékařská péče ..........................................................................................................22 

7 Zajištění doplňkové činnosti ..............................................................................................23 

8 Dobrovolnická činnost ......................................................................................................23 

9 Praxe studentů .................................................................................................................23 

10 Profesní struktura a počty zaměstnanců v roce 2018 .........................................................24 

10.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví  - stav k 31. 12. 2018 ....................................25 

10.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví .............................................................25 

10.3 Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2018 .......................................................25 

10.4 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů ...................................................25 

11 Základní ekonomické údaje ...........................................................................................26 



Výroční zpráva Domova pro seniory Hvízdal - 2018             

 

3 
 

11.1 Rekapitulace nákladů za rok 2018 (v Kč) .....................................................................26 

11.2 Rekapitulace výnosů za rok 2018 ................................................................................27 

11.3 Tržby od zdravotních pojišťoven ................................................................................27 

11.4 Realizované investiční akce v roce 2018 ......................................................................28 

11.5 Údaje z rozvahy  ( v tis.Kč) ........................................................................................28 

12 Sponzoři a dárci ...........................................................................................................28 

13 Vzdělávání a podpora zaměstnanců ................................................................................29 

13.1 Témata vzdělávání zdravotnického a sociálního úseku ..................................................29 

13.2 Supervize .................................................................................................................30 

14 Novinky, plány a záměry ...............................................................................................30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výroční zpráva Domova pro seniory Hvízdal - 2018             

 

4 
 

1 OBECNÉ ÚDAJE  

Název organizace:      Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice 

Právní forma: příspěvková organizace 

Sídlo organizace: U Hvízdala  1327/6, PSČ 370 11, České Budějovice 

IČO organizace: 00666238  

Číslo účtu: 4229582/0800 

Zřizovatel: Statutární město České Budějovice 

 náměstí Přemysla Otakara II. 1, 2   

 370 00 České Budějovice 

Statutární zástupce: Mgr. Ludmila Kubelová  

Kontakt: Tel.: 385521296, Fax: 385521294  

Internetové stránky: www.domovproseniory-hvizdal.cz 

 

2 ÚVODNÍ SLOVO 

Prostřednictvím výroční zprávy za rok 2018 vás seznámíme se základními údaji o organizaci, 

představíme služby poskytované uživatelům, podáme přehled o personálním zajištění služby a 

ekonomických ukazatelích. 

 

Dále bychom vás rádi informovali o vývoji naší činnosti a záměru ve zlepšení a zkvalitnění 

poskytovaných služeb uživatelům v prostředí domova pro seniory Hvízdal. 

Rok 2018 navazoval na činnost a hospodaření let předchozích. Zařízení funguje díky více zdrojovému 

financování a to zejména příspěvky od zřizovatele a dotací z MPSV přerozdělená prostřednictvím 

Jihočeského kraje. V oblasti poskytování sociálních služeb se snažíme nabídku aktivizačních činností 

neustále rozšiřovat. Pořídili jsme nový interaktivní stolek Sen table, jenž rozšířil možnost aktivizace 

uživatele u lůžka. Navázali jsme novou spolupráci v rámci individuální canisterapie. Uskutečnila se celá 

řada zajímavých přednášek, besed, naši uživatelé měli možnost zúčastnit se řady kulturních i 

společenských akcí mimo naše zařízení.  

 

Důraz byl rovněž kladen zejména v oblasti vzdělávání zaměstnanců se záměrem o posun v oblasti 

poskytované sociální péče. Témata vzdělávacích akcí byla zaměřena na změny v legislativě a jejich 

následná aplikovatelnost do praxe, změnu v oblasti ochrany osobních údajů, novinky v oblasti 

aktivizačních technik a novinky především v oblasti přímé péče o klienta v pobytových zařízeních. 

Vzdělávání vnímáme jako nedílnou součást rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců, jenž významně 

ovlivňuje přístup v poskytované zdravotní, ošetřovatelské a sociální péče.  
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Snažíme se využívat moderních přístupů v sociální péči, vnímat uživatele jako partnera a poskytnout 

mu takovou sociální službu, která mu bude podporou či oporou. 

 

Ráda bych touto cestou poděkovala všem zaměstnancům, kteří přispívají svou činností k vytváření 

příjemného prostředí domova, zajišťují kvalitní péči a tím i dobré jméno našeho DOMOVA.   

 

Mgr. Ludmila Kubelová, ředitelka 
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3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE A SPECIFIKA 

Poskytování pobytových služeb sociální péče dle Zákona č.108/2006 Sb.,  

o sociálních službách. Cílovou skupinou jsou sociálně potřební občané města České Budějovice. Naším 

cílem je respektovat jejich přání. Při zhoršení zdravotního stavu jsou uživatelům poskytovány služby, 

odpovídající platným standardům.  

3.1 REGISTROVANÉ SLUŽBY 

Na základě Rozhodnutí Krajského úřadu – Jihočeský kraj v Českých Budějovicích ze dne  

27. 7. 2007 o registraci sociálních služeb a v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. v platném znění a 

prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění poskytuje DpS Hvízdal služby: 

3.1.1 Odlehčovací služby – (§44 zákona)  

Odlehčovací služby poskytujeme osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 

onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním 

prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek (maximálně 3 měsíce). 

Cílovou skupinou jsou osoby ve věku od 40 let výše. Pro tyto služby máme vyčleněna 4 místa (jedno 

pro muže a tři pro ženy) ve dvoulůžkových pokojích.  

3.1.2 Domov pro osoby se zdravotním postižením – (§48 zákona)  

V domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 

osoby. Cílovou skupinou jsou osoby ve věku od 45 let výše. Pro tyto služby máme vyčleněno 70 míst 

ve dvoulůžkových pokojích. 

3.1.3 Domov pro seniory – (§49 zákona)  

V domově pro seniory poskytujeme pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména 

z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Cílovou skupinou jsou 

senioři ve věku od 65 let výše. Pro tyto služby máme vyčleněno 171 míst v jednolůžkových a 

dvoulůžkových pokojích. 

3.1.4 Domov se zvláštním režimem – (§50 zákona)  

V domově se zvláštním režimem poskytujeme pobytové služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a osobám se stařeckou, Alzheimerovou 

demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, 

jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v tomto zařízení při poskytování 

sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.  
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Cílovou skupinou jsou osoby ve věku od 50 let výše. Pro tyto služby máme vyčleněno 34 míst ve 

dvoulůžkových pokojích a 1 jednolůžkový pokoj. 

Uživatelům v našem zařízení je poskytován celoroční pobyt, zdravotní péče, ošetřovatelská péče, 

psychosociální péče, včetně celodenního stravování. 

3.2 STRAVOVÁNÍ  

Strava je poskytovaná dle doporučení ošetřujícího lékaře – poskytujeme 6 druhů diet.  

Denně vaříme 521 hlavních jídel pro uživatele.  Pro zaměstnance a cizí strávníky cca 75 jídel denně, 

v letních měsících se navyšuje dle zájmu dětí a organizátorů dětských táborů. 

3.3 KAPACITA DPS HVÍZDAL 
 Celková kapacita je 280 lůžek 

 Jednolůžkové pokoje – 140 

 Dvoulůžkové pokoje – 70 

 Par. 44 – 4 lůžka 

 Par. 48 – 70 lůžek 

 Par. 49 – 171 lůžek 

 Par. 50 – 35 lůžek 

 

3.3.1 Počet a skladba uživatelů k 31. 12. 2018 – tabulka 

POČET A SKLADBA UŽIVATELŮ K 31. 12. 2018 

Dle paragrafu: §48 § 49 § 50 

Kapacita zařízení      70 171 35 

Přijato 26 35 13 

Propuštěno 1 3 2 

Zemřelo 25 41 9 

Trvale upoutaní na lůžko 54 93 12 

Mobilní za pomoci druhé osoby nebo technické pomůcky 13 74 20 

Zvýšené nároky na dietní stravování 28 61 8 
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3.3.2 Věková skladba uživatelů k 31. 12. 2018 - tabulka 

VĚKOVÁ SKLADBA UŽIVATELŮ K 31. 12. 2018 

Věková pásma Paragraf 48 Paragraf 49 Paragraf 50 

Uživatelé ve věku 27-65 let 6 0 3 

Uživatelé ve věku 66-75 let 10 18 8 

Uživatelé ve věku 76-85 let 25 49 16 

Uživatelé ve věku 86-95 let 22 91 5 

Uživatelé ve věku nad 95 let 4 9 0 

Průměrný věk uživatelů 82 86,2 77,7 

 

3.3.3 Příspěvek na péči k 31. 12. 2018 - tabulka 

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI K 31. 12. 2018 

Stupně příspěvku Paragraf 48 Paragraf 49 Paragraf 50 

I. stupeň 5 23 2 

II. stupeň 7 43 8 

III. stupeň 23 50 6 

IV. stupeň 32 44 16 

 

3.3.4 Příspěvek na péči k 31. 12. 2018 - graf 

 

12%

22%

30%
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Příspěvek na péči - DpS Hvízdal k 31. 12. 2018

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň
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4 PŘEHLED ÚHRAD ZA STRAVU, UBYTOVÁNÍ A PÉČI PRO 

UŽIVATELE SLUŽEB V ROCE 2018 

 

4.1.1 Tabulka – ceník služeb od 1. 1. 2018              

Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj 

ubytování 178,- ubytování 160,- 

strava 152,- strava 152,- 

= 1 den 330,- = 1 den 312,- 

= 1 měsíc 9 900,- = 1 měsíc 9 360,- 

 

4.1.2 Tabulka - PnP 

Příspěvek  

na péči 

1. stupeň  

880,- 

2. stupeň 

4. 400,- 

3. stupeň 

8. 800,- 

4. stupeň 

13. 200,- 

1 den 29,33 146,67 293,33 440,00 

 

4.1.3 Tabulka – odlehčovací pobyt - ceník 

Odlehčovací služby 

Úhrada za 1 kalendářní den  

(pobyt + strava) 

312,- + úhrada za péči – 1 hod. 120,- 

 

5 SOCIÁLNÍ PÉČE 

5.1 ČINNOST SOCIÁLNÍHO ÚSEKU – SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK 
V roce 2018 zajišťovalo sociální péči 5 sociálních pracovnic. Jedná se především o jednání se zájemcem 

o službu, příjem žádostí o poskytování sociální služby, provádění sociálního šetření, příjem již 

samotných uživatelů do zařízení a sepisování veškerých dokumentů týkajících se nástupu do zařízení. 

Sociální pracovnice dále spolupracuje jak s rodinou, tak osobami blízkými v průběhu pobytu uživatele 

v zařízení. Mezi jejich každodenní činnosti také patří zajištění sociální agendy, jednání s dalšími 

institucemi, sociálně právní poradenství, sociální rehabilitace a zajištění metodické a koncepční činnosti.  

Cílem této péče je zajistit potřebné informace pro zájemce, uživatelé a osoby blízké. Poskytnout pomoc 

a podporu při řešení nepříznivé sociální situace právě prostřednictvím sociálních služeb. 
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5.2 VOLNOČASOVÉ AKTIVITY  

Domov pro seniory Hvízdal poskytuje svým uživatelům širokou nabídku volnočasových aktivit, které 

zajišťují pracovníci v sociálních službách, kteří vykonávají základní výchovná nepedagogická činnost 

dle par 116 b) zák. č. 108/2006 Sb. 

Tyto činnosti vedou především k rozvíjení kognitivních funkcí a podpoře duševního a fyzického zdraví 

uživatelů. Pomáhají se lépe adaptovat v novém prostředí a přináší kontakt se společností. 

 

 Hudební skupinka  

 Trénink paměti 

 Muzikoterapie 

 Tvořivá dílna 

 Sportovní odpoledne 

 Kroužek vaření a pečení 

 Reminiscenční terapie 

 Krásná v každém věku 

 Kroužek PC 

 Canisterapie 

 

Uživatelé mají také možnost využít aktivizačních činností v ergoterapeutické dílně, která je zaměřená 

hlavně na ruční práce a keramiku. Je otevřena každý den v týdnu kromě neděle.  

Každé pondělí se mohou uživatelé zúčastnit kroužku jógy pod vedením studentky doktorandského 

studia na JČU.  

 

Fotografie – kroužek jógy 
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Každý týden pravidelně do našeho zařízení dochází psychoterapeut, pod jehož odborným vedením se 

uskutečňuje individuální a skupinová psychoterapie. 

Při práci s uživateli je uplatňován individuální přístup z pohledu biopsychosociálního, snaha o motivaci 

a aktivizaci, jenž povede k co největší soběstačnosti.     

5.3 SEN TABLE              

Jsme velmi rádi, že se nám povedlo ke konci roku 2018 pořídit pro naše uživatele mobilní interaktivní 

dotykový stolek. Tento stůl je určený zejména na podporu volnočasových a vzdělávacích aktivit, 

poskytování relevantních informací a zajištění reminiscenční a kognitivní terapie pro klienty v zařízení 

sociální péče. 

Již jsme měli možnost vyzkoušet jej u našich uživatelů, kteří jsou právě limitovaní svými pohybovými 

možnostmi, pro které je možno tento stůl variabilně přizpůsobit přímo u lůžka. Uživatelé si tuto 

aktivizaci velmi chválí a těší se tak velké oblibě. Vzhledem k velkému zájmu bychom rádi pořídili i 

další stolek, jenž by se mohl častěji využít u všech uživatelů. 

 

Fotografie – Sen Table 
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5.4 KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE 

 

Také rok 2018 byl naplněn celou řadou kulturních akcí a volnočasových aktivit. 

 

V lednu nám zahrál a zazpíval známé písně pan Ječmínek s kamarády. Přijel nám také zahrát na 

harmoniku Ing. Zach. Nejvíce se líbila část „hrajeme na přání“.  

 

V únoru naše aktivity přibrzdila chřipková epidemie, ale přesto nám odpoledne zpříjemnil náš uživatel, 

pan Bedřich Boršek, který nám umožnil poslechnout si písně různého žánru. 

 

Fotografie - poslech vážné hudby s p. Borškem 

 

 

Březen jsme otevřeli Josefovskou zábavou, kterou zahájila paní ředitelka Mgr. Ludmila Kubelová. Za 

magistrát města České Budějovice nás přijel pozdravit radní pro sociální oblast RNDr. Michal Kohn, 

CSC. K tanci a poslechu hrála kapela Samsonka, moderoval Josef Pepa Maxa.  

 

Dočkali jsme se i překvapení v podobě vystoupení tanečního páru Vojtěch Hronek a Tereza Ďurčová, a 

tanečnic ze skupiny Cetáre. Díky sponzorům bylo na stolech štědré pohoštění ve formě koblížků, 

zelňáků, ovoce i chlebíčky.   
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 Fotografie – vystoupení tanečního páru V. Hronek a T. Durčová 

 

Fotografie – ženský pěvecký soubor Rozmarýn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V dubnu jsme si rozšířili obzory na přednášce RNDr. Michala Kohna CSc., s kterým jsme se podívali 

na Galapágy a do Ekvádoru, které několikrát navštívil. Neméně zajímavé bylo vyprávění pana Milana 

Bindera o historii Českých Budějovic, na kterém jsme byli v Komunitním centru Máj. Obě přednášky 

byly doplněny řadou fotografií. V domově nám pro potěšení zazpíval také ženský pěvecký soubor 

Rozmarýn lidové písně. Na kántry notu nás přeladil taneční soubor Slunečnice, který nám předvedl 

několik tanců. Moc děkujeme za jejich vystoupení, které nám všem udělalo velkou radost. 
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V květnu nás opět navštívilo DUO RUGGIERI. Pan Giancarlo Ruggieri zazpíval slavné operní a 

operetní árie i filmové písně. Paní Soňa Ruggieri k některým z nich krásně zatančila.  

 

Fotografie – vystoupení DUO RUGGIERI 

 

Všem maminkám poděkovala paní ředitelka Mgr. Ludmila Kubelová spolu s vedoucí odboru sociálních 

věcí Bc. Marií Voštovou. S blahopřáním a kytičkou pro každou ženu přišel též náměstek primátora 

RNDr. Michal Kohn, CSc.  

 

Fotografie – Den matek - náměstek primátora RNDr. Michal Kohn, CSc.  
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Fotografie – dětský pěvecký sbor Da Capo ZUŠ Vltava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děti ze ZŠ Vltava nám přišly zatančit společenské i kántry tance. Vystoupení se velmi líbilo a mnohé 

dojalo. Další týden v našem domově vystoupil dětský pěvecký sbor Da Capo ZUŠ Vltava, který nám 

zazpíval lidové písně i písně pro děti. Vystoupení bylo velmi rozmanité. Slyšeli jsme jednotlivá hudební 

sóla na zobcovou flétnu, klarinet, baryton i keyboard. Dne 23. 5. k nám zavítaly děti z MŠ Fr. Ondříčka. 

Během jejich vystoupení jsme si poslechli hraní na flétničky a viděli jsme veselé tanečky. 

Červen jsme již tradičně věnovali především sportu a špekáčkům. Zúčastnili jsme se šestého 

závěrečného ročníku Olympijských her seniorských v Kaplici, kde vše v roce 2013 začalo. Součástí 

přivítání byl i slavnostní olympijský slib a zapálení ohně. Milým překvapením byly medaile za třetí 

místo.  

 

Fotografie – G centrum Tábor - turnaj v kuželkách a pétanque 

 

V G centru Tábor jsme absolvovali turnaj v kuželkách a pétanque. 
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Dne 18. 6. jsme již tradičně v pergole u našeho domova opékali špekáčky. Počasí nám přálo a tak jsme 

si užili sluníčka i chládku a především vzájemného společenství. Atmosféru krásně dokreslil Maxa band, 

který nám zazpíval a zahrál známé kántry písničky. 

 

Fotografie – DpS Hvízdal – oheň - opékání buřtů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na hudební vystoupení došlo také. Opět k nám zavítal ženský pěvecký sbor Záviš z Hluboké nad 

Vltavou. Zazněly lidové písně z Čech i z jiných krajů, spirituály a chrámové skladby. 

Potěšit nás přišli také dětičky z MŠ Jizerská. Svým vystoupením udělaly všem přítomným velkou 

radost, kterou ještě znásobily závěrečným překvapením. Každého obdarovaly papírovou kytičkou. Dne 

27.6 jsme opět navštívili Komunitní centrum Máj, kde organizace Ledax o.p.s. pořádala přednášku 

„Barevné Maroko“. Šlo o vyprávění budějovického fotografa Vlastimila Hybranta o rodinném 

cestování po Maroku.  

 

Fotografie – pěvecký soubor Záviš 
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O prázdninách díky pěknému počasí trávíme většinu volného času procházkami po okolí našeho 

domova a volnočasovými aktivitami, které lze realizovat venku v zastíněné pergole. Individuálně 

s uživateli jezdíme do ZOO Hluboká, nebo chodíme na zmrzlinové poháry do vedlejší restaurace 

Bergámo. 

 

Fotografie – ZOO Hluboká 

 

Září jsme zahájili ukázkovou canisterapií v rámci projektu „Návštěvy po tmě“ provedenou zrakově 

postiženými osobami.  

 

Fotografie – Návštěvy po tmě – canisterapie 
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S létem jsme se rozloučili opékáním buřtů. Počasí nám přálo a tak jsme si užili buřtíků, hudby v podání 

paní Ivany Zemanové a pana Petra Jaroše i kultury v podání tanečního vystoupení skupiny Cetáre. Na 

konci měsíce nám opět přijeli zahrát a zazpívat kamarádi harmonikáři pod vedením pana Josefa 

Ječmínka. Zazněly známé dechovky, které jsme si společně zazpívali.  

5. října jsme se zúčastnili tradičního setkání seniorů pořádaného městem České Budějovice Odpoledne 

s vůní máty, Akce se konala v KD Slávii.  

Již po čtvrté navštívilo DUO RUGGIERI. Pan Giancarlo Ruggieri zazpíval slavné operní a operetní árie 

i filmové písně. Paní Soňa Ruggieri k některým z nich krásně zatančila.  

Dne 17. 10. jsme opět navštívili Komunitní centrum Máj na Setkání s…“Otou Pavlem“- známým i 

neznámým. O známém českém autorovi jsme si povídali s Lenkou Jirků z knihovny ve Čtyřech Dvorech.  

100. výročí založení republiky jsme si připomněli prostřednictvím přednášky paní Alice Michalcové s 

promítáním dokumentárního filmu o T. G. Masarykovi.  

 

Fotografie – Harmonikáři - Ječmínek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V listopadu nás navštívil pan Jiří Krampol, který vykouzlil úsměvy na našich tvářích.  

Vtipkoval a vzpomínal na své herecké kolegy i na natáčení pořadu „Nikdo není dokonalý“.  

Veselé odpoledne také zpestřil známými písněmi pan Šimon Pečenka.  
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Fotografie – Návštěva pana Jiřího Krampola 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 19. 11. k nám přijeli zahrát a zazpívat Baboučci pod vedením Daneše Sládka.  

Tento českobudějovický dechový orchestr ZUŠ Piaristické náměstí nám zazpíval především známé 

lidovky Vladimíra Kubeše, které většina přítomných zpívala s ním.  

Na konci listopadu již tradičně přišli zahrát a zazpívat naši sousedé mládežníci z vedlejšího Domova 

mládeže.  

 

Fotografie – Baboučci 
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V prosinci nastává zvláštní čas setkávání a sdílení. 

Také v letošním roce jsme se zapojili s našimi uživateli do projektu Ježíškovo vnoučata. Jsme nadšení 

z toho jak velké množství lidí, chce naše seniory potěšit a splnit jim jejich sny a přání. Všechny přání 

byly vyslyšeny a doputovaly k našim uživatelům formou dárků a zážitků.  

4. 12. k nám již tradičně přišel Mikuláš s anděli a čerty doprovázen manželi Bickovými, kteří hráli a 

zpívali vánoční písně a koledy. Nadílku od Mikuláše s přáním všeho dobrého, dostal každý uživatel 

našeho domova. Odpoledne jsme pokračovali mikulášskou veselicí s občerstvením. K tanci nám hrála 

kapela Samsonka. Děkujeme všem dobrovolníkům a sponzorům, díky nimž mikulášská zábava byla 

pestrá a bohatá. 

 

Fotografie – Mikuláš 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 11. 12. nám přišli zahrát, zazpívat a zatančit v lidových krojích folklórní soubory Javor  

a Javoráček. Zazněly vánoční koledy a písně. Největší úspěch slavily děti, které byly moc šikovné a 

mnohé z nás dojaly.  

Fotografie – folklórní soubory Javor a Javoráček 
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I v tomto roce jsme se zapojili do projektu ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY. U vánočního stromečku v hale 

našeho domova zazněly předepsané i nepředepsané koledy. 

V adventní čas nám přijelo zazpívat a zarecitovat vánoční koledy, písně a básně třicet tři členek souboru 

Záviš. Písně a básně, které zazněly, v nás vykouzlily nádhernou atmosféru vánoc. 

18. 12. nám přišla zazpívat a zahrát vánoční písně a koledy hudební skupina Za světlem. Prostřednictvím 

kazatele Petra Adameho jsme si též připomněli podstatu vánoční zvěsti. 

 

Závěr adventu  nám přišly zpestřit děti ze Základní školy Emy Destinnové. Nejprve ve skupinkách 

obešly ty, kterým zdraví neumožňuje zúčastňovat se kulturních akcí. U lůžka jim zazpívaly koledy a 

předaly dárečky. Potom jsme si všichni společně v hale našeho domova zazpívali koledy, poslechli si o 

vánočních tradicích a popřáli si veselé a šťastné vánoce.  

Během svátků vánočních jsme se potěšili s naší uživatelkou paní Jarmilou, která oslavila 100. 

narozeniny.   K tomuto krásnému životnímu jubileu bychom ji všichni rádi popřáli ať radost a štěstí jí 

provází a hlavně to zdravíčko ať jí neschází. Šťastný úsměv, který měla ve tváří ať se jí každý den 

rozzáří. 

 

Fotografie – 100. narozeniny naší uživatelky paní Jarmilky 
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6 ZDRAVOTNĚ – OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 

Každý uživatel Domova je přijímán jako naprosto holistická osobnost se svými biopsychosociálními 

potřebami. Péče v této oblasti je zajišťována zdravotními pracovníky 

dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, a pracovníky v sociálních 

službách – přímé obslužné péče dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.  

6.1 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE  

Ošetřovatelská péče je zabezpečena v nepřetržitém provozu středně zdravotnickými pracovníky – 

zdravotní sestry v soc. službách odbornost 913 a pracovníky v soc. službách - přímá obslužná péče. Péče 

je poskytována výhradně na základě indikace ošetřujícího lékaře a je hrazena z prostředků veřejného 

zdravotního pojištění. 

6.2 REHABILITAČNÍ PÉČE 

Rehabilitační péče je poskytována na základě indikace ošetřujícího lékaře prostřednictvím 

rehabilitačních pracovníků – fyzioterapeutů. 

6.3 LÉKAŘSKÁ PÉČE 

Lékařskou péči poskytuje uživatelům DpS praktický lékař pro dospělé.  

 MUDr. Mirko Jakovljevič – Út a Pá  

 MUDr. Tomáš Dierzé  - Po, St a Čt  

Při nástupu do zařízení je možné rozhodnout se, zda chce uživatel zůstat u svého praktického lékaře či 

být zaregistrován u lékaře v zařízení.  

Akutní případy jsou řešeny ihned službou  RZ - rychlá záchranná služba.  

Psychiatrickou péči zajišťuje MUDr. Michal Prokeš 1x za 14 dní v pátek. 

Dermatovenerologickou lékařskou péči MUDr. Rendlová 1x za měsíc.  

Na vyžádání dochází urolog.  

Ke specialistům jako neurolog, oční, gynekologie uživatele v doprovodu dovážíme sanitní službou.  

Ústavní péče je pro naše uživatele zajišťována v Krajské nemocnici a.s. České Budějovice. 

Pracovně lékařské služby pro zaměstnance poskytuje MUDr. Tomáš Dierzé. 
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7 ZAJIŠTĚNÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 

V zařízení je také prováděna doplňková činnost v rozsahu:  

 hostinská činnost – poskytování stravy cizím strávníkům na základě uzavřených smluv, 

 ubytovací činnost – poskytujeme ubytování příbuzných našich seniorů ze 

vzdálenějších míst v ČR 

 pronájem nebytových prostor – kadeřnice, kantýna. 

Pronájem nebytových prostor není určen ke komerčním účelům. V prvé řadě slouží občanům našeho 

domova. 

8 DOBROVOLNICKÁ ČINNOST 

V letošním roce 2018 to bylo již 10 let, co jsme podepsali spolupráci s Dobrovolnickým centrem ADRA 

České Budějovice. V průběhu těchto let naše zařízení navštěvovalo 63 dobrovolníků. Nyní je to aktuálně 

20 dobrovolníků. Dobrovolníci dochází do našeho zařízení za uživateli, s kterými tráví svůj volný čas a 

zároveň smysluplně vyplňují ten jejich. Dobrovolníci nám také pomáhají při jednorázových kulturních 

akcích – např. Mikuláš či Masopust.  

Svými návštěvami našim uživatelům zpříjemňují pobyt, pomáhají obnovit kontakt se společenským 

prostředím, upevňují sociální dovednosti a v neposlední řadě pomáhají lépe se adaptovat v novém 

prostředí. Této činnosti si nesmírně vážíme a rádi bychom touto cestou poděkovali všem 

dobrovolníkům, ale zejména i Dobrovolnickému centru Adra České Budějovice za perfektní spolupráci, 

jenž vede ke zkvalitnění poskytované péče.  

Také bychom rádi poděkovali za velmi dobrou spolupráci Střední zdravotnické škole v Českých 

Budějovicích zejména paní Mgr. Kadlecové, která nám rovněž pomáhá prostřednictvím svých studentů 

při různých kulturních akcích. Přesto, že se jedná o velmi mladé studenty, vždy rádi a ochotně pomohou 

a zapojí se do veškerých činností, což není v dnešní době zcela samozřejmé.  

9 PRAXE STUDENTŮ 

V prostorách našeho zařízení zajišťujeme odbornou praxi studentům Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích. Jsme klinickým pracovištěm Zdravotně sociální fakulty i Teologické fakulty. Rádi 

bychom tímto poděkovali za úžasnou spolupráci výše uvedeným pracovištím, jenž umožňují svým 

studentům vykonávat praxi právě v našem zařízení a věříme, že získané zkušenosti a dovednosti 

pomohou studentům se lépe orientovat v dané oblasti jak po stránce teoretické tak následné uplatnění 

v praxi. 

Od září 2012 k nám dochází studenti ze Středního odborného učiliště Lišov na souvislou praxi 3x 

v týdnu, kterým také patří poděkování včetně odborného vedení. Praxi zde mají také studenti Vyšší 

odborné školy zdravotnické v Českých Budějovicích a Vyšší odborné školy Prachatické.  
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10  PROFESNÍ STRUKTURA A POČTY ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2018 

ÚSEK/ NÁZEV FUNKCE POČET ZAMĚSTNANCŮ 

ÚSEK SPRÁVA 

Ředitel 1 

Technik 1 

Personalistka, mzdová účetní 1 

Ekonom + zástupce ředitele 1 

Finanční účetní 1 

Správce majetku a zásobovač 1 

Pokladní, asistentka 1 

Sociální pracovník 6 

Vrátný, telefonista 5 

Pracovník prádelny 7 

Domovník - údržba 2 

Řidič - elektrikář 1 

Celkem 28 

ZDRAVOTNICKÝ ÚSEK 

Vrchní sestra 1 

Fyzioterapeut 4 

Pracovník v sociálních službách b) volnočas 13 

Psychoterapeut 0,25 

Lékař 0,25 

Staniční sestry 6 

Sestry s registrací 25 

Pracovník v sociálních službách a) POP 78,5 

Uklízeč 15 

Celkem 143 

STRAVOVACÍ ÚSEK 

Zásobování a sklad potraviny 1 

Nutriční terapeut + 1x ved.stravování 2 

Kuchař 5 

Pomocný kuchař - dělník 11 

Celkem 19 

Ú H R N E M 190 
 



Výroční zpráva Domova pro seniory Hvízdal - 2018             

 

25 
 

10.1 ČLENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE VĚKU A POHLAVÍ  - STAV K 31. 12. 2018 

VĚK MUŽI ŽENY CELKEM 

do 20 let 0 3 3 

21 - 30 let 1 21 22 

31 - 40 let 2 26 28 

41 - 50 let 7 55 62 

51 - 60 let 2 61 63 

61 let a více 1 11 12 

Celkem 13 177 190 

celkem v % 6,9 93,1 100,0 

 

10.2 ČLENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE VZDĚLÁNÍ A POHLAVÍ   

- STAV K 31. 12. 2018 

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ MUŽI ŽENY 

základní 1 14 

střední - výuč. list 4 87 

střední - maturita 7 56 

vyšší odborné 1 10 

vysokoškolské 0 10 

Celkem 13 177 

 

10.3 CELKOVÝ ÚDAJ O PRŮMĚRNÝCH PLATECH K 31. 12. 2018 

Průměrný hrubý měsíční plat 27. 965,- 

 

 

10.4 CELKOVÝ ÚDAJ O VZNIKU A SKONČENÍ PRACOVNÍCH POMĚRŮ  

ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2018 

PRACOVNÍ POMĚRY ZAMĚSTNANCŮ POČET 

Nástupy 49 

Skončení PP 48 
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11 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 

11.1 REKAPITULACE NÁKLADŮ ZA ROK 2018 (V KČ)                                                  

 

Číslo účtu 

 

Název účtu 

 

Skutečnost r. 2018 

 

% z celk. nákladů 

501 Spotřební materiál 3 783 887,78 3,3 

501 Potraviny 10 619 975,86 9,2 

502 Spotřeba energií 6 683 947,91 5,8 

511 Opravy a udržování 1 598 273,41 1,4 

512 Cestovné 7 416,00 0 

513 Náklady na reprezentaci 8 765,00 0 

518 Ostatní služby 2 701 805,76 2,4 

521 Mzdové náklady vč.OON 62 979 453,00 54,8 

524 Zákonné sociální pojištění 21 241 047,00 18,5 

525 Úrazové pojištění zaměstnanců 260 516,00 0,2 

527 Zákonné sociální náklady FKSP 1 326 255,70 1,2 

531 Silniční daň 3 936,00 0 

542 Penále 0 0 

547 Manka a škody 308 211,24 0,3 

549 Jiné ostatní náklady 92 923,00 0,1 

551 Odpisy 1 807 860,00 1,6 

558 Drobný nehmot.a hmot. majetek 1 422 322,94 1,2 

591 Srážková daň 3 406,39 0 

 Náklady celkem 114 850 002,99 100,0 
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11.2 REKAPITULACE VÝNOSŮ ZA ROK 2018 

 

Číslo účtu 

 

Název účtu 

 

Skutečnost r. 2018 

 

% z celk. výnosů 

602 Úhrada za pobyt a stravu od uživ. 30 288 709,00 26,3 

602 Příspěvek na péči 27 523 596,00 23,9 

602 Úhrady od zdravotních pojišťoven 5 923 902,10 5,2 

602 Doplňková činnost 316 289,50 0,3 

602 Stravné zaměstnanci+ studenti 646 055,60 0,6 

603 Nájemné 107 580,00 0,1 

648 Zúčtování fondů 1 609 405,41 1,4 

649 Jiné ostatní výnosy 307 002,38 0,3 

662 Úroky 19 252,26 0 

672 Dotace z MPSV od Jih. kraje 33 700 000,00 29,3 

672 Provozní dotace od zřizovatele MM 14 423 000,00 12,5 

672 Proúčtování odpisů 142 289,04 0,1 

 Výnosy celkem 115 007 081,29   100,0 

 

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2018                           157 078, 30 Kč 

11.3 TRŽBY OD ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN 

Tržby za zdravotnické výkony jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami měsíčně na základě měsíčního 

vyúčtování zdravotnických výkonů včetně fakturace. Se všemi zdravotními pojišťovnami byly uzavřeny 

smlouvy. 

Všeobecná zdravotní pojišťovna                     4 203 849,37 

Vojenská zdravotní pojišťovna                          1 046 319,18 

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra            673 733, 55 

Celkem                                                            5 923 902,10 Kč 
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11.4 REALIZOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2018 

          

Sprchovací lůžka Nefri 2 ks                                       99 960,00 Kč 

Stroj na řezání masa Mainca PC 82                          77 283,00 Kč 

Telefonní ústředna Alcatel                                       238 370,00 Kč 

Myčka na černé nádobí Winterhater                        433 785,00 Kč 

Investice celkem r. 2018                                        849 398,00 Kč 

11.5 ÚDAJE Z ROZVAHY  ( V TIS.KČ) 

Aktiva celkem 75 760  

z toho: stálá aktiva 60 278 

 zásoby      569 

 pohledávky      684 

 finanční majetek 14 229 

 

Pasiva celkem 75 760 

z toho: vlastní  kapitál 64 546 

 jmění účetní jednotky 61 006 

 finanční a peněžní fondy                         3 383 

 výsledek hospodaření      157 

 cizí zdroje                                              11 214 

12  SPONZOŘI A DÁRCI 

1. Garant,s.r.o.,Hlincova Hora - ovoce na pohoštění pro uživatele                     8 028,15 Kč  

(Josefovská zábava, Den matek, Den seniorů, Mikulášská veselice) 

2. Vladimír Š., České Budějovice                                                                        5 000,00 Kč 

 

Sponzorské dary byly přijaty na základě sepsané darovací smlouvy, a byly použity pro potřebu uživatelů 

sociálních služeb v našem zařízení. 
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13  VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA ZAMĚSTNANCŮ 

Pravidelné vzdělávání probíhalo v zařízení DpS dle vzdělávacího plánu na rok 2018 v souladu se 

zákonem č. 108/2006 Sb. v platném znění. 

13.1 TÉMATA VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉHO A SOCIÁLNÍHO ÚSEKU 

 Úvod do individuální a skupinové aktivizace v pobytových sociálních službách 

 Nárok na jednotlivé sociální dávky a postupy při vyřizování, zaměřeno na dávky Státní 

sociální podpory a dávky Hmotné nouze 

 Týmová komunikace pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky  

 Zákon o sociálních službách aktuality a praxe, základní informace 

 Emoce-vztek-agrese a jejich rolo v životě 

 Vážně míněný nesouhlas a detence v sociálních službách z pohledu sociálních služeb i 

opatrovníka (při přijetí, v průběhu i při ukončování sociální služby) 

 Individuální plánování 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

 Péče o osoby dlouhodobě upoutané na lůžko 

 Smlouva o poskytování sociální služby v praxi (pro neprávníky) 

 Stížnosti na kvalitu posykování sociálních služeb 

 Důstojné zacházení se seniory v sociálních službách 

 APP SLUNEČNICE z. ú. - terénní služba osobní asistence 

 Když klient pobytového zařízení nemá na plnou úhradu - základní postupy 

 Péče o klienty s chronickou bolestí 

 Základy polohování klientů v sociálních službách 

 Výtvarné techniky při práci s klienty sociálních služeb 

 Vybrané stimulační metody práce v péči o seniory 

 Základy ergoterapie v prostředí sociálních služeb 

 Keramický seminář - točení na kruhu 

 Víme vše o stáří 

 Opatrovnictví, svéprávnost a alternativy k jejímu omezení 

 

Zaměstnanci se vzdělávají i mimo zařízení v odborných seminářích ČAS. Jako každý rok se uskutečnilo 

školení řidičů, školení BOZP, požární ochrany, HACCP. Vzdělávání ostatních zaměstnanců – technicko 

- hospodářského provozu, ekonomického úseku, PaM, a ředitele proběhlo v počtu 15 školicích akcí 

v průběhu roku.  
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13.2 SUPERVIZE 

V průběhu celého roku probíhala vždy měsíčně individuální a skupinová supervizní setkání pod 

odborným vedením pana PhDr. Frnocha. Cílem těchto setkání je preventivně zamezit případnému 

ohrožení pracovníka syndromem vyhoření. Supervizní pohovory se staly přirozenou součástí 

pracovníků, jenž vede bez pochyby ke kvalitnímu poskytování sociální péče a k vytváření dobrého 

pracovního prostředí. 

14  NOVINKY, PLÁNY A ZÁMĚRY 

 Pořízení interaktivního stolku Sen Table 

 Zřízení reminiscenční místnosti pro uživatelé 

 Zajištění dostatečného vzdělání v oblasti bazální stimulace a biografie všem zaměstnancům - 

posun v oblasti poskytované péče uživatelům 

 

V Českých Budějovicích dne 15. 2. 2019 

Ředitelka Mgr. Ludmila Kubelová 

 

 


