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1 OBECNÉ ÚDAJE 

 

Název organizace:     Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice 

Právní forma: příspěvková organizace 

Sídlo organizace: U Hvízdala  1327/6, 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. Simona Žigová  

Kontakt: Tel.: 385521296, Fax: 385521294  

Internetové stránky: www.domovproseniory-hvizdal.cz 

 

2 ÚVODNÍ SLOVO 

 

Rok 2019 navazuje na činnost a hospodaření let předchozích. Zařízení funguje díky                     

vícezdrojovému financování. Jedná se o příspěvek zřizovatele a dotaci z MPSV přerozdělenou 

prostřednictvím Jihočeského kraje. Dále jsme financováni z tržeb zdravotních pojišťoven, 

plateb od uživatelů  a příspěvků od dárců.  

V oblasti poskytování sociálních služeb se snažíme nabídku aktivizačních činností neustále 

rozšiřovat. Pořídili jsme druhý interaktivní stolek Sen table, který umožní aktivizaci více 

uživatelů nejen u lůžka. V průběhu roku jsme uspořádali celou řadu zajímavých přednášek, 

besed, naši uživatelé měli možnost zúčastnit se řady kulturních i společenských akcí v našem 

zařízení i mimo něj.  

Klademe důraz na kvalitu a profesionalitu poskytovaných služeb, zlepšování prostředí domova, 

odborného vzdělávání zaměstnanců a vzájemnou spolupráci. Vzdělávání vnímáme jako 

nedílnou součást rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců, jež významně ovlivňuje přístup 

v poskytované zdravotní, ošetřovatelské a sociální péče. Snažíme se využívat moderních 

přístupů v sociální péči, vnímat uživatele jako partnera a poskytnout mu takovou sociální 

službu, která mu bude podporou či oporou. 

Velmi ráda bych poděkovala všem zaměstnancům našeho zařízení za jejich odvedenou práci. 

Vím, že je to často velmi těžká práce napříč všemi profesemi jako zajištění úklidu, zdravotnické 

http://www.domovproseniory-hvizdal.cz/
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péče, stravování, technického provozu, ekonomické či sociální práce. Ráda bych také touto 

cestou poděkovala všem uživatelům za jejich spolupráci, ať už se jedná o výbor obyvatel, 

komunity, aktivizační činnosti, ale i za spolupráci s našimi zaměstnanci při poskytování služeb 

sociální péče. 

Velmi ráda bych také poděkovala našim donátorům za zajištění finanční podpory a dobrou 

spolupráci. 

Poděkování patří všem, kteří nás podporují nejen finančně. 

 

 

Mgr. Simona Žigová, ředitelka 
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3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE A SPECIFIKA 

 

Domov pro seniory Hvízdal (dále jen DpS Hvízdal) poskytuje pobytové služby sociální péče 

v zařízení v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. 

Našim posláním je zajistit důstojný a spokojený život v našem zařízení osobám, které z důvodu 

věku či zdravotního stavu již nemohou pobývat ve svém domácím prostředí. 

 

3.1 REGISTROVANÉ SLUŽBY 

Na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích ze dne  

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

službách, v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění poskytuje 

DpS Hvízdal registrované služby – Odlehčovací služby, Domov pro osoby se zdravotním 

postižením, Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. 

 

3.1.1 Odlehčovací služby – (§ 44 zákona) 

Odlehčovací služby jsou určeny osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 

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

přirozeném prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.   

Cílovou skupinou jsou osoby ve věku od 40 let výše. Pro tyto služby jsou k dispozici 4 lůžka                        

ve dvoulůžkových pokojích. 

 

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

Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje pobytové služby osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 

pomoc jiné osoby. Cílovou skupinou jsou osoby ve věku od 45 let výše. K dispozici je 70 lůžek 

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. 
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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 demence, 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.  

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 podle doporučení ošetřujícího lékaře – poskytujeme 6 druhů diet. Každý 

den vaříme 560 hlavních jídel pro uživatele.  Pro zaměstnance a cizí strávníky cca 80 jídel 

denně, v letních měsících se navyšuje podle zájmu dětí a organizátorů dětských táborů. 

 

3.3 KAPACITA DPS HVÍZDAL 

 Celková kapacita je 280 lůžek 

 Jednolůžkové pokoje – 138 

 Dvoulůžkové pokoje – 71 

 Par. 44 – 4 lůžka 

 Par. 48 – 70 lůžek 

 Par. 49 – 171 lůžek 

 Par. 50 – 35 lůžek 
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3.3.1 Počet a skladba uživatelů k 31. 12. 2019 – tabulka 

POČET A SKLADBA UŽIVATELŮ K 31. 12. 2019 

Podle paragrafu: § 48 § 49 § 50 

Kapacita zařízení      70 171 35 

Přijato 30 60 12 

Propuštěno 0 2 0 

Zemřelo 28 54 10 

Trvale upoutaní na lůžko 50 102 0 

Mobilní za pomoci druhé osoby nebo technické 

pomůcky 15 69 16 

Zvýšené nároky na dietní stravování 26 64 6 

 

3.3.2 Věková skladba uživatelů k 31. 12. 2019 - tabulka 

VĚKOVÁ SKLADBA UŽIVATELŮ K 31. 12. 2019 

Věková pásma Paragraf 48 Paragraf 49 Paragraf 50 

Uživatelé ve věku 27 - 65 let 8 1 4 

Uživatelé ve věku 66 - 75 let 7 13 8 

Uživatelé ve věku 76 - 85 let 26 56 17 

Uživatelé ve věku 86 - 95 let 23 90 6 

Uživatelé ve věku nad 96 let 4 11 0 

Průměrný věk uživatelů 81,9 86,5 77,2 

 

3.3.3 Příspěvek na péči k 31. 12. 2019 - tabulka 

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI K 31. 12. 2019 

Stupně příspěvku Paragraf 48 Paragraf 49 Paragraf 50 

I. stupeň 6 18 1 

II. stupeň 11 41 10 

III. stupeň 20 60 4 

IV. stupeň 28 40 17 
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Příspěvek na péči k 31. 12. 2019 - graf 

 

4 PŘEHLED ÚHRAD ZA STRAVU, UBYTOVÁNÍ A PÉČI          

PRO UŽIVATELE SLUŽEB V ROCE 2019 

 

4.1 TABULKA – CENÍK SLUŽEB OD 1. 1. 2019 

Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj 

ubytování 178,- Kč ubytování 160,- Kč 

strava 152,- Kč strava 152,- Kč 

= 1 den 330,- Kč = 1 den 312,- Kč 

= 1 měsíc        9 900,- Kč = 1 měsíc        9 360,- Kč 

 
 

4.2 TABULKA – PNP 

Příspěvek  

na péči 

1. stupeň  

880,- Kč 

2. stupeň 

4. 400,- Kč 

3. stupeň 

8. 800,- Kč 

4. stupeň 

13. 200,- Kč 

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

 

10%

24%

33%

33%

Příspěvek na péči - DpS Hvízdal k 31. 12. 2019

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň
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4.3 TABULKA – ODLEHČOVACÍ POBYT – CENÍK 
Odlehčovací služby 

Úhrada za 1 kalendářní den  

(pobyt + strava) 

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

 

5 SOCIÁLNÍ PÉČE 

 

5.1 ČINNOST SOCIÁLNÍHO ÚSEKU – SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK 

V roce 2019 zajišťovalo sociální péči 7 sociálních pracovníků. Jedná se především o jednání se 

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

přijetí již samotných uživatelů do zařízení a sepisování veškerých dokumentů týkajících se 

příchodu do zařízení. Sociální pracovník dále spolupracuje jak s rodinou, tak s 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, uživatele a osoby blízké. Poskytnout 

pomoc a podporu při řešení nepříznivé sociální situace právě prostřednictvím sociálních služeb. 

 

5.2 VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

DpS Hvízdal poskytuje svým uživatelům širokou nabídku volnočasových aktivit, které zajišťují 

pracovníci v sociálních službách vykonávající základní výchovnou nepedagogickou činnost 

podle par. 116 b) zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. 

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 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

Každý týden pravidelně do našeho zařízení dochází psychoterapeut, pod jehož odborným 

vedením se uskutečňuje individuální a skupinová psychoterapie. 

Při práci s uživateli je uplatňován osobní přístup, snaha o motivaci a aktivizaci, jež vede k co 

největší soběstačnosti. 

 

5.3 SEN TABLE 

Interaktivní dotykový 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. Uživatelé si tuto 

aktivizaci velmi chválí.  
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5.4 KULTURNÍ AKCE A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 

Také rok 2019 byl naplněn celou řadou kulturních a společenských akcí. 

 

5.4.1 Společenské aktivity 

Celoročně se snažíme zapojit do různých projektů a aktivit, pořádaných různými organizacemi, 

které se uskutečňují v zařízení i mimo něj. 

 

 Návštěva z Jihočeské univerzity 

 Oslavy stoletých narozenin našich uživatelů 

 Projekt Zdraví nás baví 

 Zooterapie 

 Knihovna 

 Výlet do ZOO Hluboká 

 iBoccia 

 Zdobení perníčků s dětmi z mateřské školky 

 Tesco pomáhá a podporuje 

 Posezení s uživateli v Bergamu 

 

Zooterapie 

Za krásného horkého počasí proběhlo u nás 

venku pod pergolou za velkého zájmu uživatelů 

setkání se zvířátky. Potěšili jsme se s poníkem 

Frodem, kozlem Bobšem, slepičkami a dvěma 

psy.  Všichni byli nejen krotcí, ale i velice 

přítulní. Zvířátka navštívila  i některé uživatele 

na pokojích, kde vyvolala radostné úsměvy          

na tvářích. 
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Prázdninový výlet do ZOO 

Vyjeli jsme na výlet do zoologické zahrady. 

Počasí vyšlo skvěle, a tak jsme si mohli 

prohlédnout celou zahradu, která je rok od roku 

krásnější. Velmi nás pobavili zvláště psouni, 

surikaty a kozičky. 

 

 

Knihovna 

V červnu se završil setkáním u nás v domově celoroční projekt připravený pobočkou Jihočeské 

vědecké knihovny ve Čtyřech Dvorech. Pravidelně se v průběhu školního roku setkávali žáci 

jedné třídy ze ZŠ Emy Destinové s několika našimi obyvateli a snažili se diskutovat na různá 

témata. Pro obě strany to bylo velmi obohacující a osvěžující. 

Dalším projektem této knihovny byla dopolední setkání našich uživatelů s dětmi předškolního 

věku. Obě věkové kategorie na sebe reagovaly velmi bezprostředně a o tyto akce byl velký 

zájem.  

 

 

Zdobení perníčků s dětmi z mateřské školy 

V prosinci k nám přijela skupina dětí z lesní 

mateřské školy DOMA V LESE. Společně                  

s našimi uživateli zdobili medové perníčky.       

Bylo nám spolu moc hezky.  
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Návštěva z Jihočeské univerzity 

Zástupci Ekonomické fakulty Jihočeské 

univerzity přišli předat dárky pro naše osamělé    

uživatele. Bylo to velmi dojemné setkání. Část 

obdarovaných přivítala hosty společně s paní 

ředitelkou Simonou Žigovou, za ostatními 

přišel „Ježíšek“ až na pokoj. 

 

Zdraví nás baví 

V našem domově proběhla série přednášek                 

o zdravém životním stylu pod názvem „Zdraví 

nás baví“. Dozvěděli jsme se mnoho 

zajímavých informací o různých potravinách    

a způsobu jejich výroby.  

 

 

5.4.2 Kulturní akce 

V průběhu roku zajišťujeme našim uživatelům, kteří se rádi baví a setkávají, celou řadu 

kulturních akcí. 

 

 Podhoranka 

 Čtyřlístek a Palouček 

 Masopust 

 Duo Viola 

 Ing. Zach 

 ZŠ Emy Destinové 

 Duo Ruggieri 

 Koncert Jiřího Štedroně 

 Rozmarýn a Slunečnice 

 Ječmínek  

 Den matek 

 MŠ Jizerská 

 Záviš 

 Opékání buřtů 
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 Den seniorů 

 Vzpomínkové setkání – Karel Gott 

 Posezení s harmonikářem 

 Hudební odpoledne s panem Hoffmannem 

 Mikuláš 

 Folklórní soubor Javor 

 Koledy – Církev Ježíše Krista z USA 

 Česko zpívá koledy 

 ADRA – Hudební skupina Za Světlem 

 Předvánoční setkání 

 

Podhoranka 

V rámci projektu Ježíškovo vnoučata nám 

přišla v novoročním čase zahrát a zazpívat 

dechová hudba Podhoranka z Trhových 

Svinů.  

 

 

 

 

Masopust 

V únoru se u nás v domově konala tradiční 

masopustní zábava. Na stolech byly 

připravené talíře plné preclíků, koblih, 

zelňáků a ovoce. Masopustní rej zahájila 

kapela Minimax. Do masek se oblékli 

dobrovolníci, zaměstnanci a v masce přišla      

i 92 letá uživatelka. Dobrá nálada se šířila 

celou vstupní halou. Vše bylo proloženo 

tancem a koledou, kterou zajistili římovští koledníci, kteří k nám jezdí každý rok.  
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ZŠ  Emy Destinové                                                                                                                                                                           

V březnu nám zazpívaly a zatančily děti 

ze ZŠ Emy Destinové. Nejprve muzikálek                          

od Z. Svěráka a J. Uhlíře Červená karkulka              

a dále písničky z pohádek.  

 

 

 

 

Koncert Jiřího Štědroně 

Jedna z našich uživatelek dostala od své 

rodiny krásný dárek k narozeninám. Přijel jí 

zazpívat její oblíbený  herec, zpěvák a textař 

Jiří Štědroň. O dárek se podělila s celým 

naším domovem. A v hale odpoledne opravdu 

chyběl málokdo.  

 

Den matek 

V květnu jsme společně oslavili Den matek. 

Za vedení domova  nejprve promluvila paní 

Hana Čermáková a pak přítomným 

maminkám  pogratuloval a osobně předal 

každé  květinu  náměstek pro školství, 

sociální věci a cestovní ruch, Ing. Viktor 

Vojtko, Ph.D. Poté jsme si užili připravené 

občerstvení, zpěv a tanec při hudební 

produkci naší oblíbené dechové kapely 

Samsonka. 
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Opékání buřtů 

V září jsme  již tradičně opékali 

společně buřty. O hudební doprovod        

a zábavu se  postaral populární 

Maxaband. Jako překvapení vystoupila 

temperamentní tanečnice Katka 

v nádherných prvorepublikových 

tanečních šatech.  

 

Den seniorů 

Již tradičně jsme 2. 10. společně oslavili 

Den seniorů, který zahájila paní 

ředitelka Simona Žigová. K poslechu a 

tanci nám zahrála kapela Minimax. Celé 

odpoledne jsme se dobře bavili.  

 

 

 

Vzpomínání na pana Karla Gotta 

Pan Boršek pro nás připravil 

vzpomínkové posezení s písněmi Karla 

Gotta. Poslechli jsme si starší hity. Účast 

byla hojná a tu a tam ukápla i slzička 

dojetí.  
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Mikuláš 

V prosinci k nám již tradičně přišel 

Mikuláš, v doprovodu andělů a čertů 

navštívil a podělil všechny uživatele. 

Manželé Bickovi zahráli a zazpívali 

vánoční písně a koledy. K tanci nám 

tentokrát zahrála kapela Kameňáci.  

 

 

 

Folklórní soubor Javor 

Také letos nás v této předvánoční době 

přijel potěšit svým pásmem koled                    

a říkanek „České Vánoce“ folklórní 

soubor Javor z Lomnice nad Lužnicí.  

 

 

 

 

ADRA 

V prosinci nám zazpívala hudební 

skupina Za světlem vánoční koledy           

a písně. Díky kazateli panu Petru 

Adamemu  jsme si společně oživili 

podstatu vánočního poselství.  
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6 ZDRAVOTNĚ – OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 

 

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 předpisu 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. Pro udržení a zlepšení fyzické kondice mají 

uživatelé k dispozici masážní křeslo, magnetoterapii včetně přenosných přístrojů, DD proudy, 

ultrazvuk a biolampu. 

 

6.3 LÉKAŘSKÁ PÉČE 

Lékařskou péči poskytuje uživatelům DpS Hvízdal praktický lékař pro dospělé.  

 MUDr. Mirko Jakovljevič – Út a Pá  

 MUDr. Tomáš Dierzé – Po, St a Čt 

Při příchodu 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. 

Ke specialistům jsou uživatelé dováženi sanitní službou. Pokud to vyžaduje jejich zdravotní 

stav, je zajišťován doprovod rodinou, případně zaměstnanci zařízení. 

Ústavní péče je pro naše uživatele zajišťována v Nemocnici České Budějovice, a. s. 

Pracovně lékařské služby pro zaměstnance poskytuje MUDr. Tomáš Dierzé. 

 

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 blízkým našich uživatelů ze vzdálenějších 

míst 
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8 PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR 

 

 pronájem nebytových prostor – kadeřnice, kantýna. 

Pronájem nebytových prostor není určen ke komerčním účelům. Služby poskytované 

v nebytovém prostoru jsou určeny výhradně uživatelům našeho domova. 

 

9 DOBROVOLNICKÁ ČINNOST 

 

Naše zařízení spolupracuje již řadu let s Dobrovolnickým centrem ADRA České Budějovice. 

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 vážíme a rádi bychom touto cestou poděkovali všem dobrovolníkům. 

Poděkování patří rovněž Dobrovolnickému centru ADRA České Budějovice za perfektní 

spolupráci, která vede ke zkvalitnění poskytované péče.  

Také bychom rádi poděkovali za velmi dobrou spolupráci Střední zdravotnické škole 

v Českých Budějovicích zejména paní Mgr. Ivaně 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.  

 

10 PRAXE STUDENTŮ 

 

V prostorách našeho zařízení zajišťujeme odbornou praxi studentům Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích. Jsme klinickým pracovištěm Zdravotně sociální fakulty i Teologické 

fakulty. Děkujeme za úžasnou spolupráci výše uvedeným pracovištím, která umožňují svým 

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

a dovednosti pomohou studentům lépe se orientovat v dané oblasti jak po stránce teoretické, 

tak při následném uplatnění v praxi. 
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Od září 2012 k nám dochází studenti ze Středního odborného učiliště Lišov na souvislou praxi 

3x v týdnu, kterým, stejně jako jejich odbornému vedení, patří poděkování. Praxi zde mají také 

studenti Vyšší odborné školy zdravotnické v Českých Budějovicích a Vyšší odborné školy 

Prachatice.  

 

11 PROFESNÍ STRUKTURA A POČTY ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2019 

 

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 § 116 b 14 

Psychoterapeut 0,25 

Lékař 0,25 

Staniční sestry 6 

Sestry s registrací 26 

Pracovník v sociálních službách § 116 a  80,5 

Uklízeč 16 



Výroční zpráva Domova pro seniory Hvízdal – 2019 

 

22 

 

Celkem 148 

STRAVOVACÍ ÚSEK 

Zásobování a sklad potraviny 1 

Nutriční terapeut + 1x vedoucí stravování 2 

Kuchař 3 

Pomocný kuchař – dělník 11 

Celkem 17 

Ú H R N E M 193 

 

11.1 ČLENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE VĚKU A POHLAVÍ  - STAV K 31. 12. 2019 

 

VĚK MUŽI ŽENY CELKEM 

do 20 let 1 2 3 

21 – 30 let 2 22 24 

31 – 40 let 1 31 32 

41 – 50 let 5 62 67 

51 – 60 let 2 60 62 

61 let a více 1 11 12 

Celkem 12 188 200 

Celkem v % 6,0 94,0 100,0 

 

11.2 ČLENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE VZDĚLÁNÍ A POHLAVÍ STAV K 31. 12. 2019 

 

DOSAŽENÉ 

VZDĚLÁNÍ MUŽI ŽENY 

CELKEM 

základní 1 14 15 

střední – výuční list 4 91 95 

střední – maturita 7 58 65 

vyšší odborné 1 10 11 

vysokoškolské 0 14 14 

Celkem 13 187 200 
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11.3 CELKOVÝ ÚDAJ O PRŮMĚRNÝCH PLATECH K 31. 12. 2019 

 

Průměrný hrubý měsíční plat 29. 964,- Kč 

 

11.4 CELKOVÝ ÚDAJ O VZNIKU A SKONČENÍ PRACOVNÍCH POMĚRŮ 

ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2019 

 

PRACOVNÍ POMĚRY 

ZAMĚSTNANCŮ POČET 

Nástupy 54 

Skončení PP 44 
 

 

12 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 

 

12.1 REKAPITULACE NÁKLADŮ ZA ROK 2019 (V KČ) 

 

Číslo účtu 

 

Název účtu 

 

Skutečnost r. 2019 

 

% z celk. nákladů 

501 Spotřební materiál 4 145 563,95 3,3 

501 Potraviny 10 756 480,56 8,5 

502 Spotřeba energií 6 783 258,46 5,4 

511 Opravy a udržování 2 067 136,84 1,6 

512 Cestovné 2 553,00 0 

513 Náklady na reprezentaci 9 432,00 0 

518 Ostatní služby 2 736 040,13 2,2 

521 Mzdové náklady vč. OON 70 510 843,00 55,7 

524 Zákonné sociální pojištění 23 691 155,00 18,7 

525 Úrazové pojištění zaměstnanců 281 398,00 0,2 

527 Zákonné sociální náklady FKSP 1 587 201,36 1,2 
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531 Silniční daň 3 936,00 0 

542 Penále 0 0 

549 Jiné ostatní náklady 95 598,75 0,1 

551 Odpisy 1 800 869,00 1,4 

557 Odpis nedobytných pohledávek 12 544,00 0 

558 Drobný nehmot. a hmot. majetek 2 121 195,85 1,7 

591 Srážková daň 643,54 0 

 Náklady celkem 126 605 849,44 100,0 

 

12.2 REKAPITULACE VÝNOSŮ  ZA ROK 2019 (V KČ) 

 

Číslo účtu 

 

Název účtu 

 

Skutečnost r. 2019 

 

%  z  celk. výnosů 

602 Úhrada za pobyt a stravu od uživ. 30 970 443,00 24,4 

602 Příspěvek na péči 28 576 852,00 22,5 

602 Úhrady od zdravotních pojišťoven 5 861 906,98 4,6 

602 Doplňková činnost 345 044,00 0,3 

602 Stravné zaměstnanci + studenti 669 190,80 0,5 

603 Nájemné 111 654,00 0,1 

648 Zúčtování fondů 2 431 169,84 1,9 

649 Jiné ostatní výnosy 8 252,00 0 

662 Úroky 24 077,78 0 

672 Dotace z MPSV od Jih. kraje 43 080 000,00 34,0 

672 Provozní dotace od zřizovatele MM 14 653 000,00 11,6 

672 Proúčtování odpisů 142 289,04 0,1 

 Výnosy celkem 126 873 879,44   100,0 

 

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2019                          268 030,00 Kč 
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12.3 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                    4 229 991, 20 Kč 

Vojenská zdravotní pojišťovna          992 048, 20 Kč 

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra            639 867, 58 Kč 

Celkem                                                              5  861 906, 98 Kč 

 

12.4 REALIZOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE  V ROCE  2019 

Vážící křeslo pro uživatele                                          50 146, 00 Kč 

Elektrický sporák                                                         78 795, 00 Kč 

Elektrický kotel E-B 150/90                                      135 071, 00 Kč 

Systém přivolání pomoci                                             69 954, 50 Kč 

Systém EPS (požární signalizace)                          3 069 538, 00 Kč 

Investice celkem                                                    3 403 504, 50 Kč 

 

12.5 ÚDAJE Z ROZVAHY R. 2019  (V TIS. KČ) 

Aktiva celkem 78 468  

z toho: stálá aktiva 61 880 

 zásoby      817 

 pohledávky      690 

 finanční majetek 15 081 

 

Pasiva celkem 78 468 

z toho: vlastní  kapitál 65 372 

 jmění účetní jednotky 62 609 

 finanční a peněžní fondy                          2 495 

 výsledek hospodaření       268 

 cizí zdroje                                               13 096 
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13 SPONZOŘI A DÁRCI 

 

1. Garant s. r. o., Hlincova Hora – ovoce na pohoštění pro uživatele              5 736, 00 Kč  

2. (Masopustní veselice, Den matek, Den seniorů) 

Generace Identity, Klecany                                                                          11 000, 00 Kč 

 

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

uživatelů sociálních služeb v našem zařízení. 

 

14 VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA ZAMĚSTNANCŮ 

 

Pravidelné vzdělávání probíhalo v zařízení DpS Hvízdal i mimo něj podle vzdělávacího plánu 

na rok 2019 v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. 

 

14.1 TÉMATA VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉHO A SOCIÁLNÍHO ÚSEKU 

 Individuální plánování s uživatelem s těžkým onemocněním – duševním či fyzickým 

 Standardy kvality a jejich potřebná znalost 

 Novinky v kardiopulmonální resuscitaci 

 Komunikace s klienty – úvod do komunikačních dovedností s klienty v sociálních 

službách 

 Psychiatrické minimum pro zaměstnance sociálních služeb 

 Využití reminiscence při práci se seniory 

 Kultura chování a vystupování zaměstnanců sociálních služeb 

 Prevence pádů a restriktivní opatření 

 Bazální stimulace – seznámení se s prvky 

 Doprovázení umírajících a práce s pozůstalými v sociálních službách 

 Úvod do poradenství ve věci svéprávnosti a opatrovnictví u zletilých fyzických osob 

 Kongres poskytovatelů sociálních služeb 

 Přijaté dotace a příspěvky od zřizovatele pro příspěvkové organizace 

 Inventarizace 

 Základní práva a povinnosti odborových organizací jako zástupů zaměstnanců,          

ve vztahu k platné pracovněprávní legislativě 

 Závěr roku v účetnictví příspěvkové organizace  
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 Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací 

 

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

uskutečnilo školení řidičů, školení BOZP, požární ochrany, HACCP. Vzdělávání ostatních 

zaměstnanců – technickohospodářského provozu, stravovacího provozu, ekonomického úseku, 

PaM a ředitele – proběhlo v počtu 16 školicích akcí v průběhu roku.  

 

14.2 SUPERVIZE 

V průběhu celého roku probíhala vždy každý měsíc individuální supervizní setkání                     

pod odborným vedením pana PhDr. Miroslava Frnocha. Náplní supervizních pohovorů bylo 

zjišťovat úroveň motivace pracovníků k výkonu jejich práce a preventivně předcházet 

syndromu vyhoření. Supervizní pohovory se staly přirozenou součástí péče o zaměstnance 

domova, která vede k vytváření dobrého pracovního prostředí. 

 

15 NOVINKY, PLÁNY A ZÁMĚRY 

 

15.1 ZMĚNA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU 

Na základě rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice a schválením Rady města byla 

v říjnu jmenovaná do funkce ředitele Domova pro seniory Hvízdal České Budějovice             

Mgr. Simona Žigová. 

 

15.1.1 Koncept, plány 

Záměrem koncepce ředitele bylo pokračovat v zajištění a rozvoji poskytovaných služeb a jejich 

neustálém zkvalitňování. 

Jedna z věcí, kterou vnímá jako potřebnou změnu je zavedení nového docházkového systému 

a s ním úzce související zavedení klouzavé pracovní doby u některých pracovních pozic.  

Dalšími záměry jsou odborná proškolení zaměstnanců jak základního tak navazujícího kurzu     

v Bazální stimulaci s praktickými ukázkami. S tím souvisí i práce s Biografií uživatele, která je 

propojena s Bazální stimulací. A v neposlední řadě zavedení Paliativní péče – spolupráce 

s multidisciplinárním týmem. 

Určitě je namístě zajistit změnu v registraci s ohledem na limitující věk u jednotlivých 

poskytovaných služeb.  
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V neposlední řadě je otázkou projednání se zřizovatelem na téma modernizace zařízení.  Ať už 

se jedná o bezbariérovost, snadnější a lepší manipulaci s klienty ve větších místnostech, při 

hygieně, koupání, možnost u imobilních klientů dostat se na lůžku i mimo jejich pokoj, zajistit 

lepší a větší zázemí pro provoz prádelny, stravovacího provozu atd. 

Je potřeba si uvědomit, že v tom všem nehledáme prospěch pro sebe sama, ale především                

a zejména pro naše uživatele, kteří si jistě zaslouží kvalitní, bezbariérové a zkrátka příjemné 

prostředí, ve kterém by mohli trávit a často tráví svou poslední část života. Pro staré lidi je to 

už tak velmi náročná změna, kterou jim přináší nové prostředí, noví lidé, zaměstnanci, režim, 

ztráta přirozeného prostředí, kde jsou odkázání na pomoc ošetřujícího personálu, pro ně cizích 

lidí, před kterými mají často ostych, a tak se snažme jim dopřát alespoň to, co můžeme změnit             

a ovlivnit našimi společnými silami.   

 

Musíme také myslet i na naše zaměstnance, kteří odvádějí velmi náročnou práci jak fyzicky, 

tak psychicky a je potřeba jim tuto práci ulehčit, ať už zajištěním kvalitního prostředí, 

kvalitními pomůckami, tak kvalitním odměňováním.  

 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 27. 2. 2020 

Ředitelka Mgr. Simona Žigová 


