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ZÁKLADNÍ INFORMACE  
 
Název organizace:  Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace 

 

Sídlo:    tř. Bří Čapků 1, 695 01 Hodonín 

IČ:   46937081 
Zřizovatel:  Jihomoravský kraj 

Adresa zřizovatele:  Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno 

 
 
 

VEDENÍ ORGANIZACE 
 

Statutární zástupce: 

Vladimíra Křížková 

Tel.: 531 010 260, 518 321 834, kl. 104 

E-mail: reditelka@ds-hodonin.cz 

 

Zástupce ředitele: 

 Jaroslava Nováková, mzdová účetní 

 Tel.: 518 321 834, kl. 101 

 e-mail: ucetni@ds-hodonin.cz 

 

Vrchní sestra: 

 Irena Blahová 

 Tel.: 518 321 834, kl. 102 

  

Vedoucí stravovacího provozu 

 Ludmila Chromá 

 Tel.: 518 321 834, kl. 105 

 

Sociální pracovnice: 

 Mgr. Hana Maňáková  

Vedoucí úseku sociální péče   Bc. Eva Pospíšilová, DiS. 

 Tel.: 518 321 834, kl. 106   Tel. 518 321 834, kl. 112 

 e-mail: ved.socialni@ds-hodonin.cz  socialni@ds-hodonin.cz 

  

Účetní   

 Hana Bujáková 

 Tel. 518 321 834, kl. 101 

 e-mail: ucetni.m@ds-hodonin.cz  
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2016 
 
Uplynulý rok 2016 byl pro naši organizaci velmi náročný, jak z pohledu financování, 

tak i udržitelnosti počtu pracovníků. 

 

Ekonomika služby: stejně jako v roce předchozím, tak i v r. 2016, jsme museli 

sestavit deficitní plán hospodaření se ztrátou 2 042 tis. Kč vzhledem k výši obdržené finanční 

podpory na rok 2016 v celkové výši  7 886 tis. Kč. Kč. K dokrytí deficitního rozpočtu bylo 

poskytnuto v rámci 2. kola rozdělení dotací dle § 101a  103 tis. Kč a z rozpočtu zřizovatele 

v červnu 2016 další 1 mil. Kč. Spolu s navýšenými prostředky z příspěvků na péči byl pak 

deficit rozpočtu vyrovnán.   Faktory, které dále ovlivnily fungování organizace po 

ekonomické stránce, byly následující: 

- zvýšení úhrad od klientů od 1. 1. 2016 o 100,- Kč měsíčně, vzhledem k výši 

valorizace důchodů.  Zvýšení úhrady se týkalo zvýšení částky za bydlení, aby se 

na zlepšení výnosů podíleli všichni klienti. 

 

- navýšení příspěvku na péči – od 1. 8. 2016 se zvedly příspěvky na péči o 10%, což 

znamenalo nárůst příjmů o cca o 1 005 tis. Kč. Dále se zvýšily příjmy z příspěvku 

na péči díky žádostem o úpravu této dávky. Během roku 2016 bylo podáno celkem 

18 žádostí o úpravu příspěvku na péči, z toho: 

 2 žádosti o přiznání 

 16 žádostí o zvýšení 

 

Bylo vyhověno 13 žádostem, dva klienti během rozhodného období zemřeli a 3 řízení 

přechází do r. 2017.  Budeme nadále věnovat zvýšenou pozornost příspěvkům na péči u 

nastupujících klientů a samozřejmě dále i o úpravu příspěvků klientů stávajících. V roce 2017 

se ale s nejvyšší pravděpodobností nezmění počet stávajících klientů bez příspěvku na péči, 

pokud u nich nedojde k razantní změně zdravotního stavu. Paradoxně tak kvalita naší služby 

nepodporuje ekonomiku, neboť máme klienty ve věku 90+, kteří nedosáhnou na stupeň I ani 

po opakovaných žádostech o přiznání příspěvku nebo na zvýšení dosavadního stupně 

příspěvku.  

 

- získání darů na pokrytí potřeb zdravotnického materiálu 

- získání daru na pořízení terapeutických pomůcek, antidekubitních matrací 

- získání daru – jídelních stolků a sprchovacího lůžka pro imobilní klienty 

 

Dalším faktorem, ovlivňujícím kvalitu služby jsou pracovníci. Rok 2016 byl velmi 

náročný, co se týče fluktuace pracovníků, zejména v přímé obslužné péči. Během roku se na 

pozici pracovník v sociálních službách-přímá obslužná péče konalo 13 výběrových řízení na 5 

uvolněných pozic, než se podařilo v prosinci 2016 pracovníky stabilizovat, přičemž rekord 

v délce trvání pracovního poměru byl u jedné pracovnice tři dny. Ukazuje se, že sociální 

služby jsou vítaným zaměstnavatelem v době ekonomických krizí, a že jen málo lidí je 

ochotno pracovat pro druhé v tomto typu služby. Stejně kritický scénář mělo obsazení místa 

kuchařky, volné od října, na které se do konce roku nepodařilo najít žádného zájemce. 

 

Schválením navýšení počtu pracovníků zřizovatelem umožnilo přijmout 1 pracovníka 

do přímé obslužné péče k posílení víkendových a odpoledních směn a 1 pracovníka jako 
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pomocnou sílu do kuchyně. Kvalitu personálu posiluje vzdělávání, zejména přímé péče, které 

se uskutečňuje převážně v zařízení formou seminářů na klíč. 

 

Materiální podmínky provozu služby se nám podařilo zkvalitnit díky přispění 

zřizovatele: z investičních příspěvků v celkové výši 260 tis. Kč jsme mohli pořídit dlouho 

očekávaný transportní vozík na přepravu stravy, který významně pomohl ulehčit náročnou 

práci personálu při dopravě stravy z kuchyně na oddělení, dále jsme pořídili značkovač na 

prádlo a blixer pro přípravu stravy, který rovněž usnadnil a zrychlil práci při přípravě kvalitní 

mělněné stravy.  

Nejvýznamnější akcí bylo odstranění havarijního stavu závěsných balkonů a oken 

v ubytovací části, která byla vyměněna za plastová. Náročnou akci financoval rovněž 

zřizovatel částkou 9 mil. Kč.  Zlepšila se tak nejen kvalita bydlení, ale očekáváme také úsporu 

nákladů na topení.  

Dále jsme získali prostředky na nákup sprchovacího lehátka, jídelních vozíků pro 

klienty, antidekubitních matrací a terapeutických pomůcek pro aktivizaci klientů.   

 

Posláním Domova pro seniory Bažantnice je : 

poskytnout seniorům, kteří pro svou sníženou soběstačnost nemohou vést samostatný život ve 

svém domově, bezpečné a důstojné prostředí k jejich dalšímu životu prostřednictvím 

komplexu sociálních služeb.Poskytujeme radu a pomoc k zachování dosavadního stupně 

soběstačnosti a aktivity a k jejich dalšímu rozvoji. Při úplné ztrátě soběstačnosti poskytujeme 

celodenní pomoc. 

Usilujeme o vytváření podmínek a příležitostí pro běžný způsob života, podobný životu mimo 

ústav. 

Usilujeme o zajištění maximální míry osobní svobody klienta a rozhodování o svém životě. 

Podporujeme zachování kontaktů s rodinou a přirozeným prostředím klienta, využívání 

místních služeb, na které byl klient dosud zvyklý. 

Služby poskytujeme celoročně dle individuálních potřeb na základě smlouvy o poskytování 

služeb. 

Poskytování komplexu sociálních služeb spočívá v zajištění ubytování, stravování, úklidu, 

praní, žehlení a oprav prádla, ošetřovatelské a hygienické péče, kulturní a společenské 

činnosti, sociálního poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a 

rodinou, zprostředkování dalších služeb (např. praktický lékař, odborní lékaři, kadeřnictví, 

pedikúra, duchovní péče). 

Cílová skupina 

Cílovou skupinou poskytování služby jsou senioři, kteří pro svůj věk a zdravotní stav mají 

omezené schopnosti  vést samostatný život ve svém domově, potřebují pravidelnou pomoc a 

zároveň péči o ně nelze zajistit dostupnými terénními službami nebo za pomoci rodiny či 

blízkých osob. 

Služba je určena pro seniory nad 65 let věku. 
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Komu není naše služba určena 

1. Osobám, kterým lze péči zajistit jinak v jejich domácím  prostředí. 

2. Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém 

zdravotnickém zařízení. 

3. Osobám s duševní poruchou, jejíž projevy by byly příčinou závažného narušení 

klidného soužití s ostatními klienty. 

4. Osobám závislým na alkoholu nebo jiných nealkoholových drogách, které by v 

důsledku závislosti narušovaly klidné soužití s ostatními klienty. 

Zásady poskytování služby 

-  respektování práv klienta– to znamená, že personál práva klientů zná a hájí je. 

- respektování svobodné volby klienta– to znamená, že uznáváme jakékoliv rozhodnutí 

klienta o jeho dalším životě, byť by se nám jevilo jako nevýhodné a znevýhodňující. 

- pružnost v poskytování služeb– to znamená, že službu přizpůsobujeme změně 

dosavadního stupně soběstačnosti klienta. 

- respektování individuálních potřeb– to znamená, že bereme klienta jako jedinečnou 

osobnost s originálním životním příběhem, který se snažíme spoluvytvářet podle jeho 

představ a cílů. 

 

VÝSLEDKY ORGANIZACE V HLAVNÍCH OBLASTECH 

ČINNOSTI 

I. OBLAST SOCIÁLNÍ PÉČE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPACITA 107    

POČET KLIENTŮ K 31.12.2016 106 

PŘIJETÍ 2016 25 

ÚMRTÍ 2016 26 

UKONČENÍ POBYTU NA VLASTNÍ ŽÁDOST  0 

OBLOŽNOST V % 98,88% 

VĚKOVÁ STRUKTURA POČET 

66-75 9 

76-85 36 

86-95 58 

95+ 3 

PRŮMĚRNÝ VĚK 85,64 
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STRUKTURA KLIENTŮ S PŘÍSPĚVKEM NA PÉČI: 

 

 

Stupeň příspěvku na péči Počet klientů % z  kapacity 

Stupeň č.I  –    880,- Kč 7 6,55 

Stupeň č. II -   4400,- Kč 23 21,49 

Stupeň č III. – 8800,- Kč 37 34,58 

Stupeň č. IV – 13200,- Kč 20 18,69 

Bez příspěvku 20 18,69 

 

Domov pro seniory Bažantnice poskytoval tyto služby: 

 

Ubytování: domov má k dispozici 13 dvoulůžkových a 81 jednolůžkových pokojů Pokoje lze 

dohodě s vedením zařízení vybavit vlastním nábytkem, kromě koberců. Ty nejsou s ohledem 

na bezpečnost a hygienu povoleny. Kromě vlastního nábytku si mohou klienti, kteří budou 

obývat jednolůžkový pokoj, vzít sebou tyto elektrické spotřebiče: ledničku, rychlovarnou 

konvici, mikrovlnnou troubu, televizor, rozhlasový přijímač, vysoušeč vlasů, holicí strojek, 

počítač. K ubytování patří praní a žehlení prádla a úklid. 

 

Stravování: Domov disponuje vlastní kuchyní a jídelnou pro 120 osob, ve které se podávají 

pouze obědy.  

Celodenní strava se podává ve dvou jídelnách na 4. a 6. patře, jejichž kapacita je 30 

míst.  Imobilním klientům je donášena strava na pokoje.  

V domově se vaří běžně dieta normální, šetřící, diabetická, diabetická šetřící. Ostatní 

druhy diet se připravují dle doporučení lékaře individuálně. Jsou to tyto kombinace diet:  

 warfarinová/racionální, šetřící, diabetická, bezmléčná 

 bezmléčná/racionální, šetřící, diabetická 

Klientům s poruchami v příjmu potravy se připravuje strava mělněná nebo mixovaná.  

Klienti se mohou ke stravě vyjadřovat prostřednictvím knih umístěných na jídelnách, 

schůzek ke stravování, popř. adresovat svoji stížnost dle pravidel pro podávání stížností. Ke 

stížnostem se nejčastěji vyjadřuje vedoucí stravovacího provozu.  Připomínky na skladbu 

jídelníčku se pravidelně zapracovávají do plánování stravy. Jídelníčky se vyvěšují na 

jednotlivá podlaží a do jídelny s 14denním předstihem. Návrh jídelníčku provádí komise ve 

složení: vedoucí stravování, vrchní sestra, ředitelka. 

Normy jsou sledovány denně počítačovým zpracováním výdejky surovin podle stavu 

strávníků pro jednotlivé diety. 

Ve stravovacím provozu zaměstnáváme:  1 vedoucí stravovacího provozu 

              5 kuchařů 

              1 pomocnice v kuchyni 

 

Služby péče: 

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

-  sociálně terapeutické činnosti, 

- aktivizační činnosti, 

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání neodkladných 

osobních záležitostí 

- zajištění ošetřovatelské a rehabilitační péče, bude-li potřebná 
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Do zařízení dochází dvakrát v týdnu lékař, 1x za dva měsíce psychiatr; zajišťujeme návštěvu 

u odborných lékařů. Zprostředkujeme návštěvu kadeřnice a pedikérky, notáře, duchovních 

místních církví. 

 

              

Kulturní a společenský život  

   

Cílem veškerých aktivizačních činností je ovlivnění zdravotního stavu klientů, zvýšení kvality 

jejich života, zlepšení adaptace, zvýšení sebevědomí, zmírnění stresu, zlepšení nebo udržení 

dovedností, schopností v oblasti fyzické, psychické i sociální klientů. 

V roce 2016 si mohli klienti vybírat z bohaté nabídky aktivizačních činností. 

Aktivizační činnosti máme rozdělené na pravidelné denní aktivizační činnosti a jednorázové 

měsíční aktivizační činnosti. Veškeré pravidelné denní aktivizační činnosti poskytujeme jak 

skupinově, tak i individuálně na pokojích O nabídce jsou klienti informováni předem, 

prostřednictvím nástěnek, pravidelného rozhlasového vysílání a klíčových pracovníků. 

 

V daném roce k nám začal chodit dobrovolník Michal, který si pro naše klienty 

pravidelně připravoval vědomostní hru, Riskuj. Klienti se na něj těšili, protože se vždy 

dozvěděli něco nového a po skončení ještě poseděli a povykládali si. Velmi zajímavé bylo 

nově zavedené literární odpoledne, na které začali docházet klienti, kteří dosud nikam 

nechodili.  

Mezi velmi úspěšné akce patřili často ty nové, jako masopustní posezení, čtyři adventní 

pondělní odpoledne a předsilvestrovské posezení. 

V roce 2016 jsme se snažili s klienty častěji vyjíždět mimo domov. Byly to tyto akce: 

– výstava historie kouzelnictví 

- výstava historie včelařství 

- výstava o Japonsku 

- výlet do lázní Hodonín 

- prohlídka města, náměstí, fontány a návštěva cukrárny 

- návštěva dvou domovů pro seniory v rámci sportovních utkání v petanque. 

Velmi úspěšně po celý rok pracoval pěvecký sbor Radost, do kterého se zapojila dcera 

klientky. 

Jelikož přibývá klientů, kteří mají zájem o námi nabízené aktivity, museli jsme přijmout 

určitá pravidla, abychom byli schopni se věnovat všem klientům dle jejich zájmů. 

Individuální aktivity jsme zavedli pouze u klientů, kteří se nemohou dané aktivity účastnit 

skupinově. Změnili jsme i místa konání aktivit, protože pro zvyšující počet klientů byli 

některé prostory kapacitně malé. Z tohoto důvodu jsme nově vybavili dosavadní klubovnu 

tak, aby byla variabilní pro konání cvičení, besed či jiného setkávání klientů.  

Každý rok přibývá i rodinných příslušníků, kteří se účastní společenských akcí společně 

s klienty.     

Kromě pravidelných aktivit byli v roce 2016 pro naše klienty připravené níže uvedené akce.                                     
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Přehled akcí za rok 2016 

 

Leden  
14. 1.  Hodinka relaxace 

20. 1. – 10. 2. Co nám přinesl vánoční čas“ – výstava fotek 

26. 1.  Prodej oblečení 

Únor  
1. 2. turnaj v paměti a turnaj ve společenských hrách  

5. 2. Turnaj v křížovkách  

9. 2. Fašaňkové posezení 

11. 2. Hodinka relaxace 

17. 2. Beseda na téma: péče o zuby a zubní náhrady 

18. 2. Odpolední chvilka poezie (K. J. ERBEN) 

25. 2. Hodinka relaxace 

Březen  

3.3. Reminiscence na téma: MDŽ 

8. 3. Škola zručnosti III 

16. 3. Velikonoční dílna 

18. 3. Vystoupení dětí z MŠ Družstevní 
24. 3. Hodinka relaxace 
24. 3. Materiální sbírka pro charitu 
31. 3. Literární odpoledne s Janem Nerudou 
Duben  
6. 4. Výstava nakupování dnes a dříve 

Květinový týden:   

11. 4. - 30. 4. Květinový kvíz pro klienty a zaměstnance 

14. 4. Hodinka relaxace 

18. 4. Květina na talíři (linecká kytka k obědu)-pondělí 

19. 4. Květinový den-úterý 

20. 4.  Reminiscence 1. Máj a květinová mávátka-středa  

21. 4. Květinový ples-čtvrtek 

27. 4. Beseda o Indii 

28. 4. Hodinka relaxace 

Květen   
2. 5. – 6. 5. Týden sportovních her:  

2. 5. PONDĚLÍ  - petanque   

3. 5. ÚTERÝ - kroket 

4. 5. STŘEDA - hry a hlavolamy   

5. 5. ČTVRTEK - čas na oddech 

6. 5. PÁTEK - šlapací kolo a posilování 

Návštěva města:   

5. 5. Výstava z historie kouzelnického umění v sále EVROPA  

10. 5. Hrátky s pamětí v městské knihovně 

18. 5. Beseda: nemoci srdce a cév 
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19. 5. (Ne)sportovní olympiáda pro klienty a zaměstnance 

26. 5. Turnaj v petanque DS S centrum Hodonín 

31. 5. Turnaj v petanque DS Kyjov 

Červen  
7. 6. Výlet do města (cukrárna, fontána, kostel) 

9. 6. Beseda s dirigentem p. Hybšem 

16. 6. Odpolední chvilka poezie- Jan Čapek 

23. 6. Výlet do lázní Hodonín (park, kavárna) 

23. 6. Hodinka relaxace 

29. 6. Grilování 

Červenec  
7. 7.  Odpoledne s Jožkou Černým 

18. 7. Trénování paměti venku na lavičce v areálu DS 

20. 7. Beseda: nemoci zraku a sluchu 

21. 7. Hodinka relaxace  

18. 7. – 29. 7. Výlet do hospůdky v Bažantnici 

Srpen  
8. 8. – 2. 9. výstava na téma naše hory 

11. 8. Soutěž riskuj s dobrovolníkem 

18. 8. Literární odpoledne-Jan Werich 

23. 8. Sportovní dopoledne (hlavolamy, kuželky, petanque, kroket) 

25. 8. Grilování 

Září  
1.9. Riskuj s dobrovolníkem 

15. 9. Riskuj s dobrovolníkem 

20. 9.  Sbírka pro charitu 

19. 9. Výstava v sále Evropa: z historie včelařství 

29. 9. Riskuj s dobrovolníkem 

Říjen  
6. 10.  Mše 

12. 10. Beseda: kuchyně mého mládí 

13. 10. Riskuj s dobrovolníkem 

13. 10. Hodinka relaxace 

19. 10. Beseda s knězem 

20. 10. Literární odpoledne Jan Werich 

27. 10. Mše 

27. 10. Riskuj s dobrovolníkem 
Listopad  
v duchu „poštovnictví“  

1. 11. - 22. 11. Výstava z historie ČESKÉ POŠTY 

3. 11. Mše 

8. 11. Beseda o historii české pošty 

9. 11. Riskuj s dobrovolníkem 

14. 11. Výstava o Japonsku (sál Evropa): 

16. 11. Relaxace 

16. 11. Prodej oblečení 

24. 11. Mše 

28. 11. Adventní setkání: 1.  

Prosinec  
1. 12. Čertovské posezení 
5. 12. Adventní setkání: 2. 
6. 12. Mikuláš 
7. 12. Pečení vánočního cukroví v dílně 
8. 12.  Mše  
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12. 12. Ukázka stolování Francie a Anglie na SOU v Hodoníně  

12. 12. Adventní setkání: 3. 

15. 12. Tvoření s dětmi z MŠ Družstevní 

15. 12. Zdobení vánočních stromků 

15. 12. Vánoční riskuj s dobrovolníkem 

19. 12. Adventní setkání: 4. 

22. 12. Literární odpoledne: Zdeněk Svěrák 

28. 12.  Předsilvestrovské posezení 

29. 12. Mše  

 

 

Domov pro seniory Bažantnice během roku 2015 pokračoval v komunitním plánování města 

Hodonín, pracoval v sekci péče o seniory a podílel se na vypracování priorit a aktivit pro 

seniory v rámci své činnosti a na hodnocení dílčích cílů komunitního plánování. Ve 

spolupráci s dobrovolnickým centrem Dobromysl v Hodoníně se začala rozvíjet spolupráce 

s dobrovolníky. 

 

II. PROVOZNÍ A EKONOMICKÁ ČÁST 
 

1. Organizační členění      

                                           

 

Organizace se vnitřně člení na úseky, které mají své vedoucí zaměstnance:  

 provozně- ekonomický  – mzdová  účetní 

 zdravotní péče – vrchní sestra 

 stravovací  - vedoucí stravovacího úseku 

 sociální péče – sociální pracovnice 

 přímo řízená ředitelem je ekonomka a sociální pracovnice 

Nadřízený těchto zaměstnanců je ředitel organizace. 
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2. Personální vybavení organizace: 

 

kategorie 

platová 

třída 

k 

1.1. 

2016 zm
ěn

a
 t

ří
d

y
 v

 

p
rů

b
ěh

u
 r

o
k

u
 

p
o

če
t 

za
m

ěs
tn

a
n

ců
 

změna počtu zaměstnanců evidenční 

počet 

zaměstnanců 

 

k 31.12.2016 
přírůstky úbytky 

ředitel  12   1 0 0 1 

účetní 10   1 0 0 1 

mzdový účetní, personalista 9   1 0 0 1 

pokladní 5   0,5 0 0 0,5 

THP celkem     3,5 0 0 3,5 

všeobecná sestra  10   6 3 2,5 6,5 

zdravotničtí pracovníci celkem     6 3 2,5 6,5 

vychovatel           0 

pedagogičtí pracovníci celkem     0 0 0 0 

pracovník v soc. službách - 

nepedagogická, aktivizační činnost 5   3 0 0 3 

pracovník v soc. službách  - přímá 

obslužná péče 5   27 10 9 28 

sociální pracovník 10   1 0 0 1 

sociální pracovník 9   1 1 1 1 

pracovníci v  sociálních službách  

celkem     32 11 6 33 

kuchař 5   5 2 1 6 

pomocný kuchař  3    1  1 1  1 

provozář 5   1  0  0 1 

pradlena 2   3 1 1 3 

uklizečka 2   6 1 1 6 

údržbář ( řidič zedník, elektrikář, …) 5   2  0  0 2 

vrátný 2   2,5 1 1 2,5 

provozní zaměstnanci celkem     20,5 6 6 21,5 

CELKEM zaměstnanci     62 20 14,5 63,5 

 

Nemocnost v roce 2016   9,24 % 

Pracovní úrazy v 2016   0 

 

 

Pracovní úrazy: v průběhu roku 2016 jsme neměli žádný pracovní úraz, který si vyžádal 

pracovní neschopnost delší než 5 dnů. 

 

 

Dodržování bezpečnosti práce: jsou prováděny pravidelné kontroly a proškolování nových i 

stávajících zaměstnanců externím bezpečnostním technikem. O provedených kontrolách jsou 

vedeny zápisy v knize BOZP. Nebylo shledáno žádné závažné porušení bezpečnosti práce.  
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Vzdělávání pracovníků  

 

Pracovníci v sociálních službách: 

Celkový počet hodin na vzdělávání   644/rok 

k 31.12. 2016 naplněno  686 hodin, každý PSS absolvoval 

potřebný počet hodin 

 

 

Sociální pracovníci 

Celkový počet hodin na vzdělávání  48h/rok 

k 31. 12. 2016 naplněno    50  hodin 

 

Vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků proběhlo  

formou 2 seminářů v zařízení (Demence v obrazech, Výživa člověka v době nemoci a 

stáří), vysláním na specializované semináře mimo zařízení (taneční terapie, techniky 

manipulace s imobilními klienty, rehabilitační péče o klienty) a formou stáží (S-

centrum Hodonín, Centrum služeb pro seniory Kyjov). 

 

Odborní zaměstnanci v nepřímé péči byli vzděláváni v rámci svých odborností 

(mzdové a daňové předpisy, zákoník práce,  účetní předpisy, inventarizace majetku, 

spisová agenda) 

 

 

3. Úhrady za pobyt v r. 2016 

 

Typ úhrady (pokoj+strava)  Bydlení Strava Celkem 

Jednolůžkový + oběd 5.200,00 1.680,00 6.880,00 

Jednolůžkový + celodenní strava 5.200,00 3.660,00 8.860,00 

Jednolůžkový+dia celodenní 

strava 

5.200,00 3.990,00 9.190,00 

Dvoulůžkový + celodenní strava 4.780,00 3.660,00 8.440,00 

Dvoulůžkový+dia celodenní 

strava 

4.780,00 3.990,00 8.770,00 

 

 

4. Hospodaření Domova pro seniory Bažantnice 

 
Celkový objem nákladů na provoz domova pro seniory činil celkem 29 512 545,-Kč, 

oproti roku 2015 byly vyšší o 0,99%. Mzdové náklady se podílely na celkovém objemu 

nákladů 51,79%, které tak představují nárůst oproti roku 2015 o 4,37%, zejména v důsledku 

přijetí dvou nových zaměstnanců, další významnou nákladovou položkou byla spotřeba 

materiálu, podíl na celkových nákladech tvoří 12,58 %, kam spadají náklady na potraviny, 

čistící a dezinfekční potřeby, kancelářské potřeby, materiál na opravy, aktivizaci, prádlo, dále 

spotřeba energií a vody (8,59%). 
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Celkové výnosy domova pro seniory byly 29 212 545,- Kč, což je o 7,98% více jak 

v roce 2015, dotace na provoz se podílely na výnosech 30,39%, klienti se na financování 

provozu podíleli 64,55 %, nárůst podílu klientů na celkových výnosech vzrostl oproti r.2015 o 

6,27%. 

 

 

Došlo k mírnému poklesu tržeb od zdravotních pojišťoven, které se  na celkových 

výnosech podílejí 3,8% zejména v důsledku odchodů klientů s vyšším podílem výkonů. 

Hospodaření organizace skončilo vyrovnaným výsledkem hospodaření . 

 

Nákladovost na lůžko 

 

Náklady na 1 lůžko za rok 273019,00 Kč 

Náklady na 1 lůžko za měsíc     22752,00 Kč 

Náklady na lůžko za den 758,39 Kč 

  

 

Přehled sponzorských darů 

 

Finanční dary 

 

Poskytovatel Výše daru Určený účel Použití daru 

Soukromý dárce 30.000,00 terap.pom.pro klienty 

a společ.vyžití 

nákup terap.pom.pro 

klienty 

Soukromý dárce 5.000,00 zdrav.a terap.pom.pro 

klienty 

antidekubitní matrace 

Soukromý dárce 10.000,00 terap.pom.pro klienty 

a společ.vyžití 

 

Celkem             45.000,00   

 
Hmotné dary 

 
Poskytovatel Výše daru Určený účel Použití daru 

Hatoň Josef - MEDIST 147.905,50 pro klienty zdravotnický materiál 

Hatoň Josef - MEDIST 907,50 pro zdr.pers. stolička 

Hatoň Josef - MEDIST 1.803,00 pro zdr.pers. zdrav.brašna 

Kimberly-Clark, s.r.o. 21.539,00 pro klienty jídelní stolky 10 ks 

Kimberly-Clark, s.r.o. 44.770,00 pro klienty sprchovací lehátko 

Kimberly-Clark, s.r.o. 1.152,00 pro klienty terapeut.kocour 

Česká lékárna 8.014,55 pro klienty zdravotnický materiál 

Antoš Jiří 1.636,00 pro klienty stůl jídelní 

Celkem 227.727,55   
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Náklady  2016 

 
 Náklady (Kč) % 

Náklady celkem 29 212 545,- 100 

Mzdové náklady 14 982 000,- 51,79 

Odvody soc. a zdravotní 5 063 614,- 17,33 

Spotřeba mat. a energie 6 435 156,- 22,02 

Opravy a údržba 603 497,- 2,06 

DDHM do 40.000,- 348 621,- 1,19 

Náklady na služby 839 711,- 2,87 

Odpisy 401 586,- 1,37 

Zák.soc.náklady 388 815,- 1,33 

Ostatní náklady 149 545,- 0,52 

 

 

Výnosy 2016 

 
 Výnosy (Kč) % 

Celkové výnosy 29 212 545 100 

Tržby z úhrad za bydlení 6 384 587 21,85 

Tržba za stravu 3 895 610 13,33 

Tržby  příspěvek na péči 8 296 178 28,39 

Tržby –zdravotní pojišť. 1 086 176 3,71 

Dotace 101a 4 436 500 15,18 

Dotace 105 2 399 468  8,21 

Příspěvek - zřizovatel 2 042 000 6,99 

Jiné výnosy 672 026 2,3 

 

 

INVESTICE 

 
Investiční plán pro rok 2016 byl v celkové částce            445.000,00 Kč 

1. projektová dokumentace zahrada      60.000,00 Kč 

2.projektová dokumentace stavebních úprav 2.NP    15.000,00 Kč 

3.administrace žádosti o dotaci na zateplení     65.000,00 Kč 

4.nákup blixeru na přípravu mix.stravy                                  65.000,00 Kč  

5.nákup značkovacího stroje na prádlo                                   80.000,00 Kč 

6.vozík na přepravu stravy z kuchyně   115.000,00 Kč 

7.sprchovací lůžko        45.000,00 Kč 

 

Položky investičního plánu 1.- 2. byly pořízeny z vlastních investic, položky 4. – 6. byly 

pořízeny z investičního příspěvku JmK. Položka č. 3. administrace žádosti nebyla realizována 

z důvodu nekonání výzvy z OPŽP na zateplení objektu. Položku č. 7 sprchovací lůžko jsme 

pořídili ze sponzorského daru. 
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Skutečně vynaložené náklady byly následující: 

 

Z vlastních investičních zdrojů: 

1. projektová dokumentace zahrada    75.000,00 Kč 

2. projektová dokumentace stavebních úprav 2.NP  14.520,00 Kč 

Z investičního příspěvku JmK: 

4. blixer na přípravu mix. stravy    57.283,00 Kč 

5. značkovací stroj na prádlo     58.969,00 Kč 

6. vozík na přepravu stravy z kuchyně           112.288,00 Kč  

 

Mimo plán investic byly poskytnuty investiční prostředky z rozpočtu JmK na havarijní akci 

„Odstranění závěsných balkonů a výměna výplní otvorů v ubytovací části – havárie“  

 

v celkové výši       9.000.000,00 Kč.  

skutečné náklady      8.851.596,60 Kč 

 

 

 

 

Rozvaha 2016  

 

Výkaz zisku a ztráty 2016 

 

Příloha účetní závěrky 2016 
Viz příloha  

 
 

 

V Hodoníně dne 8. 3. 2016 

Zpracovala : Vladimíra Křížková 

 


