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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 

 Email: vrchnisestra@ds-hodonin.cz 

 

Vedoucí stravovacího provozu   Nutriční terapeut 

 Ludmila Chromá    Iveta Ingrová, DiS. 

 Tel.: 518 321 834, kl. 105   tel. 518 321 834, kl. 105 

Email: stravovani@ds-hodonin.cz  email: nutricni@ds-hodonin.cz 

 

Sociální pracovnice: 

 Mgr. Hana Maňáková  

Vedoucí úseku sociální péče   Mgr. Kateřina Hubalíková 

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

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

  

Účetní   

 Hana Bujáková 

 Tel. 518 321 834, kl. 101 

 e-mail: ucetni.m@ds-hodonin.cz  
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ZHODNOCENÍ ROKU 2019 
 
Ekonomika služby 

 

Financování naší pobytové služby je nastaveno jako vícezdrojové, s převažujícím 

podílem financování ze strany klientů, kteří se na celkových výnosech podíleli 51%. Dalšími 

zdroji jsou příjmy od zdravotních pojišťoven s podílem na celkových výnosech 3,0% a 

výnosy z pronájmů činí 0,29%.  

Pokrytí dalších 45 % nákladů naší pobytové služby pak závisí na zdrojích z rozpočtu 

MPSV a Jihomoravského kraje. Pro rok 2019 byl sestaven vyrovnaný rozpočet po zapojení 

investičního a rezervního fondu organizace.  

 

Organizace se podílela na optimalizaci rozpočtu dále těmito způsoby: 

 

- zvýšením úhrad od klientů od 1. 2. 2019 o 840,- Kč měsíčně, vzhledem k výši 

valorizace důchodů.   

- Průběžnými žádostmi o navýšení příspěvku na péči: podali jsme během roku 2019 

35 žádostí o navýšení příspěvku na péči. Z tohoto počtu bylo vyhověno 13 

žádostem, 14 žádostí bylo k 31.12.2019 v šetření, 6 žádostí bylo zamítnuto,2 byly 

ukončeny. 

- Získáním darů v celkové výši 282.617,- na pokrytí zdravotnického materiálu a 

potřeb, na terapeutické pomůcky, společenské vyžití klientů, specifický dar ve 

formě umělecké výmalby fototerapeutické a relaxační místnosti v hodnotě 90 tis. 

Kč 

 

Další oblastí optimalizace ekonomiky služby bylo především hospodárné vynakládání 

nákladů v oblasti spotřeby materiálu a drobného dlouhodobého majetku, předchozí 

schvalování nákupů zboží a služeb na poradách vedení, a jejich realizace v míře nezbytně 

nutné k provozu služby. 

 

Počet pracovníků byl od 1. 1. 2019 snížen o 3 osoby – pracovníky vrátnice - na 

celkový počet 62, čímž se podařilo naplnit požadovaný poměr přímé/nepřímé péče na 60/40, a 

dále nebyl navyšován. Odchody pracovníků během roku byly z důvodů odchodů do důchodu, 

výpovědí ze strany zaměstnance a dále jsme ukončovali pracovní poměr ve zkušební době 

nebo uplynutím sjednané doby. U dvou posledních důvodů ukončení pracovního poměru šlo o 

zaměstnance, kteří nenaplnili naše požadavky na kvalitu práce. Zástupy za dlouhodobé 

nemoci jsme řešili u 10 zaměstnanců, vždy se podařilo najít náhradu, buď cestou Úřadu práce 

nebo inzerátů v místních médiích. Bez zástupů za dlouhodobé nemoci bychom nemohli 

poskytovat službu v požadovaném rozsahu a kvalitě. 

 

Počet odchodů celkem:   9 

z toho   1 výpověď ze strany zaměstnance 

3 pro odchod do starobního důchodu 

5 ve zkušební době nebo uplynutím 

sjednané doby 

 

 

Kvalitu personálu jsme posilovali vzděláváním, zejména přímé péče, které se 

uskutečnilo převážně v zařízení formou seminářů na klíč. Nezanedbatelnou složkou 
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stabilizace pracovníků bylo dále platové ohodnocení, solidní pracovní podmínky, důvěra a 

pozornost, kterou zaměstnavatel pracovníkům projevuje. 

 

 Ke zlepšení materiálního standardu služby jsme pořídili: 

- 3 ks polohovacích lůžek a matrací 

- 20 ks seniorských židlí výměnou za opotřebovaný, starý sedací nábytek 

- 5 nábytkových sestav do pokojů klientů 

- nové vybavení společenské místnosti – haly 

- 4 ks masážních křesel (ze sponzorských darů) 

- Masážní přístroj na nohy (ze sponzorského daru) 

- Fototerapeutickou a relaxační místnost (výmalba, vybavení nábytkem) 

- venkovní sklad použitých inkontinenčních pomůcek  

- výmalbu dvoulůžkových pokojů vč. denní místnosti a kuchyňky 

- dne 12.12.2019 nám byl předán do užívání sociální automobil Dacia Dokker 

 

 

K pozitivní prezentaci příspěvkové organizace jsme využili těchto možností: 

 

- komunitní plánování Města Hodonín v pracovní skupině  „Senioři“  

- účast na Veletrhu sociálních služeb Hodonínska, Veselska a Kyjovska  23.5.2019 

- spolupráce s Dětským parlamentem Hodonín, ZŠ Na pohodu Hodonín – setkání 

s klienty, vystoupení během roku 

- spolupráce s ISŠ Hodonín – obor sociální činnost při praxi studentek 

- reportáž v ČT Brno – pořad Události v regionech o  umělecké výmalbě 

společenských prostor 6.8.2019 

- konání Dně otevřených dveří a Mezigeneračního dne 3.10.2019 

- článek v časopise Sociální služby – prosinec 2019 

- zapojení do projektu „Ježíškova vnoučata“ 

- webové stránky domova www.ds-hodonin.cz. 

 

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. 

http://www.ds-hodonin.cz/
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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. 

Komu není naše služba určena 

 Osobám, které se nenacházejí v nepříznivé sociální situaci. Nepříznivou sociální 

situací se rozumí situace, kdy věk a dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav omezuje 

duševní, smyslové a fyzické schopnosti žadatele natolik, že není schopen se sám o 

sebe postarat a je nutná pravidelná pomoc jiné fyzické osoby. Dále byly vyčerpány 

možnosti zajistit potřebnou pomoc a péči rodinou, blízkými osobami a dostupnými 

terénními službami (např. pečovatelská služba apod). V důsledku této nepříznivé 

sociální situace žadateli hrozí sociální vyloučení z běžného života společnosti v jeho 

přirozeném prostředí (např. běžný kontakt s vrstevníky, využívání běžně dostupných 

služeb, účast na kulturních a společenských akcích apod).Osobám, které nepotřebují 

zajištění celodenní péče 

 Osobám trpících různými typy demence  

 Osobám, které potřebují osobní asistenci 

 Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém 

zdravotnickém zařízení. 

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

klidného soužití s ostatními klienty. 

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

důsledku závislosti narušovaly klidné soužití s ostatními klienty. 

 Osobám s vrozenou úplnou hluchotou či slepotou, kteří vyžadují specifickou 

komunikaci, kterou nejsme schopni zajistit 

 Osobám s vrozenou mentální retardací a autismem 

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. 
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VÝSLEDKY ORGANIZACE V HLAVNÍCH OBLASTECH 

ČINNOSTI 

I. OBLAST SOCIÁLNÍ PÉČE 

 

 
celkem  
za PO  

Kapacita k 31.12.2019 106 

Počet uživatelů k 31.12.2019 102 

z toho:  věkové rozpětí 3 - 26 let 0 

               věkové rozpětí  27-65 let 0 

               věkové rozpětí  66-75 let 7 

               věkové rozpětí  76-84 let 26 

               věkové rozpětí  nad 85  let 66 

               věkové rozpětí 95+ 3 

Průměrný věk klientů 87,27 

Obložnost v roce 2019 v % 96,22 

Počet nových klientů v roce 2019 25 

Počet ukončení pobytu – úmrtí klienta 25 

Akt. stav žádostí o přijetí k 31.12.2019 71 

Evidence odmítnutých žádostí z důvodu 36 

- mimo cílovou skupinu    
 

12 

- žadatel není v nepříznivé situaci  16 

- bydliště mimo JMK  1 

- zrušení na vlastní žádost   3 

- úmrtí před sociálním šetřením 2 

- umístění v jiném sociálním zařízení 2 

 
  

 

Struktura klientů podle příspěvku na péči 

 

 

Stupeň péče Počet % z kapacity 

I. stupeň závislosti 12 11,32 

II. stupeň závislosti 19 17,92 

III. stupeň závislosti 42 39,62 

IV. stupeň závislosti 18 16,98 

bez příspěvku  15 14,15 
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Domov pro seniory Bažantnice poskytuje tyto služby: 

 

Domov pro seniory Bažantnice poskytoval tyto základní služby: 

 

1. ubytování:  

2. stravování:  

3. úkony 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 

- dále zajištění ošetřovatelské a rehabilitační péče 

 

Domov se snaží o zlepšování úroveň poskytovaných služeb po stránce materiální i 

procesní.  

 

1. Ubytování: poskytovali jsme ubytování v 80 jednolůžkových pokojích a 13 

dvoulůžkových. Úroveň ubytování jsme se snažili zvýšit obnovou zastaralého zařízení 

pokojů, pořídili jsme 5 ks nových nábytkových sestav, 20 ks seniorských židlí a 3 ks 

polohovacích postelí.  Malování pokojů jsme prováděli před nástupem nového klienta a dále 

jsme malovali ve všech dvoulůžkových pokojích, denních místnostech personálu, centrální 

koupelně a kuchyňce na 4.podlaží. Průběžně se prováděly opravy poruch na pokojích. 

  

2. Stravování jsme zajišťovali ve vlastní kuchyni v objemu 92 porcí celodenní stravy denně + 

120 porcí obědů, snažili jsme se vzhledem k personálnímu obsazení kuchyně co nejvíce 

nabízet výběr ze dvou druhů jídel na oběd. Pokračovali jsme v používání nových druhů 

potravin, např. jáhly, cizrna, bulgur, kuskus, obědové zeleninové saláty. Podle doporučení 

lékaře jsme připravovali diety: šetřící, diabetickou, diabetickou šetřící, warfarinovou a 

bezmléčnou v různých kombinacích a úpravách (mixovaná, mletá). Mixovanou stravu jsme 

podávali v individuálních termoboxech, které umožňují servírovat takto upravenou stravu 

v požadované teplotě a vkusně. 

Zavedli jsme přidělování přípravy jednotlivých jídel jmenovitě konkrétním 

zaměstnancům. Došlo k posílení odpovědnosti za přípravu stravy, zkvalitnění stravy a zvýšení 

spokojenosti klientů. Následně ke zlepšení pracovní atmosféry na pracovišti. 

 

Denně byla pro klienty připravovány 4 jídla (snídaně, oběd, svačina, večeře), případně i II. 

večeře. Servírování stravy se dělo ve dvou jídelnách s kapacitou 30 míst, imobilním klientům 

je strava servírována na pokoji. K zabezpečené pitného režimu je klientům k dispozici čaj, 

který je umístěn v jídelnách a imobilním klientům je donášen na pokoj              

 

Sociálně terapeutické, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

 

 

Sociálně terapeutické, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zajišťují 3 pracovnice, 

z nichž každá poskytuje určité činnosti, jak ve formě skupinové tak individuální. Jelikož 
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přibývá klientů, kteří mají zájem o námi nabízené aktivity, jsou aktivity individuální formou 

poskytovány jen klientům, kteří se nemohou účastnit aktivity skupinovou formou.   

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. 

 Aktivity se snažíme přizpůsobit aktuálnímu fyzickému a duševnímu zdraví klientů. V roce 

2019 jsme začali v hojné míře využívat při práci se seniory pomůcky Montessori 

pedagogiky, které jsme zakoupili, ale ve větší míře vyrobili sami. Vybavili jsme 3 místnosti 

pomůckami a předměty, vhodnými k aktivizaci klientů touto metodou v kteroukoliv denní či 

noční dobu. Příslušná místa jsme označili naším logem a označením Volně přístupné aktivity, 

klienti je mohou využívat sami, s rodinami či klíčovými pracovníky.  

Tyto pomůcky jsou u klientů velmi žádané a využívané i v místnostech s volně dostupnými 

aktivitami.  

 

 

 

 

  

 
 

 

V červnu 2019 jsme slavnostně otevřeli i relaxační a fototerapeutickou místnost, která je plně 

vybavena fototerapeutickými světly, relaxačními polohovacími křesly a přístrojem na masáž 

nohou. Místnost je otevřena 2x týdně a je o ni velký zájem.  
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     Pro klienty nepořádáme akce jen v domově, ale účastníme se akcí i mimo domov.  

Účast klientů na společenských a kulturních akcí konaných mimo domov v r. 2019 

 

 

 

Datum akce Název kulturní akce a místo konání počet klientů 

23. 4. 2019 Výstava starých kočárků 5 

13. 6. 2019 Návštěva hospůdky 9 

19. 6. 2019 Pétanque S-Centrum Hodonín 3 

28. 8. 2019 
Pétanque Centrum služeb pro seniory 

Kyjov 
3 

1. 10. 2019 Den seniorů v ZOO Hodonín 12 

 

Do pořádaných akcí se nám daří zapojovat i rodinné příslušníky a velmi nás těší jejich zájem 

se nejen zúčastnit, ale i zapojit a pomoci.   

Zapojení rodinných příslušníků do společenských a kulturních akcí konaných v domově 

v r. 2019 

 

 

 

Datum akce Název kulturní akce  Počet rodinných příslušníků klientů 

24. 1. 2019 Římskokatolická mše 1 

28. 2. 2019 Fašaňk 23 

20. 3. 2019 Otvírání Jara 7 

21. 3. 2019 Římskokatolická mše 2 

16. 4. 2019 Velikonoční Jarmark při cimbále 23 

2. 5. 2019 Římskokatolická mše 1 

30. 5. 2019 Květnové Zpívání 1 
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6. 6. 2019 Římskokatolická mše 1 

18. 6. 2019 Grilování 10 

27. 6. 2019 Římskokatolická mše 1 

16. 7. 2019 Škola Zručnosti 1 

8. 8. 2019 Hospůdka 3 

22. 8. 2019 Zahradní slavnost při cimbálu 13 

5. 9. 2019 Římskokatolická mše 1 

1. 10. 2019 Římskokatolická mše 1 

17. 10. 2019 Římskokatolická mše 1 

24. 10. 2019 Hudební vystoupení skupiny Sexteto 12 

5. 11. 2019 Římskokatolická mše 1 

21. 11. 2019 Vánoční Jarmark 21 

28. 11. 2019 Římskokatolická mše 1 

5. 12. 2019 Předvánoční tvoření 8 

9. 12. 2019 Adventní posezení  1 

16. 12. 2019 Adventní posezení 8 

30. 12. 2019 Předsilvestrovské posezení 2 

 

 

Přehled proběhlých akcí v roce 2019 

 

Leden 

 

3. 1. Římskokatolická mše 

9. 1. Beseda - Význam zooterapie na člověka 

11. 1. Zábavné odpoledne - Riskuj 

14. 1. - 18. 1. Týden společenských her: Člověče, bingo, dáma, mlýn, karetní hry, domino, 

pexeso 

24. 1. Římskokatolická mše 

25. 1. Putování po poutních místech – Sloup na Moravě. 

25. 1. Návštěva Dětského parlamentu 

28. 1. Výstava - Hrady a zámky  

31. 1. Hodinka relaxace 

Únor 

 

1. 2. Ohlédnutí za rokem 2018 

6. 2. Beseda (Reminiscence) - Skauti x junáci 

7. 2. Římskokatolická mše 

8. 2. Zábavné odpoledne - Odpoledne se zpěvákem/zpěvačkou: Simonová a Chladil 

15. 2. Literární odpoledne – Božena Němcová 

21. 2. Římskokatolická mše 

22. 2. Putování po poutních místech – Blatnice pod svatým Antonínkem. 

28. 2. Společenská akce - Fašaňkové posezení 
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Březen 

 

6. 3. Beseda – Vitamíny a minerály ve stravě člověka. 

7. 3. Římskokatolická mše 

15. 3. Zábavné odpoledne - Vědomostní soutěž 

20. 3. Společenská akce - Otvírání Jara 

21. 3. Římskokatolická mše 

28. 3. Vystoupení dětí z MŠ 

28. 3. Hodinka relaxace 

29. 3. Putování po poutních místech – Dub nad Moravou 

 

Duben 

 

1.4. Soutěž – Hádej, kde jsem 

4. 4. Římskokatolická mše 

5. 4. Literární odpoledne – Bohumil Hrabal 

10. 4. Materiální sbírka - Charita 

12. 4. Zábavné odpoledne - Odpoledne se zpěvákem/zpěvačkou Waldemar Matuška 

16. 4. Společenská akce – Velikonoční jarmark při cimbále 

23. 4. Výstava - Sál Evropa – Naše první vozidla, sbírka kočárku Dagmar Němcové 

25. 4. Římskokatolická mše 

26. 4. Putování po poutních místech - Frýdek – Místek, Baziliky navštívení panny Marie. 

 

Květen 

 

2. 5. Římskokatolická Mše 

7. 5.  Akce - Bílé úterý 

14. 5. Vystoupení dětí ze ZŠ na Pohodu 

14. 5. Akce - Červené úterý 

16. 5. Hodinka Relaxace 

21. 5. Akce - Žluté úterý 

23. 5. Římskokatolická Mše 

24. 5. Putování po poutních místech – Jaroměřice u Jevíčka 

28. 5. Akce - Zelené úterý 

30. 5. Květnové zpívání 

 

Červen 

 

4. 6. Den otevřených dveří – Fototerapeutické a relaxační místnosti. 

5. 6. Beseda – Relaxační a Fototerapeutická místnost v našem Domově. 

6. 6. Římskokatolická Mše 

7. 6. Zábavné odpoledne – Vědomostní soutěž. 

13. 6. Návštěva hospůdky 

18. 6. Společenská akce – Grilování. 

19. 6. Společenská akce mimo DS – Pétanque S-Centrum Hodonín. 

21. 6. Literární odpoledne – Karel Hynek Mácha. 

27. 6. Římskokatolická Mše 

28. 6. Putování po poutních místech – Zelená Hora. 

 

Červenec 
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12. 7. Zábavné odpoledne - Odpoledne se zpěvákem/zpěvačkou Karel Gott. 

16. 7. Společenská akce – Škola Zručnosti. 

26. 7. Putování po poutních místech – Bohosudov. 

31. 7. Beseda (Reminiscence) – Legendy české hudby. 

 

Srpen 

 

8. 8. Návštěva hospůdky. 

9. 8. Zábavné odpoledne - Vědomostní soutěž. 

14. 8. Beseda – Levandule. 

20. 8. Výstava – Městská knihovna Hodonín (ZRUŠENO) 

22. 8. Společenská akce – Zahradní slavnost při cimbálu 

23. 8. Literární odpoledne – Jan Werich 

28. 8. Společenská akce mimo DS – Pétanque Centrum služeb pro seniory Kyjov 

30. 8. Putování po poutních místech – Brno Staré město 

 

Září 

 

5. 9. Římskokatolická Mše 

6. 9. Zábavné odpoledne - Odpoledne se zpěvákem/zpěvačkou Václav Neckář 

11. 9. Beseda (Reminiscence) – Legendy českého filmu 

19. 9. Římskokatolická Mše 

20. 9. Putování po poutních místech – Zelená hora 

26. 9. Společenská akce – Kravatová zábava a manželé Grufíkovi  

 

Říjen 

 

1. 10. Římskokatolická Mše 

1. 10. Společenská akce mimo DS – Návštěva ZOO 

3. 10. Den otevřených dveří. 

4. 10. Zábavné odpoledne - Vědomostní soutěž. 

11. 10. Literární odpoledne – Karel Čapek 

17. 10. Římskokatolická Mše 

18. 10. Putování po poutních místech – Králíky 

23. 10. Beseda – Nemoci zraku a sluchu. 

24. 10. Společenská akce - SEXTETO 

 

 

Listopad 

 

6. 11. Beseda – Podzim 

7. 11. Římskokatolická Mše 

15. 11. Zábavné odpoledne - Odpoledne se zpěvákem/zpěvačkou Helena Vondráčková 

28. 11. Římskokatolická Mše 

29. 11. Putování po poutních místech – Filipov 

 

Prosinec 

 

2. 12. Adventní pondělí 
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5. 12. Společenská akce – Předvánoční tvoření 

6. 12. Mikulášská obchůzka 

9. 12. Adventní pondělí 

12. 12. Společenská akce – Předvánoční posezení s hudbou s předáváním sociálního 

automobilu 

16. 12. Adventní pondělí 

19. 12. Římskokatolická Mše 

23. 12. Adventní pondělí – Vánoční zpívání 

30. 12. Předsilvestrovské posezení. 

 

Domov pro seniory Bažantnice během roku 2019 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 rozvíjela spolupráce 

s dobrovolníky, kteří v počtu tří navštěvovali naše klienty a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, sociální pracovnice a nutriční terapeutka 

Nadřízený těchto zaměstnanců je ředitel organizace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019 

 

 13  

 

2. Personální vybavení organizace a jeho změny v r. 2019: 

 

kategorie 

P
lá

n
 p

o
če

t 

za
m

ěs
tn

a
n

ců
 

změna počtu zaměstnanců evidenční 

počet 

zaměstnanců 

 

k 31.12.2019 
přírůstky úbytky 

ředitel  1 0 0 1 

účetní 1 0 0 1 

mzdový účetní, personalista 1 0 0 1 

pokladní 0,5 0 0 1 

THP celkem 3,5 0 0 4 

všeobecná sestra  6 2 3 5 

Nutriční terapeut 1 0 0 1 

zdravotničtí pracovníci celkem 7 2                  3 6 

vychovatel       0 

pedagogičtí pracovníci celkem 0 0 0 0 

pracovník v soc. službách – 

nepedagogická, aktivizační činnost 3 2 2 3 

pracovník v soc. službách  - přímá 

obslužná péče 28 8 8 28 

sociální pracovník 2 0 0 2 

pracovníci v sociálních službách  

celkem 33 10 10 33 

kuchař 5 4 2 7 

pomocný kuchař  1    0  0  1 

provozář 1  0  0 1 

pradlena 3 1 1 3 

uklizečka 6 4 3 8 

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

provozní zaměstnanci celkem 18 9 6 22 

CELKEM zaměstnanci 61,5 21 19 65 

 

Nemocnost v roce 2019   12,34 % 

Pracovní úrazy v 2019   1 

 

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.  

  

Prohlubování kvalifikace pracovníků bylo zajišťováno především vzděláváním pracovníků 

v přímé péči jak formou seminářů v zařízení, tak otevřených kurzů.  V r. 2019 bylo 

uskutečněno 5 seminářů v zařízení pro PSS a sociální pracovníky, které se vztahovaly 

k aktuálním potřebám péče (Kinestetika v praxi, Využití Montessori pedagogiky, Nutriční 

péče u seniorů, Spolupráce s rodinou při paliativní péči Komunikace v obrazech), dále byli 

vysíláni pracovníci na otevřené semináře. Zaměstnanci byli vysíláni na odborné stáže 

k jinému poskytovateli. Zákonný požadavek na vzdělávání pracovníků byl naplněn 

k 31.12.2019 u PSS na 111,15%, u sociálních pracovníků na 100%.  
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3. Úhrady za pobyt v r. 2019 

 

Typ úhrady (pokoj+strava)  Bydlení Strava Celkem 

Jednolůžkový  5400,00 0,00 5400,00 

Jednolůžkový + oběd 5400,00 1890,00 7290,00 

Jednolůžkový + celodenní strava 5400,00 3990,00 9390,00 

Jednolůžkový+dia celodenní strava 5400,00 4320,00 9720,00 

Dvoulůžkový + celodenní strava 4980,00 3990,00 8970,00 

Dvoulůžkový+dia celodenní strava 4980,00 4320,00 9300,00 

 

4. výsledek hospodaření Domova pro seniory Bažantnice, p.o. 

 
Celkový objem nákladů na provoz domova pro seniory v r. 2019 činil celkem 40 989 

tis. Kč, oproti roku 2018 byly vyšší o 2 341 tis. Kč, což je nárůst o 6,05%, bylo to dáno 

především růstem mzdových nákladů organizace. Mzdové náklady se podílely na celkovém 

objemu nákladů 53,08 %, k nim přidružené jsou odvody na sociální a zdravotní pojištění 

v podílu 18,06% na celkových nákladech.  Další významnou nákladovou položkou byla 

spotřeba materiálu, podíl na celkových nákladech tvoří 10,6%, kam spadají náklady na 

potraviny, čistící a dezinfekční potřeby, kancelářské potřeby, materiál na opravy, aktivizaci, 

prádlo, dále spotřeba energií a vody, které tvoří 6,11%. 

 

Celkové výnosy domova pro seniory byly 40 989  tis. Kč, hospodaření organizace 

skončilo jako vyrovnané. Dotace na provoz se podílely na výnosech 43,9% a klienti se na 

financování provozu podíleli 51,2% . Zvýšení úhrad nepokrylo nárůst mzdových nákladů, 

který byl hrazen ze státního rozpočtu, tržby od zdravotních pojišťoven se  na celkových 

výnosech podílely 3,26%.  

 

Nákladovost na lůžko 

 

Náklady na 1 lůžko za rok 386.689,00 Kč 

Náklady na 1 lůžko za měsíc     32.224,00 Kč 

Náklady na lůžko za den 1.074,00 Kč 

  

 

5. Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů 

 

Peněžní dary-účelové 

Poskytovatel Výše daru Určený účel 

 

p.Jiří Urban 8.000,00 vybav.relax.místnosti 

ČEZ Teplárenská, a.s. 50.000,00 vybav.relax.místnosti 

p.Hybšová Jarmila 10.000,00 terap.pom.pro klienty 

a společ.vyžití 

p.Anna Brabcová 10.000,00 terap.pom.pro klienty 

a společ.vyžití 

p.Bohuslav Chocholatý 719,00 terap.pom.pro klienty 

a společ.vyžití 

p.Marta Králová 3.181,00 terap.pom.pro klienty 

a společ.vyžití 
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Essity Czech Republic 54.196,00 zlepšení péče o 

klienty 

p.Iva Netíková 20.000,00 terap.pom.pro klienty 

a společ.vyžití 

p.Milena Hořínková 3.000,00 terap.pom.pro klienty 

a společ.vyžití 

p.Juraj Bujalka 15.000,00 terap.pom.pro klienty 

a společ.vyžití 

Celkem          174.096,00  

 

Nepeněžní dary 

Poskytovatel Výše daru Určený účel 

Česká lékárna a.s. 14.422,00 pro klienty 

Alimpex, s.r.o. 4.099,00 pro klienty 

Víly pro děti,nadační 

fond 

90.000,00 pro klienty –výmalba 

relaxační místnosti 

Celkem 108.521,00  

 

Náklady  2019 

 
Náklady ( tis. Kč) % 

Náklady celkem 40 989 100 

Mzdové náklady 22 054 53,8 

Odvody soc. a zdravotní 7 406 18,06 

Spotřeba materiálu 4 346 10,6 

Spotřeba energie 1 114 2,71 

Spotřeba vody a tepla 1 386 3,4 

Opravy a údržba 863 2,1 

DDHM do 40.000,- 538 1,32 

Ostatní služby 1 635 3,99 

Odpisy 685 1,67 

Zák.soc.náklady 688 1,68 

Ostatní náklady 274 0,67 

 

Výnosy 2019 

 
Výnosy ( tis. Kč) % 

Celkové výnosy 40 989  100 

Tržby z úhrad za bydlení 6 895 16,82 

Tržba za stravu 5 146 12,55 

Tržby  příspěvek na péči 8 950 21,83 

Tržby –zdravotní pojišť. 1 341 3,27 

Tržby z pronájmu 117 0,28 

Dotace 101a 12 426 30,31 

Dotace 105 3 018 7,36 

Příspěvek - zřizovatel 2 250 5,49 

Jiné výnosy 846 2,06 
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III. INVESTICE 

 
Investiční plán pro rok 2019 byl v celkové částce                         150.000,00 Kč 

 

1. stavební úpravy skladu plen                 150.000,00 Kč 

 

Skutečně vynaložené náklady na investice v celkové částce         217.883,50 Kč 

 

1. přístavba skladu plen                                98.779,00 Kč 

    zmařená investice-nedok.DHM                                                        - 9.040,00 Kč 

2. výměna plynového varného kotle-havárie                                      128.144,50 Kč 

 

ad1)  přístavba skladu plen byla realizována z vlastních investičních prostředků. 

 

ad2) v důsledku havárie byla provedena výměna plynového varného kotle v kuchyni. Náklady 

byly hrazeny z investičního příspěvku JMK ve výši 150.000,00Kč. 

 

Investiční akce probíhaly bez problémů, dle schválených investičních záměrů, jejichž 

ukazatele byly dodrženy.   

 

 

Rozvaha 2019  

 

Výkaz zisku a ztráty 2019 

 

Příloha účetní závěrky 2019 
Viz příloha  

 
 

 

V Hodoníně dne 30.. 3. 2020 

Zpracovala : Vladimíra Křížková 

 

 

 


