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1 Úvodní slovo ředitelky 

 

Rok 2014 byl pro Dětské centrum Ostrůvek náročným obdobím přípravy na transformaci 

dětských center v rámci Olomouckého kraje a neméně náročné přípravy na obhájení 

akreditace Spojenou akreditační komisí, o. p. s.  (SAK) na další tříleté období.   

Usnesením zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 19. 9. 2014 bylo schváleno sloučení 

Dětského centra Ostrůvek a Dětského centra Pavučinka v Šumperku s účinností od 1. 1. 2015 

s tím, že nástupnickou organizací je Dětské centrum Ostrůvek. 

Dne 16. 10. 2014 proběhlo v naší organizaci akreditační šetření auditory SAK. Na základě 

posouzení aplikace standardů kvality a bezpečí a jejich dodržování v každodenní praxi jsme 

obdrželi certifikát osvědčující akreditované zdravotnické zařízení do 15. 10. 2017. Naše 

centrum se tak řadí mezi pouze dvě organizace tohoto typu v republice, je to úspěch nejen 

managementu, ale všech zaměstnanců. 

Během celého roku se potvrdil očekávaný trend snižování počtu dětí umísťovaných do 

ústavních zařízení, především dětí v novorozeneckém věku. Děti byly v naprosté většině 

předávány přímo pěstounům na přechodnou dobu. Proto jsme v reakci na tuto skutečnost 

rozšířili nabídku služeb pro biologické i náhradní rodiny, zaměřili se nejen na služby 

související s péčí lůžkovou, ale také ambulantní a poradenskou.  

Formou doplňkové činnosti nabízíme jeslový pobyt. Tato forma denní péče se setkala 

s postupně narůstajícím zájmem rodičů díky variabilitě přizpůsobené individuálním potřebám 

malých klientů a jejich rodin společně se zkušeností personálu a zázemím zařízení pro děti do 

3 let věku.  

Jako každoročně proběhlo setkání s dětmi a jejich doprovodem – těmi, které jsme předali do 

náhradních rodin i těmi, které přešly do školních domovů, v rámci Dne otevřených dveří a 

současně oslav Dne dětí 31. 5. 2014. Naše centrum navštívilo celkem 120 hostů, mimo jiné i 

z řad sponzorů a spolupracujících subjektů, ale i zájemců o naše služby. 

Tuto akci a mnoho jiných pro děti jsme mohli realizovat díky přízni našich sponzorů, kteří 

jsou pro nás již tradičními partnery, ale i novým, kteří nás podpořili finančně či zakoupením 

věcných darů. 

 

 

Ing. Marie Fickerová, MBA 

ředitelka  
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2 Základní údaje o organizaci 

 

Název: Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace 

Sídlo: U Dětského domova 269, 779 00 Olomouc 

IČ: 00849197 

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Pr, vložka 943 

Zřizovatel: Olomoucký kraj 

Bankovní spojení: 48036811/0100, KB, pobočka Olomouc 

Telefon: 585 434 935 

Fax: 585 411 536 

E-mail: sekretariat@dc-ostruvek.cz 

Web: www.dc-ostruvek.cz 

 

Dětské centrum Ostrůvek poskytuje péči dle kritéria věku a indikace k pobytu: 

 Pracoviště A, U Dětského domova 269, Olomouc – kapacita 35 lůžek pro děti (z toho 

16 lůžek pro děti vyžadující okamžitou pomoc a 5 lůžek pro denní pobyt pro děti do 3 

let) a 5 lůžek pro matky/náhradní rodiče 

 Pracoviště C – kapacita 15 lůžek (z toho 4 pro děti vyžadující okamžitou pomoc) 

 Pracoviště D - dětský stacionář – kapacita 25 míst 

 Ambulance (praktického lékaře pro děti a dorost, rehabilitační, psychologická) 

 

Pro děti vyžadující okamžitou pomoc bylo v roce 2014 vyčleněno v rámci kapacity DCO 20 

lůžek, z toho 5 lůžek krizových.  

Dětské centrum Ostrůvek je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, má svoji právní 

subjektivitu a hospodaří podle schváleného rozpočtu a pravidel určených zřizovatelem. 

Organizace má také uzavřeny smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče se zdravotními 

pojišťovnami. 

 Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má 

odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. 

 Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitelka, jmenovaná a odvolávaná 

Radou Olomouckého kraje. Ředitelka odpovídá Radě kraje za celkovou činnost a 

hospodaření organizace, plní povinnosti vedoucího organizace a další úkoly 

vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Jmenuje a odvolává svého 

zástupce, který ji zastupuje v době její nepřítomnosti. 

 

 

 

mailto:sekretariat@dc-ostruvek.cz
http://www.dc-ostruvek.cz/
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Základním posláním Dětského centra Ostrůvek je: 

1. poskytování zdravotních služeb a zaopatření v dětském domově pro děti do 3 let věku, 

a to dětem zpravidla do 3 let věku, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, 

zejména dětem týraným, zanedbávaným, zneužívaným a ohroženým ve vývoji 

nevhodným sociálním prostředím nebo dětem zdravotně postiženým v souladu s § 43 

zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve 

znění pozdějších předpisů, 

2. poskytování zdravotních služeb 

a) v oborech praktické lékařství pro děti a dorost, rehabilitační a fyzikální 

medicína, klinický psycholog, fyzioterapeut, všeobecná sestra, dětská sestra a 

řidič dopravy nemocných a raněných, a to ve formě ambulantní péče, 

b) v oborech klinický psycholog, fyzioterapeut, všeobecná sestra a dětská sestra, 

a to ve formě ambulantní péče stacionární, 

c) v oboru dětské lékařství, všeobecná sestra a dětská sestra (druh péče: 

ošetřovatelská péče), a to ve formě lůžková péče následná, 

3. poskytování sociálně-právní ochrany na základě a v rozsahu rozhodnutí o pověření 

k výkonu takové činnosti podle § 48 a souvisejících zákona č. 359/1999 Sb., o 

sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, včetně zřizování zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42 a následujících téhož zákona, 

4. hostinská činnost, služby v rámci hostinské činnosti budou poskytovány pouze 

klientům, kterým Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace, bude poskytovat 

jiné zdravotní služby nebo služby v rámci zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, 

5. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona, a to obor 

činnosti ubytovací služby, tyto služby budou poskytovány pouze klientům, kterým 

Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace, bude poskytovat jiné zdravotní 

služby nebo služby v rámci zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Doplňková činnost:  

 

K lepšímu využití hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců a 

kapacity zařízení může vykonávat tyto doplňkové činnosti: 

 

1. péče o dítě do tří let věku v denním režimu 

 

2. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona v oborech 

činnosti: 

a) praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a 

osobního zboží, 

b) realitní činnost, správa a údržba nemovitostí. 
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Vedení Dětského centra Ostrůvek: 

 

 

 

 Ing. Marie Fickerová, MBA – ředitelka 

 

 MUDr. Jaroslav Wiedermann, CSc. – vedoucí lékař a zástupce ředitelky 

 

 MUDr. Maria Stránská – odborný zástupce oboru praktické lékařství pro děti a dorost 

 

 Mgr. Petra Krylová – vedoucí sociálního úseku 

 

 Mgr. Vladislava Marciánová – hlavní sestra 

 

 Ing. Miroslav Liška – správce 

 

 Soňa Polednová – vrchní sestra pracoviště A 

 

 Bc. Lenka Krátká, DiS. – vrchní sestra pracoviště C 

 

 Bc. Olga Kotulková – vrchní sestra pracoviště D 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

3 Zdravotní péče 

 

Dětské centrum Ostrůvek poskytuje všem přijatým dětem komplexní péči – preventivní, 

diagnostickou i léčebnou, včetně péče rehabilitační a psychologické. Potřeba a komplexnost 

péče je dána aktuální zdravotní, psychickou a sociální situací dětí. 

Na komplexní péči se vedle lékařů podílí ošetřovatelský personál, klinická psycholožka, 

fyzioterapeutky, nutriční asistentka a sociální pracovnice. 

V roce 2014 pokračoval trend z roku 2013 ve skladbě a frekvenci přijetí dětí do našeho centra 

související s transformací péče o ohrožené děti ve smyslu novely zákona o sociálně-právní 

ochraně dětí. Nejnápadnější je praktická absence přijetí novorozenců a právně volných 

novorozenců určených k osvojení. Pokud jsou přece jen tito novorozenci ze zdravotní, 

zdravotně-sociální či sociální indikace do DCO přijímány, někdy včetně biologických matek, 

potom jsou vzhledem k často rizikové prenatální anamnéze v rámci krátkého ústavního 

pobytu komplexně vyšetřeny a jsou stanovena možná rizika pro harmonický vývoj dítěte po 

stránce somatické i psychické. V případě pozitivních nálezů je stanovena léčba, rehabilitační 

potřeby dítěte a nutnost dispenzarizace v jednotlivých odbornostech, aby i tu těchto dětí byly 

vytvořeny co nejlepší podmínky pro správný psychomotorický vývoj a aby rodiče, případně 

budoucí osvojitelé, byli plně informováni o aktuálním zdravotním stavu, prognózách dalšího 

vývoje a komplexních potřebách dětí.  

 

Zaměření činnosti Dětského centra Ostrůvek nadále vychází z aktuální zřizovací listiny a 

v souvislosti s výše uvedeným trendem je stále větší důraz kladen na poskytování zdravotních 

služeb a zaopatření, a to dětem zpravidla do 3 let věku, které nemohou vyrůstat v rodinném 

prostředí, zejména dětem týraným, zanedbávaným, zneužívaným a ohroženým ve vývoji 

nevhodným sociálním prostředím nebo dětem zdravotně postiženým s vrozenými vadami, 

akutním či chronickým onemocněním, kdy péče o dítě není aktuálně či dlouhodobě řešitelná 

v biologické rodině a současně již nespadá do péče akutních lůžek zdravotnického zařízení. 

Připravovaný Projekt následné péče o děti v DCO, který vycházel z absence lůžek následné 

intenzívní péče a následné péče pro děti v ČR obecně a byl zaměřen na situaci po plánované 

restrukturalizaci akutní lůžkové péče pro děti, zatím nebyl realizován vzhledem k tomu, že 

také plánovaná restrukturalizace akutní péče s redukcí akutních lůžek neproběhla a stávající 

lůžkové kapacity dětských oddělení jsou schopné na akutních lůžkách tuto péči realizovat.            

Stejně tak zdravotní pojišťovny při systému paušálních plateb zdravotnickým zařízením 

nebyly zatím ochotny podpořit námi navrhovanou, finančně méně náročnou péči o chronicky 

nemocné a postižené dítě. 

Přes tyto skutečnosti bylo z lůžkového fondu vyčleněno 5 lůžek pro péči o chronicky 

nemocné a postižené děti, na kterých je poskytována specializovaná péče typu chronické 

intenzívní péče a chronické ošetřovatelské péče. Tuto péči poskytuje zdravotnický personál na 

základě odborných doporučení dispenzarizujících odborných ordinací především Dětské 

kliniky Fakultní nemocnice Olomouc.  
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Princip Projektu následné péče sice nalézá podporu na Dětské klinice i na Novorozeneckém 

oddělení FN Olomouc, ovšem limitujícím faktorem pro realizaci jsou aktuální počty dětí, 

které vyžadují uvedenou péči a na druhé straně i neustále se zvyšující podíl poskytované 

domácí péče biologickou rodinou.  I na tuto skupinu dětí se však zaměřujeme formou 

edukační činnosti rodičům zdravotně limitovaných dětí a nabídkou krátkých pobytů typu 

respitní péče.   

V případě závažných akutních onemocnění a především u dispenzarizovaných dětí 

s chronickými poruchami zdraví je využíváno lůžkové péče a ambulantní konziliární péče 

Dětské kliniky a ostatních klinických pracovišť Fakultní nemocnice Olomouc, případně 

Fakultní dětské nemocnice v Brně a Fakultní dětské nemocnice v Praze-Motole.  

 

Ošetřovatelská péče ve spolupráci s ostatními subjekty komplexní péče o děti podporuje 

rozvoj individuálních schopností dětí a s využitím prvků rodinného typu péče zajišťuje 

správný somatický, psychický, citový a sociální vývoj dětí s cílem návratu dětí do biologické 

rodiny nebo předání do rodiny náhradní.  

 

Snahou týmu odborníků je přiblížit podmínky rodinnému typu péče a podpora sociálního 

zdraví dětí, čemuž přispívá: 

 zajištění stabilní skupiny dětských sester v rámci buňky, 

 upevnění statutu „primární“ sestry, jako profesionálky zajišťující komplexní 

plánování, realizaci a hodnocení provedené péče, 

 úprava režimu služeb sester s cílem optimalizace denního režimu dětí, 

 zajištění pravidelného pobytu dětí venku (spolupráce s dobrovolníky). 

 

Při péči o děti se specifickými potřebami spolupracujeme s odborníky z dané oblasti: 

 canisterapie na všech pracovištích – zlepšující senzomotorický vývoj, 

 muzikoterapie – na pracovišti A, C, ve formě individuální a skupinové, podporuje 

rozvoj dětí po stránce bio-psycho-sociální, 

 logopedická péče, 

 návštěva solné jeskyně. 

 

K zajištění kvality ošetřovatelské péče přispívá velký podíl sester pracujících bez odborného 

dohledu, snaha o zvyšování kvalifikace všeobecných sester – studium oboru dětská sestra, 

realizace pravidelných ošetřovatelských vizit a průběžná úprava ošetřovatelské dokumentace 

v oblasti plánování, realizace a hodnocení poskytované péče. V neposlední řadě také 

plánované kontinuální vzdělávání interní i externí formou, sdílení znalostí a dovedností a 

studium odborné literatury a periodik. 

Na pravidelných provozních poradách jsou kromě vlastního chodu oddělení projednávány i 

otázky týkající se přímé péče o děti a spolupráce s ostatními odborníky. 

V rámci odborných praxí studentů zdravotnických a pedagogických oborů dochází 

k oboustranně obohacující spolupráci. 
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V oblasti výživy probíhá komunikace v rámci odborného týmu tak, aby jídelníčky odpovídaly 

nutričním potřebám věkových skupin dětí, případně jsou přizpůsobeny jednotlivým dětem dle 

jejich aktuálních potřeb. 

S ohledem na počty a strukturu dětí byly provedeny průběžné úpravy prostředí a počtu 

sloužících sester. Z důvodu potřeby zajištění péče o chronicky nemocné děti starší 3 let bylo 

pořízeno polohovací lůžko a pomůcky potřebné k péči o dítě s tracheostomií. 

 

Poskytujeme vysoce specializovanou rehabilitační péči jak umístěným dětem, tak 

ambulantním klientům. Odbornou úroveň zajišťujeme podporou kontinuálního vzdělávání 

fyzioterapeutů (1 fyzioterapeutka absolvovala kurz Bobath koncept). Byla také nově zavedena 

respirační fyzioterapie, včetně zaškolení sester a implementace postupu do zdravotnické 

dokumentace. 

Spolupráce s dobrovolníky pokračuje v podpoře individualizace přístupu k dětem.  

Kromě individuální péče je ve spolupráci s dobrovolníky realizována celá řada společných 

aktivit. 

Těžiště práce dětských sester je kromě základní ošetřovatelské péče o děti také v činnostech 

výchovně - vzdělávacích. V souladu s touto skutečností pokračuje práce výchovného týmu, 

který zpracovává metodiku výchovných zaměstnávání v DCO.  

V Dětském stacionáři je poskytována komplexní péče na vysoké odborné úrovni - dětské 

sestry spolupracují s fyzioterapeuty, speciálními pedagogy, lékařem a psychologem. Je 

podporována spolupráce s rodiči, která je významným faktorem ošetřovatelské péče.  Dětem 

je umožněno široké spektrum podpůrných a kulturně-vzdělávacích aktivit. 

Mateřská škola při dětském stacionáři se všemi uvedenými aktivitami slouží také vybraným 

dětem z dětského domova na základě indikace psycholožky. 

 

Denní péče pro děti do 3 let 

Zařízení pro děti do 3 let v denním režimu je realizováno jako doplňková činnost 

s vyčleněnou kapacitou 10 dětí na pracovišti A a 5 dětí na pracovišti C. 

Z důvodu nárůstu zájmu veřejnosti byla vyčleněna pro práci v daném režimu další sestra na 

ranní provoz. 
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4 Sociální činnost  

 

Dětské centrum Ostrůvek poskytuje služby – jednak jako zdravotnické zařízení dle § 43 

zákona č.  372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, a také jako 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle § 42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně- 

právní ochraně dětí (ZDVOP). ZDVOP je věnována samostatná kapitola ve výroční zprávě. 

Primárně je zařízení určeno dětem, které nemohou pobývat ve svém přirozeném rodinném 

prostředí – dětem ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním prostředím, akutní rodinnou 

situací. Poskytujeme nepřetržitou a komplexní péči o dítě (lékařskou, ošetřovatelskou, 

sociální, rehabilitační a psychologickou), vše i v režimu ambulantní praxe. U každého dítěte 

je provedena komplexní diagnostika, sestaven individuální plán rozvoje, u kterého se 

průběžně vyhodnocuje jeho plnění. Sociální pracovnice aktivně spolupracují s orgány 

sociálně-právní ochrany dětí, soudy a ostatními potřebnými subjekty. Shromažďují podklady 

dětí navrhovaných do náhradní rodinné péče a účastní se celého procesu umísťování dětí do 

náhradních rodin.  

V porovnání s minulým rokem byla snížena kapacita míst na pracovišti A, čímž byla dětem, 

poskytnuta více individualizovaná péče (snížil se počet dětí v dětské skupině).  Téměř 

stoprocentně byla využita místa určená matkám s dětmi. Matky byly přijaty častěji ze 

sociálních důvodů, případně šlo o matky, u kterých byl nutný zácvik v péči o jejich dítě.  

Většina dětí byla přijata na základě dohody sjednané s jejich rodiči, kteří aktuálně neměli 

vytvořeny dostatečné podmínky pro výchovu dětí. Nadále pokračuje nastavený trend, kdy se 

minimalizuje délka pobytu dítěte v zařízení, což je možno hodnotit velmi pozitivně. Většina 

dětí byla umístěna do dlouhodobé pěstounské péče. Celorepublikově je kladen důraz na 

sanaci rodiny, na podporu biologické rodiny, což se projevilo i v našem zařízení. Většina dětí 

byla propuštěna do péče vlastní rodiny.  Počet dětí se zdravotním postižením výrazně 

nevzrostl, několik rodin využívá krátkodobých odlehčovacích respitních pobytů.  

V rámci našeho zařízení nadále pokračoval již osvědčený projekt Muzikoterapie.  Projekt 

čerpá ze zkušenosti odborníků z řad muzikoterapie, pediatrie, vývojové psychologie, 

neurologie i speciální pedagogiky.  Naší snahou je dále rozvíjet podpůrné formy umělecké 

terapie pro děti v prostředí ústavního zařízení a pokusit se zmírnit dopady sociálně 

zdravotních rizik. Tento projekt je úzce provázán s mezinárodním benefičním festivalem 

Didgeridoo v jeskyni (www.didgeridoovjeskyni.cz), v roce 2014 se konal IV. ročník), který 

pořádá občanské sdružení Jeskynní tep o. s., jehož posláním je mimo jiné aktivita podpory 

systému rané péče.  Do projektu bylo zapojeno 8 dětí z pracoviště A - zde se jednalo o 

individuální intervence. Individuální kontakt v rámci muzikoterapie má význam zvláště pro 

rozvoj pocitů bezpečí, jistoty a důvěry vůči druhým lidem, pak i vůči sobě v rámci rozvoje 

kladného sebepojetí. Na pracovišti C probíhala muzikoterapie formou skupinové práce. Práce 

s hudbou a rytmem v dětské skupině je způsobem, jak dovést dítě k lepšímu vnímání, 

k plnějšímu citovému sebevyjádření a sdílení s druhými. Příjemný zážitek spojený s hudbou 

podněcuje zúčastněnost, rozšiřuje dobu upoutání pozornosti dítěte a zvyšuje jeho snášenlivost 

vůči frustraci, redukuje se také intenzita vnitřního napětí. Děti se pomocí hudebních nástrojů 

http://www.didgeridoovjeskyni.cz/
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učí vyjádřit, jak se samy cítí. Zvukově hmatatelná skutečnost vlastního sebepojetí i to, že mu 

druzí věnují terapeuticky usměrňovanou pozornost, bývá výraznou podporou sebevědomí a 

motivem k dalšímu kontaktu a sdílení. Z hodnocení projektu i výsledků vyplývá, že se 

podařilo naplnit potenciál muzikoterapie, kdy se jedná o prožitkovou terapii, která může 

navozovat pozitivní změny emočního i fyzického stavu člověka.   

Úspěšně pokračuje v rámci Dobrovolnického programu spolupráce s Maltézskou pomocí.  Je 

vytvořen již stabilní tým 12 dobrovolnic, které pravidelně navštěvují děti v zařízení, 

spolupracují se sestrami a psycholožkou zařízení a zaměřují se emoční a sociální rozvoj 

našich dětí.  

 

 

Přehled o počtu přijatých dětí a matek v roce 2014 – pracoviště A 

Počet míst 30 

Počet přijatých dětí 46 

Počet přijatých matek 21 

Přijetí na základě souhlasu rodičů 37 

Přijetí na základě předběžného opatření 0 

Přijetí na základě ústavní výchovy 0 

Opakované přijetí 9 

Počet propuštěných dětí 58 +2 zemřely 

 

 

V roce 2014 zemřely 2 děti, jedno v našem centru a jedno v rámci hospitalizace ve Fakultní 

dětské nemocnici Brno – obě byly přijaty do našeho zařízení z důvodu těžkých zdravotních 

postižení. 

 

 

Přehled o počtu propuštěných dětí v roce 2014 – pracoviště A 

Do péče vlastní rodiny 46 

Do osvojení pro nezájem 0 

Do osvojení se souhlasem rodičů 1 

Do osvojení pro zbavení rodičovských práv 0 

Do NRP jiné formy (pěstounské péče) 8 

Do dětského domova pro děti do 3 let 3 

Do dětského domova od 3-18 let 0 

 
 
 
 
 
 



12 

 

Přehled o počtu přijatých dětí v roce 2014 -  pracoviště  C 

Počet míst 15 

Počet přijatých dětí 9 

Přijetí na základě souhlasu rodičů 5 

Přijetí na základě předběžného opatření 0 

Přijetí na základě ústavní výchovy 3 

Opakované přijetí 1 

Počet propuštěných dětí 10 

 

Přehled o počtu propuštěných dětí v roce 2014 - pracoviště  C 

Do péče vlastní rodiny                              6 

Do osvojení pro nezájem 0 

Do osvojení se souhlasem rodičů 0 

Do osvojení pro zbavení rodičovských práv 0 

Do NRP jiné formy (pěst. péče) 4 

Do dětského domova 0 

Do domova pro osoby se zdrav. postižením 0 

 

Věková struktura přijatých a propuštěných dětí celkem v roce 2014 

Věková struktura přijatých dětí Počet Věková struktura propuštěných dětí Počet 

0 – 1 měsíc 10 0 – 1 měsíc  4 

1 – 6 měsíců 13 1 – 6 měsíců 21 

6 měsíců - 1 rok 4 6 měsíců - 1 rok  7 

1 rok - 5 let 28 1 rok - 5 let 38 

Celkem přijato 55 Celkem propuštěno 70 

 

 

Průměrná doba pobytu na pracovišti A 184 dnů, na pracovišti C 265 dnů. 

Do Dětského stacionáře bylo zapsáno v prvním pololetí roku 2014  25 dětí, ve druhém 

pololetí 20 dětí. 
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             Graf č. 1 Věková struktura přijatých a propuštěných dětí 

 

 

Průměrné využití kapacity za rok 2014 

DC Ostrůvek celkem 64,44 % 

Pracoviště A 49,91 % 

Pracoviště C  72,16 % 

Pracoviště D - Dětský stacionář    92,20 % 

 

 

                  Graf č. 2 Průměrné využití kapacity dle pracovišť 
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5 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc  

 

Na základě pověření vydaného Krajským úřadem Olomouckého kraje provozuje DCO od 

roku 2006 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP). Toto pověření zavazuje 

naše centrum jednat dle § 42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, a 

poskytnout ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo bez péče 

přiměřené jeho věku, jsou-li jeho život či příznivý vývoj vážně ohroženy, je tělesně nebo 

duševně týrané, zneužívané anebo se ocitlo v situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena 

jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování jeho 

základních životních potřeb a jiné nutné či podpůrné péči. 

 

Naše ZDVOP je primárně určeno dětem ve věku 0 – 5 let, které nemohou z výše uvedených 

důvodů pobývat v rodinném prostředí. ZDVOP poskytuje své služby a provoz nepřetržitě, tak 

jak mu ukládá zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Do 

konce roku 2014 provozovalo Dětské centrum Ostrůvek ZDVOP na dvou pracovištích v 

Olomouci: U Dětského domova 269 a Dolní Hejčínská 35. Pro výběr z uvedených pracovišť 

při umístění dítěte byl zvažován věk dítěte a naplněnost kapacity zařízení. Děti ve věku 0 – 18 

měsíců byly přednostně umísťovány na pracoviště A – Olomouc, U Dětského domova 269, 

starší děti pak do pracoviště C – Olomouc, Dolní Hejčínská 35. Věkově smíšené 

sourozenecké skupiny byly vždy striktně umísťovány společně.  

Pro režim okamžité pomoci bylo z celkové kapacity dětského centra vyčleněno 20 míst, z 

toho šestnáct míst na pracovišti A a čtyři místa na pracovišti C, přičemž jeden zaměstnanec 

může současně zajišťovat osobní péči nejvýše o čtyři děti svěřené do péče zařízení a na deset 

dětí připadá minimálně jeden sociální pracovník. 

Děti jsou přijímány, propouštěny a přemísťovány v souladu s § 42 zákona č.  359/1999 Sb.  

V roce 2014 bylo přijato do DCO v režimu okamžité pomoci celkem 16 dětí, z toho 13 na 

pracoviště A a 3 na pracoviště C. Z uvedeného počtu 16 přijatých dětí bylo 14 dětí umístěno 

v našem zařízení na základě žádosti rodičů a 2 děti na žádost obecního úřadu s rozšířenou 

působností podložené souhlasem rodiče.  

Maximální délka pobytu dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která je 

konkretizována v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí, byla v  DCO  průběžně sledována. 

Ve spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) bylo hledáno nevhodnější 

řešení pro každý individuální případ  - úprava poměrů v biologické rodině, hledání náhradní 

rodiny, soudní rozhodnutí aj. tak, aby nedošlo k překročení zákonem dané lhůty, což se 

podařilo. Průměrná délka pobytu dětí v režimu okamžité pomoci tak činila v roce 2014 díky 

aktivní účasti  OSPODů  a DCO na řešení problematické situace umístěných dětí ve ZDVOP 

pouze 96 dní. Zároveň bylo snahou zařízení udržet co nejužší kontakt dítěte s biologickou 

rodinou – společně s dítětem byl často do zařízení přijat i rodič (zpravidla matka). Společný 

pobyt výrazně napomohl zkrácení a omezení pobytu dítěte v zařízení, neboť mohla probíhat 

přímá práce s celou rodinou, kdy se převážně intenzivně pracovalo na úpravě sociální situace 
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rodiny. Další obrovskou výhodou bylo udržení vazby mezi dítětem a rodičem a zabránění 

vzniku ústavní a citové deprivace dítěte. 

ZDVOP vede průběžnou evidenci všech dětí, které zařízením prošly, a to se všemi zákonnými 

náležitostmi (kdy a na základě čeho byly přijaty, proč byly propuštěny a kam). Příjem dítěte 

je hlášen zřizovateli zařízení a také příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany. Z nově 

přijatých dětí bylo během roku 2014 postupně propuštěno zpět do biologické rodiny celkem 

10 dětí a dvě děti byly svěřeny do příbuzenské péče.  

Dětské centrum Ostrůvek zajišťuje: 

▪ plné přímé zaopatření dítěte spočívající v poskytování ubytování, stravování a 

ošacení, 

▪ výchovnou péči, 

▪ poskytnutí zdravotních služeb, 

▪ poradenství dítěti, jeho rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte, 

▪ vytváří podmínky pro zájmovou činnost dětí, 

▪ odbornou péči prostřednictvím sociálního pracovníka a psychologa, 

▪ je povinno spolupracovat s rodinou dítěte a poskytnout této rodině pomoc při 

vyřizování a zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, zajistit jim terapii, nácvik 

rodičovských a dalších dovedností, které rodič nebo jiná osoba odpovědná za 

výchovu dítěte nezbytně potřebuje pro péči a výchovu dítěte, a to v souladu 

s individuálním plánem ochrany dítěte zpracovaným orgánem sociálně-právní 

ochrany. 

 

ZDVOP tedy poskytuje dítěti v ohrožení skutečně komplexní péči, která zahrnuje lékařskou, 

ošetřovatelskou, psychologickou, rehabilitační, výchovnou a sociální péči, kterou zajišťuje 

odborný personál tak, aby byly maximálně saturovány potřeby konkrétního dítě. DCO také 

spolupracuje se speciálními organizacemi, které jsou zaměřeny na specifické potřeby dětí – 

logopedie, sluchové vady, oční vady aj. Dále využívá nabídky proškolených dobrovolníků, 

kteří se věnují jednotlivým dětem (chovací tety pro miminka, individuální práce se staršími 

dětmi) a také pomáhají zajišťovat akce pro děti mimo zařízení. Pravidelně v zařízení probíhá 

canisterapie, hippoterapie, muzikoterapie, dotyková terapie, play wiselly aj.  

V rámci aktivní sanace rodiny využívá ZDVOP nabídky různých neziskových organizací, 

center a azylových zařízení pro rodiče a děti. Rodičům je nabízena možnost doprovázení 

dítěte při pobytu v našem zařízení, a to buďto formou ubytování přímo v zařízení, nebo 

formou pravidelných návštěv v areálu ZDVOP. Návštěvy jsou rodičům a příbuzným dítěte 

umožňovány každý den od 9:00 hod. do 17:00 hod. s tím, že je respektován spánkový a 

stravovací režim dítěte. Rodiče mohou v zařízení využít též ambulantního poradenství, 

nejčastěji je využíváno sociální a psychologické intervence. 

Přiznaný státní příspěvek na děti vyžadující okamžitou pomoc činil za leden – prosinec 

374 680,00 Kč.  
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Rozpočtové opatření a poukázaná částka činila 392 160,00 Kč (časový nesoulad mezi 

přiznáním příspěvku a jeho platbou zřizovatelem). Čerpání respektuje tedy skutečně přijaté 

finanční prostředky – pracoviště A 329 080,00 a pracoviště C 63 080,00 Kč. 

 

Přehled o čerpání státního příspěvku na děti vyžadující okamžitou pomoc – pracoviště A 

U Dětského domova 269, Olomouc 

Měsíc 
Výše 

příspěvku 
Počet 
dětí 

Přímé 
náklady Režie Celkem 

Platy vč. 
odvodů 

              

prosinec 60 040,00 2,63 7 837,00 38 019,00 45 856,00 14 184,00 

leden 41 040,00 1,80 5 795,00 25 550,00 31 345,00 9 695,00 

únor 65 360,00 2,87 9 604,00 40 316,00 49 920,00 15 440,00 

březen 49 400,00 2,17 5 287,00 32 443,00 37 730,00 11 670,00 

duben 22 800,00 1,00 2 522,00 14 891,00 17 413,00 5 387,00 

květen 9 120,00 0,40 1 175,00 5 790,00 6 965,00 2 155,00 

červen 3 800,00 0,17 568,00 2 334,00 2 902,00 898,00 

červenec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

srpen 12 920,00 0,56 1 624,00 8 243,00 9 867,00 3 053,00 

září 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

říjen 31 160,00 1,36 4 875,00 18 924,00 23 799,00 7 361,00 

listopad 33 440,00 1,47 4 333,00 21 208,00 25 541,00 7 899,00 

Celkem 329 080,00 14,43 43 620,00 207 718,00 251 338,00 77 742,00 

 

 

Přehled o čerpání státního příspěvku na děti vyžadující okamžitou pomoc – pracoviště C 

Dolní Hejčínská 35, Olomouc 

Měsíc 
Výše 

příspěvku 
Počet 
dětí 

Přímé 
náklady Režie Celkem 

Platy vč. 
odvodů 

              

prosinec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

leden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

únor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

březen 10 640,00 0,47 1 143,00 6 983,00 8 126,00 2 514,00 

duben 22 800,00 1,00 2 522,00 14 891,00 17 413,00 5 387,00 

květen 22 800,00 1,00 2 938,00 14 476,00 17 414,00 5 386,00 

červen 6 840,00 0,30 1 002,00 4 222,00 5 224,00 1 616,00 

červenec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

srpen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

září 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

říjen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

listopad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

celkem 63 080,00 2,77 7 605,00 40 572,00 48 177,00 14 903,00 
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6 Kvalita a bezpečí poskytovaných služeb 

 
Dětské centrum Ostrůvek vyvíjí kontinuální snahu o poskytování kvalitních a bezpečných 

služeb. V souladu s tímto procesem byla realizována intenzivní příprava a ověřeno Spojenou 

akreditační komisí, zda naplňujeme příslušné standardy a indikátory kvality.  

Dne 16. 10. 2014 se nám znovu podařilo s vynikajícím výsledkem obhájit akreditaci a byl 

nám udělen certifikát kvality a bezpečí na další tři roky, tj. do 15. 10. 2017.  

Jednou měsíčně se schází Rada kvality a probíhají interní audity plánované i namátkové. 

Výstupy z těchto auditů jsou analyzovány a dle potřeby jsou přijata nápravná opatření.  

Průběžně sledujeme naplnění jednotlivých standardů pomocí dlouhodobých indikátorů 

kvality: 

1. Spokojenost klientů – formou dotazníků v ambulanci praktického lékaře pro děti a 

dorost, v péči rehabilitační, v péči o děti v dětském stacionáři a oslovujeme také 

náhradní rodiče, kterým bylo předáno dítě z našeho centra 

2. Spokojenost a názory zaměstnanců – formou dotazníkové akce 

3. Monitoring stížností a pochval – evidence, analýza, opatření 

4. Monitoring nežádoucích událostí – vyhodnocení a přijetí opatření 

5. Nozokomiální nákazy – evidence, analýza, prevence 

6. Závěry interních auditů 

7. Zachování sourozeneckých vazeb  

 

V roce 2014 byly sledovány také krátkodobé indikátory: 

1. Monitoring počtu, délky trvání a léčby poruch tkáňové integrity v souvislosti s TSK, 

PEG  

2. Identifikace nutričního rizika 
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6.1 Vyhodnocení vybraných indikátorů kvality 

6.1.1 Nozokomiální nákazy (NN) 

Druh nákazy Respirační infekt Střevní infekce Ostatní infekce Celkem 

Rok 2014 135 20 33 188 

Rok 2013 205 73 25 303 

 

 

 

 
               Graf č. 3 Nozokomiální nákazy v letech 2014 a 2013 

 

 

Pro rok 2014 je typický pokles frekvence nozokomiálních nákaz ve všech sledovaných 

skupinách  - a to proporcionálně.  Zřetelný je pokles především ve 4. čtvrtletí – ve srovnání se 

stejným obdobím 2013  - 37:111. Tato skutečnost je dána především výše zmiňovaným 

sníženým počtem hospitalizovaných dětí – s větší možností izolace a samozřejmě také 

aktuální epidemiologickou situací. Nižší počet nákaz má také pozitivní odraz na sníženém 

počtu překladů do nemocničního zařízení pro akutní – především respirační komplikovaná 

onemocnění ve srovnání s rokem 2013. 

Průběhy NN - jak respiračních, tak i střevních, byly klinicky příznivé bez rozvoje závažných 

komplikací. Včasné zavedení dietních opatření, perorální rehydratační léčby a včasná izolace 

znamenalo nízkou frekvenci střevních NN a především rychlý ústup klinických potíží. 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že platí: 

 výskyt všech typů NN odpovídá typickému epidemiologickému rozložení infekčních 

onemocnění v populaci a také počtu hospitalizovaných dětí v DCO, 

 nadále konstatujeme nízký výskyt bakteriálních komplikací – především dýchacího 

ústrojí  - odpovědný přístup zdravotního personálu při včasné detekci a léčbě 

infekčních onemocnění a zavádění preventivních opatření, 
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 celkový profil NN na odborných pracovištích potvrzuje velmi dobré dodržování 

principů osobní hygieny u dětí i ošetřovatelského personálu.  

 

Závěr: 

V  roce 2015 je nutné pokračovat ve stávajících trendech: 

 včasná detekce infekčních onemocnění, 

 včasná léčba a zavádění preventivních opatření s včasnou izolací nemocných dětí,    

 pečlivá identifikace a vykazování NN  

 

6.1.2 Sourozenecké vazby 

  
V závěru roku 2014 bylo provedeno vyhodnocení ukazatele kvality, a to zachování a 

podporování sourozeneckých vazeb v rámci pobytu dětí v DCO. Sledováním ukazatele bylo 

zjištěno, jak se sourozenecké skupiny během pobytu v zařízení mění – rozrůstají se, zmenšují, 

vznikají a zanikají, a z jakých důvodů. 

 

V rozhodném období bylo v zařízení umístěno celkem 15 sourozeneckých skupin. Z toho 

bylo: 

 

 11 skupin po dvou sourozencích, 

 4 skupiny po třech sourozencích. 

 

Některé sourozenecké skupiny se průběžně rozrůstaly o další sourozence – v rodině přibývali 

další novorozenci, nebo bylo naopak třeba umístit do zařízení i starší sourozence. Jednalo se 

často i o polorodé sourozence, kteří měli jiného biologického otce a tedy i okruh širší rodiny 

byl jiný. U některých sourozenců nebyl v rodném listě uveden otec vůbec, přestože bylo 

známo, že otcem je tentýž muž jako u ostatních dětí.  Pro skupiny složené z více sourozenců 

bylo typické, že sourozenci byli do zařízení přijímáni v delších časových intervalech – tak jak 

se postupně rodily další děti. U dvou skupin dětí proto nastala situace, že děti nebyly 

umístěny na stejné pracoviště, neboť starší sourozenci byli přeloženi na pracoviště C. 

Z věkových důvodů tedy nemohlo dojít ke spojení sourozeneckých skupin ihned, ale až po 

dosažení vhodné věkové hranice dítěte. V letošním roce byla tímto způsobem spojena 

poslední sourozenecká skupina, kde tato situace vznikla.  Děti z této skupiny si na sebe 

postupně přivykaly též díky kontaktům, které zprostředkovávali rodiče dětí formou návštěv. 

K dalšímu pohybu v sourozeneckých skupinách docházelo již jen vlivem aktuálního 

zdravotního stavu.  

 

Sourozenecké skupiny, ve kterých byly všechny děti přijaty společně ve stejném termínu, 

pobývaly po celou dobu svého pobytu v zařízení v jedné rodinné buňce. Těchto skupin bylo 

celkem 8 (z toho 4x dvojčata). Všechny tyto skupiny vedou nadále společný sourozenecký 

život, ať již v zařízení (1) nebo mimo něj - návrat do biologické rodiny (6), náhradní rodinná 

péče (1). 
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Sourozeneckých skupin, ve kterých děti postupně přibývaly, bylo celkem 7. Tvořily je 4 

skupiny po třech dětech – zde děti postupně přibývaly cca po roce. U třech skupin o dvou 

sourozencích byl důvodem opožděného příchodu sourozenců jejich zdravotní stav 

(hospitalizace v nemocnici). Stejně tak byl zdravotní stav důvodem pro oddálení propuštění 

sourozence ze zařízení (2). 

                                                                                                               

Z daného počtu 15 sourozeneckých skupin jich bylo propuštěno ze zařízení celkem 9:  

 zpět do péče rodiny (8) 

 do NRP (1) 

U osmi skupin byli propuštěni všichni sourozenci naráz, u jedné skupinky se vyčkávalo na 

úpravu zdravotního stavu dítěte, než bude též propuštěno do domácí péče.  

 

Celkem 5 skupin v zařízení nadále setrvává, přičemž všichni sourozenci pobývají pospolu (až 

na výjimku, kdy jeden sourozenec z tříčlenné skupiny zůstává ze zdravotních důvodů na 

jiném oddělení a ostatní sourozenci za ním docházejí na pravidelné návštěvy).  

Jedna dvoučlenná skupina sourozenců, která přišla do zařízení postupně ze zdravotních 

důvodů, byla později zase rozdělena, když po úpravě zdravotního stavu si matka jedno dítě 

převzala a druhé ještě ponechala v centru na doléčení. 

 

Z rozboru sledovaného indikátoru vyplývá, že pokud byla do zařízení přijata sourozenecká 

skupina, pak vždy zůstala pohromadě a společně také zařízení opouštěla. U skupin, které 

v zařízení různě vznikaly, bylo snahou všechny sourozence sdružit, jakmile to bylo možné 

(např. po dosažení určité věkové hranice, po úpravě zdravotního stavu), aby mohla být 

budována a posilována sourozenecká vazba a vzájemné povědomí.  

 

Závěr: 

Nadále je třeba důsledně sledovat umísťování sourozeneckých skupin do jedné rodinné 

buňky. Pokud toto z vážných důvodů není možné (zdravotní stav dětí), pak je třeba zajistit 

pravidelné a časté kontakty mezi sourozenci a pracovat na postupném sloučení sourozenecké 

skupiny. Stejně tak je nutné zabezpečit kontakty se sourozenci (i polorodými), kteří jsou 

umístěni v jiných zařízeních (zpravidla školní domovy) nebo jsou v péči biologické rodiny 

(pobyty dítěte v rodině, návštěvy rodiny v zařízení) či v náhradní rodinné péči (biologické 

kontakty). Zařízení tato setkání podporuje, iniciuje a poskytuje také zázemí pro realizaci 

kontaktů mezi sourozenci. V tomto směru je úkolem dětského centra komunikovat a pracovat 

s celou rodinou dítěte a též s orgánem sociálně-právní ochrany dítěte. 
 

6.1.3  Nežádoucí události (NÚ) 

Za rok 2014 bylo evidováno 13 NÚ, jde o nárůst oproti roku 2013, kdy za celý rok bylo 

evidováno 10  NÚ.  

Ze 13 evidovaných nežádoucích událostí se jich 11 týká umístěných dětí, jedna umístěné 

matky a jedna poškození sanitního vozu. 
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                   Graf č. 4  Struktura nežádoucích událostí ve sledovaném období 

 

Závěr: 

V reálném počtu nežádoucích událostí shledáváme pozitivní stránku v tom, že se zaměstnanci 

nebojí zdokumentovat, co se stalo. Každá nežádoucí událost je prošetřena, analyzována a jsou 

přijata nápravná opatření.  

 

6.1.4 Interní audity 

 

V roce 2014 bylo provedeno 12 plánovaných interních auditů a 9 namátkových. Zaměřeny 

byly na dodržování postupů a zásad stanovených v interních dokumentech – např. 

hospodaření s léky, dodržování harmonogramů práce a hygienických postupů, dodržování 

práv dítěte v zařízení. 
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6.1.5 Monitoring počtu, délky trvání a léčby poruch tkáňové integrity 

v souvislosti s tracheostomickou kanylou (TSK) a perkutánní gastrostomií 

(PEG) 

Během roku 2014 bylo v DCO umístěno celkem 6 děti s PEG nebo PEG+TSK, z toho 3 děti 

s PEG a 3 děti s TSK+PEG. Všechny děti byly umístěny v DCO na pracovišti A: 

Problém nastal u 3 dětí, u kterých byla příčinou zvýšeně citlivá pokožka: 

- u 1 dítěte s TSK+PEG – porucha tkáňové integrity v okolí TSK, 

- u 1 dítěte s TSK+PEG – porucha tkáňové integrity v okolí PEG, problém 

nastal doma, dítě střídavě pobyt v DCO a doma, 

- u 1 dítěte s PEG – 2x  porucha tkáňové integrity v okolí PEG.   

 

Závěr:  

Je potřeba dbát na všechna preventivní opatření k omezení počtu poruch tkáňové integrity 

v souvislosti s TSK, PEG – zvýšená hygiena, kůži často větrat, promazávat dle ordinace 

lékaře, edukace matky dítěte. 

 

6.1.5 Identifikace nutričního rizika 

 

Cílem identifikace nutričního rizika u umístěných dětí je zkvalitnění poskytované nutriční 

péče a podpora multidisciplinární spolupráce. Děti, u kterých bylo určeno nutriční riziko, 

včetně okolností jejich vzniku a efektivnosti realizovaných opatření byly hodnoceny čtvrtletně 

a závěrečně koncem roku. Do realizace hodnocení indikátoru byly kontinuálně zapojeny 

dětské sestry, lékař a nutriční asistentka. Celkem bylo detailně sledováno 10 dětí, z toho 6 dětí 

se zavedenou perkutánní gastrostomií, 1 s  nasogastrickou sondou, 1 s problémem obtížného 

polykání a 2 s problémem odmítání stravy. Speciální výživa byla indikována u 6 dětí.  

 

Závěr: 

Výživový stav všech hodnocených dětí byl uspokojivý. Realizovaná opatření plynoucí ze 

sledování vedla k bezprostřednímu omezení nutričního rizika. 
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7 Ekonomika, financování a rozbor hospodaření 

 

7.1 Rozpočet 2014 

 

Rozpočet na rok 2014 byl stanoven ve výši 37 300 tis. Kč. 

Zřizovatelem byl schválen rozpočet v těchto položkách:  

 
 

Příspěvek na provoz 7 740 tis. Kč 

Příspěvek na provoz – mzdové náklady 21 000 tis. Kč 

Příspěvek na provoz – odpisy 1 160 tis. Kč 

Celkem 29 900 tis. Kč 

 

 

DCO byly stanoveny závazné ukazatele pro rok 2014 schválené Radou Olomouckého kraje 

v členění: 

Limit mzdových prostředků    22 000 tis. Kč 

Příspěvek na provoz – odpisy 1 160 tis. Kč 

Odvody příspěvkové organizace                                           870 tis. Kč 

Hospodářský výsledek vyrovnaný, příp. zlepšený  

 

 

7.2 Rozpočet upravený 2014 

 
  

Snížením příspěvku na provoz (UR/37/7/2014) o 232 200,- Kč byl upraven rozpočet na 

37 068 tis. Kč. Promítlo se v adekvátním snížení  nákladových položek – viz tabulka č. 1. 1.  

 

Příspěvek na provoz 7 507,8 tis. Kč 

Příspěvek na provoz – mzdové náklady 21 000 tis. Kč 

Příspěvek na provoz – odpisy   1 160 tis. Kč 

Celkem 29 667,8 tis. Kč 
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7.3 Skutečnost čerpání k 31. 12. 2014 

 

a) Náklady (hlavní a doplňková činnost) 

Upravený rozpočet nákladů 2014 37 067 800,00 Kč 

Skutečné náklady rok 2014 34 321 267,62 Kč 

 

Skutečné náklady činí 92, 59 % k upravenému rozpočtu roku 2014. 

b) Výnosy (hlavní a doplňková činnost) 

Upravený rozpočet výnosů na rok 2014                              37 068 000,00 Kč 

Skutečné výnosy rok 2014                              34 365 148,70 Kč 

 

 

 Kč 

 

Skutečné výnosy činí 92,71 % k upravenému rozpočtu roku 2014. 

  

7.4 Komentář k významným nákladovým položkám 

Spotřeba materiálu (č. ú. 501)   -  v této nákladové položce bylo dosaženo úspory oproti 

upravenému rozpočtu využitím slevových nabídek, reálným snížením spotřeby vzhledem 

k nižšímu počtu dětí (potraviny, plenkové kalhotky, dětská kosmetika). Spotřeba materiálu 

odráží strukturu dětí – náročnější léčba, nemocnost. 

Spotřeba energie (č. ú. 502) – úspora plyn, teplo a pára – centrální dodavatel elektřiny a 

plynu, mírnější zima. 

Opravy a udržování (č. ú. 511) – úspora v rozpočtovaných nákladech. Některé plánované 

práce na budově C se neprováděly z důvodu plánované investiční akce Přestavba budovy C na 

zařízení rodinného typu. Byly provedeny opravy a údržby budov – částečně z investičního 

fondu. Podrobně viz přiložená sestava z účetní knihy. 

Cestovné (č. ú. 512) – překročení z důvodu absolvování kurzu Bobath koncept v Ostravě 

v délce 1 měsíce – vedoucí fyzioterapeutka a specializačního vzdělávání dětská sestra u 

všeobecné sestry. 

 

Mzdové náklady (č. ú. 521) – mzdové náklady v hlavní činnosti byly čerpány ve výši 91,51 

% ročního rozpočtu. Příspěvek na provoz – mzdové náklady nebyl dočerpán a byl dne 16. 

ledna 2015 vrácen na účet zřizovatele ve výši 800 tis. Kč. Úspora byla v důsledku 

dlouhodobých pracovních neschopností sester a přirozených odchodů (na MD, do starobního 

důchodu) a nedoplnění stavu zaměstnanců.   

 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (č. ú. 551) – rozpočet byl čerpán 

na plnou výši v hlavní činnosti 1 160 tis. Kč, příspěvek na provoz – odpisy byl plně 

proúčtován. 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku (č. ú. 558)  - čerpání ovlivněno zaúčtováním 

věcných darů  - dětský kolotoč a inhalátor. Blíže přehled přiložená sestava z účetní knihy.  
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Náklady z vyřazených pohledávek (č. ú. 557) – zaúčtovány vyřazené pohledávky na návrh 

Škodní komise – upomínky nedoručitelné nebo zákonní zástupci na hranici životního minima 

(v období platných zásad do 30. 9. 2014 nedosahovaly výše 15 tis. Kč za jednotlivého 

dlužníka). 

 

Tvorba a zúčtování opravných položek (č. ú. 556) – k pohledávkám starším 90 dnů po 

splatnosti byly tvořeny opravné položky ve výši 65 967,60 (v souladu se zákonem o 

účetnictví a souvisejícími předpisy a zákonem o rezervách). 

 

 

7.5 Komentář k výnosovým položkám 

 

Výnosy z prodeje služeb (č. ú. 602) – především tvořeny výnosy od zdravotních pojišťoven 

v odbornosti praktický lékař pro děti a dorost, fyzioterapie, psychologie a doprava 

nemocných.  

V položce – služby klienti jsou zahrnuty v částce 495 165, 00 Kč (hlavní činnost): 

 přídavky na umístěné děti 167 430,00 

 platby zákonných zástupců – příspěvek na pobyt a péči 372,00 

 zaopatřovací příspěvek 83 355,00 

 platby na základě dohod o umístění ostatní 22 756,00 

 příjmy od klientů – ordinace PLDD 26 086,00 

 příjmy za respitní pobyt – 8 910,00 

 stravné dětí umístěných v dětském stacionáři 186 256,00 

 

Výnosy ostatní zahrnují v hlavní činnosti v částce 649 484,00: 

 výnos na základě smlouvy ZŠ a MŠ při FN (úhrada poměrné části nákladů provozu 

dětského stacionáře, kde je detašované pracoviště školství) 353 303,00 

 stravné zaměstnanci 196 485,00 

 příspěvek na stravu z FKSP 99 696,00 (12,- Kč na jeden oběd) 

 

Výnosy z transferů 

  Státní příspěvek na děti vyžadující okamžitou pomoc (č. ú. 672) – celková roční 

výše příspěvku je přiznána dle počtu dětí v režimu okamžité pomoci. Příspěvek byl 

řádně proúčtován - strava, materiální zabezpečení dětí, režie, mzdy. Skutečné příjmy 

oproti rozpočtu byly nižší o 81 %.  V roce 2014 bylo přijato v tomto režimu 16 dětí, 

propuštěno 15, průměrná doba pobytu 96 dnů. Potvrzuje se trend snižování počtu dětí 

umísťovaných do ústavních zařízení, pokud ano, jen na nezbytně nutnou dobu. 
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Výnos ze státního příspěvku činil 374 680,00 Kč, rozpočtovým opatřením bylo 

přiznáno 392 160,00. Z důvodu časového nesouladu mezi účetním a finančním 

hlediskem je rozdíl 17 480,00 – viz tabulka č. 3 Rekapitulace. 

 Příspěvek na provoz, mzdové náklady a odpisy (č. ú. 672) – byl poskytnut 

zřizovatelem dle rozpočtových opatření. Příspěvek na mzdy nebyl čerpán v plné výši 

– skutečnost 20 200 tis. Kč. Příspěvek na provoz a odpisy – proúčtovány v plné výši. 

 Transferový podíl – odpisy byl zaúčtován ve výši 48 946,- Kč. Jedná se o transfer 

technického zhodnocení budovy A. Tento transferový podíl ovlivňuje účetně 

výsledek hospodaření po zdanění. 

Čerpání fondů (č. ú. 648) – rezervní fond - v částce 382 975,47 Kč. V rámci této částky bylo 

pořízeno, resp. zajištěno: 

 

Druh čerpání  Částka 

Asistenční a podpůrné terapeutické služby 109 900,00 

Venkovní hrací prvky 39 997,00 

Ozdravný pobyt dětí v Jeseníkách 60 579,00 

Optické pomůcky 860,00 

Dětská kosmetika, pleny Junior EXTRA, vlhčené 

ubrousky 58 067,69 

Vincentka přírodní nehrazená ze ZP 5 975,75 

Rehabilitační pomůcky - Bobath válce, parafín, oleje 11 580,00 

Dětská literatura, výtvarné potřeby, dekorace 6 367,50 

Sladkosti pro děti (MDD, Velikonoce, Mikuláš) 2 429,09 

Akce pro děti (ZOO, divadlo, solná jeskyně) 2 519,44 

Akreditace DCO (rozvoj činnosti) 84 700,00 

 

V rámci účtu 648 byl také čerpán investiční fond na opravy a údržbu majetku ve výši  

161 268,- Kč na tyto opravy a udržování: 

 

 

Druh čerpání  Částka 

Malování interiérů všech objektů 109 407,00 

Oprava úniku plynu na budově B 1 977,00 

Oprava prasklého odpadu na budově A 2 660,00 

Oprava uzávěrů teplé a studené vody D 4 280,00 

Oprava plynového kotle budova C 10 386,00 

Oprava plynového kotle B 32 558,00 

 

 

Ostatní výnosy z činnosti (č. ú. 649) – výnos z pojistných událostí – pojistné plnění – drobné 

poškození sanitního vozu 43 208,- Kč.  V ostatním - proúčtované věcné dary od sponzorů a 

dárců ve výši 38 338,- Kč ve prospěch dětí umístěných v našem zařízení a prodej kovového 

šrotu a starého papíru - ve výši 1 335, -Kč 
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7.6 Výnosy z doplňkové činnosti: 

I. Praní prádla vykazujeme ve výši 82 167,00 Kč, zisk z této činnosti činil 19 244,62 Kč. 

 

II. Péče o dítě do 3 let v denním režimu vykazujeme roční výnos 281 255,00, zisk z této 

činnosti 23 816,56 Kč. 

7.7 Hospodářský výsledek k  31. 12. 2014 

(údaje v Kč) 

 

Náklady rok 2014 (z činnosti) 34 311 267,62 

 Výnosy rok 2014 (z činnosti) 34 365 148,70  

Výsledek hospodaření před zdaněním 

 

 

                         53 881,08 

KčKKkKč 
 hlavní činnost                                       10 819,90 

 doplňková činnost 43 061,18 

Daň z příjmu - plánovaná          10 000,00                                     

10 000,10 Výsledek hospodaření po zdanění 43 881,08 

5                               

7.8 Zaměstnanci a mzdy 

 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 70,64 

Fyzický stav k 31. 12. 2014 73 

Průměrný plat vč. náhrad na DPN 23 652,- Kč 

Objem vyplacených prostředků na platy 

včnáhraddd 

  20 049 411,- Kč 

 z  toho v doplňkové činnosti 160 040,- Kč 

Objem vyplacených prostředků na OON      379 765,- Kč 

 

Plán zaměstnanců na rok 2014 schválený v počtu 75,50 byl plněn na 93,56 %.  

 

 

Zdůvodnění úspory v počtech zaměstnanců: 

 

Odchody na MD a do starobního důchodu – nedoplnění stavů vzhledem k počtu a struktuře 

dětí. Sloučení náplně práce vrchní sestry dětského stacionáře a auditorky, mzdová účetní 

plánována na úvazek, výkon práce na DPČ, dlouhodobá pracovní neschopnost. 
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7.9 Rozbor fondů 

 Fond odměn 

Stav k 1. 1. 2014 61 830,- Kč 

Příděl ze zlepšeného HV 0,- Kč 

Stav k 31. 12. 2014 61 830,- Kč 

   

Fond odměn nebyl v roce 2014 čerpán. 

 

Fond kulturních a sociálních potřeb 

Stav k 1. 1. 2014 35 823,36 Kč 

Příděl za rok 2014 211 994,11 Kč 

Čerpání rok 2014 237 621,00 Kč 

Stav k 31. 12. 2014 10 196,47 Kč 

 

FKSP byl čerpán v souladu se Zásadami tvorby a čerpání FKSP na rok 2014. Rozpočet byl 

sestaven dle položek stanovených vyhláškou č. 114/2002 Sb., o FKSP, v platném znění. 

Formou individuálních účtů mohli zaměstnanci dle své volby čerpat částku 1 500,-  Kč na 

penzijní připojištění, příspěvek na dovolenou a rekreaci, kulturu, tělovýchovu a sport. 

Finanční dary – 50 let věku a první odchod do starobního důchodu byly poskytnuty ve výši 

14 000,-  Kč. Zaměstnancům v závodním stravování byl poskytnut příspěvek 12,- Kč z fondu 

na jeden oběd. Byly zakoupeny vstupenky na koncert a divadelní představení pro 

zaměstnance jako forma poděkování za vzornou přípravu k akreditaci DCO. 

 

Zůstatek na bankovním účtu FKSP 107-48036811/0100 k 31. 12. 2014                  518, 74 Kč, 

zůstatek finanční k 31. 12. 2014                                                                              9 677,73 Kč. 

                                

Rozdíl mezi finančním stavem a stavem účetním - 9 677,73 Kč je dán: 

 poplatky za vedení účtu a transakce +156,00,  

 přídělem z mezd za 12/2014 ve výši +20 593,73,  

 příspěvkem na stravu zaměstnanců za 12/2014 ve výši -7 512,00  

 platbou faktury (individuální plnění) - 1 500,00,  

 výplatou peněžitého daru za 12/2014 – 2 000,00  

 ročním vyrovnáním účtu FKSP z přídělů z mezd účetně provedeném ve 12/2014 ve 

výši -  60,00 Kč. 

 

 

 

Fond rezervní – tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 

Stav k 1. 1. 2014 1 606 488,95 Kč 

Úhrada ztráty minulých let - 2013 12 481,20 Kč 

Stav k 31. 12. 2014  1 594 007,75 Kč 
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Fond rezervní – tvořený z ostatních titulů 

Stav k 1. 1. 2014 1 086 855,28 Kč                            

1 086 855,281 935,28 Kč Tvorba – přijaté finanční dary                                    108 049,00 Kč 

Čerpání  - ve prospěch dětí, rozvoj                                    382 975,47 Kč 

Stav k 31. 12. 2014                                   811 928,81 Kč 

kKKKKKčKč Kč  

Fond investiční 

Stav k 1. 1. 2014 494 184,72 Kč 

Tvorba – odpisy za rok 2014 1 160 557,80 Kč 

Čerpání - odvod z odpisů 870 000,00 Kč 

Čerpání – pořízení investic 133 969,00 Kč 

Čerpání – opravy a údržba majetku 161 268,00 Kč 

Stav k 31. 12. 2014 489 505,52 Kč 

 

 

Fondy jsou finančně kryty. 

7.10 Plnění závazných ukazatelů 

Ukazatel Stanovený limit v Kč Skutečnost v Kč Plnění v % 

Limit mzdových 

prostředků 

22 000 000,00 20 186 183,00 91,76 

Příspěvek na odpisy 1 160 000,00 1 160 001,80 100,00 

 

Odvody z IF 870 000,00 870 000,00 100,00 

Hospodářský 

výsledek 

Vyrovnaný,  

příp. zlepšený 

+ 43 881,08 Zlepšený 

 

Limit mzdových prostředků nebyl překročen, nebyl dočerpán s ohledem na vrácení příspěvku 

na provoz – mzdy – zdůvodnění viz bod 5. 

 

Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2014 v předepsaném členění byly splněny. 

Příspěvek na provoz – mzdy, na odpisy a státní příspěvek na děti vyžadující okamžitou 

pomoc byly plně proúčtovány. 

 

Účetnictví Dětského centra Ostrůvek bylo vedeno v roce 2014 v plném rozsahu. 
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8 Zaměstnanci a platy 

8.1 Stav zaměstnanců k 31. 12. 2014 

Kategorie zaměstnanců Fyzický stav 
Přepočtený 

stav 

zdravotničtí - lékaři lékaři 3 1,70 

 

zdravotničtí 

pracovníci- nelékaři 

 

psycholožka 1 1,00 

vedení ošetřovatel. úseku 6 5,875 

fyzioterapeutky 3 3,00 

dětská/všeobecná sestra 34 33,50 

zdravotně-soc.pracovník 1 1,00 

sanitářka 1 0,50 

nutriční asistentka 1 0,30 

řidič sanitního vozu 1 1,00 

CELKEM zdravotničtí zaměstnanci 51 47,875 

 sociální pracovnice 1 1,00 

CELKEM sociální pracovnice 1 1,00 

administrativní 

a techničtí 

zaměstnanci 

ředitelka 1 1,00 

správce 1 1,00 

finanční účetní 1 1,00 

asistentka řed./personalistka 1 1,00 

CELKEM THP 4 4,00 

provozní 

zaměstnanci 

kuchařka 3 2,30 

pomocnice 8 7,50 

uklízečka 2 2,00 

prádelská 2 2,00 

skladnice 1 1,00 

domovník 1 1,00 

CELKEM provozní zaměstnanci 17 15,80 

CELKOVÝ STAV ZAMĚSTNANCŮ  73 68,675 

 

Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců za rok 2014: 70, 68  

 
                               Graf č. 5 Struktura zaměstnanců dle délky pracovního poměru 

50% 

13% 

12% 

8% 

17% 

do   5 let do 10 let do 15 let do 20 let nad 20 let
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8.2 Personální změny 

Odbornost fyziatrie a rehabilitační lékařství zajišťuje formou dohody o pracovní činnosti 

MUDr. Lucie Špičková. Platová agenda je zpracována externě mzdovou účetní.  

Interní audit byl zajišťován na základě dohody o provedení práce a od 1. 11. 2014 tuto činnost 

převzala vrchní sestra dětského stacionáře. 

 

8.3 Prohlubování a zvyšování kvalifikace 

V rámci kontinuálního vzdělávání se zdravotničtí zaměstnanci zúčastnili dne 6. března 2014 

Intervizního semináře Muzikoterapie a 21. května VIII. Odborné konference DCO, která 

byla Českou asociací sester zařazena do kreditního systému vzdělávání a ohodnocena 4 

kreditními body pro sestry za pasivní účast a 10 za aktivní účast.  

Účast zaměstnanců na odborných externích akcích v roce 2014: 

 Sociálně-právní ochrana dětí a NRP změna od 1. 1. 2014 – Olomouc 

 Pediatrie pro praxi – Brno 

 Bezpečí prostředí – Praha 

 Diskuzní soustředění pracovníků KÚ, DD a DS – Praha 

 Psychosomatika a psychiatrie – Šternberk 

 Celiakie včera, dnes a co dál – Praha 

 Jak řídit kvalitu a nevyhořet – Praha 

 Kompetence a jak na ně – Praha 

 Duševní zdraví mládeže – Brno 

 Úmluva o právech dítěte – Slatinice 

 Setkání pracovníků KÚ, DD a DC – Praha 

 Senzomotorická stimulace a stabilizace hybného systému – Praha 

 XI. Český pediatrický kongres – Praha 

 Otevírání dveří ke čtení – Olomouc 

 Příbuzenská pěstounská péče – Olomouc 

 II. Sympozium pediatrů a dětských sester, kazuistiky napříč pediatrií – Olomouc 

 Psychologická vývojová diagnostika – Praha 

 Zahraniční zkušenosti a možnosti využití rodinných konferencí v ČR - Olomouc 

 

Odborní administrativní pracovníci se průběžně zúčastňovali školení a seminářů v návaznosti 

na novou legislativu nebo za účelem prohlubování kvalifikace. 
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8.4  Péče o zaměstnance 

Již pátým rokem proběhlo dotazníkové šetření spokojenosti zaměstnanců. Vyhodnocení 

výsledků slouží jako významná zpětná vazba pro vedení DCO, ve smyslu názorů a námětů 

vztahujícím se k výkonu práce, pracovním podmínkám a motivaci. 

 

V souladu se Zásadami tvorby a čerpání FKSP na rok 2014 byl zaměstnancům poskytován 

příspěvek na oběd ve výši 12,- Kč. V rámci individuálních účtů dle volby zaměstnance byly 

poskytnuty příspěvky na penzijní připojištění, kulturní, sportovní, ozdravné aktivity a 

dovolenou.  

 

Zaměstnancům byly obnoveny pracovní oděvy a zakoupeny letní kalhoty. Jako poděkování za 

vzornou přípravu na akreditaci a úspěšné zvládnutí akreditačního šetření byly zaměstnancům 

nabídnuty vstupenky na koncert Evy Urbanové a Václava Hudečka a na divadelní představení 

Vše o mužích. 

 

 

8.5 Přehled o vývoji mzdových nákladů a průměrného platu 

Ukazatel 2012 2013 2014 Index 

2014/2013 

Platy vč. OON 22 310 880,- 21 947 114,- 20 049 411,- 0,91 

- z toho OON 290 276,- 339 726,- 379 765,- 1,12 

Průměrný plat 24 332,- 24 034,- 23 652,- 0,98 

 

Průměrný plat je uveden vč. náhrad za dočasnou pracovní neschopnost. Vliv na průměrný plat 

mají v roce 2014 dlouhodobé pracovní neschopnosti, kdy jsou vypláceny dávky 

nemocenského pojištění. 
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9 Kontrolní činnost 

9.1 Vnější kontroly 

 2. září Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje    

Kontrola dodržování hygienických požadavků na prostory a provoz 

zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže – 

pracoviště C 

Kontrola dodržování hygienických požadavků na stravovací služby a 

zásad osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky 

závažných – pracoviště C 

23. října Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje    

Kontrola dodržování povinností stanovených v zákonech: 

- o specifických zdravotních službách  

- zákoníku práce – bezpečnost ochrany zdraví při práci 

- o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

- stanovení podmínek zařazování prací do kategorií 

 Pracoviště A 

 

20. listopadu Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje    

Kontrola dodržování hygienických požadavků na stravovací služby a 

zásad osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky 

závažných, hygienických požadavků na pitnou a teplou vodu, hygieny 

potravin – pracoviště A - kuchyně 

11. prosince Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje    

Kontrola dodržování povinností stanovených v zákonech: 

- o specifických zdravotních službách  

- zákoníku práce – bezpečnost ochrany zdraví při práci 

- o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

- stanovení podmínek zařazování prací do kategorií 

  Pracoviště D 

 

12. prosince Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje    

Kontrola dodržování povinností stanovených v zákonech: 

- o specifických zdravotních službách  

- zákoníku práce – bezpečnost ochrany zdraví při práci 

- o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

- stanovení podmínek zařazování prací do kategorií 

  Pracoviště C 

 

Závěry kontrol – bez porušení a závad. 
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9.2 Vnitřní kontroly 

Vnitřní kontrolní činnost probíhala v souladu s interní směrnicí a dle plánu kontrolní činnosti 

vedoucích zaměstnanců. Závěry z těchto kontrol byly prezentovány a v odůvodněných 

případech byla přijata systémová opatření. Současně byly prováděny namátkové kontroly. 

 

9.3 Stížnosti a pochvaly 

Zaregistrována byla jedna stížnost, která byla prošetřena a vyhodnocena jako neoprávněná. 

Přijaty byly tři pochvaly týkající se profesionální a obětavé práce pracovníků dětského centra.  
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10 Investiční a provozní činnost 

10.1 Investice a technická zhodnocení 

Investice byly realizovány v souladu s plánem na rok 2014 a vyžádanou potřebou: 

 Pořízení a instalace klimatizace  81 427,00 Kč 

 Pořízení a instalace centrálního serveru 52 542,00 Kč 

   

10.2 Opravy a udržování 

Přehled významných oprav: 

Malířské a natěračské práce (A, C, D) 109 407,00 

Havarijní opravy plynových kotlů celkem 50 834,00 

Opravy a servis vozidel celkem 72 258,00 

Opravy zdravotnické techniky celkem 23 616,35 

Pořízení drobného dlouhodobého majetku: 

Pořízení kuchyňského nábytku na dětský stacionář 39 200,00 

Venkovní herní prvky - dětský kolotoč na zahradu C – sponzorský dar 39 997,00 

Myčka  Beko 6 999,00 

Obměna 1 ks PC Comfort 24 603,00 

Inhalátor Omron – věcný dar 22 499,- 

LED televizor s DVD 4 333,- 

Odsávačka  1 839,- 

Lékařský nástrojový stolek 7 652,- 

 

10.3 Veřejné zakázky 

Během roku 2014 byly vyhlášeny veřejné zakázky malého rozsahu v předpokládaném objemu 

nad 100 tis. bez DPH, které nedosahovaly hranice 500 tis. bez DPH v těchto komoditách: 

 Jednorázové pleny a čistící ubrousky 

 Ovoce a zelenina 

 Maso a uzeniny 

 Trvanlivé potraviny 

 Drogistické zboží 

 Kojenecká výživa 
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11 Zpráva o činnosti odborové organizace  
 

Kolektivní smlouva na rok 2014 byla ředitelkou a předsedkyní odborové organizace 

podepsána 12. 12. 2013, taktéž byl schválen rozpočet a čerpání FKSP. 

Od 1. 1. 2014 měli zaměstnanci – členové odborové organizace - možnost čerpat plnění ze 

Zajišťovacího fondu v těžkých životních situacích, přičemž nejvíce využívali daru jako 

pomoci při dočasné pracovní neschopnosti. 

Předsedkyně a místopředsedkyně se v pololetí a na konci roku zúčastnily porady vedení, kde 

byly informovány o koncepčních záměrech budoucího fungování – sloučení dětských center, 

výsledcích hospodaření, stavu čerpání  FKSP a  individuálních fondů. 

Předsedkyně odborové organizace se zúčastnila na Krajském úřadu Olomouckého kraje 

výběrového řízení na ředitelku sloučeného Dětského centra Ostrůvek jako členka komise. 

18. 9. 2014 se konalo v jídelně DCO setkání zaměstnanců s JUDr. Zuzanou Pláničkovou a 

regionální pracovnicí Miroslavou Drobnou na téma „Pracovně-právní vztahy na pracovišti“. 

Na Krajské konferenci OS Olomouckého kraje dne 24. 9. 2014 byla zvolena předsedkyně 

Karla Veselovská do toho orgánu jako jedna ze 7 členů, první zasedání se konalo 31. 10. 

2014. 

K 31. 12. 2014 registrovala odborová organizace při DCO 43 členů. 

Personální složení výboru odborové organizace: 

předsedkyně Karla Veselovská                                             

místopředsedkyně Šárka Janošíková                                              

revizorka Alena Maráčková                                            

hospodářka Bc. Jana Peňáková 

členka                                            Pavla Rosíková 

členka Lucie Kosková, DiS. 

(po dobu její mateřské a rodičovské dovolené  Yveta Schaffnerová)                                              

členka Martina Smékalová 

 

 

Spolupráce mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem byla v průběhu roku dobrá, na 

jednáních došlo vždy k dohodě. K žádnému pracovně-právnímu sporu nedošlo. 
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12 Sponzoři 

 

Upřímně děkujeme jménem dětí všem uvedeným i nejmenovaným sponzorům, dárcům a 

dobrovolníkům za přízeň, podporu a spolupráci v roce 2014 

 

Sponzoři a dárci 
 ARTIN, s.r.o. - Brno - Královo pole 

 Autosalon Hyundai - Olomouc 

 Bella Bohemia, s. r. o. – Praha 

 BMW Auto klub Česká republika, Lipová - lázně 

 Dobré místo pro život, o. s. - Olomouc 

 Edwards, s. r. o. - Lutín 

 Ferencová Hana - Olomouc 

 firma Anděl - Přerov 

 Garguláková Jaroslava - Olomouc 

 Generali pojišťovna, a.s. - Olomouc 

 Globus ČR, k. s. - Olomouc                                

 Hasičský záchranný sbor - Olomouc 

 HIPP Czech, s.r.o. - Praha 

 HOTELPARK STADION a.s., Olomouc 

 Ing. Studený a mladí sociální demokraté - Olomouc 

 Jan Žváček, Ing. - Olomouc 

 JESKYNNÍ TEP, o. s. - Olomouc 

 Kašpárkova říše - Olomouc 

 Kauer Vladimír - Olomouc 

 Kimberly-Clark, s. r. o. - Jaroměř 

 Klapková Blanka - Blatec 

 Lékárna Rena - Olomouc 

 Maltézská pomoc, o.p.s. - Olomouc 

 Martin Navrátil, Ing - Olomouc 

 Mayer Tomáš, Ing. - Olomouc 

 Moped, s. r. o. - Olomouc 

 Nadace Malý Noe - Olomouc 

 Nadační fond Veolia - Praha 

 Nestlé Česko, s.r.o. - Praha 

 NH Hotels - Olomouc 

 Nutrend D. S., a.s. - Olomouc 

http://olomouc.hyundai.cz/
http://www.dobremistoprozivot.cz/
http://www.maltezskapomoc.cz/
http://www.malynoe.cz/
http://www.nh-olomouc.cz/
http://www.nutrend.cz/
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 Občanské sdružení SK Véska 

 RODYCH s. r. o. - Olomouc 

 Siemens, s.r.o. - Mohelnice 

 Smash Gym - Olomouc                                         

 Společně pro děti, o. p. s. - Olomouc 

 Vilímek Zdeněk, Mgr. - Olomouc 

 WINTERNET s.r.o. - Olomouc 

 Zapletalová Jana, Mgr., Dr. - Olomouc 

 Zedníková Martina - Olomouc 

 Žochová Jana, Hlušovice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.winternet.cz/
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13 Závěr 

 

Během roku 2014 jsme začali připravovat administrativní, organizační, personální a další 

potřebné kroky ke sloučení. Od 1. 1. 2015 začínáme psát novou kapitolu fungování jako 

nástupnická organizace sloučených dětských center Ostrůvek Olomouc a Pavučinka Šumperk. 

Nadále budeme poskytovatelem zdravotních služeb a služeb sociálně-právní ochrany.  

V reakci na nezpochybnitelný trend preference dětí v rodinném prostředí, ať již v biologické, 

či náhradní rodině, jsme připraveni poskytovat služby i těmto rodinám formou ambulantní 

péče, podpůrných a poradenských aktivit.  

Naší výhodou je kvalifikovaný personál, individuální přístup, komplexní péče odborných 

zdravotnických a sociálních pracovníků a zázemí zařízení pro děti od prvních dnů života do 

předškolního věku.  

Chceme, můžeme a umíme řešit problémy a starosti rodičů a jejich dětí. Nejde přitom jen o 

děti s indikací k poskytnutí ústavních služeb – zdravotní stav, sociální podmínky, selhání 

rodičovské role. 

Díky provozování denního pobytu pro děti do 3 let nabízíme nadále i běžným rodinám sladění 

pracovního a osobního života zajištěním péče o děti dle jejich potřeb. 
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14 Ilustrační fotografie z některých událostí roku 2014 

  
 

Plavání – pracoviště C                                 Prohlídka hasičské výzbroje 

Mikulášská nadílka – pracoviště C           Muzikoterapie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den otevřených dveří 31. 5.                                   Ozdravný pobyt - Ostružná     
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