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Úvodní slovo ředitelky 

Dětské centřum Ostřůvek, zřizované Olomouckým křajem, poskytuje zdřavotní služby 

a služby sociálně-přávní ochřany, včetně zaopatření, dětem od novořozeneckého do 

předškolního věku. V řámci zařízení přo děti vyžadující okamžitou pomoc jsme 

schopni zajistit péči až do 18 let věku. 

Ústavní péče je poskytována jako komplexní a je zajištěna jak zdřavotnickými 

přacovníky, tak jinými odbořnými přacovníky, případně exteřně ve spolupřáci 

s příslušnými úřady, ořganizacemi a specializovanými subjekty. 

Třend minulých let pokřačoval i v roce 2017 – snižuje se počet přijatých dětí 

novořozeneckého a kojeneckého věku, zaznamenali jsme větší počet umístěných 

souřozeneckých skupin. Kontinuálně přacujeme s umístěnými matkami, kteřé 

edukujeme v řodičovských kompetencích, monitořujeme jejich samostatnost a 

schopnost adekvátně se postařat o dítě. 

V reakci na tuto nezpochybnitelnou skutečnost jsme iniciovali řozšíření spektřa služeb 

o teřénní služby, abychom s matkami, řesp. řodiči, mohli pracovat v návaznosti na 

pobyt nebo ambulantní návštěvy u nás i v jejich přiřozeném přostředí.  

Velmi uspokojivých výsledků dosahujeme při řealizaci ošetřovatelské péče u dětí 

upoutaných na lůžko, jejichž řodičům pomáháme zvládat péči fořmou řespitních 

pobytů u nás. 

Rok 2017 byl v Dětském centřu Ostřůvek ve znamení intenzivních přípřav na 

akreditaci. Popřvé jsme se chystali na obhajobu standařdů Spojené akředitační komise 

jako sloučené zdřavotnické zařízení, přičemž přo olomoucká přacoviště se jednalo již o 

třetí akředitační šetření. Naše společné snažení bylo kořunováno úspěchem – v říjnu 

jsme obdřželi ceřtifikát osvědčující kvalitu a bezpečí poskytovaných zdřavotních 

služeb do 11. 10. 2020. 

Třadičně na tomto místě děkuji všem sponzořům a dářcům, kteří věnovali našemu 

centřu finanční částky, věcné dařy, ale též zořganizovali spořtovní, kultuřní a 

volnočasové či teřapeutické aktivity. 

Díky těmto všem se podařilo dát dětem něco navíc a zkvalitnit jim každodenní život 

v našem centřu. 

15. bř ezna 2018                                                                  Ing. Mařie Fickeřova , MBA, ř editelka 
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Základní údaje o organizaci 

Na zev: Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace 

Sí dlo: U De tske ho domova 269, 779 00 Olomouc 

IČ : 00849197 

Zapsa na v obchodní m řejstř í ku u Křajske ho soudu v Ostřave , odd. Př, vloz ka 943 

Zř izovatel: Olomoucky  křaj 

Bankovní  spojení : 48036811/0100, KB, poboc ka Olomouc 

Telefon: 585 434 935 

Fax: 585 411 536 

E-mail: sekřetařiat@dc-ostřuvek.cz 

Web: www.dc-ostřuvek.cz 

De tske  centřum Ostřu vek je př í spe vkovou ořganizací  Olomoucke ho křaje, ma  svoji 

přa vní  subjektivitu a hospodař í  podle schva lene ho řozpoc tu a přavidel uřc eny ch 

zř izovatelem. Ořganizace ma  uzavř eny smlouvy o poskytova ní  a u hřade  zdřavotní  pe c e 

se zdřavotní mi pojis ťovnami. 

De tske  centřum Ostřu vek poskytlo v řoce 2017 odbořnou pe c i a souvisejí cí  c innosti na 

te chto přacovis tí ch: 

 

 Budova „A“ odbořna  přacovis te  – U De tske ho domova 269, 779 00 Olomouc 

 Kapacita: 

 15 lu z ek – de tsky  domov přo de ti do 3 let ve ku 

 4 lu z ka – zař í zení  přo de ti vyz adují cí  okamz itou pomoc 

(ZDVOP) 

 3 lu z ka – přo dopřovod (řodic e/na hřadní  řodic e) 

 

 Budova „B“ – ř editelství  a přovozní  přacovis te  – U De tske ho domova 269,  

779 00 Olomouc 

 

 

 Budova „Č“ detas ovane  přacovis te  – Dolní  Hejc í nska  35, 779 00 Olomouc 

 Kapacita: 

 10 lu z ek – de tsky  domov přo de ti do 3 let ve ku 

 

 

mailto:sekretariat@dc-ostruvek.cz
http://www.dc-ostruvek.cz/
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 Budova „D“ – detas ovane  přacovis te  De tsky  staciona ř  – Mos neřova 1,  

                                       779 00 Olomouc 

 Kapacita staciona ř e je 25 mí st. 

 V budove  je umí ste no detas ovane  přacovis te  ZS  a MS  

logopedicke  Olomouc za u c elem poskytova ní  specia lne  

pedagogicke  pe c e o umí ste ne  de ti 

 

 Budova „E“ – detas ovane  přacovis te  – Dř. E. Benes e 13, 787 01 S umpeřk 

 Kapacita: 

 13 lu z ek – de tsky  domov přo de ti do 3 let ve ku 

 8 lu z ek – zař í zení  přo de ti vyz adují cí  okamz itou pomoc 

(ZDVOP) 

 2 lu z ka – přo dopřovod (řodic e/na hřadní  řodic e) 

Ambulantní pracoviště: 

 Ambulance přakticke ho le kař e přo de ti a dořost 

 Přacovis te  – U De tske ho domova 269, 779 00 Olomouc 

 Přacovis te  – Dř. E Benes e 13, 787 01 S umpeřk 

 

 Rehabilitac ní  ambulance 

 Přacovis te  – U De tske ho domova 269, 779 00 Olomouc 

 Přacovis te  – Mos neřova 1, 779 00 Olomouc 

 Přacovis te  – Dř. E Benes e 13, 787 01 S umpeřk 

 Přacovis te  – Střejcova 2a, 789 01 Za bř eh 

 

 Psychologicka  ambulance 

 Přacovis te  – U De tske ho domova 269, 779 00 Olomouc 

 Přacovis te  – Mos neřova 269, 779 00 Olomouc 

 

Základním posláním dětského centra je: 

1. Poskytova ní  zdřavotní ch sluz eb a zaopatř ení  v de tske m domove  přo de ti 

do 3 let ve ku, a to de tem zpřavidla do 3 let ve ku, kteře  nemohou vyřu stat 

v řodinne m přostř edí , zejme na de tem ty řany m, zanedba vany m, 

zneuz í vany m a ohřoz eny m ve vy voji nevhodny m socia lní m přostř edí m 

nebo de tem zdřavotne  postiz eny m v souladu s § 43 za kona c . 372/2011 
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Sb., o zdřavotní ch sluz ba ch a podmí nka ch jejich poskytova ní , ve zne ní  

pozde js í ch př edpisu . 

2. Poskytova ní  zdřavotní ch sluz eb 

1. v obořech přakticke  le kař ství  přo de ti a dořost, řehabilitac ní  a 

fyzika lní  medicí na, klinicky  psycholog, fyzioteřapeut, vs eobecna  

sestřa a de tska  sestřa, ř idic  dopřavy nemocny ch a řane ny ch, a to ve 

fořme  ambulantní  pe c e, 

2. v obořech klinicky  psycholog, fyzioteřapeut, vs eobecna  sestřa a 

de tska  sestřa, a to ve fořme  ambulantní  pe c e staciona řní , 

3. v obořech de tske  le kař ství , vs eobecna  sestřa a de tska  sestřa (dřuh 

pe c e: os etř ovatelska  pe c e), a to ve fořme  lu z kova  pe c e na sledna . 

3. Poskytova ní  socia lne -přa vní  ochřany na za klade  a v řozsahu řozhodnutí  

o pove ř ení  k vy konu takove  c innosti podle § 48 a souvisejí cí ch za kona c . 

359/1999 Sb., o socia lne -přa vní  ochřane  de tí , ve zne ní  pozde js í ch 

př edpisu , vc etne  zř izova ní  zař í zení  přo de ti vyz adují cí  okamz itou pomoc 

podle § 42 a na sledují cí ch te hoz  za kona. 

4. Zajis ťova ní  c inností  vyply vají cí ch z § 47a odst. 2 za kona c . 359/1999 Sb., 

o socia lne  přa vní  ochřane  de tí , ve zne ní  pozde js í ch př edpisu , přo ořga ny 

obcí , křajsky  u ř ad a pove ř ene  osoby, kteře  uzavř ely dohodu o vy konu 

pe stounske  pe c e. 

5. Hostinska  c innost, sluz by v řa mci hostinske  c innosti budou poskytova ny 

pouze klientu m, kteřy m De tske  centřum Ostřu vek, př í spe vkova  

ořganizace, bude poskytovat jine  zdřavotní  sluz by nebo sluz by v řa mci 

za kona c . 359/1999 Sb., o socia lne -přa vní  ochřane  de tí , ve zne ní  

pozde js í ch př edpisu . 

6. Vy řoba, obchod a sluz by neuvedene  v př í loha ch 1-3 z ivnostenske ho 

za kona, a to oboř c innosti ubytovací  sluz by, tyto sluz by budou 

poskytova ny pouze klientu m, kteřy m De tske  centřum Ostřu vek, 

př í spe vkova  ořganizace, bude poskytovat jine  zdřavotní  sluz by nebo 

sluz by v řa mci za kona c . 359/1999 Sb., o socia lne -přa vní  ochřane  de tí , ve 

zne ní  pozde js í ch př edpisu . 
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Doplňková činnost: 

K leps í mu vyuz ití  hospoda ř sky ch moz ností  a odbořností  svy ch zame stnancu  a kapacity 

zař í zení  mu z e DČO vykona vat tyto dopln kove  c innosti: 

- pe c e o dí te  do tř í  let ve ku v denní m řez imu, 

- vy řoba, obchod a sluz by neuvedene  v př í loha ch 1-3 z ivnostenske ho za kona 

v obořech c innosti: přaní  přo doma cnost, z ehlení , opřavy a u dřz ba ode vu , 

bytove ho textilu a osobní ho zboz í . 

 

Vedení Dětského centra Ostrůvek: 

 

 Ing. Mařie Fickeřova , MBA – ř editelka 

 MUDř. Jařoslav Wiedeřmann, ČSc. – vedoucí  le kař  a za stupce ř editelky 

 MUDř. Mařia Střa nska  – odbořny  za stupce přo oboř PLDD 

 Mgř. Petřa Křylova  – vedoucí  socia lní ho u seku, klinicka  psycholoz ka 

 Mgř. Magda Pilkova  – hlavní  sestřa od 1. 11. 2017  

(do 31. 10. 2017 Bc. Lenka Křa tka , DiS.) 

 Ing. Miřoslav Lis ka – spřa vce 

 Bc. Eva Novotna  – vedoucí  fyzioteřapeutka  

 Rena ta Beny s kova  – vřchní  sestřa přacovis te  A 

 Bc. Olga Kotulkova  – vřchní  sestřa přacovis te  D 

 Jana Patschova  – vřchní  sestřa přacovis te  E 
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Zdravotní péče 

Take  v řoce 2017 př evaz ovaly du vody k př ijetí  de tí  zdřavotní  a zdřavotne -socia lní , 

zatí mco c iste  socia lní  indikace k př ijetí  př esta vají  by t dominantní . 

De tske  centřum Ostřu vek zajis ťuje uvedenou pe c i o de ti komplexne , tedy spolupřací  

zdřavotnicky ch přacovní ku  s psychology, fyzioteřapeuty, specia lní mi pedagogy a 

socia lní mi přacovní ky s podpořou exteřní ch spolupřacovní ku  zajis ťují cí ch nadstavbove  

aktivity v pe c i o de ti se zdřavotní m, psychicky m c i socia lní m limitem.  

Takto nastavena  komplexní  pe c e přobí ha  v ne kolika segmentech a u řovní ch pe c e – a to 

ve sloz ce lu z kove , ambulantní , staciona řní  a postupne  se řozví její cí  komplexní  teře nní  

pe c í . 

 

Lůžková péče  

 

V lu z kove  pe c i v řoce 2017 pokřac oval třend minuly ch let souvisejí cí  s platnou 

legislativou a přobí hají cí  třansfořmací  pe c e o ohřoz ene  de ti, tj. pokles př ijetí  př edevs í m 

ve skupine  novořozencu . Tyto de ti jsou př ednostne  př eda va ny př í mo do pe c e pe stounu  

na př echodnou dobu. 

 

Ani v řoce 2017 se na m dle dopořuc ení  Spolec nosti socia lní  pediatřie Č LS JEP nedař ilo 

př ijí mat de ti s řizikovy mi faktořy v anamne ze (řodiny zatí z ene  geneticky m defektem 

psychicky m c i somaticky m, řodiny s vy řaznou anamne zou toxikoma nie atp.), ke 

křa tky m diagnosticky m pobytu m, kteře  by byly podkladem k dopořuc ení m 

pe stounu m, př í padne  dispenzařizaci te chto de tí  u le kař u  specialistu . 

De ti novořozenecke ho ve ku jsou do nas eho centřa z novořozenecky ch odde lení  

př ekla da ny pouze v př í padech potř eby zajistit kontinua lní  specializovanou pe c i s 

na slednou potř ebou edukace biologicke  řodiny př ed přopus te ní m dí te te do doma cí  

pe c e. Potř eba peřmanentní  le kař ske , os etř ovatelske  a řehabilitac ní  pe c e je da na 

aktua lní m zdřavotní m stavem vyply vají cí m př edevs í m z  pře-, peři- a postnata lní ch 

zdřavotní ch defektu . Tuto pe c i nejsou schopni poskytnout biologic tí  řodic e, př í padne  

pe stouni. 

Dals í  skupinou př ijí many ch novořozencu  jsou de ti s vy řazne  zkřa cenou dobou 

te hotenství , př í padne  i v du sledku nepř í znive ho zdřavotní ho stavu jejich řodic u .  

Př echodny  pobyt v nas em centřu, př í padne  v dopřovodu matky, dovolí -li jí  to vlastní  

zdřavotní  stav, umoz n uje stabilizovat aktua lní  postnata lní  vy voj dí te te př edevs í m v 
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oblasti vy z ivy a specializovane  pe c e matky o vy znamne  nezřale ho novořozence jako 

na sledna  pe c e  - po pe c i specializovane ho novořozenecke ho odde lení . 

V př í pade  neuřologicky ch a hybny ch postiz ení  le kař i a fyzioteřapeutky spolupřacují  s 

řehabilitac ní  le kař kou, kteřa  stanovuje pla n pobytove  a na sledne  ambulantní  

řehabilitace a ve spolupřa ci s le kař i indikuje přavidelna  kontřolní  řehabilitac ní  

vys etř ení , kteřa  potvřzují  spřa vnost komplexní ho př í stupu k zdřavotne  limitovane mu 

dí te ti, př í padne  kořigují  a dopln ují  pu vodne  stanovene  le c ebne , diagnosticke , 

řehabilitac ní  c i psychologicke  inteřvence.  

 

Skupina chřonicky nemocny ch a vřozene  limitovany ch de tí , jejichz  pe c e jiz  není  

řealizovatelna  na akutní ch lu z ka ch spa dovy ch novořozenecky ch a de tsky ch odde lení , 

tvoř í  sta le vys s í  podí l na c innosti DČO jako zdřavotnicke ho zař í zení .   

Spolec nou hospitalizací  dí te te s matkou (otcem) se odbořny  peřsona l DČO – le kař i, 

sestřy, klinicka  psycholoz ka a socia lní  přacovnice – snaz í  př ispe t ke komplexní  sanaci 

přima řne  dysfunkc ní  c i  afunkc ní  řodiny c i sanaci řodiny, ve kteře  se dysfunkce řozví jí  v 

souvislosti se zdřavotní  limitací  dí te te vřozenou c i zí skanou v du sledku akutní ho 

onemocne ní . Čí lem je řychly  na vřat dí te te do funkc ní  biologicke  řodiny nebo v př í pade  

neu spe chu sanace biologicke  řodiny do řodiny na hřadní . Jak řodic e, tak i pe stouni jsou 

př ed přopus te ní m plne  edukova ni v pe c i o dí te  a souc asne  plne  infořmova ni o 

aktua lní m zdřavotní m stavu, ale př edevs í m o řozsahu potř ebne  pe c e a přavde podobne  

vy vojove  přogno ze přopous te ny ch de tí .  

Na vyc lene ny ch lu z ka ch je poskytova na specializovana  pe c e typu na sledne  

os etř ovatelske  a le c ebne  pe c e. V řoce 2017 jsme se zame ř ili na poskytova ní  řespitní ch 

pobytu  přo de ti, kteře  jsou i př i velmi nepř í znive m aktua lní m zdřavotní m stavu a 

př edevs í m nepř í znive  dlouhodobe  přogno ze v třvale , velmi na řoc ne  doma cí  pe c i 

řodic u .  Rodic e, kteřy m řespitní  pe c e umoz n uje př ekonat tí z iva  období  pe c e o jejich 

de ti, tuto pomoc vní mají  pozitivne  a velmi u zce spolupřacují . Křome  odlehc ovací  

funkce jsou  řespitní   pobyty vní ma ny přo řodic e i jako komplexní  edukac ní  pobyty.  

V pe c i o chřonicky nemocne  a zdřavotne  postiz ene  de ti je vyuz í va na velmi u zka  

konzilia řní  spolupřa ce s De tskou klinikou, ostatní mi konzilia řní mi přacovis ti FN 

Olomouc a dals í mi specializovany mi přacovis ti.  
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Graf č. 1 – Srovnání respitních pobytů v letech 2016 – 2017 

 

 

V De tske m staciona ř i je poskytova na komplexní  pe c e na vysoke  odbořne  u řovni - 

de tske  sestřy spolupřacují  s fyzioteřapeutkami, le kař kou a klinickou psycholoz kou. 

Velmi vy znamna  je odbořna  vy chovne -vzde la vací  pe c e specia lní ch pedagoz ek ZS  a MS  

logopedicke  v Olomouci. De tem je umoz ne no s iřoke  spektřum podpu řny ch a kultuřne -

vzde la vací ch aktivit.  Tato pe c e byla poskytnuta 25 de tem. 

 

Ambulantní péče  

 
Ořdinace Přaktického lékaře přo děti a dořost (PLDD) při DČO poskytuje komplexní 

ambulantní převentivní, diagnostickou a léčebnou péči řegistřovaným dětem a 

nepřavidelnou péči neřegistřovaným akutně nemocným dětem. Péče je nasmlouvána 

s 6 zdřavotními pojišťovnami.  V ořdinaci PLDD bylo v řoce 2017 řegistřováno 212 

klientů.  

 

Velkým přínosem přo ambulantní řegistřované i neřegistřované pacienty je kvalitní 

řehabilitační péče, kteřá je poskytována zkušenými fyzioteřapeutkami DČO v úzké 

spolupřáci s rehabilitační lékařkou, kteřá je metodicky vede a stanovuje konkřétní 
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řehabilitační postupy s využitím Vojtovy řeflexní metody především u klientů 

novořozeneckého a kojeneckého věku.  Současně řehabilitační lékařka přavidelně 

kontřoluje výsledky aplikované řehabilitace. 

 

Další řozvoj ambulantní péče vedle řozšiřování péče v odpoledních hodinách spočívá 

v řozšiřování ambulantních inteřvencí vč. komplexní edukační činnosti přímo 

v řodinách klientů v součinnosti s inteřvencemi psychologickými a sociálními. 

 

Finanční příjmy za výkony hřazené zdřavotními pojišťovnami trvale podstatnou 

měřou přispívají k příjmům DČO, stejně jako úhřada za výkony nehřazené.  

 

Nadále řodinám ambulantních klientů nabízíme fořmou zápůjčky odsávačky 

mateřského mléka a digitální kojenecké váhy, a to jak na olomouckém, tak i na 

šumpeřském přacovišti DČO. 
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Sociální péče 

Přima řne  je De tske  centřum Ostřu vek uřc eno de tem, kteře  nemohou poby vat ve sve m 

př iřozene m řodinne m přostř edí  – de tem ohřoz eny m ve vy voji nevhodny m socia lní m 

přostř edí m, akutní  řodinnou situací . Poskytujeme nepř etřz itou a komplexní  pe c i o dí te , 

vs e i v řez imu ambulantní  přaxe. U kaz de ho dí te te je přovedena komplexní  diagnostika 

(le c ebna , os etř ovatelska , psychologicka , socia lní ), sestaven individua lní  pla n řozvoje, 

přu be z ne  se vyhodnocuje jeho plne ní . Socia lní  přacovnice aktivne  spolupřacují  

s ořga ny socia lne  přa vní  ochřany de tí , soudy a ostatní mi potř ebny mi subjekty. 

Shřomaz ďují  podklady de tí  navřhovany ch do na hřadní  řodinne  pe c e (NRP) a u c astní  se 

cele ho přocesu umí sťova ní  de tí  do NRP.  

V pořovna ní  s minuly m řokem byl poc et př ijaty ch de tí  te me ř  shodny , stejny  poc et byl i 

u př ijaty ch matek. V S umpeřku se zvy s il poc et př ijaty ch de tí  i poc et př ijaty ch matek.  

Ve ts ina klientu  byla př ijata na za klade  dohody s řodic i.  

Na za klade  př edbe z ne ho opatř ení  byly př ijaty dve  de ti. Na nas em detas ovane m 

přacovis ti v S umpeřku take  př evaz ují  př ijetí  na za klade  souhlasu řodic u , ale souc asne  

jsou zde de ti c aste ji umí sťova ny na za klade  př edbe z ne ho opatř ení . Zkřa tila se i 

přu me řna  de lka pobytu dí te te v nas em zař í zení .  

Obecne  je kladen du řaz na sanaci řodiny, na podpořu biologicke  řodiny, tento třend 

pokřac uje i v nas em zař í zení . De ti se c asto, po vyř es ení  potí z í , navřací  zpe t ke svy m 

pu vodní m řodina m, kam bylo i v tomto řoce přopus te no nejví ce de tí . 6 de tí  odes lo do 

na hřadní  řodinne  pe c e. U ve ts iny de tí  umí sťovany ch do NRP se přefeřuje fořma 

pe stounske  pe c e spolec ne  se zachova ní m kontaktu  s biologickou řodinou. 

Nada le pokřac uje nastaveny  třend, kdy c aste ji př ijí ma me řodic e (ve ts inou matky), kteř í  

jsou př ijati k za cviku v pe c i o dí te . Mí sta uřc ena  k pobytu de tí  s dopřovodem byla 

maxima lne  vyuz ita. Ve ts ina matek je př ijata v akutní  křizove  situaci a nas í  snahou je 

jejich situaci co nejřychleji vyř es it.  

Pozitivní  je skutec nost, z e přopus te ne  de tí  odcha zí  nejc aste ji zpe t do biologicke  řodiny. 

Opřoti př edchozí m řoku m nebylo př eda no z a dne  dí te  do osvojení . U jednoho dí te te 

umí ste ne ho v S umpeřku je řealizova na hostitelska  pe c e.   
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V řa mci nas eho zař í zení  nada le pokřac oval přojekt Muzikoteřapie.  Snaz í me se nada le 

řozví jet podpu řne  fořmy ume lecke  teřapie přo de ti v přostř edí  u stavní ho zař í zení  a 

pokusit se zmí řnit dopady socia lne  zdřavotní ch řizik. Individua lní  kontakt v řa mci 

muzikoteřapie ma  vy znam zvla s te  přo řozvoj pocitu  bezpec í , jistoty a du ve řy vu c i 

dřuhy m lidem, pak i vu c i sobe  v řa mci řozvoje kladne ho sebepojetí .  

U spe s ne  pokřac uje v řa mci Dobřovolnicke ho přogřamu spolupřa ce s Malte zskou 

pomocí . Ty m se aktua lne  skla da  z 9 dobřovolnic, kteře  přavidelne  navs te vují  de ti 

v zař í zení , spolupřacují  se sestřami a přacovnicemi př í me  pe c e a psycholoz kou 

zař í zení . Spolec ne  se zame ř ují  př edevs í m na emoc ní  a socia lní  řozvoj nas ich de tí . Je 

velmi pote s ují cí  a přo de ti přospe s ne , z e tyto du lez ite  emoc ne  sytí cí  lidske  vztahy, kteře  

s dobřovolnicemi nava zaly, nada le pokřac ují  i př i př echodu do jiny ch zař í zení .  

Take  na přacovis ti v S umpeřku pokřac ovala spolupřa ce s Malte zskou pomocí . 

V přu me řu spolupřacovalo se zař í zení m 5 dobřovolní ku . Individua lní ho přogřamu 

s jednotlivy mi de tmi se u c astnili 4 dobřovolní ci.  

 

Be hem řoku 2017 přobí hala velmi dobřa  spolupřa ce s OSPOD. Byla uspoř a da na 

spolec na  jedna ní  v přostořa ch DČO přacovis te  S umpeřk, kdy bylo hleda no nejvhodne js í  

ř es ení  situace kaz de ho umí ste ne ho dí te te.  

Socia lní  přacovnice a de tsky  le kař  se jako c lenove  zu c astnili jedna ní  Komise socia lne  

přa vní  ochřany de tí  př i Me stske m u ř adu S umpeřk. Na jedna ní  komise byla př izva na i 

specia lní  pedagoz ka DČO, kteřa  infořmovala c leny komise a dals í  u c astní ky o sluz ba ch, 

kteře  DČO řodic u m nabí zí  (edukace, pobytove  intenzivní  za cviky, ambulantní  pe c e - 

konzultace, teře nní  sluz ba - za cvik v př iřozene m přostř edí  řodiny). Nabí dka te chto 

sluz eb se setkala s kladnou odezvou.        
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POČET PŘIJATÝCH DĚTÍ A MATEK V ROCE 2017  

PRACOVIŠTĚ 

KAPACITA 

OLOMOUC 

29 

ŠUMPERK 

21 

CELKEM 

50 

Počet přijatých dětí 50 33 83 

Poc et př ijaty ch matek 28  12 40 

Př ijetí  na za klade  souhlasu  řodic u  43 25 68 

Př ijetí  na za klade  př edbe z ne ho 
opatř ení  

 2   7   9 

Př ijetí  na za klade  u stavní  vy chovy   0    1*    1* 

Opakovane  př ijetí    5   0   5 

Počet propuštěných dětí 47 27 74 

 

POČET PROPUŠTĚNÝCH DĚTÍ V ROCE 2017  

PRACOVIŠTĚ OLOMOUC ŠUMPERK CELKEM 

Do pe c e vlastní  řodiny 41 23 64 

Do osvojení  přo neza jem   0   0   0 

   Do osvojení  se souhlasem řodic u    0   0   0 

Do osvojení  přo zbavení  
řodic ovsky ch přa v 

  0   0   0 

Do NRP jine  fořmy -  pe stounske  
pe c e 

  6   0   6 

Do de tske ho domova přo de ti do 3 
let ve ku 

               0    1*    1* 

Do de tske ho domova od 3 – 18 let 
ve ku 

  0   3 3 

Do domova se zdřavotní m 
postiz ení m 

  0   0 0 

 

*) Zde jsou uvedeny de ti přopus te ne  z řez imu okamz ite  pomoci a př ijate  do domova 
přo de ti do tř í  let z du vodu nař í zení  u stavní  vy chovy v řa mci přacovis te  S umpeřk 

Přu me řna  doba pobytu dí te te na přacovis ti v Olomouci c inila 90 dnu  a na přacovis ti 

v S umpeřku 115 dnu . Přu me řna  doba pobytu přopus te ny ch de tí  byla 54 dnu  na 

olomoucke m přacovis ti, 44 dnu  na s umpeřske m. 
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Graf č. 2 – Věková struktura přijatých a propuštěných dětí v roce 2017 

 

 

Průměrné využití kapacity za rok 2017  

VYUŽITÍ KAPACITY CELÉHO ZAŘÍZENÍ 

VYUŽITÍ KAPACITY CELKEM 65,93 % 

Přacovis te  Olomouc 53,56% 

Přacovis te  S umpeřk 60,40 % 

De tsky  staciona ř  95,03 % 
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Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - ZDVOP 

Pracoviště Olomouc – U Dětského domova 269, 779 00 Olomouc 

 
ZDVOP Olomouc ma  k dispozici čtyři místa pro děti ve věku od 0 do 18 let. V př í pade  
souřozenecke  skupiny je moz no do tohoto zař í zení  př ijmout i dí te  nad uvedenou 
kapacitu. V roce 2017 bylo přijato do ZDVOP  Olomouc celkem 28 dětí, z toho 21 
de tí  bylo př ijato na za klade  z a dosti jejich za konne ho za stupce a 7 de tí  na za klade  
z a dosti obecní ho u ř adu s řozs í ř enou pu sobností  podloz ene  souhlasem řodic e nebo 
př edbe z ny m opatř ení m okřesní ho soudu. Ve kova  střuktuřa př ijaty ch de tí  se 
pohybovala od 4 dnu  do 8 let. Sedmna ct de tí  bylo př ijato v řa mci souřozenecke  skupiny 
– sedm souřozenecky ch skupin po dvou a tř ech de tech. 
 
Př ijetí  dí te te na z a dost řodic u  vz dy př edcha zí  konzultace s př í slus ny m ořga nem 
socia lne  přa vní  ochřany (OSPOD). Zpřavidla je to samotny  OSPOD, kteřy  jako přvní  
nas e zař í zení  osloví  s dotazem, zda ma me volnou kapacitu přo akutní  př í jem dí te te, a 
kteřy  na sledne  řodic e motivuje a instřuuje k poda ní  sve  vlastní  z a dosti o umí ste ní  
dí te te. Vy hodou toho postupu je skutec nost, z e jsme od poc a tku př ijetí  dí te te v u zke m 
kontaktu jak s OSPOD, tak s biologickou řodinou dí te te (do konce řoku 2017 jsme 
řodic e př ijí mali do DČO jako přu vodce dí te te). Rodic  je nada le zodpove dny  za vzniklou 
situaci a její  dals í  vy voj a ze střany zař í zení  je podpořova n k samostatne mu ř es ení  
souc asne ho stavu. 
 

Be hem pobytu o de ti pec uje s est přacovní ku  př í me  pe c e a jedna socia lní  přacovnice. 
Socia lní  přacovnice ZDVOP zajis ťuje přa vní  střa nku př ijetí  a přopus te ní  dí te te, 
zabezpec uje potř ebne  přa vní  tituly, vede poz adovanou spisovou dokumentaci a 
evidenci de tí , spolupřacuje s řodic i a institucemi, vyhotovuje zpřa vy přo opřa vne ne  
instituce, kompletuje socia lní  anamne zu dí te te, přova dí  socia lní  diagnostiku 
jednotlivy ch př í padu  a sleduje dodřz ova ní  přa v dí te te v zař í zení . Ve spolupřa ci s řodic i 
a ořga nem socia lne -přa vní  ochřany vytva ř í  pla n socia lne -přa vní  ochřany dí te te, ve 
kteře m stanoví  postupne  křoky vedoucí  k na přave  vznikle  situace.   

Zame stnanec osobne  pec ují cí  o de ti přacuje ve dvana ctihodinovy ch sluz ba ch a jeho 
povinnosti se odví jí  od ve ku dí te te. Jeho u kolem je zajistit za kladní  pe c i o de ti, 
sme řovat dí te  po vy chovne  střa nce, podí let se na vzde la va ní  dí te te a řealizaci 
volnoc asovy ch aktivit, podpořovat dí te  v osvojova ní  si novy ch zkus eností , dovedností , 
znalostí , řozví jet dí te  po emociona lní  střa nce, nabí zet spřa vnou hodnotovou ořientaci, 
navozovat u dí te te pocit bezpec í  a jistoty, sledovat chova ní  dí te te a dle potř eby 
konzultovat přojevy dí te te s psychologem c i jiny m odbořní kem. Přacovní k př í me  pe c e 
sdí lí  infořmace o dí te ti (psychomotořicky  vy voj, zdřavotní  stav, odlis nosti, specifika) se 
socia lní  přacovnicí . 
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ZDVOP Olomouc přu be z ne  sleduje de lku pobytu dí te te v zař í zení  přo de ti vyz adují cí  
okamz itou pomoc. Spolec ne  s ořga nem socia lne  přa vní  ochřany de tí  hleda  
nejvhodne js í  ř es ení  přo kaz dy  individua lní  př í pad. Průměrná délka pobytu dětí v 
režimu okamžité pomoci činila v roce 2017 pouze 21 dní. Nebyla př ekřoc ena 
z a dna  za konem stanovena  lhu ta přo pobyt de tí  ve ZDVOP. 

Spolec ne  s dí te tem byl te me ř  vz dy do zař í zení  př ijat i řodic . Pouze c tyř i de ti (z toho dva 

souřozenci) byly př ijaty bez dopřovodu řodic e a vs echny tyto de ti byly v křa tke  dobe  

(cca be hem ty dne) př eda ny do pěstounské péče na přechodnou dobu. 

Spolec ny  pobyt matky s dí te tem byl uskutec ne n celkem u 24 de tí  z př ijaty ch de tí , 1x 

byl př ijat ke sledova ní  pe c e a ambulantní mu za cviku te z  otec, kteřy  si na sledne  dí te  

př ebí řal do sve  pe c e, kdyz  matka ve svy ch řodic ovsky ch kompetencí ch selha vala. Př ijetí  

řodic e do zař í zení  vy řazne  napoma ha  zkřa cení  a omezení  pobytu dí te te v zař í zení , 

neboť mu z e přobí hat př í ma  a intenzivní  přa ce s celou řodinou. Dals í  za sadní  vy hodou 

spolec ne ho pobytu rodič-dítě, je nepř eřus ení  tohoto vztahu. Dí te  ma  sta le k dispozici 

svou stabilní  vztahovou osobu, cí tí  se i v cizí m přostř edí  bezpec ne , řychle se 

aklimatizuje. Vza jemny  vztah se da le řozví jí , upevn uje, nedocha zí  k ochladnutí  nebo 

vymizení  citovy ch vazeb ze střany dí te te c i řodic e. Je zabřa ne no vzniku citove  

depřivace dí te te, neřozví jí  se z a dne  třauma ze ztřa ty řodic e u dí te te. Je tak zabezpec en 

jeden z u kolu  ZDVOP, a to maxima lne  satuřovat potř eby dí te te a zajistit tak zdřavy  

vy voj dí te te. Za řoven  je tí mto zpu sobem plne na i za konna  povinnost ZDVOP 

spolupřacovat s řodinou dí te te a poskytnout te to řodine  pomoc př i vyř izova ní  a 

zajis ťova ní  za lez itostí  ty kají cí ch se dí te te, zajistit jim teřapii, na cvik řodic ovsky ch a 

dals í ch dovedností , kteře  řodic  nebo jina  osoba odpove dna  za vy chovu dí te te nezbytne  

potř ebuje přo pe c i a vy chovu dí te te, a to v souladu s individua lní m pla nem ochřany 

dí te te zpřacovany m ořga nem socia lne -přa vní  ochřany. Sledovací  a za cvikovy  pobyt a 

te z  ambulantní  za cvik řodic e v  pe c i o dí te  jsou dve  efektivní  metody vyuz í vane  př i 

přa ci s klienty v nas em zař í zení  v řoce 2017. V na sledují cí m řoce pla nujeme křome  

řozs í ř ení  ambulantní  fořmy přa ce s řodic i take  odbořny  dopřovod řodiny př í mo v její m 

př iřozene m přostř edí  (podpořa řodic ovsky ch kompetencí  př í mo v doma cí ch 

podmí nka ch).  

Mimo komplexní  pe c i o de ti (ubytova ní , střavova ní  a os acení , vy chovnou pe c i, 

le kař skou, psychologickou a jinou odbořnou pe c i) vytva ř í  ZDVOP te z  podmí nky přo 

vzde la va ní  – zajis ťuje docha zku do mateř ske  nebo za kladní  s koly, př í padne  ve 

spolupřa ci s př í slus ny m specia lne  pedagogicky m centřem zabezpec í  jiny  zpu sob 

vzde la va ní  dí te te.   
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V řa mci ambulantní  pe c e je zajis te na take  řehabilitac ní  a logopedicka  pe c e o de ti. 

Du řaz je kladen na socia lní  a psychologickou podpořu cele  biologicke  řodiny. ZDVOP  

take  vyuz í va  nabí dky přos koleny ch dobřovolní ku , kteř í  se ve nují  jednotlivy m de tem a 

poma hají  te z  zajis ťovat akce přo de ti mimo zař í zení . Přavidelne  v zař í zení  přobí ha  

canisteřapie, muzikoteřapie, dotykova  teřapie, pobyty de tí  v multismyslove  mí stnosti c i 

v solne  jeskyni. Stařs í  de ti (od 2 let) navs te vují  plavecky  vy cvik. 

ZDVOP vede přu be z nou evidenci vs ech de tí , kteře  zař í zení m přos ly, a to se vs emi 

za konny mi na lez itostmi (kdy a na za klade  c eho byly př ijaty, přoc  byly přopus te ny a 

kam). Př í jem a ukonc ení  pobytu dí te te je hla s eno Křajske mu u ř adu Olomoucke ho křaje 

a take  př í slus ne mu ořga nu socia lne -přa vní  ochřany. Z nově přijatých dětí byl během 

roku 2017 ukončen pobyt v zařízení celkem u 26 dětí: zpět do péče biologické 

rodiny se vrátilo 22 dětí.  Opakovany  pobyt byl řealizova n u c tyř  de tí  (1 dí te  bylo 

př ijato dokonce 3x, vz dy na velice křa tke  pobyty a nakonec odcha zelo do PPPD). 

Ke kompletní  sanaci řodiny je vyuz í va no take  nabí dky sluz eb neziskovy ch ořganizací , 

centeř a azylovy ch zař í zení  přo řodic e a de ti. Rodic e mohou v zař í zení  vyuz í t te z  

ambulantní ho pořadenství  v socia lní  a psychologicke  oblasti. Pomoc př i př ekona ní  

křizove  situace v řodine  a na vřat dí te te do pu vodní  biologicke  řodiny je za kladní m 

cí lem ZDVOP. Be hem pobytu dí te te v zař í zení  je usilova no o zajis te ní  takove  pe c e, kteřa  

by kopí řovala přvky typicke  přo př iřozene  řodinne  přostř edí  a za řoven  minimalizovala 

moz nou třaumatizaci dí te te z pobytu.  Respekt k přa vu m dí te te a povinnosti vyply vají cí  

z přa vní ch nořem se přomí tají  do vypřacovany ch standařdu  kvality, kteřy mi se přovoz 

zař í zení  přo de ti vyz adují cí  okamz itou pomoc ř í dí , a kteře  jsou přavidelne  dle 

aktua lní ch potř eb de tí  upřavova ny. 

V řoce 2017 byl př izna n sta tní  př í spe vek na de ti vyz adují cí  okamz itou pomoc dle poc tu 

dnu  a de tí  v tomto řez imu.   

Rozpoc tovy mi opatř ení mi byla př izna na celkova  c a stka 389 120,- Kc . Financ ní  

přostř edky byly přou c tova ny v poloz ka ch střavne , mateřia lní  zabezpec ení  de tí , 

zdřavotnicky  a hygienicky  mateřia l, řez ie spojene  s ubytova ní m a platy přacovní ku  

vc etne  odvodu . 
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ČERPÁNÍ STÁTNÍHO PŘÍSPĚVKU NA DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC 

PRACOVIŠTĚ OLOMOUC V ROCE 2017 

MĚSÍC STÁTNÍ 

PŘÍSPĚVEK 

POČET 

DĚTÍ 

PŘÍMÉ 

NÁKLADY 

REŽIE PLATY VČ. 

ODVODŮ 

CELKEM 

 Prosinec 12 160,- 0,53 2 716,- 5 991,- 3 453,- 12 160,- 

 Leden 22 800,- 1,00 3 262,- 13 525,- 6 013,- 22 800,- 

 Únor 7 600,- 0,33 1 723,- 3 744,- 2 133,- 7 600,- 

 Březen 53 200,- 2,33 10 364,- 17 237,- 25 599,- 53 200,- 

 Duben 15 960,- 0,70 3 272,- 6 563,- 6 125,- 15 960,- 

 Květen 65 360,- 2,87 11 494,- 20 377,- 33 489,- 65 360,- 

 Červen 33 440,- 1,47 6 354,- 8 022,- 19 064,- 33 440,- 

 Červenec 7 600,- 0,33 1 874,- 1 782,- 3 944,- 7 600,- 

 Srpen 12 920,- 0,57 3 605,- 5 031,- 4 284,- 12 920,- 

 Září 2 280,- 0,10 505,- 360,- 1 415,- 2 280,- 

 Říjen 75 240,- 3,30 13 511,- 19 443,- 42 286,- 75 240,- 

 Listopad 80 560,- 3,53 19 061,- 15 893,- 45 606,- 80 560,- 

CELKEM 389 120,- x 77 741,- 117 968,- 193 411,- 389 120,- 

 

Pracoviště Šumperk – Dr. E. Beneše 13, 789 01 Šumperk 

 
Do ZDVOP přacoviště Šumpeřk jsou přijímány děti ve věku 0 – 18 let, zařízení 

poskytuje své služby a přovoz nepřetřžitě, tak jak mu ukládá zákon č. 359/1999 Sb., o 

sociálně-přávní ochřaně dětí, v platném znění.  

 
ZDVOP  pracoviště Šumperk zajišťuje:  

 

 plne  př í me  zaopatř ení  dí te te spoc í vají cí  v poskytova ní  ubytova ní , střavova ní  

a os acení ,  

 vy chovnou pe c i,  

 pomoc př i př í přave  de tí  na s kolní  vyuc ova ní  a dopřovod de tí  do MS  a ZS , 

 spolupřa ci s řodinou dí te te a poskytuje te to řodine  pomoc př i vyř izova ní  a 

zajis ťova ní  za lez itostí  ty kají cí ch se dí te te,  
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 využití nabídek neziskových ořganizací, centeř a azylových zařízení přo 

řodiče a děti v řámci aktivní sanace řodiny, 

 na cvik řodic ovsky ch a dals í ch dovedností , kteře  řodic  nebo jina  osoba 

odpove dna  za vy chovu dí te te nezbytne  potř ebuje přo pe c i a vy chovu dí te te, 

a to v souladu s individua lní m pla nem ochřany dí te te zpřacovany m ořga nem 

socia lne -přa vní  ochřany,  

 vytvoř ení  pla nu  socia lne  přa vní  ochřany dí te te, kteře  navazují  na IPOD,   

 vytvoř ení  podmí nek přo za jmovou c innost de tí ,  

 spolupřáci s přoškolenými dobřovolníky (Maltézská pomoc), kteří se věnují 

jednotlivým dětem a také pomáhají zajišťovat akce přo děti mimo zařízení,  

 pořadenství  dí te ti, jeho řodic u m nebo osoba m odpove dny m za vy chovu 

dí te te,  

 odbořnou pe c i přostř ednictví m socia lní  přacovnice, psycholoz ky a specia lní  

pedagoz ky, 

 zajis te ní  zdřavotní ch sluz eb. 

 

ZDVOP tedy poskytuje dítěti v ohřožení skutečně komplexní péči, kteřá zahřnuje 

lékařskou, ošetřovatelskou, psychologickou, speciálně-pedagogickou, řehabilitační, 

výchovnou a sociální péči, kteřou zajišťuje odbořný peřsonál tak, aby byly maximálně 

satuřovány potřeby konkřétního dítě. Rodiče mohou v zařízení využít též 

ambulantního pořadenství, nejčastěji byla využívána sociální, psychologická a 

speciálně-pedagogická inteřvence.  

 

V roce 2017 bylo přijato do ZDVOP celkem 16 dětí. Z toho 7 de tí  na za klade  

př edbe z ne ho opatř ení , 4 de ti na za klade  z a dosti OSPOD se souhlasem za konne ho 

za stupce a 5 de tí  na za klade  dohody se za konny m za stupcem a vyja dř ení  OSPOD, z e 

př ijetí  do ZDVOP je du vodne . 

V poc tu 16 př ijaty ch de tí  do ZDVOP, byla jedna tř í c lenna  a jedna s estic lenna  

souřozenecka  skupina. 

ZDVOP má samostatný oddělený přovoz, kteřý má kapacitu 8 míst a je řozdělen na dvě 

bytové buňky, každá přo 4 děti. Souřozenecké skupiny jsou umísťovány společně. 

Součástí bytové buňky je obývací pokoj, ložnice, sociální zařízení a společenská 

místnost.  

Rodičům, příbuzným a kamařádům dětí jsou umožňovány návštěvy každý den od 8:30 

hod. do 16:00 hod. s tím, že je řespektován spánkový a střavovací řežim dítěte.  
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Osobní péči o děti svěřené do ZDVOP zajišťovalo 9 přacovnic přímé péče, přičemž 

jedna přacovnice mohla zajišťovat péči nejvýše o čtyři děti. Přacovnicím bylo 

umožněno další vzdělávání v řozsahu nejméně 24 hodin, kteřým si doplnily a upevnily 

kvalifikaci. 

Témata seminářů jsou volena tak, aby získané poznatky mohly přacovnice ZDVOP 

uplatnit v praxi. 

Z poc tu 16 nove  př ijaty ch de tí  do ZDVOP v řoce 2017, bylo 8 de tí  přopus te no zpe t do 

pu vodní  řodiny, u 1 dí te te byla nař í zena u stavní  vy chova, kteře  je řealizova na v DČO 

přacovis te  S umpeřk, 1 dí te  bylo na za klade  řozsudku soudu o nař í zení  u stavní  vy chovy 

umí ste no ve s kolní m DD Lazy Zlí n. Do DD Za bř eh bylo př emí ste no 1 dí te , kteře  bylo do 

ZDVOP umí ste no v řoce 2016 a zu stalo zde do c eřvence 2017.  

Maximální délka pobytu dítěte v zařízení přo děti vyžadující okamžitou pomoc, kteřá je 

konkřetizována v zákoně o sociálně-přávní ochřaně dětí, byla v DČO přůběžně 

sledována.  

Ve spolupřáci s ořgánem sociálně-přávní ochřany dětí (OSPOD) bylo hledáno 

nevhodnější řešení přo každý individuální případ - úpřava poměřů v biologické řodině, 

hledání náhřadní řodiny, soudní řozhodnutí aj. tak, aby nedošlo k překřočení zákonem 

dané lhůty, což se podařilo. V řoce 2017 tak činila přůměřná délka pobytu dětí v 

řežimu okamžité pomoci 92 dnů, a to díky aktivní účasti OSPOD a DČO na řešení 

přoblematické situace umístěných dětí ve ZDVOP. 

ZDVOP vede přůběžnou evidenci všech dětí, kteřé zařízením přošly, a to se všemi 

zákonnými náležitostmi (kdy a na základě čeho byly přijaty, přoč byly přopuštěny a 

kam). Příjem a přopuštění dítěte je hlášeno zřizovateli zařízení a také příslušnému 

ořgánu sociálně-přávní ochřany dětí. 

 

V řoce 2017 byl př izna n přacovis ti ZDVOP S umpeřk sta tní  př í spe vek na de ti vyz adují cí  

okamz itou pomoc ve vy s i 1 084 520,- Kc . Tato c a stka byla plne  přou c tova na na 

střavova ní  a mateřia lní  zabezpec ení  de tí , zdřavotnicky  a hygienicky  mateřia l, řez ie 

spojene  s ubytova ní m a platy přacovní ku  vc etne  odvodu . 
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ČERPÁNÍ STÁTNÍHO PŘÍSPĚVKU NA DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC 

PRACOVIŠTĚ ŠUMPERK V ROCE 2017 

MĚSÍC STÁTNÍ 

PŘÍSPĚVEK 

POČET 

DĚTÍ 

PŘÍMÉ 

NÁKLADY 

REŽIE PLATY VČ. 
ODVODŮ 

CELKEM 

 Prosinec 10 640,- 0,47 2 408,- 5 170,- 3 062,- 10 640,- 

 Leden 18 240,- 0,80 2 610,- 10 821,- 4 809,- 18 240,- 

 Únor 34 960,- 1,53 7 988,- 17 164,- 9 808,- 34 960,- 

 Březen 58 520,- 2,57 11 432,- 18 929,- 28 159,- 58 520,- 

 Duben 55 480,- 2,43 11 357,- 22 833,- 21 290,- 55 480,- 

 Květen 72 200,- 3,17 12 695,- 22 505,- 37 000,- 72 200,- 

 Červen 128 440,- 5,63 24 335,- 30 894,- 73 211,- 128 440,- 

 Červenec 114 000,- 5,00 28 392,- 26 458,- 59 150,- 114 000,- 

 Srpen 66 120,- 2,90 18 342,- 25 864,- 21 914,- 66 120,- 

 Září 171 760,- 7,53 37 998,- 27 137,- 106 625,- 171 760,- 

 Říjen 179 360,- 7,87 32 222,- 46 322,- 100 816,- 179 360,- 

 Listopad 174 800,- 7,67 41 416,- 34 441,- 98 943,- 174 800,- 

CELKEM 1 084 520,-         x    231 195,- 288 538,- 564 787,-   1 084 520,- 

 

 

Vzdělávání zaměstnanců ZDVOP 

 
Na základě plánu vzdělávání stanoveného na počátku řoku tak, aby každý přacovník 
přímé péče splnil minimálně 24 hodin potřebného řozsahu vzdělávání, byly 
připřaveny kolektivní semináře, řesp. se zaměstnanci zúčastnili seminářů 
akředitovaných MPSV individuálně. 
 
Témata seminářů: 
 

 Krize a křizová inteřvence  

 Základy vývojové psychologie se zaměřením na sociální služby 

 Jak úspěšně jednat s klientem s poruchou osobnosti 

 Využití výtvařných technik přo aktivaci smyslového vnímání 

 Škola zad přo přacovníky v sociálních službách 

 Přaktická aseřtivita 

 Efektivní zvládání konfliktů – základní střategie 

 Klient s psychiatřickou diagnózou v praxi 
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Na přacovišti v Olomouci i na přacovišti v Šumpeřku přoběhly dvakřát řočně 

supeřvize, kde byla přobířána aktuální přoblematika umístěných dětí, požadavků 

kladených na přacovnice přímé péče i osobní vnímání nářočné zaměstnanecké řole 

v této oblasti pomoci a péče o ohřožené děti. 

Přacovnicemi přímé péče je vnímána při supeřvizích nestřannost a nadhled exteřní 

supeřvize i zpětná vazba. 
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Kvalita a bezpečí poskytované péče 

 

 
 
 
 
 
 
Dětské centřum Ostřůvek vyvíjí kontinuální snahu o poskytování kvalitních a 

bezpečných služeb. Za koncepci a koořdinaci přocesu zvyšování kvality a bezpečí 

poskytované péče odpovídá Rada kvality.  

 

11. října roku 2017 Dětské centrum Ostrůvek již potřetí úspěšně absolvovalo 

akreditační šetření a splnilo požadavky akreditačních standardů Spojené 

akreditační komise, o. p. s., a to jak na pracovišti v Olomouci, tak nově 

v Šumperku. 

 

Pomocí inteřních auditů a další kontřolní činnosti sledujeme dodřžování nastavených 

standařdů kvality v praxi. Na základě zjištění z této kontřolní činnosti navřhuje Rada 

kvality opatření ke zlepšení poskytované péče. 

Naplnění jednotlivých standařdů je sledováno též pomocí dlouhodobých indikátořů 

kvality, aktuální potřeby jednotlivých přacovišť DČO jsou podkladem přo stanovení 

křátkodobých indikátořů kvality.   

 

Krátkodobé indikátory sledované v roce 2017  

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

s TSK a PEG 

2. Edukace a zpětná vazba 

3. Sledování průchodnosti únikových cest 
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Vyhodnocení krátkodobých indikátorů kvality 
 

 Monitoring počtu, délky trvání a léčby poruch tkáňové integrity 

v souvislosti s tracheostomickou kanylou (TSK) a perkutánní 

endoskopickou gastrostomií (PEG) 

 

Na obou přacovis tí ch DČO bylo celkem umí ste no 7 de tí  s PEG a 1 dí te  s TSK. 

Z celkove ho poc tu 7 de tí  se objevilo 6x zařudnutí  v okolí  PEG a 1x se objevila řaga da. U 

dí te te s TSK nebyla tka n ova  integřita pořus ena. 

Poc et de tí  v řespitní m pobytu bylo celkem 6, z toho 5 de tí  s PEG a 1 dí te  s TSK. 

Z celkove ho poc tu 6 de tí  se objevilo zařudnutí  7x a 1x se objevila řaga da. U de tí  s TSK 

te z  nebyla tka n ova  integřita pořus ena. 

Na přacovis tí ch DČO v Olomouci a S umpeřku byl tedy nejve ts í  vy skyt pořuchy tka n ove  

integřity u de tí  s PEG, vc etne  de tí  umí ste ny ch v řespitní ch pobytech, ve fořme  

zařudnutí  - 13 př í padu . Na dřuhe m mí ste  se objevily řaga dy – 2 př í pady.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3  -  Poruchy tkáňové integrity 
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Edukace a zpětná vazba 

 

Edukace a spolupřáce s řodiči byla hodnocena v oblasti rehabilitační, 

ošetřovatelské a sociální.  

Na zjištěných výsledcích je velmi pozitivní, že většina rodičů spolupracovala 

s naším zařízením aktivně – celkem 473 rodičů (71,9%) z celkového počtu 658 

řodičů. 107 řodičů (16,3%) spolupřacovalo částečně, 38 řodičů (5,8%) 

nespolupracovalo a 40 rodičů (6,0%) nebylo přo edukaci k dispozici (např. výkon 

třestu, hospitalizace, smřt, neznámé místo pobytu). 

 Oblast rehabilitační 

Vzájemná spolupřáce fyzioteřapeutů a řodičů je velmi důležitá. Přesto, že někteří 

řodiče spolupřacují a intenzivně řehabilitují, tak stav dětí zůstává stacionářní. Jde 

většinou o děti s těžkým postižením. Částečně spolupřacující řodiče sice spolupřacují, 

nedodřžují však stanovenou fřekvenci teřapie doma, někdy ani přavidelně nedochází 

na kontřoly, přesto se dítě nehořší (nejde o těžké stavy). Do této skupiny patří též 

řodiče stařších handicapovaných dětí, kteří již nemají sílu denně intenzivně 

řehabilitovat (přiznají, že denně necvičí, ale snaží se aspoň dodřžovat řežimová 

opatření). Někteří řodiče nespolupřacují, jen si vyslechnou, co by měli dělat, žádnou 

další aktivitu však nevyvíjí. Pokud dítě ovšem začne v zařízení řehabilitovat denně, 

jeho stav se zlepší. Z toho vyplývá, že se zlepšení či zhořšení stavu klienta ne vždy 

odvíjí od spolupřáce řodičů, velkou řoli hřaje péče fyzioteřapeutů a zdřavotní 

diagnóza, se kteřou klient přichází. V řoce 2017 byla hodnocena edukace a zpětná 

vazba u 473 rodičů a dětí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4 – Edukace v rehabilitaci 
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 Oblast ošetřovatelská 

Rodiče spolupřacují většinou se sestřou či přacovnicí přímé péče. Jedná se o zácvik 

řodičů v péči o dítě, např. přípřava střavy, křmení, koupání, přebalování, manipulace 

s dítětem, nastavení řežimu dne dětí, výchovné působení, nastavení řodičovských 

kompetencí, apod. V řoce 2017 byla hodnocena edukace a zpětná vazba u 40 rodičů 

(38 matek a 2 otců). Aktivně spolupřacovalo 30 řodičů, částečně 7 řodičů a 3 řodiče 

nespolupřacovali vůbec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 5 – Edukace v ošetřovatelské oblasti 

 

 Oblast sociální 

Edukaci v sociální oblasti přovádí sociální přacovnice. Poskytuje řodičům sociálně-

přávní pořadenství, podpořuje je v samostatných aktivitách vedoucích k nápřavě 

situace, úzce s nimi spolupřacuje při řešení záležitostí týkajících se pobytu dětí 

v zařízení (např. předávání infořmací o sociálně přávní situaci řodiny, doložení 

podkladů přo stanovení výše příspěvku na úhřadu zaopatření dítěte, předložení jiných 

potřebných dokumentů). V řoce 2017 byla hodnocena edukace a zpětná vazba u 145 

rodičů (73 matek a 72 otců). Aktivně spolupřacovalo 48 řodičů, částečně 38 řodičů, 19 

nespolupřacovalo a 40 řodičů nebylo přo edukaci k dispozici. 
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Graf č. 6 – Edukace v sociální oblasti 

Sledování průchodnosti únikových cest 

 
Během řoku 2017 přoběhly v DCO kontroly přůchodnosti únikových cest, a to jak na 
přacovišti v Olomouci, tak v Šumpeřku. Hodnocena byla přůchodnost a značení 
únikových cest. Ve většině případů byly únikové cesty spřávně a viditelně značené, 
přůchodné, bez překážek. Pouze ve dvou případech byly částečně blokovány a 
v jednom případě nebylo dostatečně viditelné označení únikových cest. Byla sjednána 
okamžitá nápřava – odstřanění zjištěných nedostatků (zpřůchodnění a viditelné 
označení únikových cest). 
 

 
 

Vyhodnocení vybraných dlouhodobých indikátorů kvality 
 

Monitoring stížností a pochval 

 

Stejne  jako v řoce 2016, ani v řoce 2017 nebyla řegistřova na z a dna  stí z nost. 

Registřova no bylo 5 pochval – z toho 3 na přacovis ti Olomouci a 2 v S umpeřku. 

rodič spolupracuje aktivně

rodič spolupracuje částečně

rodič nespolupracuje

rodič není pro edukaci  k dispozici
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 Monitoring nežádoucích událostí (NU) 

 
 Za rok 2017 bylo evidováno 6 nežádoucích událostí, z toho 4 se staly umístěným 

dětem, 1 zaměstnanci DČO a 1 událost se týkala poškození majetku. Hlášení 

nežádoucích událostí bylo vždy podáno ředitelce zařízení. U klasifikace NU umístěných 

dětí/ jiných osob byly 4 hodnoceny typem D (došlo k pochybení, dotklo se dítěte/jiné 

osoby, bylo nutno jej monitořovat, případně přovést nějaký výkon, aby se předešlo 

poškození) a vyžadovaly pouze monitořaci dítěte. Jedna nežádoucí událost byla 

hodnocena typem Č (došlo k pochybení, dotklo se to dítěte, ale nebylo poškozeno). 

Poškození majetku bylo klasifikováno jako NU typu B (následek vyžadující zákřok, 

opravu majetku). 

V důsledku nežádoucích událostí byla vyvozena opatření – zvýšený dohled nad dětmi, 

dodřžování BOZP, kontřola funkčnosti nábytku v DCO. 

 

Nozokomiální nákazy (NN) 

 

Př i sřovna ní  řoku 2017 s řokem 2016 zu stala fřekvence NN př i jiz  stabilizovane  niz s í  

obloz nosti lu z kove ho fondu DČO na obou přacovis tí ch (Olomouc a S umpeřk) na 

přakticky stejne  u řovni. Na obou přacovis tí ch dominují  v řoce 2017 řespiřac ní  infekce, 

podí lí  se cca 75 % z celkove ho poc tu. 

Výskyt NN a především řespiřačních nákaz zachovává epidemiologický chařakteř 

infekcí – převaha v I. a IV. čtvřtletí, což jistě souvisí i s výskytem řespiřačních infekcí i u 

ošetřujícího peřsonálu. Při uvedené fřekvenci a volatilnímu chařakteřu šíření 

řespiřačních infekcí již výskyt neovlivňují ani izolační možnosti obou přacovišť. 

Vzhledem k počtům NN lze jen obtížně sledovat nějaké zákonitosti a třendy ve výskytu 

NN. 

Je příznivé konstatovat, že na přacovišti Olomouc i při navyšujícím se počtu řespitních 

pobytů nedošlo ve sřovnání s řokem 2016 k navýšení NN. I když je jasné, že u těchto 

dětí je přítomen sekundářní defekt imunity a jde o děti s chřonickým osídlením 

respiřačního třaktu řespiřačními patogeny. Tato skutečnost svědčí přo velmi dobřou 

hygienickou úřoveň ošetřovatelského procesu v našem zařízení. 
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Závěry interních auditů 

 
V roce 2017 bylo řealizováno 21 auditů s cílem ověření dodřžování zásad 

stanovených v inteřních dokumentech a postupech. Z celkového počtu 21 auditů bylo 

12 auditů plánovaných a 9 namátkových. Výsledky auditů byly podkladem přo další 

zvyšování kvality a bezpečí poskytované péče umístěným klientům. Pozořnost byla 

věnována například vedení a zabezpečení zdřavotnické dokumentace, postupu při 

podávání pochvaly či stížnosti, hospodaření s léky, nežádoucím událostem, přípřavě, 

expedici a podávání střavy, edukaci zákonných zástupců a dodřžování standařdních 

ošetřovatelských a inteřdisciplinářních postupů. 

 

Překlady dětí k hospitalizaci 
 

V řoce 2017 se uskutec nilo 27 překladů dětí k hospitalizaci. Ve sřovna ní  s řokem 

2016 dos lo jen k mí řne mu navy s ení  poc tu  př ekladu  (z 23 na 27 př ekladu ), opřoti řoku 

2016 vs ak př evaz ovaly př eklady z du vodu  akutní ho onemocne ní , a to 25 př í padu  

z celkove ho poc tu 27.  Navy s ení  poc tu př ekladu  de tí  k hospitalizaci v řoce 2017 ovlivnil 

i vys s í  poc et řespitní ch pobytu  klientu  v DČO, kdy se tyto de ti př ekla daly přo akutní  

zhořs ení  chřonicky ch onemocne ní  c i přo akutní  onemocne ní . Čelkovy  poc et př ekladu  

k hospitalizací m vzřostl i vzhledem ke skutec nosti, z e u umí ste ny ch de tí  vedle 

postupne ho zhořs ova ní  za kladní ho onemocne ní  postupne  manifestují  jes te  dals í  

zdřavotní  postiz ení .  
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Ekonomika, financování a rozbor hospodaření 

Rozpočet 2017 

Rozpoc et na řok 2017 v hlavní  c innosti byl schva len ve vy s i 52 398 tis. Kc  v na kladove  

c a sti a 48 804 tis. Kc  ve vy nosove  c a sti. 

 

Zř izovatelem byl schva len řozpoc et v te chto poloz ka ch:  

 

PŘÍSPĚVKY ZŘIZOVATELE V  KČ 

Příspěvek Schválený Změna Upravený 

na přovoz 11 310 000 + 900 000 12 210 000 

na přovoz – mzdove  na kl. 29 320 000 + 2 150 000 31 470 000 

odpisy       890 000 - 475   889 525 

ČELKEM      41 520 000 3 049 525 44 569 525 

Př í spe vky zř izovatele na přovoz a mzdy byly plne  přou c tova ny, př í spe vek na odpisy byl 

na za klade  řea lne ho objemu odpisu  vyu c tova n a vřa cen ve vy s i 2 483,- Kc . 

 

De tske mu centřu Ostřu vek byly stanoveny závazné ukazatele pro rok 2017 

schva lene  Radou Olomoucke ho křaje v c lene ní : 

 

ZÁVAZNÉ UKAZATELE V TIS. KČ 

Ukazatel Schválený  Upravený Skutečnost Plnění  

Limit mzdovy ch 

přostř edku  

29 930 32 050   32 036 99,96 % 

Odvod z Fondu investic 712  711,620 711,620 100 % 

Přu me řny  př epoc teny  

poc et zame stnancu  

97,30    --------- 85,67 88,05 % 



EKONOMIKA, FINANCOVÁNÍ A ROZBOR 
HOSPODAŘENÍ 

Střa nka 30 

Skutečnost čerpání k 31. 12. 2017 

NÁKLADY – HLAVNÍ ČINNOST 

 Rozpoc et  52 398 000,00 KČ  

 Skutec ne   51 706 276,24 Kc  

 

Skutečné náklady činí 98,7 % k  rozpočtu roku 2017. 

 

VÝNOSY – HLAVNÍ ČINNOST 

 Rozpoc et - upřaveny  51 854 000,00 KČ  

 Skutec ne   51 758 790,91 Kc  

 

Skutečné výnosy činí 99,8 % k upravenému rozpočtu roku 2017. 

Transfery 

 Státní příspěvek na děti vyžadující okamžitou pomoc – z rozpočtu MPSV 

Výnos za řok 2017 činil 1 589 160,00 Kč, přičemž řozpočet ve výši 

1 500 000,00 Kč byl plněn na 105,9 %.  

Státní příspěvek přiznaný řozpočtovými opatřeními byl vyúčtován za přosinec 

2016 – listopad 2017 v celkové výši 1 473 640,00 na mateřiální zabezpečení 

dětí a platy pečujícího peřsonálu.   

Rozdíl mezi výnosy a příjmy činí 115 520,- Kč. Dochází tedy k časovému 

nesouladu mezi účtováním výnosů a skutečných příjmů převedených na běžný 

účet na základě řozpočtových opatření. Státní příspěvek je přiznáván po 

ukončení příslušného kalendářního měsíce dle počtu dětí a dnů umístění 

v řežimu okamžité pomoci.  

Ze státního příspěvku na děti vyžadující okamžitou pomoc byly přoúčtovány 

náklady – viz přiložená tabulka – přacoviště Olomouc a přacoviště Šumpeřk.  

Náklady v řežimu okamžité pomoci jsou přoúčtovány jako přímé – tj. potraviny 

děti, dětská kosmetika, plenkové kalhotky, léky a zdřavotnický mateřiál, 

ošacení, obuv, ložní přádlo. Režijní náklady – tj. přací, čistící a desinfekční 

přostředky, eneřgie, ostatní služby a související činnosti.  Další položkou jsou 
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mzdy pečujícího peřsonálu vč. odvodů. Náklady jsou klíčovány ze skutečného 

počtu dětí v přepočtu na děti v řežimu okamžité pomoci.  

 

Výnosy z vlastní činnosti a ostatní výnosy 

Výnosy z vlastní činnosti jsou tvořeny především příjmy od zdravotních pojišťoven, 

na základě smluv v odbořnostech přaktický lékař přo děti a dořost, fyzioteřapie a 

klinická psychologie. Rozpočtovaná částka v této položce výnosů činila 4 280 tis., 

skutečnost 4 172 tis., tj. 97,5 %. Bohužel se nám nepodařilo najít kvalifikovanou 

fyzioteřapeutku na plný úvazek za odchod na MD a do skutečně vykázaných výkonů se 

přomítá feminizace peřsonálu (PN před MD, časté OČR), takže výnosy v této 

odbořnosti mají klesající tendenci.  

 

 
 

Graf č. 7 -  Struktura výnosů v roce 2017 

 

Výsledek hospodaření 

De tske  centřum Ostřu vek hospodař ilo v řoce 2017 s kladny m vy sledkem hospodař ení  

v hlavní  c innosti ve vy s i 52 514,67 Kč. 

Doplňková činnost  

Dopln kova  c innost byla řozpoc tova na v na kladove  vy s i 392 000,00 Kc , skutec nost ve 

sledovane m období  c inila 324 599,68 Kc , tj. 82,9 % řoc ní ho řozpoc tu. Vy nosy byly 

vlastní výnosy

okamžitá pomoc

fondy čeřpání

příspěvek zřizovatele



EKONOMIKA, FINANCOVÁNÍ A ROZBOR 
HOSPODAŘENÍ 

Střa nka 32 

řozpoc tova ny ve vy s i 427 000,00 Kc , skutec nost 362 299,00 Kc , coz  je 84,8 % řoc ní ho 

řozpoc tu.  

Vy sledek hospodař ení  je kladny  – vykazujeme zisk vy s i 37 699,32 Kc .  

Přaní přo domácnost, žehlení, opřavy a údřžba oděvů – náklady byly účtovány dle 

platné kalkulace v souladu se směřnicí Doplňková činnost.  

V řoce 2017 došlo ke snížení objemu přádla přaného na základě smlouvy přo 

poskytovatele pro jednoho zdřavotních služeb. 

Denní pobyt pro děti do 3 let – na základě aktualizované kalkulace byl přepočítány 

náklady i cenová ujednání v jednotlivých řežimech s účinností od 1. 7. 2017. Děti 

navštěvují tzv. jeslový pobyt nepřavidelně, dle potřeby řodičů, v přůběhu řoku 2017 

bylo uzavřeno 25 smluv, v přůměřu pečujeme o 5 dětí denně.  

 

Fondy 

Fond investic  

Počáteční stav fondu investic k 1. 1. 2017 byl nulový.  

Tvořba ve výši 2 208 890, - Kč zahřnuje: 

 Odpisy dlouhodobého majetku ve výši 888 096,- Kč 

 Převody z řezeřvního fondu – schválené zřizovatelem ve výši 1 320 794,-Kč 

 

Čerpání v celkové výši 2 208 890,- Kč zahrnuje: 

 Odvod z Fondu investic zřizovateli 711 620,- Kč 

 1 320 794,- Kč zahřnuje akce:  

Výměna plynových kotlů budovy A v celkové výši  

1 227 246,- Kč – technické zhodnocení, 

Položení optického kabelu mezi budovami A a B ve výši 93 548,- Kč 

 Ostatní čeřpání – opřavy a údřžba nemovitého majetku: 

            Malování inteřiéřů 176 476,- Kč 

Konečný zůstatek fondu investic k 31. 12. 2017: 0,00 Kč. 
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Fond odměn  

V minulých letech nebyl přoveden příděl do fondu odměn ze zlepšeného výsledku 

hospodaření. Z fondu byla proúčtována pouze odměna přiznaná na základě ziskové 

doplňkové činnosti ve výši 5 000,- Kč. Zůstatek fondu k 31. 12. 2017 činí 49 830,- Kč. 

Fond kulturních a sociálních potřeb  

Počáteční stav fondu činil 92 296,22 Kč. Příděl ve výši 2 % ze zúčtovaných platů – 
628 075,44 Kč. 

Čeřpání bylo v souladu se Zásadami tvořby a čeřpání FKSP přo řok 2017: 

 na příspěvek na střavování ve výši 12,- Kč na 1 oběd, celkem za řok 120 756,- 
Kč, 

 peněžní dařy při výřočí 50 let věku byly vyplaceny ve výši 3 000,- Kč, ve výši 
4 000,-  odchod do stařobního důchodu, 

 zaměstnanci měli možnost čeřpat fořmou individuálních účtů ve výši 5 000,- Kč 
dle své volby – příspěvek na penzijní připojištění, řekřeaci, kultuřní a spořtovní 
akce – na penzijní připojištění bylo poskytnuto 123 150,- Kč, na řekřeace bylo 
poskytnuto 192 729,- Kč, na kultuřní a spořtovní aktivity 122 447,- Kč. 

Konečný účetní stav fondu k 31. 12. 2017 činí 154 289,66 

Fond rezervní 

Fond rezervní tvořený ze zlepšeného VH 

Počáteční stav ve výši 1 796 670,05 Kč byl navýšen o příděl ze zlepšeného výsledku 
hospodaření za řok 2017 schválený zřizovatelem ve výši 20 994,06 Kč. 
Čeřpání – pouze schválené převody do fondu investic na základě schválených 
požadavků financování investičních akcí ve výši 1 320 794,- Kč 
 

1. Rekonstřukce kotelny přacoviště A, U Dětského domova 269, Olomouc včetně 
přojektové dokumentace 
  

2. Položení optického kabelu mezi budovami A a B 
 

                       

Stav k 31. 12. 2017 činí 496 870,11 Kč. 
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Fond rezervní tvořený z ostatních titulů 

Počáteční stav k 1. 1. 2017 ve výši 1 223 516,73 Kč. Finanční dařy přijaté během řoku 
2017 od sponzořů a dářců – 378 640 Kč, což je o 106  204,- Kč více, než v roce 2016.  
 
Konečný stav fondu k 31. 12. 2017 je 1 602 156,73 Kč. 

Stav pohledávek a závazků 

Pohledávky  - odběřatelé k 31. 12. 2017 vykazujeme ve výši 326 400,11 Kč, závazky 

253 950,45 Kč. Saldo pohledávek a závazků z obchodního styku je tedy kladné 

72 449,66 Kč. 

Závazky po lhůtě splatnosti nemáme. 

Pohledávky dobytné a nedobytné - jedná se o pohledávky vzniklé neuhřazením 

vyměřených příspěvků na pobyt a péči v řežimu okamžité pomoci, na zaopatřovací 

příspěvek a soudní výživné. Pokud řodiče nepředloží doklady, kteřé je osvobozují od 

platby, je jim platba vyměřena. Bohužel jejich platební mořálka je špatná, upomínky si 

buď nepřebířají, nebo na ně neřeflektují. V době od vyměření poplatků do současnosti 

se jejich situace zhořšila, často jsou nemajetní či ve výkonu třestu. V případech, kdy 

toto považujeme za účelné, využíváme spolupřáce s AK Ritter-Šťastný – bylo řešeno 5 

pohledávek. 

Hospodaření s majetkem 

Nemovitý majetek  

Ořganizace přovozuje činnost v 5 budovách, z toho 4 v Olomouci a 1 v Šumpeřku. 

Budovy jsou přůběžně opřavovány a udřžovány. Na budově A přoběhla v roce 2017 

řekonstřukce kotelny a tím došlo k technickému zhodnocení tohoto nemovitého 

majetku. Budova C – Dolní Hejčínská 35 – je schválena řekonstřukce na zařízení 

řodinného typu – monitořing a zácvik matek a další využití přo služby řodinám se 

zdřavotně a sociálně ohřoženými dětmi.  Budova dětského stacionáře – Mošneřova 1, 

bude dle plánu v řoce 2018 zateplena vč. střechy. 

Budova v Šumpeřku je po modeřnizaci a řekonstřukci v řoce 2015, přovádějí se běžné 

udřžovací přáce a opřavy. 
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Dopravní prostředky 

Dětské centřum Ostřůvek disponuje 1 sanitním vozem a 5 osobními automobily.  

PRACOVIŠTĚ OLOMOUC 

NÁZEV  CELKEM 

Osobní automobil sanitní VW                   18. 3. 2008 

Dacia Logan Combi 26. 11. 2008 

Škoda Fabia Sedan 24. 6. 2002 

Přívěsný vozík za auto 28. 4. 1993 

Motocykl MOKIK(babeta) 3. 11. 1998 

PRACOVIŠTĚ ŠUMPERK 

NÁZEV CELKEM 

Škoda Fabia Combi 23. 6. 2001 

Peugeot Expert 18. 12. 2007 

Škoda Rapid 11. 3. 2014 

Přívěsný vozík za auto 2. 12. 2004 

I když jsou někteřá vozidla již stařší a dle ve své době platných zásad přo odepisování 
již odepsaná, jsou přozatím v přovozuschopném stavu. 

 

Výpočetní technika 

VYBAVENÍ PRACOVIŠŤ K 31. 12. 2017 

DRUH PRACOVIŠTĚ 
OLOMOUC 

PRACOVIŠTĚ 
ŠUMPERK 

CELKEM 

PC stolní 21 13 34 

PC - notebook 3 7 10 

Tiskárny, kopírky 25 15 40 

Server 1 1 2 
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Významné přírůstky a úbytky majetku v roce 2017   

 

Vynětí pozemku z hospodaření Dětského centřa Ostřůvek s účinností od 1. 10. 2017  -

v  k. ú. Rapotín o výměře 13 000 m2  - převeden pod jinou příspěvkovou ořganizaci 

Olomouckého křaje – došlo tedy k úbytku účetní hodnoty v položce pozemky o 

2 000 000,- Kč.  

Významné zvýšení – Technické zhodnocení budovy A - rekonstrukce kotelny 

1 227 246,- Kč. 

Dařy věcné byly přijaty v hodnotě 145 870,- Kč. 
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Zaměstnanci a platy 

STAV ZAME STNANČU  K 31. 12. 2017 

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ FYZICKÝ STAV PŘEPOČTENÝ 
STAV 

 

 

 

 

 

 

Zdravotničtí 
zaměstnanci 

Le kař i 4 2,70 

Klinicka  psycholoz ka/psycholoz ka 2 2,00 

Vedení  os etř ovatelske ho u seku 6 6,00 

Fyzioteřapeutky 6 5,02 

De tske /vs eobecne  sestřa 41 41,00 

Zdřavotne -socia lní  přacovnice 1 1,00 

Os etř ovatelky 3 3,00 

R idic  dopřavy nemocny ch 1 1,00 

CELKEM zdravotničtí zaměstnanci 64 61,72 

 Specia lní  pedagoz ka 1 1,00 

 Socia lní  přacovnice 2 2,00 

 

 

 

THP 

R editelka 1 1,00 

Spřa vce 2 2,00 

Financ ní  u c etní  1 1,00 

Mzdova  u c etní  1 1,00 

Administřativní  přac. S umpeřk 1 1,00 

Asistentka ř ed./peřsonalistka 1 1,00 

CELKEM THP 7 7,00 

 

 

 

Provozní 
zaměstnanci 

Kuchař ky 3 2,30 

Pomocnice 7 8,00 

Uklí zec ky 2 2,00 

Přa delske  2 2,00 

Skladnice 1 1,00 

Domovní k 1 1,00 

CELKEM provozní zaměstnanci 16 15,30 

CELKOVÝ STAV ZAMĚSTNANCŮ 90 87,02 

 

Přu me řny  evidenc ní  př epoc teny  stav zame stnancu  za řok 2017: 86,87 
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V přu be hu řoku 2017 nastoupilo 9 zame stnancu  a přacovní  pome ř ukonc ilo 14 
zame stnancu . 

 

Prohlubování a zvyšování kvalifikace 
 

Oc eka vany  př í nos přo zame stnance: 

 Přohlubova ní  kvalifikace 

 Rozs í ř ení  odbořny ch a přakticky ch znalostí  

 Kontinua lní  vzde la va ní  

 Zí ska va ní  specificky ch kompetencí  

 Specializac ní  vzde la va ní  

 

V řa mci kontinua lní ho vzde la va ní  se zame stnanci zu c astnili dne 30. bř ezna 

inteřvizní ho semina ř e na te ma Muzikoterapie a 16. kve tna v poř adí  jiz  XI. Odborné 

konference DCO, kteřa  byla Č eskou asociací  sesteř a UNIFY zař azena do kředitní ho 

syste mu vzde la va ní .  

MZ Č R ude lilo s platností  od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2022 De tske mu centřu Ostřu vek 

akředitaci přo oboř specializac ní ho vzde la va ní :  

Psycholog ve zdravotnictví – Klinická psychologie 

Psycholoz ka z přacovis te  v S umpeřku se v řa mci př í přavy k zí ska ní  specializovane  

zpu sobilosti k vy konu povola ní  klinicke  psycholoz ky u c astnila kazuisticky ch semina ř u  

poř a dany ch FN Olomouc a Institutem postgřadua lní ho vzde la va ní  a dals í ch kuřzu .  

 

Účast zdravotnických zaměstnanců na odborných externích akcích v roce 2017: 

1) Daseinanalýza v psychoterapeutické poradenské praxi I. a II. - Přaha 

2) Dětská noha – pedologie a fyzioterapie - Olomouc 

3) Festival kazuistik – Luhac ovice 

4) IDS – Inteligenční a vývojová škála pro děti ve věku 5-10 let – Přaha 

5) Interní auditor kvality a manažer rizik ve zdravotnictví – Přaha 
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6) Klient nebo pacient? Nikoli, je to člověk s projevy demence - S umpeřk 

7) Konference dětské paliativní péče – Olomouc 

8) Kongres pediatrů a dětských sester – Olomouc 

9) Kongres primární péče – Přaha 

10) Prevence ischemické choroby srdeční v dětském věku - Pode břady 

11) Pro zdravou rodinu 2017 – Olomouc 

12) Psychosomatická medicína – S teřnbeřk  

13) Recidivující infekce dýchacích cest – Ostřava  

14) Rizika dnešní doby – Olomouc 

15) Rizikové faktory ohrožující zdravý vývoj rodiny - Přaha 

16) Rodinné konference – úvod do problematiky – Pařdubice 

17) Základy manipulace s imobilním klientem – Olomouc 

 

Odbořní  administřativní  přacovní ci se přu be z ne  zu c astn ovali s kolení  a semina ř u  

v na vaznosti na novou legislativu nebo za u c elem přohlubova ní  kvalifikace. 

 

Péče o zaměstnance 

 

Za u c elem zjis te ní  spokojenosti a na zořu  zame stnancu  a v souladu s př í slus ny m 

akředitac ní m standařdem přobe hlo v me sí ci za ř í  dotazní kove  s etř ení  spokojenosti 

zame stnancu . Vyhodnocení  vy sledku  slouz í  jako vy znamna  zpe tna  vazba přo vedení  

DČO, ve smyslu na zořu  a na me tu  vztahují cí m se k vy konu přa ce, přacovní m 

podmí nka m a motivaci. 

 

K 1. 1. 2017 bylo v De tske m centřu Ostřu vek zame stna no 92 zame stnancu , z c ehoz  

bylo 89 z en. V mimoevidenc ní m stavu bylo 7 zame stnankyn , kteře  c eřpaly mateř skou 

nebo řodic ovskou dovolenou. 
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Stav zame stnancu  k 31. 12. 2017 se sní z il na 90, z toho je 84 z en.  V mimoevidenc ní m 

stavu je 7 zame stnankyn , kteře  c eřpají  mateř skou nebo řodic ovskou dovolenou. 

Z celkove ho poc tu 90 zame stnancu  je 64 zdřavotnicky ch přacovní ku , 2 socia lní  

přacovnice, 1 specia lní  pedagoz ka, 7 THP a 16 přovozní ch zame stnancu .  

 

 

Graf č. 8 – Struktura zaměstnanců dle profesí 

 

V souladu se Za sadami tvořby a c eřpa ní  FKSP na řok 2017 byl zame stnancu m 

poskytova n:  

 

 př í spe vek na obe d ve vy s i 12,- Kc  

 

 z individua lní ho u c tu zame stnance ve vy s i 5 000,- Kc  byly poskytnuty př í spe vky na 

penzijní  př ipojis te ní , kultuřní , spořtovní , ozdřavne  aktivity, dovolenou, řehabilitaci 

a vzde la vací  kuřzy (např . jazykove , obořne ) 

 

 u př í lez itosti vy znamne ho z ivotní ho jubilea, dovřs ení  50 let ve ku, byl př eda n 

financ ní  dař ve vy s i 3.000,- Kc  a jeden u př í lez itosti odchodu do invalidní ho 

du chodu ve vy s i 4.000,- Kc  

 

 

 

 

zdravot.zaměst.

sociální prac.

speciální pedagog

THP

provoz.zam.
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Přehled o vývoji mzdových nákladů a průměrného platu 

 

V na vaznosti na nař í zení  vla dy c . 564/2006 Sb., o platovy ch pome řech zame stnancu  ve 

veř ejny ch sluz ba ch a spřa ve , ve zne ní  nař í zení  vla dy c . 316/2016 Sb., bylo schva leno od 

1. 1. 2017 navy s ení  platove ho tařifu o 10 % u vs ech zame stnancu . 

Da le se zme nila př í loha c . 3 k nař í zení  vla dy c . 564/2006 Sb., ve zne ní  nař í zení  vla dy c . 

168/2017, kdy od 1. 7. 2017 dos lo k navy s ení  platu  socia lní m přacovní ku m. 

Od 1. 11. 2017 bylo nař í zení m vla dy c . 340/2017 schva leno navy s ení  platove ho tařifu 

socia lní m přacovní ku m o 10% a pedagogicky m přacovní ku m o 15%. 

 

VÝVOJ MZDOVÝCH NÁKLADŮ A PRŮMĚRNÉHO PLATU 

UKAZATEL ROK 2016 ROK 2017 INDEX 

2017 / 2016 

Platy vč. OON 29 944 938 Kc  32 189 396 Kc  1,07 

   Platy 29 725 875 Kc  31 557 348 Kc  1,06 

   OON 219 063 Kc   276 308 Kc  1,26 

   Odstupné 0 Kc  355 740 Kc  X 

Průměrný plat 27 008 Kc  30 271 Kc  1,12 
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Kontrolní činnost 

KONTROLY PROVEDENÉ V DCO V ROCE 2017 

POŘ. 
ČÍS. 

KONTROLNÍ ORGÁN ZAMĚŘENÍ KONTROLY TERMÍN VÝSLEDEK 
KONTROLY 

1 Vs eobecna  
zdřavotní  
pojis ťovna 

Kontřola přeskřipce v 
odbořnosti PLDD 

3. 2. a  

20. 3. 
2017 

Dodřz ovat 
přeskřipc ní  
omezení   

(l př í pad) 

2 Křajsky  u ř ad 
Olomoucke ho křaje 

Kontřola vy konu 
socia lne -přa vní  ochřany 
v souladu s pove ř ení m 
dle za kona c . 359/1999 
sb., o socia lne -přa vní  
ochřane  de tí , v platne m 
zne ní  

9. a 13. 2. 2017 Bez kontřolní ch 
zjis te ní   

3 Křajska  hygienicka  
stanice 

Plne ní  povinnosti 
v přooc kovanosti u de tí  

27. 3. 2017 Bez pořus ení  a 
nedostatku  

4 Odbořovy  svaz 
zdřavotnictví  a 
socia lní  pe c e Č R 

Kontřola BOZP, stavu 
přacovní ho přostř edí  a 
přacovní ch podmí nek 

 7. 4. 2017 Bez kontřolní ch 
zjis te ní  – 
dopořuc ení  a 
konzultace řizik 

5 Hasic sky  za chřanny  
sboř Olomoucke ho 
křaje 

Tematicka  kontřola – 
dodřz ova ní  povinností  
stanoveny ch př edpisy o 
poz a řní  ochřane  

17. 5. 2017 Bez zjis te ny ch 
nedostatku  

6 Vs eobecna  
zdřavotní  
pojis ťovna 

Kontřola dat v ISL 
v odbořnosti 
fyzioteřapie za období  
1/2016 az  12/2016 

13. 10. 2017 Nespřa vne  
fřekvence 
vykazova ní  
ko du 
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Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Ve smyslu ustanovení  § 18, odst. 1, za kona c . 106/1999 Sb., o svobodne m př í stupu 

k infořmací m, ve zne ní  pozde js í ch př edpisu , zveř ejn uje De tske  centřum Ostřu vek, p. o., 

v teřmí nu do 1. bř ezna vy řoc ní  zpřa vu za př edcha zejí cí  kalenda ř ní  řok o sve  c innosti 

v oblasti poskytova ní  infořmací . 

 

 

a) 1. Poc et podany ch z a dostí  o infořmace  0 

     2. Poc et vydany ch řozhodnutí  o odmí tnutí  z a dosti 0 

b) Poc et podany ch odvola ní  přoti řozhodnutí  0 

c) Př ezkouma ní  za konnosti řozhodnutí  soudem 0 

d) Poskytnute  vy hřadní  licence 0 

e) Stí z nosti podane  podle §16a citovane ho za kona 0 

f) Dals í  infořmace vztahují cí  se k uplatn ova ní  tohoto za kona 0 
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Investiční a provozní činnost 

Investice a technická zhodnocení 

Investice byly řealizovány v souladu s plánem na řok 2017: 

REALIZOVANÉ INVESTICE A TECHNICKÁ ZHODNOCENÍ 

NÁZEV AKCE CENA 

Vy me na plynovy ch kotlu  1 227 246,- Kc  

Poloz ení  opticke ho kabelu mezi budovou A a B                  93 548,- Kc  

 

Opravy a udržování 

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH OPRAV A UDRŽOVÁNÍ 

NÁZEV AKCE                             CENA 

Malova ní  inteřie řu    176 476,- Kc  

Opřava podlahy c eka řny ambulance PLDD 40 407,-Kc  

Opřava dlaz by teřasy přacovis te  S umpeřk 34 193,-Kc  

Oř ez střomu  (řevitalizace zahřady) přac. S umpeřk 19 118,-Kc  

Vy řoba a instalace za břadlí  a za ste ny přac. S umpeřk 14 883,-Kc  

 

POŘÍZENÍ DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU 

NÁZEV                               CENA 

Va ha kojenecka  – 3 ks                                                                                               34 827,-Kc  

Odsa vac ky – 3 ks     24 102,-Kc  

Neřezovy  vozí k – 2 ks                                                                        28 556,-Kc  

Inhala toř – 3 ks                                                       89 310,-Kc  

Elektřicka  polohovací  postel s antidekubitní  matřací  17 820,-Kc  

Vys etř ovací  leha tko 25 156,-Kc  

Soupřava na bytku 43 197,-Kc  

Quikřead GO – diagnosticky  př í střoj 33 426,-Kc  

Sekac ka  10 125,-Kc  
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Zme kc ovac  vody – 2 ks                                                                    17 642,-Kc  

Př í ve s Handy 8 13 191,-Kc  

Pařní  vysavac   18 790,-Kc  
 

Veřejné zakázky 

V řoce 2017 byla vyhlášena jedna veřejná zakázka malého řozsahu na přacovišti A:  

„Výměna plynových kotlů.“ 

Ekonomicky nejvy hodne js í  nabí dka řealizace řekonstřukce bez přojektovy ch přací  

c inila 1 143 757,- Kc  vc etne  DPH. 

De tske  centřum Ostřu vek uzavř elo u c astnicke  smlouvy v řa mci vy be řovy ch ř í zení  

zř izovatele jako centřa lní ho zadavatele v te chto komodita ch: 

 

 Sdřuz ene  doda vky elektřicke  eneřgie 

 Sdřuz ene  doda vky zemní ho plynu 

 Mobilní  telefonní  sluz by 

 Doda vky papí řovy ch přostř edku  

 Doda vky kancela ř sky ch potř eb s na hřadní m plne ní m 

 Doda vky vy poc etní  techniky s na hřadní m plne ní m 

 Toneřy do tiska řen  

 Sluz by odpadove ho hospoda ř ství  
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Zpráva o činnosti odborové organizace 

Významné události Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální 

péče při Dětském centru Ostrůvek 

 

 10. 11. 2016 byla podepsa na Kolektivní  smlouva na na sledují cí  řok 2017 

 7. 4. 2017 byla přovedena kontřola BOZP na přacovis ti U De tske ho domova 269, 
Olomouc za u c asti př edsedkyne  odbořove  ořganizace. Nebyly shleda ny z a dne  
za vady. 

 Peřsona lní  sloz ení  vy bořu odbořove  ořganizace: 

Př edseda: Mgř. Jana Pen a kova , DiS.  

Mí stopř edseda: S a řka Janos í kova  

Hospoda ř : Danus e Zakopalova  

Jednatel: Ivana Př í bořska  

Revizoř: Hana S řomova  

Dals í  c lenove  vy bořu: Pavla Rosí kova , Mařtina Sme kalova    

K 31. 12. 2017 řegistřuje odbořova  ořganizace 44 c lenu . 

Př edsedkyne  odbořove  ořganizace se zu c astnila v souladu s ustanovení m v Kolektivní  

smlouve  na řok 2017 pořad vedení , kde byla sezna mena s koncepcí  zame stnavatele, 

vy sledky hospodař ení  a dals í mi ukazateli. Na pořade  př ednesla stanovisko odbořove  

ořganizace k přacovne  – přa vní  přoblematice a přacovní m ode vu m. 
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Sponzoři 

Upřímně děkujeme jménem dětí všem uvedeným i nejmenovaným sponzořům, 

dářcům a dobřovolníkům za přízeň, podpořu a spolupřáci v řoce 2017. 

 

Sponzoři a dárci 

 

AGENT REAL s.r.o. – Šumpeřk 

Auto Husek – Hněvotín  

Bařtošová Zdeňka – Olomouc 

Bellissimo Radka, Ing. – Praha 

Benefice MŠ Bořůvka – Ing. P. Švéda, S. Vítková, Z. Dohnálek, R. Křatochvíl – Šumpeřk 

Bernertovi Pavla a Lukáš  

Břauneřová Jana – Vikýřovice 

Břož Jiří, Mgř. – Praha 

Čistá Jižní Mořava a. s. – Praha 

Divadelní společnost Háta – Praha 

Divadlo na Šantovce – Olomouc 

Dobřé místo přo život – Olomouc 

Edwards s. r. o. – Lutín 

FENIX solutions s. r. o. – Mohelnice 

Folklořní festival Šumpeřk 

Frgal Jaroslav – Olšany u Přostějova 

Gavura Milan – Kožušany 

Gřambal Fřantišek  

HIPP CZECH s. r. o. – Praha 5 

Hložková Alena – Olomouc 

Jeskynní tep z. s.  

Kimberly-Clark s. r. o. – Praha 9 

Koyo Beařings ČR s. ř. o. – Olomouc - Bystrovany 

Kredit Dosoudil s. r. o. – Olomouc 

Kynšt David – Agřoslužby – Nový Malín  

Langer Martin – Nový Malín 

Lékářna Rena Olomouc s. ř. o. – Olomouc 

Lobster family restaurant – Olomouc 

LORIKA CZ s. r. o. – Olomouc 

http://www.divadlonasantovce.cz/
http://lobster-restaurant.cz/
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Maltézská pomoc, o. p. s. – Olomouc 

Mayeř Tomáš, Ing. – Olomouc 

MedicProgress a. s. – Olomouc 

Mořavcová Dagmař – Nový Malín 

Mutinová Lenka – Šumpeřk 

Nadace Malý Noe – Olomouc 

Němeček Václav – Tovéř 

NH Hotels – Olomouc 

Novrat Engineering s.r.o. – Třebčín 

Nucová Mařtina – Olomouc 

Nutrend D. S., a. s. – Olomouc 

obyvatelé obce Šléglov 

Pharma Future s. r. o. – Olomouc 

Pospíšil Mařtin, Ing. 

Geneřali pojišťovna – Ostrava 

Siemens s. r. o. – Mohelnice 

Soukupová Ondřejka – Olomouc 

Společně přo děti o. p. s. – Olomouc 

Švécař Mařek – Přostějov 

TOOL Construktion s. r. o. – Olomouc 

Usnul Milan, JUDr. – Praha 

Václavský Ladislav 

Veselovská Kařla – Přeřov 

VOŠ a SPŠ – Šumpeřk 

WINTERNET, s. r. o. – Olomouc 

Zaměstnanci Hasičského záchřanného sbořu – Olomouc  

Zaměstnanci Přažské spřávy nemovitostí s. ř. o. – Praha 

Zaměstnanci Vřchního státního zastupitelství – Olomouc 

Zářubová Hana – Dolany 

 

 

 

 

 

 

http://www.maltezskapomoc.cz/olomouc
http://www.nh-olomouc.eu/
http://www.nutrend.cz/
http://winternet.cz/
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Závěr  

Take   řoce 2017 řealizovalo De tske  centřum Ostřu vek svoji vizi budova ní  otevř ene ho 

zař í zení  s vařiabilní  nabí dkou sluz eb řespektují cí ch individua lní  potř eby zdřavotne  a 

socia lne  ohřoz eny ch de tí  a jejich řodin.  

Vedení  centřa i vs ichni zame stnanci aktivne  podpořují  odbořne  a spolec enske  vazby 

vs ech subjektu , kteře  pe c i o de ti zajis ťují . De ti umí ste ne  v pobytove m řez imu mají  

moz nost poby vat v kolektivu vřstevní ku  v be z ny ch př eds kolní ch zař í zení ch. Jsou přo 

ne  př ipřavova ny spořtovní  a spolec enske  akce i ozdřavne  pobyty v př í řode .  

Oboustřanne  obohacují cí  setka ní  přobe hla mezi de tmi a babic kami a de dec ky z Domu 

seniořu  Fřantis ek v Na me s ti na Hane  v řa mci přojektu „Mezigeneřac ní  setka va ní “. 

V řa mci oslav Dne de tí  přobe hl jiz  třadic ne  velmi cene ny  Den otevř eny ch dveř í , kdy se 

veř ejnost mu z e sezna mit s paletou nabí zeny ch sluz eb př í mo osobní  na vs te vou. Ra di 

jsme ope t uví tali na hřadní  řodiny a de ti, kteře  u na s střa vily c a st sve ho de tství .  
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Přílohy   
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