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Úvod 

V roce 2021 jsme si připomněli 90. výročí založení našeho zařízení. Budova tehdejšího 

Dětského domova v Olomouci na Nových Sadech byla slavnostně otevřena 28. října roku 

1931. Původní plán zřídit zde sirotčinec byl v průběhu příprav změněn na stavbu ústavu, 

který by se stal útočištěm nejen sirotků, ale i dalších dětí, které potřebovaly ochranu a 

pomoc.  Koncem roku 1931 bylo v domově umístěno 12 dětí. Jak šel čas, docházelo 

k proměně ústavu na podkladě historickém, společenském i legislativním, s ohledem na 

potřeby olomouckého regionu. 

V současné době staví Dětské centrum Ostrůvek na těchto dlouhodobých, pevných základech 

kontinuálním poskytováním potřebných zdravotních a sociálně-právních služeb dětem, 

které péči potřebují. Odklon od péče ústavní a přesun na péči ambulantní a terénní, ve 

vlastním sociální prostředí rodin, postupně nabývá na významu a tomuto trendu se 

přizpůsobuje i naše centrum.  

V průběhu roku byla intenzivně připravována a diskutována jak odbornou, tak laickou 

veřejností novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, jejímž cílem je neumisťovat děti do 

3 let do ústavní péče. Novela byla koncem roku přijata, což ovlivňuje do budoucna spektrum 

dětí i péči poskytovanou dětskými domovy pro děti do 3 let. Za touto novelou zaostává 

legislativa, která by upravila činnost dětských domovů pro děti do 3 let v zákoně o 

zdravotních službách. Předložené návrhy do jisté míry akceptují současný stav poskytované 

péče a řeší navíc i financování zdravotními pojišťovnami. 

Prvním rokem se rozběhl provoz ve zrekonstruované budově C – Hejčínská 35, Olomouc.  

Zde poskytujeme péči dětem s nařízenou ústavní výchovou - v jedné rodinné buňce jsou 

umístěny sourozenecké skupiny. Ve druhé jsou vyčleněny prostory pro zácvik matek 

(průvodce dítěte) v péči o dítě se zdravotní indikací.  Denní pobyty pro děti do 3 let – jesle, 

jsou plně využívány rodinami v individuálních režimech dle konkrétní potřeby. 

Také rok 2021 ovlivnila epidemie COVID-19. Zaměstnanci pracovali v náročných 

podmínkách, často ve snížených počtech z důvodu karantény a nemoci. Na toto období 

budeme vzpomínat jako na čas testování a očkování, přesunu částí života do on-line 

prostoru, méně osobních setkávání a více stresových situací.  

 

15. března 2022                                                          Ing. Marie Fickerová, MBA, ředitelka 
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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: Komerční banka, pob. Olomouc, č. ú. 48036811/0100 

Telefon: 585 434 935 

Fax: 585 411 536 

E-mail: sekretariat@dc-ostruvek.cz 

Web: www.dc-ostruvek.cz 

 

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

subjektivitu a hospodaří podle schváleného rozpočtu a pravidel určených zřizovatelem. 

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

pojišťovnami. 

Dětské centrum Ostrůvek poskytovalo v roce 2021 odbornou péči a související činnosti na 

těchto pracovištích: 

 

 Budova A – odborná pracoviště – U Dětského domova 269, 779 00 Olomouc 

 Budova B – ředitelství a provozní pracoviště – U Dětského domova 269,  

779 00 Olomouc 

 Budova C – Dolní Hejčínská 35, 779 00 Olomouc 

 

Kapacita pracoviště v Olomouci je 25 lůžek v režimu dětského domova pro děti do 3 let a 3 

lůžka pro doprovod dětí. 

 

 Budova D - Dětský stacionář – Mošnerova 1, 779 00 Olomouc 

• Kapacita stacionáře je 25 míst. 

• V budově je umístěno detašované pracoviště ZŠ a MŠ 

logopedické Olomouc za účelem poskytování speciálně 

pedagogické péče o umístěné děti 

 

mailto:sekretariat@dc-ostruvek.cz
http://www.dc-ostruvek.cz/
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 Budova E – Dr. E. Beneše 13, 787 01 Šumperk 

• Kapacita: 

• 5 lůžek – dětský domov pro děti do 3 let věku 

• 8 lůžek – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) 

• 2 lůžka – pro doprovod dětí 

 

 

Ambulantní pracoviště: 

 Ambulance praktického lékaře pro děti a dorost 

• Pracoviště – U Dětského domova 269, 779 00 Olomouc 

• Pracoviště – Dr. E Beneše 13, 787 01 Šumperk 

 

 Rehabilitační ambulance 

• Pracoviště – U Dětského domova 269, 779 00 Olomouc 

• Pracoviště – Mošnerova 1, 779 00 Olomouc 

• Pracoviště – Dr. E Beneše 13, 787 01 Šumperk 

• Pracoviště – Strejcova 2a, 789 01 Zábřeh 

 

 Psychologická ambulance 

• Pracoviště – U Dětského domova 269, 779 00 Olomouc 

• Pracoviště – Mošnerova 1, 779 00 Olomouc 

• Pracoviště – Dr. E. Beneše 13, 787 01 Šumperk 

 

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

medicína, klinický psycholog, fyzioterapeut, všeobecná sestra a dětská 

sestra, 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 oborech dětské lékařství, všeobecná sestra a dětská sestra (druh péče: 

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

d) v oborech porodní asistentka a dětská sestra, a to ve formě zdravotní péče 
poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta. 

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. Zajišťování činností vyplývajících z § 47a odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o 

sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, pro orgány obcí, 

krajský úřad a pověřené osoby, které uzavřely dohodu o výkonu pěstounské 

péče. 

5. 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. 

6. 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 Dětské centrum Ostrůvek vykonávat tyto doplňkové činnosti: 

- péče o dítě do tří let věku v denním režimu, 

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

v oborech činnosti: praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového 

textilu a osobního zboží. 
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VEDENÍ DĚTSKÉHO CENTRA OSTRŮVEK  

 

 Ing. Marie Fickerová, MBA – ředitelka 

 MUDr. Jaroslav Wiedermann, CSc. – vedoucí lékař  

 MUDr. Jarmila Ševčíková – odborný zástupce pro obor PLDD 

 Mgr. Štěpánka Stachová – vedoucí sociálního úseku, zástupkyně ředitelky  

 Mgr. Magda Pilková – hlavní sestra  

 Ing. Miroslav Liška – správce 

 Bc. Eva Novotná – vedoucí fyzioterapeutka  

 Bc. Renáta Benýšková – vrchní sestra pracoviště A 

 Jana Ungerová – vrchní sestra pracoviště C 

 Mgr. Jana Peňáková – vrchní sestra pracoviště D 

 Jana Patschová – vrchní sestra pracoviště E 

 Mgr. Zdeňka Lejsalová – ředitelka ZDVOP, Dr. E. Beneše 13, Šumperk 
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Zdravotní péče  

Zdravotní péče byla poskytována také v roce 2021 formou lůžkovou, ambulantní, v denním 

stacionáři a terénní – ve vlastním sociálním prostředí klientů.  

Komplexní zdravotní péči a zaopatření poskytujeme dětem od prvních dnů života do věku 

zpravidla 3 let, v případě vážně nemocných dětí a sourozeneckých skupin i nad tuto věkovou 

hranici. I tento rok potvrdil neumísťování zdravých a bezproblémových novorozenců a 

kojenců z důvodu sociální indikace do ústavních zařízení. V našem centru pečoval odborný 

tým složený z lékařů, sester, fyzioterapeutek, psycholožky a speciální pedagožky především 

o děti starší, a to z důvodu těžkého zdravotního a psychického postižení. Těžká somatická i 

psychická limitace tyto děti prakticky vylučuje z péče biologických rodičů právě pro její 

soustavnost a odbornou náročnost.  V souvislosti s péči o děti s vážným zdravotním stavem 

je třeba zmínit krátkodobé zdravotně-ošetřovatelské pobyty, které nabízíme biologickým 

rodinám k odlehčení náročné fyzické i psychické zátěže při nepřetržité péči o tyto děti. U dětí 

s nařízenou ústavní výchovou se téměř vždy jedná o kombinaci zdravotních a sociálních 

důvodů, ale také o společné umístění sourozenců z důvodu zachování sourozeneckých 

vazeb.  

Na významu nabývá pobyt matek za účelem zácviku, většinou se jedná o edukaci v péči o 

předčasně narozené dítě, s nízkou porodní hmotností či jiným diagnostikovaným 

problémem. Cílem je připravit matku na samostatnou, často pro ni náročnou a systematickou 

práci při péči o dítě. Přínosem je monitoring matky po propuštění v domácím prostředí 

formou terénní péče. Podpora biologické rodiny tím nabývá na významu nejen primárně, ale 

také díky pohledu více odborníků preventivně. 

Při hodnocení činnosti našeho centra jako zdravotnického zařízení je nutno zmínit fakt, že 

celý rok  byl ovlivňován ve všech směrech a složkách aktuální epidemiologickou situací 

v souvislosti s probíhající epidemií COVID-19.  Zásady nouzového stavu a s tím spojená 

opatření – karanténní opatření z důvodu nemocnosti personálu, dětí, opatření spojená 

s uzavřením zařízení z důvodu prevence nákazy – se projevila v omezení činnosti našeho 

centra – realizovány byly jen akutní příjmy, redukovány byly krátkodobé zdravotně- 

ošetřovatelské pobyty.  V ambulantní složce byla poskytována péče ve větším rozsahu, než 

tomu bylo v roce 2020, aby byla zachována kontinuita péče s důrazem na prevenci i akutní 

řešení zdravotního či psychického stavu klientů. Více se také testovalo, ať již klienty, tak také 

zaměstnance. Pokračoval nastavený trend telefonických konzultací a edukací v těch 

případech, kdy to bylo možné a nutné vzhledem k ostatním aspektům péče. 
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LŮŽKOVÁ PÉČE  

 

Děti novorozeneckého věku jsou do formy pobytové, resp. následné lůžkové péče našeho 

centra překládány z novorozeneckých oddělení nemocnic pouze v případech potřeby zajistit 

navazující specializovanou péči s následnou potřebou edukace matky, resp. jiného člena 

biologické rodiny před propuštěním dítěte do domácí péče.  Rozsah péče vychází 

z diagnostikovaného zdravotního stavu s příčinou prenatální, perinatální či postnatální. 

Výsledkem těchto krátkodobých pobytů jsou vedle edukace biologických rodičů také 

v individuálních případech doporučení pro přechodnou či trvalou pěstounskou péči, včetně 

zajištění dispenzarizace ve specializovaných odborných pediatrických ordinacích se 

stanovením rozsahu další kontinuální lékařské, ošetřovatelské a rehabilitační péče.  

Ošetřovatelská péče je nedílnou součástí zdravotní péče, je bezesporu péčí stěžejní ve smyslu 

intenzity a nepřetržitosti. Péče je pravidelně vyhodnocována s ohledem na individuální 

potřeby každého dítěte, zaměřena je na uspokojení biologických, psychických a sociálních 

potřeb dětí.  Dětské sestry poskytující péči dětem musí splňovat nejen odborné, ale i 

osobnostní požadavky k této náročné práci, která v roce 2021 byla rozšířena o další činnosti 

spojené s realizací karanténních opatření. 

K 31. 12. 2021 bylo umístěno v našem zařízení 24 dětí, z toho 4 na základě dohody se 

zákonnými zástupci, 2 na základě soudního usnesení o předběžném opatření a 18 na základě 

soudně nařízené ústavní výchovy. 

 

VĚKOVÁ STRUKTURA PŘIJATÝCH A PROPUŠTĚNÝCH DĚTÍ V ROCE 2021 

VĚK PŘIJATÉ DĚTI PROPUŠTĚNÉ   DĚTI 

   0-1 měsíc 7 3  

   1-6 měsíců 5 5  

6 měsíců – 1 rok 0 4  

1 rok – 3 roky 6 4  

3 roky a více 20 26  

Celkem           38 42  
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DŮVODY PŘIJETÍ DĚTÍ V ROCE 2021 

DŮVOD PŘIJETÍ POČET DĚTÍ   

    

   zdravotní 8   

   zdravotně-sociální 10   

sociální  20   

Celkem          38 

 

  

 

V počtu dětí se sociální indikací je uvedeno 16 dětí přijatých do ZDVOP Šumperk.  

Děti se zdravotními indikacemi pobývající dlouhodobě v našem zařízení vyžadují intenzivní 

ošetřovatelskou a rehabilitační péči. U 6 dětí je zavedena enterální výživa – gastrostomií, 

PEG a trvalou nasogastrickou sondou.  U 2 dětí jsou dýchací cesty zajištěny tracheostomií.  

Děti přijímané na opakované krátkodobé pobyty z biologických rodin jsou ve věkové skupině 

nad 7 roků. Také u těchto všech 7 dětí, o které jsme pečovali v roce 2021, je zavedena 

enterální výživa gastrostomií, a u dvou z nich jsou dýchací cesty zajištěny tracheostomií.   

Péče byla poskytována na základě potřeb pečujících rodičů a kapacitních možností zařízení, 

s ohledem na aktuální epidemickou situaci a karanténní opatření. Tyto pobyty jsme zajistili 

v počtu 33, což kopíruje cca počet v roce minulém.  

Při hodnocení lůžkové péče se objevuje nový fenomén, a to péče o děti novorozeneckého 

věku s nezvratně infaustní prognózou k uzdravení, ale i přežití. Těmto dětem je poskytována 

péče paliativní. 

V roce 2021 bohužel 3 tyto děti svěřené do péče centra zemřely - 2 při lůžkové hospitalizaci 

v nemocnici a 1 v zařízení. 

 

PÉČE V  DĚTSKÉM STACIONÁŘI  

 

V Dětském stacionáři je poskytována komplexní péče na bázi každodenní péče - dětské 

sestry spolupracují s fyzioterapeutkou, lékařkou a klinickou psycholožkou, významnou 

měrou přispívají také speciální pedagožky ZŠ a MŠ logopedické v Olomouci.  
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Dětem je umožněno široké spektrum podpůrných a kulturně-vzdělávacích aktivit.  Tato péče 

byla poskytnuta 25 zapsaným dětem se závažnými diagnózami, znemožňujícími jim 

začlenění do běžného kolektivu vrstevníků.  

 

AMBULANTNÍ PÉČE  

 

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD) je provozována na pracovišti 

v Olomouci a v Šumperku. Poskytuje komplexní ambulantní preventivní, diagnostickou a 

léčebnou péči registrovaným klientům a nepravidelnou péči neregistrovaným akutně 

nemocným. Péče je nasmlouvána s 6 zdravotními pojišťovnami.   

 

PŘEHLED ČINNOSTÍ AMBULANCE PLDD   

                                                                                                                           ROK 2021/2020 

Registrovaní klienti 621/594 

Počet preventivních prohlídek 497/537 

Počet očkování 299/274 

Počet ošetřených klientů 5 583/2 735 

 

V ordinaci je zavedena vstřícná ordinační doba – jednou týdně od 7. 00 hod. a jednou týdně 

do 18. 00 hodin, s využitím objednávkového systému.  

 

Výhodou ambulance je návaznost na odborná vyšetření v oboru klinická psychologie, 

fyzioterapie, případně speciální pedagogiky přímo v příslušných ambulancích při Dětském 

centru Ostrůvek. 

 

S nárůstem počtu klientů, rozšířením ambulantní péče a v neposlední řadě díky úhradě 

testování na Covid-19 došlo k podstatnému navýšení příjmů od zdravotních pojišťoven, ale 

i příjmů za přímo hrazené služby klienty (mimo jiné také zápůjčky monitorů dechu, 

odsávaček mateřského mléka, digitálních kojeneckých vah). 

 

 

 



ZDRAVOTNÍ PÉČE   

10 

 

FYZIOTERAPEUTICKÁ PÉČE  

 

Fyzioterapeutky zajišťují pravidelnou rehabilitační péči dětem umístěným na lůžkovém 
oddělení (vč. zdravotně-ošetřovatelských pobytů), dětem docházejícím do denního 
stacionáře, stejně jako ambulantním klientům. V rámci rehabilitačních pobytů zaměřených 
na intenzivní rehabilitaci je pro podporu efektu terapií možný zácvik rodičů ve vybrané 
fyzioterapeutické technice.   

Děti na lůžkovém oddělení a v denním stacionáři (s těžkým či lehkým kombinovaným 
postižením) rehabilitují několikrát týdně s cílem zkvalitnění hrubé i jemné motoriky a 
zlepšení sebeobslužných dovedností. Preventivně se do terapií zařazují také pasivní techniky 
pro zlepšení respiračních parametrů, pro prevenci vzniku kontraktur, nebo jejich zmírnění.   

Ambulantní péče byla (na rozdíl od předcházejícího roku s COVID-19) zajištěna v plném 
rozsahu. Využívají ji klienti s rozmanitými diagnózami. Jedná se zejména o děti s centrální 
koordinační poruchou nebo posturální dysfunkcí (např. skolióza, vadné držení těla), ale i po 
úrazech či s diagnózou svalového nebo neurologického onemocnění. Včasné zahájení 
rehabilitace napomáhá normalizaci motorického vývoje a zlepšení koordinace a plynulosti 
pohybů.  Zároveň má pozitivní vliv na formování pohybového systému, eventuálně vede ke 
zmírnění důsledků pohybového postižení.  

V individuální kinezioterapii (pohybové léčbě), která je základem terapie všech dětí, se 
využívá zejména konceptů a technik založených na neurofyziologickém podkladě - Vojtovy 
reflexní terapie, Bobath konceptu, akrální koaktivační terapie. Součástí terapie může být 
mimo jiné i fyzikální terapie, kineziotaping a techniky ošetření měkkých tkání. 

V roce 2021 bylo ošetřeno 437 klientů, kterým bylo poskytnuto 5 778 fyzioterapeutických 
výkonů. 

 

PSYCHOLOGICKÁ PÉČE   

 

Psychologická péče je nadále nedílnou součástí komplexní zdravotní péče. Na pracovištích 

DCO je péče realizována dvěma psycholožkami ve zdravotnictví – jedna je pro pracoviště 

v Olomouci, druhá pro pracoviště v Šumperku. Obě jsou v současné době zařazeny do 

specializačního vzdělávání v oboru klinická psychologie. Nabízejí dále i ambulantní služby 

pro veřejnost. Odborná garance je zajištěna formou dohody o pracovní činnosti 

psycholožkou se specializovanou způsobilostí v oborech klinické psychologie, dětské 
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klinické psychologie a psychoterapie. V uplynulém roce byly služby psychologické 

ambulance zajištěny celkem 56 klientům, u nichž bylo vykázáno 216 výkonů.  

V rámci psychologické péče je zajišťována diagnostická činnost, terapeutická činnost 

a krizová intervence pro děti umístěné v zařízeních v Olomouci a Šumperku a pro děti 

navštěvující Dětský stacionář.  

Klientům psychologické ambulance (zejména děti a jejich rodiny) je poskytována vyžádaná 

odborná diagnostická a poradenská činnost dle žádosti indikujícího lékaře, dále pak krizová 

intervence. Nejčastěji přichází s obtížemi vyžadujícími diagnostiku raného 

psychomotorického vývoje, kognitivních funkcí, afektivních poruch, neurotických poruch a 

poruch chování. Dále se jedná například o vyšetření školní zralosti či potřeby doprovodu 

v lázeňském či jiném zařízení. Ambulance zajišťuje komplexní, kontrolní i cílená vyšetření, 

zaměřuje se i na diferenciálně-diagnostickou činnost.    

Psycholožky zařízení rovněž spolupracují s biologickými i náhradními rodiči, s orgány 

sociálně-právní ochrany dětí, se soudy, s pedagogicko-psychologickými poradnami a 

speciálně-pedagogickými centry. Součástí spolupráce je i účast psycholožky na odborných 

zprostředkovacích panelech na pracovišti náhradní rodinné péče Krajského úřadu 

Olomouckého kraje.   

 

 

PÉČE VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ KLIENTŮ  

 

Poskytování zdravotních služeb v domácím prostředí matky a dítěte je převážně zaměřeno 
na poporodní péči. Jedná se o laktační poradenství, které v našem zařízení realizují 3 laktační 
poradkyně.  

V roce 2021 se uskutečnilo celkem 26 telefonických konzultací a 2 osobní návštěvy, při 
kterých docházelo k edukaci matek. Při kojení nebo krmení mateřským mlékem jsou 
podpora a poradenství velmi důležité a efektivní. Význam kojení a přijímání mateřského 
mléka je během celého období trvání pro dítě nepostradatelný. A to nejen pro dítě, ale i 
matku a celou rodinu.  

Jedná se výhody zdravotní, imunologické, výživové, vývojové, psychologické, sociální a 
ekonomické.  

Konzultace, případně vyšetření jsou v případě potřeby poskytována též dalšími odbornostmi 
z našeho zařízení, a to většinou psycholožkou a fyzioterapeutkou. 
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    Sociální péče  

Dětské centrum Ostrůvek poskytuje nepřetržitou péči dětem, které nemohou ze závažných 

důvodů pobývat ve svém přirozeném rodinném prostředí. Tyto děti jsou často ohroženy na 

životě či zdravém vývoji svou vlastní rodinou (zanedbávání a nedostatečná péče, nezajištěné 

základní potřeby, výrazná citová a podnětová deprivace, psychické či fyzické týrání, 

zneužívání aj.). Do zařízení jsou též přijímány děti se závažnou zdravotní diagnózou, kdy si 

rodiče na specifickou ošetřovatelskou péči o dítě netroufají nebo ji nejsou schopni zajistit.  

Pr ijetí  dí te te pr edcha zí  doporuc ení  c i konzultace s pr í slus ny m orga nem socia lne -pra vní  

ochrany de tí  (OSPOD). C asto je to samotny  OSPOD, ktery  nas e zar í zení  osloví  jako první  

s dotazem na moz ne  umí ste ní  dí te te, informuje zar í zení  o rodinne  situaci a definuje svu j 

poz adavek c i poz adavek rodiny.  Spolupra ce s orga nem socia lne -pra vní  ochrany de tí  pak 

pokrac uje formou pravidelny ch na vs te v socia lní ch pracovní ku  v nas em zar í zení , kde si obe  

strany pr eda vají  nejnove js í  u daje o dí te ti (psychomotoricky  vy voj, chova ní , specificke  

potr eby dí te te, zdravotní  stav) a jeho rodine  (kontakty rodiny s dí te tem, kde rodina poby va , 

její  financ ní  situace, co rodina pla nuje, jake  jsou moz nosti umí ste ní  dí te te do na hradní  

rodinne  pe c e atd.). Prostr ednictví m pravidelny ch tr í me sí c ní ch na vs te v a individua lní ch 

pla nu  ochrany dí te te, ktere  pr í slus ny  OSPOD sestavuje na kaz de  dí te , OSPOD vytyc uje u koly 

a cí le, jejichz  plne ní  je od zar í zení  oc eka va no. Vyhodnocení  celkove  situace a pr í padne  

nastavení  dals í ch u kolu  vs em zainteresovany m by va  realizova no formou pr í padove  

konference (setka ní  rodinny ch pr í slus ní ku , odborní ku , za stupcu  zar í zení  c i neziskove  

organizace) na pu de  u r adu c i nas eho zar í zení .  

Každé přijaté dítě prochází komplexní diagnostikou (léčebná, ošetřovatelská, psychologická, 

speciálně-pedagogická, sociální), na jejímž základě s dítětem a případně i s jeho rodinou dále 

pracuje odborný tým. Právní stránku přijetí a propuštění dítěte zajišťuje sociální pracovnice 

zařízení. Zakládá a vede spis dítěte, zabezpečuje právní tituly, na jejichž základě je dítě 

umístěno či propuštěno ze zařízení, spolupracuje s rodiči a institucemi, vyhotovuje zprávy 

pro oprávněné instituce, kompletuje sociální anamnézu dítěte, provádí sociální diagnostiku 

jednotlivých případů a sleduje dodržování práv dítěte v zařízení. Dále vede průběžnou 

evidenci všech dětí, které byly v zařízení umístěny, a to se všemi náležitostmi (kdy a na 

základě čeho byly přijaty, kdy a kam byly propuštěny).   

Součástí komplexní péče o děti je také vytvoření podmínek pro vzdělávání. To je zajišťováno 

speciálním pedagogem zařízení a docházkou dětí do mateřské školy. Zařízení velmi úzce 

spolupracuje se speciálně-pedagogickým centrem a pedagogicko-psychologickou poradnou, 

neboť řada dětí díky svým specifickým zdravotním a vzdělávacím potřebám vyžaduje 

odborné posouzení a odborné doporučení některého z těchto školských poradenských 

zařízení. Intenzivnější spolupráce nastává především v období zápisů do mateřských a 
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základních škol, kdy je třeba pro dítě zvolit nejvhodnější způsob vzdělávání, případně 

nastavit efektivní podpůrná opatření. Výrazná část našich dětí navštěvuje pravidelně také 

logopedickou ambulanci.  

V ra mci spolupra ce s OSPOD se socia lní  pracovnice a specia lní  pedagoz ky nas eho centra i 

v tomto roce u c astnily pr í padovy ch konferencí  c i jedna ní  uskutec ne ny ch pr í mo v nas em 

zar í zení . Spolec ny m cí lem te chto jedna ní  bylo r es ení  souc asne  situace kaz de ho umí ste ne ho 

dí te te, a to pr edevs í m zajistit dí te ti kvalitní  fungují cí  rodinu, ať jiz  biologickou nebo na hradní .  
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Přehled o poskytovaných službách  

V roce 2021 bylo do našeho dětského centra nově přijato celkem 38 dětí. Na olomoucké 

pracoviště bylo z tohoto počtu přijato do režimu dětského domova pro děti do tří let celkem 

20 dětí (přičemž jsou zde započítány 2 děti přeložené ze šumperského pracoviště z režimu 

ZDVOP) a stejný počet dětí byl přijat i na pracoviště v Šumperku.  

Z dvaceti dětí přijatých na pracoviště v Šumperku bylo 16 dětí umístěno v zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc dle § 42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 

v platném znění. Další čtyři děti zde byly přijaty společně s matkami, a to ze zdravotních a 

zdravotně-sociálních důvodů. Pro naplněnost kapacity dětského domova pro děti do 3 let 

v Šumperku, která činí 5 dětí, nebylo možné zde uskutečnit žádný příjem dětí s nařízenou 

ústavní výchovou, přestože jsme byli v tomto směru osloveni ze strany soudu i orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí. 

Na pracoviště v Olomouci byly přijímány děti s nařízenou ústavní výchovou nebo na základě 

soudního usnesení o nařízení předběžného opatření. Soudem umístěných dětí do zařízení 

bylo celkem šest. Další indikací k přijetí dítěte byl jeho zdravotní stav. Do zařízení tak byly 

přijímány děti se závažnou zdravotní diagnózou i prognózou. Příjem byl sjednáván formou 

dohody se zákonným zástupcem. Vyjma dlouhodobých zdravotně indikovaných pobytů, měli 

rodiče zájem také o tzv. krátkodobé zdravotně-ošetřovatelské pobyty (celkem 7 dětí), kdy 

jsou do zařízení přijímány k opakovanému pobytu děti s těžkým zdravotním hendikepem, 

vyžadující specializovanou péči (péče o tracheostomii, gastrostomii, oxygenoterapie, 

odsávání, polohování, inhalace, podání medikace, nutnost každodenní fyzioterapie aj). Péči 

o tyto děti zajišťuje zdravotnický personál, který péči rozšiřuje také bazální stimulací a 

využitím multismyslové místnosti. Dále o děti pečuje lékař, fyzioterapeutky a případně i 

speciální pedagožka. Pobyty trvají jen několik dní v měsíci (7-10) a jejich bonusem pro 

rodiče je odpočinek a načerpání nových sil k další péči o dítě. 

Mimo výše uvedené formy příjmů dětí do zařízení nabízí naše centrum také odlehčovací 

pobyty pro pěstounské rodiny, které mají nárok na čerpání čtrnáctidenní dovolené a nemají 

možnost zajistit pro dítě vhodnější formu dočasné krátkodobé péče (např. z důvodu 

zdravotního postižení dítěte). 

Naše zařízení se dlouhodobě zaměřuje také na podporu biologické i náhradní rodiny 

umístěného dítěte.  Edukativní krátkodobé zácviky jsou jednou z osvědčených forem 

práce s rodinou dítěte a jsou určeny pro: 

• rodiče, kteří se učí pečovat o dítě se specifickými potřebami (děti se zdravotním 
postižením, se závažným onemocněním) 

• rodiče, kteří potřebují podporu z důvodu závislostního jednání (alkohol, drogy) 
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• rodiče, kteří vyžadují podporu z důvodu psychiatrické diagnózy či mentálního 
oslabení 

• rodiče s nedostatečnou průpravou k rodičovství a výchově dětí (např. nezletilé 
matky) 

• žadatele o náhradní rodinnou péči v rámci adaptačního procesu při převzetí dítěte 
do péče. 

Společně s dítětem jsou do zařízení přijímáni rodiče či jiné pečující osoby (průvodci dítěte), 

se kterými pracuje odborný personál. Pokud rodiče nemohou být s dítětem přímo ubytováni 

v zařízení (další děti v rodině, zaměstnání), mají možnost do zařízení pravidelně docházet na 

tzv. ambulantní zácvik či konzultace. Rodičům se praktickým nácvikem předávají základní 

nebo speciální dovednosti v péči o dítě. Jsou vysvětlována specifika vývoje konkrétního 

dítěte, co a v kterém vývojovém období můžeme od dítěte očekávat, co by mělo umět, jaké 

potřeby dítěte je třeba zajistit, na rozvoj čeho je potřeba se zaměřit (zvláště pokud jde o dítě 

se speciálními zdravotními či výchovnými potřebami). 

Personál sleduje kvalitu péče o dítě, míru rodičovských dovedností a jejich potenciál, vztah 

rodiče k dítěti a ochotu spolupracovat.  Po zafixování požadovaných kompetencí či po úpravě 

zdravotního stavu dítěte zácvikový pobyt v našem zařízení končí. Nadále však může být 

v případě zájmu rodina doprovázena odborným týmem, a to ve svém domácím prostředí. 

Rodiče tak mají stále k dispozici aktuální informace o zvláštnostech jednotlivých vývojových 

období svého dítěte, mají kvalitní zpětnou vazbu – co dělají dobře, co je třeba zlepšit, kde je 

chyba, když se něco nedaří. Je jim poskytována stálá podpora a odborné poradenství.  

Výhodou zácvikového pobytu v zařízení je jeho vysoká efektivita. S rodičem 24 hodin 

intenzivně pracuje tým odborníků (lékař, fyzioterapeut, sestra, speciální pedagožka, sociální 

pracovnice), který je tak rodiči oporou při denní i noční péči o dítě. Cílem je nabytí nebo 

zkvalitnění rodičovských dovedností klienta a případně také úprava rodinné situace.  Během 

takového pobytu, který může trvat i měsíc, je již možné do určité míry vyhodnotit, zda 

edukovaný rodič samostatnou péči o dítě zvládne či nikoliv, zda bude nutná dlouhodobá 

podpora anebo je nezbytné zajistit jinou, vhodnější formu péče o dítě, např. pěstounskou 

péči na přechodnou dobu (nezájem o dítě, nezvládnutí základní péče, nezvládnutí péče o dítě 

se zdravotním postižením, nadužívání alkoholu či drog a neschopnost abstinovat, nestabilní 

psychiatrické onemocnění). V olomouckém zařízení jsou pro zácvikový pobyt určena tři 

místa a v Šumperku jsou pro tyto účely vyčleněna místa dvě.  

Stejně jako v roce 2020, tak i v roce 2021 byl příjem k zácvikovým pobytům výrazně omezen 

z důvodu epidemické situace a s ní souvisejících opakovaných karanténních opatření 

v našem centru. Přijato bylo celkem 10 rodičů s deseti dětmi. Důvodem k přijetí dítěte 

s rodičem byla zpravidla kombinace několika faktorů: zdravotní stav dítěte (neprospívání, 

reflux, gastrostomie, intenzivní fyzioterapie, závažné onemocnění, nutná lékařská 
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dispenzarizace) a nezralost či intelektuální oslabení na straně rodiče, případně závislostní 

jednání. 

Zpět do domácího prostředí odcházelo společně s rodičem 9 dětí. Dvě z těchto matek byly 

15-ti leté, přičemž u jedné z nich se zácvikový program pro opakované porušování pravidel 

zařízení a nespolupráci nezdařil. Tato matka se vracela zpět do zařízení s výkonem ústavní 

a ochranné výchovy a nezletilé dítě se stabilizovaným zdravotním stavem bylo předáno do 

přechodné pěstounské péče.  

U dvou matek bylo nutné zácvikový pobyt prodloužit z důvodu nezralosti a mentálních 

limitů, kdy bylo třeba dlouhodobějšího působení na matku, aby získala patřičné kompetence 

k péči o dítě. Další matka byla přijata k opakovanému pobytu s dítětem v zařízení, a to 

z důvodu změny zdravotního stavu dítěte, kdy bylo potřeba naučit matku pečovat o dítě se 

zdravotním omezením. 

Sedm z deseti přijatých matek projevilo zájem o další spolupráci a nadále je podporováno 

našimi odbornými zaměstnanci v rámci ambulantních konzultací a návštěv v domácím 

prostředí.  

Počet propuštěných dětí činil v roce 2021 celkem 42 dětí, z toho 30 dětí se vracelo do 

původní biologické rodiny, 4 děti pokračovaly v ústavní výchově v jiném zařízení a 5 dětí 

bylo umístěno do některé z forem náhradní rodinné péče. Řada dětí byla během roku 

opakovaně hospitalizována v nemocnici pro dramatické zhoršení zdravotního stavu, a to i 

v souvislosti s diagnostikovaným onemocněním COVID-19, tři z těchto dětí svůj boj s nemocí 

prohrály. 

Celková průměrná délka pobytu propuštěných dětí činila 133 dní, z toho nejkratší pobyt 

trval 1 den a nejdelší 2 roky a 7 měsíců. 

POČET PŘIJATÝCH DĚTÍ A MATEK V ROCE 2021  

PRACOVIŠTĚ 

KAPACITA 

OLOMOUC 

25 

ŠUMPERK 

13 

CELKEM 

38 

Počet přijatých dětí 18 20 38 

Přijetí na základě souhlasů rodičů 14 16    30 

Přijetí na základě předběžného 
opatření 

 2 4  6 

Přijetí na základě ústavní výchovy 2  0                   2 

Počet přijatých matek 6   4 10 
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POČET PROPUŠTĚNÝCH DĚTÍ V ROCE 2021 

PRACOVIŠTĚ OLOMOUC ŠUMPERK CELKEM 

Počet propuštěných dětí 22 20                42 

Z toho:    

- do péče vlastní rodiny                 16 14                 30 

- do osvojení    0   0   0 

- do NRP jiné formy -  
pěstounské péče 

  1  4   5 

- do dětského domova od 
3 – 18 let věku 

  2  2  4 

- ukončení pobytu - úmrtí   3 0 3 

 

 

PRŮMĚRNÉ VYUŽITÍ KAPACITY V ROCE 2021 

VYUŽITÍ KAPACITY CELKEM 66,34 % 

Pracoviště Olomouc  71,60 % 

Pracoviště Šumperk  59,78 % 

Dětský stacionář 86,94 % 

 

 

ROZVOJ RODIČOVSKÝCH KOMPETENCÍ  

Dětské centrum Ostrůvek poskytuje v rámci pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí 

služby, které jsou zaměřeny na rozvoj rodičovských kompetencí v situacích, kdy je ohrožen 

zdravý vývoj dítěte v důsledku nedostatečných dovedností rodičů a nevhodných rodinných 

podmínek. Služby probíhají formou ambulantní a terénní, někdy i pobytovou.   

Podstatou služby je vyhodnocení problémových oblastí v péči o dítě raného a předškolního 

věku a jejich následné řešení (přiměřená výživa, hygiena a ošacení, dodržování režimu 

spánku a bdění, naplnění emočních potřeb dítěte, vhodné herní činnosti, výchova a 

vzdělávání, vytvoření podnětného prostředí). Intervence zahrnuje edukaci rodičů, která je 

orientována na rozvoj jejich osobnosti s ohledem na stávající životní situaci a na získání 
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potřebných informací pro zdárnou výchovu dětí. Nedílnou součástí je přímý nácvik 

rodičovských dovedností a dohled nad jejich aktivním uplatněním v běžném životě.   

Hlavním smyslem služby je zprostředkování podpory rodičům při získání a zejména udržení 

základních rodičovských kompetencí, které vedou ke zlepšení péče o dítě a zároveň 

napomáhají k vytvoření bezpečného a stabilního rodinného prostředí.   

V průběhu roku 2021 byla služba zajišťována celkem pro 29 rodin. 
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Sociálně-právní ochrana dětí 

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC  

 

De tske  centrum Ostru vek zr izuje zar í zení  pro de ti vyz adují cí  okamz itou pomoc na pracovis ti 

Dr. E. Benes e 13, 787 01 S umperk na za klade  platne ho pove r ení  vydane ho Krajsky m u r adem 

Olomoucke ho kraje. 

  

ZDVOP Šumperk má kapacitu 8 míst pro děti ve věku od 0 do 18 let. Pe c e je prima rne  

zame r ena na de ti, ktere  jsou ohroz eny na z ivote  nebo jim bezprostr edne  hrozí  psychicka  c i 

fyzicka  u jma na zdraví  nebo jsou va z ne  ohroz ena jejich za kladní  pra va. V pr í pade  

sourozenecke  skupiny je moz no do tohoto zar í zení  pr ijmout i dí te  nad uvedenou kapacitu.  

V souladu s platným zněním zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, se 

činnost ZDVOP řídí standardy kvality sociálně právní ochrany, které byly písemně 

zpracovány a zavedeny do praxe a jejichž účelem je faktické zvyšování kvality poskytované 

sociálně-právní ochrany dětí v zařízení.   

ZDVOP zajišťuje: 

 

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

 výchovnou péči,  

 pomoc při přípravě dětí na školní vyučování a doprovod dětí do MŠ a ZŠ, 

 spolupráci s rodinou dítěte, poskytuje této rodině pomoc při vyřizování a zajišťování 

záležitostí týkajících se dítěte,  

 využití nabídek neziskových organizací, center a azylových zařízení pro rodiče a děti v 
rámci aktivní sanace rodiny, 

 
 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,  

 vytvoření plánů sociálně právní ochrany dítěte, které navazují na individuální plán 

ochrany dítěte sestavený příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí,   

 vytvoření podmínek pro zájmovou činnost dětí,  
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 spolupráci s proškolenými dobrovolníky (Maltézská pomoc), kteří se věnují jednotlivým 

dětem a také pomáhají zajišťovat akce pro děti mimo zařízení,  

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

 odbornou péči prostřednictvím sociální pracovnice, psycholožky a speciální pedagožky, 

 dle potřeby též zprostředkování zdravotních služeb (lékařská péče, fyzioterapie). 

ZDVOP tedy poskytuje dítěti v ohrožení komplexní péči, která zahrnuje materiální 

zabezpečení, ubytování, výchovně-vzdělávací a sociální péči. Další odborná péče je dítěti 

zprostředkována prostřednictvím specializovaných ambulancí. Rodičům dětí je také 

nabízena odborná podpora, a to formou ambulantních konzultací (praktický lékař pro děti a 

dorost, psycholožka, speciální pedagožka, fyzioterapeutka,) či formou ambulantního zácviku 

v péči o dítě. 

V roce 2021 bylo přijato do ZDVOP Šumperk celkem 16 dětí, ve věkovém rozmezí 1 rok 

– 16 let. Z uvedeného počtu bylo 14 dětí přijato na základě žádosti orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí (OSPOD) se souhlasem zákonného zástupce, z toho u 4 dětí bylo následně 

vydáno OS v Šumperku usnesení o nařízení předběžného opatření – předání do péče ZDVOP.  

Na základě dohody uzavřené se zákonným zástupcem a kladného vyjádření OSPOD, že přijetí 

do ZDVOP je důvodné, bylo přijato 1 dítě a 1 dítě bylo přijato na základě žádosti dítěte 

staršího 15 let a uzavřené dohody s dítětem starším 15 let. 

V počtu 16 přijatých dětí bylo pět sourozeneckých dvojic a jedna sourozenecká trojice.  

Dvanáct dětí mělo trvalé bydliště v Olomouckém kraji, dvě děti ve Zlínském kraji a dvě děti 

v Jihomoravském kraji. Polovina dětí spadala do kompetence Městského úřadu Šumperk. 

Žádné z uvedeného počtu dětí nebylo přijato do zařízení opakovaně.  

Provoz ZDVOP je realizován ve dvou bytových buňkách umístěných na jednom patře budovy, 

každá je určena pro 4 děti. Součástí bytové buňky je obývací pokoj, ložnice, sociální zařízení 

a společenská místnost.  

 

Osobní péči o děti svěřené do ZDVOP zajišťuje 8 pracovnic přímé péče, vždy jedna 

pracovnice pro maximálně 4 děti. Zaměstnanci ZDVOP se starají o děti ve 

dvanáctihodinových směnách a pro výkon této profese musí splňovat nejenom formální 

kvalifikační požadavky, ale také osobnostní předpoklady a každoroční účast na vzdělávacích 

akcích v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok. Témata seminářů jsou volena tak, aby 

získané poznatky a dovednosti byly pracovníky ZDVOP využitelné v praxi, případně rozšířily 

odborné kompetence pracovníků. 
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Právní stránku pobytu dítěte ve ZDVOP zajišťuje jedna sociální pracovnice, která plní 

ohlašovací povinnost vůči zřizovateli zařízení a také příslušnému orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí. Sociální pracovnice vede požadovanou spisovou dokumentaci a evidenci dětí, 

a to se všemi zákonnými náležitostmi. Spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany dětí, 

s rodiči, se soudy a krátce po přijetí dítěte sestavuje plán sociálně-právní ochrany dítěte, ve 

kterém stanoví postupné kroky týkající se práce s dítětem a jeho rodinou. Plán je pravidelně 

vyhodnocován a vytvářen plán nový. Velký důraz se klade na zachování kontaktu dítěte 

s biologickou rodinou, se spolužáky a kamarády. Z tohoto důvodu má zařízení nastaveno 

široké rozpětí návštěvních a vycházkových hodin: každý den od 8.30 hod. do 16.00 hod. 

Rodiče a další příbuzní si mohou požádat i o delší pobyt dítěte ve své domácnosti (např. 

týden), jejich žádost musí odsouhlasit orgán sociálně-právní ochrany dětí.  

Je-li to logisticky možné, dítě po přijetí do ZDVOP pokračuje v předškolní či školní docházce 

do stejné vzdělávací instituce jako před přijetím a také navštěvuje svého lékaře či 

psychologa, s cílem minimalizace změn pro dítě již tak se nacházející v náročné situaci.  

Z celkového počtu 16 nově přijatých dětí do ZDVOP bylo 11 dětí propuštěno do původní 

biologické rodiny. Dvě děti byly zatímně předány do péče cizí osoby, dvě děti přecházely do 

pěstounské péče na přechodnou dobu a jedno dítě bylo předáno do Dětského diagnostického 

ústavu v Olomouci. 

Ze zařízení byly dále propuštěny 3 děti, které byly přijaty do zařízení již v roce 2020. Dvě 

děti přecházely na pracoviště Dětského centra Ostrůvek v Olomouci (DD pro děti do 3 let) a 

jedno dítě bylo předáno do školského dětského domova.  

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

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

U většiny dětí (celkem 11) trval pobyt ve ZDVOP od jednoho do devíti dnů, čímž bylo 

naplněno poslání ZDVOP – zajištění okamžité, krátkodobé, krizové pomoci ohroženým 

dětem. Nejdelší pobyt činil u dvou sourozenců dvě stě čtyřicet dnů (soud nebyl schopen dříve 

důkazní řízení skončit). Průměrná délka pobytu dětí v režimu okamžité pomoci tak 

činila 49 dnů. 

Ke kompletní sanaci rodiny je často využíváno nabídky služeb neziskových organizací, 

center a azylových zařízení pro rodiče a děti. Rodiče mohou v našem zařízení využít též 

ambulantní psychologickou pomoc. Odborné konzultace a terénní podporu nabízí rodičům 

také speciální pedagožka dětského centra, která v rámci sjednané dohody může rodinu 

doprovázet i po odchodu dítěte ze zařízení.  

Pomoc při překonání krizové situace v rodině a návrat dítěte do původní biologické rodiny 

je základním cílem ZDVOP.  Během pobytu dítěte v zařízení je usilováno o zajištění takové 

péče, která by kopírovala prvky typické pro přirozené rodinné prostředí a zároveň 
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minimalizovala možnou traumatizaci dítěte z pobytu.  Respekt k právům dítěte a povinnosti 

vyplývající z právních norem se odrážejí ve vypracovaných standardech kvality, kterými se 

provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc řídí, a které jsou průběžně dle 

aktuálních potřeb a dle platné legislativy upravovány.  

 

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZDVOP  

 

Povinné vzdělávání proběhlo i přes náročnou epidemickou situaci způsobenou COVID-19 

v termínech, které byly naplánovány a dohodnuty, čímž se podařilo všem příslušným 

pracovníkům přímé péče i sociální pracovnici dosáhnout žádoucího rozsahu vzdělávání. 

Témata seminářů:  

 Jak žít a přežít v ženském kolektivu 

 Vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími 

 Práce s manipulativní rodinou klienta 

 Desatero úspěšné komunikace s rodinou uživatele sociálních služeb 

Kromě vzdělávacích akcí se pracovní tým účastnil také pravidelných supervizních setkání 

s externím odborníkem. Supervize byly zaměřeny na náročnost péče o umístěné děti 

školního věku, respektování nastavených pravidel, problematiku pěstounské péče na 

přechodnou dobu, vybrané kazuistiky, spolupráci s odbornými pracovníky zařízení 

(psycholožka, speciální pedagožka).   

 

STÁTNÍ PŘÍSPĚVEK NA DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC  

 

Státní příspěvek na děti vyžadující okamžitou pomoc byl přiznán měsíčně na základě 

skutečného pobytu dětí v režimu ZDVOP, přičemž při plném měsíčním pobytu je legislativně 

stanovena částka 22 800,00 Kč na jedno dítě.  

Státní příspěvek přijatý v roce 2021 na základě rozpočtových opatření zřizovatele činil 

celkem 623 200,00 Kč.  Byl plně proúčtován na osobní náklady zaměstnanců ZDVOP.   
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NEINVESTIČNÍ DOTACE PRO PROVOZOVATELE ZDVOP V  ROCE 2021 

 

Na za klade  vyhla s ene ho dotac ní ho r í zení  pro provozovatele ZDVOP na rok 2021 si nas e 

zar í zení  podalo z a dost o poskytnutí  dotace na dofinancova ní  ZDVOP. 

Dotace byla poskytnuta Dětskému centru Ostrůvek, p. o., se sídlem U dětského domova 269, 

779 00 Olomouc rozhodnutím č. j. MPSV-2021/168692-213/1 ze dne 10. 11. 2021 ve výši 

289 476,00 Kč.  Dotace byla v souladu s podmínkami dotační výzvy proúčtována na platy 

pracovnic přímé péče vč. odměn za dobu trvání ztížených pracovních podmínek v souvislosti 

s epidemií COVID-19 v roce 2021 a na související odvody na zdravotní a sociální pojištění. 

Dne 19. 1. 2022 bylo zasláno zřizovateli, tj. Olomouckému kraji, finanční vypořádání dotace. 

Všechny poukázané finanční prostředky byly vyčerpány. Vyúčtování neinvestiční dotace pro 

provozovatele ZDVOP bylo zasláno MPSV ve stanoveném termínu.  

VYÚČTOVÁNÍ STÁTNÍHO PŘÍSPĚVKU NA DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC A DOTACE 

ZDVOP ŠUMPERK –  DR. E. BENEŠE 13, 789 01 ŠUMPERK  ZA ROK 2021 

 

Měsíc Přijato 

Počet 

dětí 
Osobní 
výdaje Platy 

Sociální 

pojištění 

Zdravotní 

pojištění FKSP Kooper. 

  prům. celkem      

Prosinec 66 880,00 2,93 66 880,00 49 097,00 12 176,00 4 419,00 982,00 206,00 

Leden 51 680,00 2,27 51 680,00 37 939,00 9 409,00 3 414,00 759,00 159,00 

Únor 15 200,00 0,67 15 200,00 11 159,00 2 767,00 1 004,00 223,00 47,00 

Březen 3 040,00 0,13 3 040,00 2 232,00 553,00 201,00 45,00 9,00 

Duben 38 760,00 1,70 38 760,00 28 458,00 7 058,00 2 561,00 569,00 114,00 

Květen 110 960,00 4,87 110 960,00 81 469,00 20 204,00 7 332,00 1 629,00 326,00 

Červen 110 960,00 4,87 110 960,00 81 469,00 20 204,00 7 332,00 1 629,00 326,00 

Červenec 70 680,00 3,10 70 680,00 51 894,00 12 870,00 4 670,00 1 038,00 208,00 

Srpen 41 800,00 1,83 41 800,00 30 690,00 7 611,00 2 762,00 614,00 123,00 

Září 57 000,00 2,50 57 000,00 41 850,00 10 379,00 3 767,00 837,00 167,00 

Říjen 33 440,00 1,47 33 440,00 24 552,00 6 089,00 2 210,00 491,00 98,00 

Listopad 22 800,00 1,00 22 800,00 16 740,00 4 152,00 1 506,00 335,00 67,00 

Celkem 623 200,00 x 623 200,00 457 549,00 113 472,00 41 178,00 9 151,00 1 850,00 

            

Dotace  289 476,00 x 289 476,00 216 350,00 53 655,00 19 471,00 0,00 0,00 

             

Celkem 912 676,00 x 912 676,00 673 899,00 167 127,00 60 649,00 9 151,00 1 850,00 
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    Kvalita a bezpečí poskytované péče 

 

 

 

 

 

 

 

Dětské centrum Ostrůvek je akreditováno Spojenou akreditační komisí, o. p. s. na 

základě úspěšného akreditačního šetření v roce 2020 na dobu dalších 3 let, a to do 6. 

října 2023. 

Za koncepci a koordinaci procesu zvyšování kvality a bezpečí poskytované péče v souladu 

s akreditačními standardy Spojené akreditační komise České republiky odpovídá v Dětském 

centru Ostrůvek Rada kvality. Ta je zřízena jako poradní a výkonný orgán ředitelky zařízení. 

Úroveň kvality a bezpečí zdravotních služeb je systémově nastavena, interní dokumenty se 

pravidelně revidují a ověřují v praxi formou namátkových a plánovaných interních auditů, 

zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni a jejich znalosti a dovednosti ověřovány.  

Důležitou zpětnou vazbou úrovně kvality a bezpečí poskytovaných služeb pro vedoucí i 

řadové zaměstnance jsou dlouhodobé a krátkodobé indikátory kvality. 

 

DLOUHODOBĚ SLEDOVANÉ INDIKÁTORY KVALITY  

 

Dlouhodobě sledované indikátory kvality: 

1. Spokojenost klientů – dotazníky - ambulance pro děti a dorost, rehabilitační péče, 
dětský stacionář  

2. Spokojenost zaměstnanců – dotazník  

3. Monitoring stížností /pochval – přijetí opatření na základě vyhodnocení  

4. Monitoring nežádoucích a mimořádných událostí – přijetí opatření na základě 
vyhodnocení  

5. Nozokomiální nákazy – analýza, prevence  

6. Závěry interních auditů  
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KRÁTKODOBĚ  SLEDOVANÉ INDIKÁTORY KVALITY  

 

Krátkodobě sledované indikátory kvality pro rok 2021: 

1. Sledování ošetřovatelské péče – náhradní formy výživy  

2. Dodržování nastavených protiepidemiologických opatření 

 

VYHODNOCENÍ VYBRANÝCH DLOUHODOBÝCH INDIKÁTORŮ KVALITY  

Monitoring stížností a pochval  

V roce 2021 nebyla přijata žádná stížnost ani pochvala.   

 

Monitoring nežádoucích událostí  

V roce 2021 bylo evidováno 10 nežádoucích událostí v zařízení, z toho 7 nežádoucích 

událostí se stalo na pracovišti A, po jedné nežádoucí události na pracovištích C, D, E.  

Struktura nežádoucích událostí:  

• 5 u dětí, 3 u zaměstnanců a jedna u studenta, 

• 1 na majetku.  

Došlo tak k absolutnímu nárůstu počtu oproti roku 2020 o tři události. 

Hlášení nežádoucích událostí bylo vždy podáno ředitelce a byla navržena nápravná opatření, 

jejichž realizace byla následně auditována. Výstupem jsou vždy preventivní opatření 

k minimalizaci nežádoucích událostí. 

 

Nozokomiální nákazy  

Výskyt nozokominálních nákaz (NN) v roce 2021 potvrzuje dominanci respiračních nákaz, 

tak jako v minulých letech. Z celkového počtu 70 nozokomiálních nákaz bylo 60 respiračních, 

což je 86 %, přičemž v roce 2020 tento podíl činil 74 %.   

Výskyt a počty NN ovlivnila celková epidemiologická situace spojená s COVID-19, zvyšující 

se podíl vakcinace zaměstnanců, přísné nošení ochranných osobních pomůcek, hygiena 

rukou, důsledná izolace nemocných dětí, karantény personálu i zákaz návštěv do centra 

v době vrcholů nákazy. V neposlední řadě bylo důležitým faktorem také preventivní 

testování antigenními testy a přijatá aktuální organizační a personální opatření. 
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Zdravotní stav chronicky nemocných a zdravotně postižených dětí se v mnoha případech 

věkem zhoršuje, což se projevuje na jejich snížené odolnosti vůči akutním virovým infekcím, 

u tracheostomovaných dětí s ohledem na otevřené dýchací cesty zhoršením zdravotního 

stavu – onemocnění respiračního charakteru. 

Díky kvalitní ošetřovatelské a fyzioterapeutické péči nebyly zaznamenány u dlouhodobě 

hospitalizovaných, imobilních a inkontinentních starších dětí žádné případy dekubitů, ani 

traumatologických lézí vznikajících často při manipulaci s dystrofickými a spastickými dětmi 

s prokazatelnou osteoporózou. 

 

Závěry interních auditů  

V roce 2021 bylo provedeno celkem 12 plánovaných auditů. S ohledem na současnou 

epidemiologickou situaci byly 2 audity zaměřeny na oblast bezpečného prostředí a upevnění 

a zdokonalení postupů zabraňujícím šíření infekčních onemocnění. Při šetření o dodržování 

opatření proti šíření nozokomiálních nákaz byl shledán malý nedostatek, který byl posléze 

odstraněn. Stanovená kritéria pro bezpečné nakládání s infekčním odpadem byla plněna.   

V oblasti péče o zaměstnance byly auditovány postupy při přijetí nového zaměstnance a 

plnění adaptačního procesu. Dále byl proveden bezpečnostní audit a znalost 

standardizovaných postupů při nežádoucích událostech a pracovních úrazech. 

Pro upevnění kvality poskytované péče bylo prošetřeno dodržování interdisciplinárních 

postupů jako je příjem, překlad, propuštění, pobyt matky, postup při nepřítomnosti lékaře. 

Dále bylo prozkoumáno dodržování standardů pro správné vedení a bezpečné ukládání 

zdravotnické dokumentace, hospodaření s léčivy, kontrolu zdravotnických přístrojů a 

dodržování vybraných postupů týkajících se stravování. 

Při auditním šetření v těchto oblastech byly zaznamenány pouze drobné nedostatky, které 

byly ihned na pracovišti odstraněny. 

Personál byl dále prověřen ve znalostech kardiopulmonální resuscitace. Znalost správných 

postupů při resuscitaci byla upevněna následným školením KPR. 
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VYHODNOCENÍ KRÁTKODOBÝCH INDIKÁTORŮ  KVALITY SLEDOVANÝCH V  ROCE 2021 

 

1. Sledování ošetřovatelské péče – náhradní formy výživy 

U sledování poskytované ošetřovatelské péče jsme se zaměřili na dodržování správného 

postupu při sondování a při výměně NGS (nasogastrická sonda) a PEG (perkutánní 

endoskopická gastrostomie) na výskyt případných komplikací a na provedení záznamu do 

příslušné dokumentace. Na pracovišti A se poskytovala péče 3 dětem s NGS a 12 dětem s 

PEG, na C 0, na pracovišti D 1 dítěti a na pracovišti E 1 dítěti s NGS a 2 dětem s PEG. U všech 

dětí byly pravidelně hodnoceny ukazatele poskytované péče. Správný postup sondování a 

výměny NGS byl vždy dodržen, komplikace se nevyskytly u žádného dítěte a záznamy do 

příslušné dokumentace byly provedeny správně.  

Cílem tohoto indikátoru je kvalitní péče o NGS a PEG, eliminace komplikací a spokojené, 

nasycené a prospívající dítě. 

 

2. Dodržování nastavených protiepidemiologických opatření 

Pro zhodnocení tohoto indikátoru kvality byla stanovena tato hodnotící kritéria:   

✓ Dodržování nošení ochranných prostředků dýchacích cest v souladu 

s vydanými opatřeními 

✓ Zvýšená frekvence provádění dezinfekce rukou  

✓ Přezouvání obuvi při opuštění pracoviště  

✓ Používání ochranných pomůcek při přípravě dezinfekčního roztoku  

Stanovená kritéria byla hodnocena pravidelně každý týden příslušným vedoucím 

zaměstnancem na každém pracovišti. Dle zjištěných výsledků byla opatření vždy 

dodržována. 

Cílem tohoto indikátoru je eliminace přenosu nákazy, ochrana zaměstnanců, umístěných 

dětí i dalších klientů. 
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Hospodaření a financování 

Rozpočet 2021 

Celkový rozpočet na rok 2021 byl schválen ve výši 63 839 tis. Kč v nákladové části,  

63 913 tis. Kč ve výnosové části. 

Zřizovatelem byl schválen rozpočet v příspěvků těchto položkách, včetně změn v průběhu 

roku v souladu se schválenými rozpočtovými opatřeními: 

 

PŘÍSPĚVKY ZŘIZOVATELE V TIS. KČ 

Příspěvek Schválený Změna Upravený 

na provoz 1 277 -- 1 277 

na provoz – mzdové nákl. 53 622 + 4 266 57 888 

odpisy 1 335          + 934 2 269 

CELKEM   56 234                 + 5 200 61 434 

 

Příspěvek na provoz byl čerpán ve výši 977 000,00 Kč, ve finančním vypořádání byla vrácena 

částka 300 000,00 Kč. 

Příspěvek na provoz-mzdové náklady byl proúčtován v plné výši 57 887 616,00 Kč. 

Příspěvek na provoz-odpisy byl proúčtován ve výši 2 269 254,00 Kč, v rámci finančního 

vypořádání bylo vráceno 164,00 Kč. 

Příspěvek na nátěr střechy budovy A ve výši 140 000,00 Kč byl plně proúčtován. 

Investiční příspěvek na akci Výměna plynových kotlů – budova B ve výši 877 000,00 Kč byl 

plně proúčtován. 

V rámci pojistného plnění bylo přijato 9 690,00 Kč na pořízení nového televizoru (pojistná 

událost – prasklá obrazovka). 

Usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/21/50/2021 ze dne 17. května 2021 bylo 

schváleno navýšení rozpočtu o částku 5 030 108,- Kč. Jednalo se o neinvestiční prostředky 

na rok 2021 poskytnuté na základě rozhodnutí MZ ČR č. j. MZDR 15422/2021-4/CAU ze dne 
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19. dubna 2021, které byly určeny na „Dotační program na podporu mimořádného 

finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií 

COVID-19 pro rok 2021“. 

V souladu se stanovenými podmínkami byly vyplaceny mimořádné odměny včetně odvodů 

s výplatou za měsíc květen 2021 v celkové výši 4 453 209, 70 Kč. Nevyčerpaná dotace ve 

výši 576 898,30 Kč byla vrácena na účet zřizovatele dne 19. 1. 2022. 

 

Státní příspěvek na děti vyžadující okamžitou pomoc – z rozpočtu MPSV 

 

Státní příspěvek přijatý na základě rozpočtových opatření v roce 2021 činil 623 200,00 Kč a 

byl proúčtován na platy pracovnic přímé péče včetně souvisejících odvodů. 

 

Výnos státního příspěvku na děti vyžadující okamžitou pomoc za leden–prosinec činil dle 

skutečného nároku odvozujícího se od počtu dětí a počtu dnů ve ZDVOP 557 840,00 Kč. 

Rozdíl mezi výnosy a skutečnými příjmy tedy činí 65 360,00 Kč. 

 

Rozhodnutím MPSV-2021/168692-213/1 ze dne 10. 11. 2021 byla přiznána pro ZDVOP 

Šumperk dotace ve výši 289 476,00 Kč. Plně byla proúčtována na platy pracovnic přímé 

péče včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění. 

 

Blíže viz kapitola Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 

 

 

Výnosy z vlastní činnosti a ostatní výnosy 

Výnosy z vlastní činnosti jsou tvořeny především výnosy za výkony a kapitační platby od 

zdravotních pojišťoven, hrazených na základě aktuálních smluvních vztahů 

v odbornostech praktický lékař pro děti a dorost, fyzioterapie a klinická psychologie.  

V roce 2021 se podařilo tuto výnosovou položku díky rozšíření péče, navýšenému objemu 

testování klientů i zaměstnanců navýšit na 7 143 tis. Kč, což bylo o 52 % více než v roce 

2020. 

Vlastní výnosy ve výši 8 437 tis. Kč zahrnují také příjmy od zákonných zástupců za 

poskytované služby, platby za zápůjčky monitorů dechů a kojeneckých vah, úhradu 

provozních nákladů v Dětském stacionáři na základě smluvního vztahu od ZŠ a MŠ 

logopedické. 
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Dětskému centru Ostrůvek byly stanoveny závazné ukazatele pro rok 2021 včetně změn 

během roku, schválené Radou Olomouckého kraje v členění: 

ZÁVAZNÉ UKAZATELE  

Ukazatel Schválený  Upravený Skutečnost Plnění  

Limit mzdových 

prostředků 

40 064 000,- 47 270 549,- 47 270 486,- 100,00 % 

Odvod z Fondu investic 1 268 000,- 

 

   2 202 418,- 2 202 418,- 100,00 % 

Průměrný přepočtený 

počet zaměstnanců 

94,70 - 91,87 97,01 % 

Z výše uvedeného je zřejmé, že závazné ukazatele byly dodrženy. 

 

ČERPÁNÍ ROČNÍHO ROZPOČTU V  HLAVNÍ ČINNOSTI  V KČ  

NÁKLADY – HLAVNÍ ČINNOST 

• Rozpočet – upravený 73 739 142,00  

• Skutečné  74 392 406,37 

 

Skutečné náklady činí 101 % upraveného rozpočtu na rok 2021. 

 

VÝNOSY – HLAVNÍ ČINNOST 

• Rozpočet – upravený   73 793 142,00 

• Skutečné  75 233 070,85 

 

Skutečné výnosy činí 102 % upraveného rozpočtu na rok 2021. 
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Graf č. 1: Struktura výnosů v roce 2021 

 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST  

 

Doplňková činnost pro rok 2021 byla rozpočtována v nákladové části ve výši 530 000,00 Kč, 

skutečnost ve sledovaném období činila 201 661,64 Kč, což je pouze 38 % ročního rozpočtu.  

Výnosy byly rozpočtovány ve výši 550 000,00 Kč, skutečnost 218 797, 00 Kč, což je 40 % 

ročního rozpočtu. Rozpočtovaný zisk činil 20 000,00 Kč, přičemž byl reálně dosažen ve výši 

17 135,36 Kč, tj. 86 % plnění.  

Doplňkovou činnost - praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů jsme v roce 

2021 zajišťovali pro 4 smluvní partnery, kteří dodávali minimum objemu prádla k vyprání. 

Denní pobyt pro děti do 3 let – byl v začátkem roku 2021 zahájen v nové přístavbě objektu 

na Dolní Hejčínské 35 v Olomouci, která nabízí dětem nové a příjemné zázemí. Péči jsme 

poskytovali na základě smluvního vztahu 11 dětem. 

Obě doplňkové činnosti byly provozovány omezené míře s ohledem na výpadky z důvodu 

karanténních opatření či nařízení souvisejících s vyhlášeným nouzovým stavem.   

 

87%
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VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  

 

Výsledek hospodaření za rok 2021 vykazujeme kladný v celkové výši 857 799,84 Kč, 

z toho: 

• v hlavní činnosti ziskový ve výši 840 664,48 Kč 

• v doplňkové činnosti ziskový 17 135,36 Kč, z toho: 

 

✓ praní prádla ve výši 3 367,00 Kč 

✓ denní pobyt pro děti do 3 let 13 768,36 Kč 

  

Daňová povinnost za rok 2021 na základě sestaveného přiznání k dani z příjmů právnických 

osob nevznikla. 

 

FONDY 

FOND INVESTIC  

 

Počáteční stav fondu investic k 1. 1. 2021 byl nulový.  

Tvorba ve výši 3 522 429,65 Kč zahrnuje: 

 Odpisy dlouhodobého majetku ve výši 2 270 081,00 Kč  

 Investiční příspěvek zřizovatele – na investiční akci:  

- Výměna plynových kotlů – budova B ve výši 877 000,00 Kč 

 

 Schválený převod z rezervního fondu ve výši 375 348,65 Kč 

Čerpání v celkové výši 3 522 429,65 Kč zahrnuje: 

 Odvod z fondu investic zřizovateli 2 202 418,00 Kč 

 Výměna plynových kotlů – budova B (technické zhodnocení) ve výši 928 485,00 

 Pořízení a instalace serveru – budova B ve výši 288 784,65 Kč 

 Opravy a údržba nemovitého majetku – výmalby interiérů 102 742,00 Kč 

Konečný zůstatek fondu investic k 31. 12. 2021: 0,00 Kč. 
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FOND ODMĚN  

 

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

hospodaření.  Počáteční zůstatek k 1. 1. 2021 činil 33 630,00 Kč. Z fondu byla proúčtována 

pouze odměna přiznaná na základě ziskové doplňkové činnosti ředitelce ve výši 5 000,00 Kč. 

Zůstatek fondu k 31. 12. 2021 činí 28 630,00 Kč. 

 

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB  

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2021 činil 226 583,56 Kč. 

Příděl za rok 2021 ve výši 2 % zúčtovaných platů – 933 143,94 Kč. 

Čerpání ve výši 912 391,00 Kč bylo v souladu se Zásadami tvorby a čerpání FKSP na rok 
2021: 

 příspěvky na stravování 125 508,00 Kč, 

 sociální výpomoc 10 000,00 Kč, 

 příspěvek na penzijní připojištění 284 215,00 Kč 

 příspěvek na dovolenou, rekreaci 263 615,00 Kč 

 příspěvek na optické pomůcky 174 853,00 Kč 

 příspěvek na dentální hygienu a zubní péči 16 500,00 Kč 

 příspěvek na vzdělávání 30 500,00 Kč 

 kultura, tělovýchova, sport 7 200,- Kč 

Zaměstnanci si měli možnost dle svého osobního výběru čerpat příspěvky (mimo příspěvku 

na stravování) v celkové výši 8 500,- Kč v rámci individuálního účtu. 

Konečný účetní stav fondu k 31. 12. 2021 činí 247 336,50 Kč. 

 

FOND REZERVNÍ  

Fond rezervní tvořený ze zlepšeného VH 

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2021 činil 254 199,43 Kč.   

V roce 2021 byl proveden zřizovatelem schválený příděl ze zlepšeného výsledku 

hospodaření za rok 2020 ve výši 536 089,47 Kč.  

Čerpání celkem 375 348,65 Kč (schválený převod do fondu investic): 
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 Pořízení a instalace serveru – budova B ve výši 288 784,65 Kč 

 Dofinancování – výměna plynových kotlů – budova B ve výši 51 485,00 Kč (vč. 

projektové dokumentace) 

 Malování interiérů – dofinancování ve výši 35 079,00 Kč  

  

Stav k 31. 12. 2021 činí 414 940,25 Kč. 

Fond rezervní tvořený z ostatních titulů 

Počáteční stav k 1. 1. 2021 ve výši 2 022 526,73 Kč. 

Tvorba - finanční dary přijaté během roku 2021 od sponzorů a dárců ve výši 233 800,00 Kč. 
Čerpání fondu nebylo realizováno. 

Konečný stav fondu k 31. 12. 2021 je 2 256 326,73 Kč. 
 

Stav pohledávek a závazků  

Pohledávky - odběratelé k 31. 12. 2021 vykazujeme ve výši 414 444,54 Kč a závazky – 

dodavatelé 377 204,39 Kč.   Závazky po lhůtě splatnosti neevidujeme. 

 

HOSPODAŘENÍ S  MAJETKEM 

Nemovitý majetek  

Organizace provozuje činnost v 5 budovách, z toho jsou 4 v Olomouci a 1 v Šumperku. 

Budovy jsou průběžně opravovány a udržovány.  

Dopravní prostředky 

Dětské centrum Ostrůvek disponovalo 6 osobními automobily.  

PRACOVIŠTĚ OLOMOUC 

NÁZEV  DATUM POŘÍZENÍ 

Dacia Logan Combi 26. 11. 2008 

Škoda Fabia Sedan 24. 6. 2002 

Přívěsný vozík za auto 16. 5. 2017 

Osobní automobil Peugeot Boxer  19. 11. 2019 

Škoda Fabia Combi  23. 6. 2001 
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PRACOVIŠTĚ ŠUMPERK 

NÁZEV DATUM POŘÍZENÍ 

Peugeot Expert 18. 12. 2007 

Škoda Rapid 11. 3. 2014 

Přívěsný vozík za auto 2. 12. 2004 

 

Výpočetní technika 

Průběžně bylo obnoveno 5 PC včetně základního programového vybavení, tak, aby byly 

zajištěny primárně důležité předpoklady pro práci. 

VYBAVENÍ PRACOVIŠŤ K 31. 12. 2021 

DRUH PRACOVIŠTĚ 
OLOMOUC 

PRACOVIŠTĚ ŠUMPERK CELKEM 

PC stolní 24 12 36 

PC - notebook 3 7 10 

Tiskárny, kopírky 27 14 41 

Server 1 1 2 

 

 

Významné přírůstky majetku  

 

 Dary věcné byly přijaty v roce 2021 v celkové hodnotě 221 145,36 Kč. Jednalo se o 

oblečení, povlečení, hračky, didaktické a rehabilitační pomůcky, cukrovinky, 

kojeneckou vodu, DVD přehrávač, fotoaparát, sedačky do automobilu, řídící a filtrační 

jednotku k bazénu, kočárek.  

 

 Pořízení elektrického sporáku s troubou v hodnotě 37 242,47 Kč. 
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 Pořízení multifunkčního zařízení v hodnotě 10 769,00 Kč. 

 

 Pořízení APC Smart UPS v hodnotě 36 163,27 Kč k zajištění překlenutí výpadku 

elektrického proudu pro důležité zdravotnické přístroje. 

 

 Pořízení koncentrátoru kyslíku v hodnotě 29 900,00 Kč. 

 

 Pořízení pulzního oxymetru v hodnotě 24 086,02 Kč. 
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    Zaměstnanci a platy    

STAVY ZAMĚSTNANCŮ K  31. 12. 2021 

Kategorie zaměstnanců Fyzický stav Přepočtený stav 

Zdravotničtí 
zaměstnanci 

Lékaři 4 2,35 

Klinická   
psycholožka/psycholožka 

2 1,80 

Vedení ošetřovatelského 
úseku 

8 8,00 

Fyzioterapeutky 4 3,75 

Dětské/všeobecné sestry 46 45,38 

Zdravotně-sociální 
pracovnice 

1 0,60 

Ošetřovatelky 3 3,00 

CELKEM zdravotničtí zaměstnanci 68 64,88 

  Speciální pedagožka 2 2,00 

  Sociální pracovnice 2 2,00 

THP 

Ředitelka 1 1,00 

Správce 2 2,00 

Finanční účetní 1 1,00 

Mzdová účetní 1 1,00 

Administrativní pracovnice 
Šumperk 

1 1,00 

Asistentka řed./personalistka 1 1,00 

CELKEM THP 7 7,00 

Provozní 
zaměstnanci 

Kuchařky 3 2,30 

Pomocnice 12 12,00 

Prádelská 2 2,00 

Skladnice 1 1,00 

Domovník 2 2,00 

CELKEM provozní zaměstnanci 20 19,30 

CELKOVÝ STAV ZAMĚSTNANCŮ 99 95,18 

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců za rok 2021 činil: 91,87. 
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Roc ní  pru me rny  pr epoc teny  evidenc ní  poc et zame stnancu  v hlavní  c innosti byl schva len ve 

vy s i 94,70.  

Neplne ní  pla nu (systemizace poc tu zame stnancu ) je da no nenaplne ní m pla novane ho stavu 

os etr ovatelske ho persona lu a niz s í mi u vazky na z a dost zame stnancu . 

K 1. 1. 2021 bylo v De tske m centru Ostru vek zame stna no 94 zaměstnanců, z c ehoz  bylo 88 

z en. V mimoevidenc ní m stavu byla 1 zame stnankyne , ktera  c erpala rodic ovskou dovolenou. 

Stav zame stnancu  k 31. 12. 2021 se zvýšil na 99, z toho je 93 z en.  V mimoevidenc ní m stavu 

byly 2 zame stnankyne , jedna c erpala rodic ovskou dovolenou a druha  mater skou dovolenou. 

Z celkove ho poc tu 99 zame stnancu  je 68 zdravotnicky ch pracovní ku , 2 socia lní  pracovnice, 2 

specia lní  pedagoz ky, 7 THP a 20 provozní ch zame stnancu .  

 

 

 

Graf č. 2 Struktura zaměstnanců dle kategorií 

 

V roce 2021 nastoupilo do De tske ho centra Ostru vek 17 zame stnancu , pracovní  pome r 

ukonc ilo 12 zame stnancu .  

V souvislosti s otevr ení m pracovis te  C, Dolní  Hejc í nska  35 - byl doplne n stav zame stnancu  

dle pla nu k zajis te ní  provozu. 

 

69%

2%

2%

20%

7%

zdravotničtí zaměstnanci sociální pracovnice speciální pedagožky

provozní zaměstnanci THP
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Graf č. 3 Struktura dle doby trvání pracovního poměru zaměstnanců  

 

Prohlubování a zvyšování kvalifikace 

V ra mci zvys ova ní  kvalifikace – získání specializované způsobilosti k výkonu povolání 

klinického psychologa – pokrac ují  obe  psycholoz ky (z pracovis te  Olomouc a pracovis te  

S umperk) ve specializac ní m vzde la va ní  k vy konu povola ní  klinicke ho psychologa. 

V ra mci rozs í r ení  kvalifikace a zí ska ní  zpu sobilosti absolvova ní m kurzu – Aplikace vývojové 

kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku pokrac ovala v dals í ch c a stech 

kurzu fyzioterapeutka z pracovis te  v Olomouci.  

Do specializac ní ho vzde la va ní  „Všeobecná sestra – ošetřovatelská péče v pediatrii“ byly 

zar azeny tr i sestry z pracovis te  v Olomouci. 

U c ast zdravotnicky ch zame stnancu  na odborny ch externí ch akcí ch v roce 2021 byla z c a sti 

omezena pro nepr í znivou epidemiologickou situaci. Ne ktere  konference a semina r e 

probe hly, jine  byly zrus eny nebo probe hly on-line. 

 

❖ Prakticka  endokrinologie a obezitologie – on-line 

❖ De tska  gastroenterologie – on-line 

❖ Na lez itosti povinne  zdravotnicke  dokumentace – on-line 

❖ Desatero u spe s ne  komunikace s rodinou uz ivatele socia lní ch sluz eb – on-line 

❖ Pediatricky  kongres s mezina rodní  u c astí  – Hradec Králové 

❖ Pra ce s impulzivní m chova ní m a ADHD – Praha 

41%

11%

22%

7%

19%

do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let nad 20 let
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❖ Konference paliativní  pe c e – Brno 

❖ Kongres pediatrů - 37. dny praktické a nemocniční pediatrie – Olomouc 

❖ Týmová práce – prevence rizik ve zdravotnictví - Praha 

 

Odborní  administrativní  pracovní ci se zu c astn ovali por a dany ch s kolení  a semina r u , pozde ji 

take  on-line formou z pracovis te . 

Realizovane  kontinua lní  vzde la va ní  formou semina r u , kurzu , odborny ch setka ní  i 

specializac ní ho vzde la va ní  je pr í nosem jak pro zame stnance, tak pro zame stnavatele. 

 

Péče o zaměstnance 

V souladu se Za sadami tvorby a c erpa ní  FKSP na rok 2021 byl zame stnancu m poskytova n: 

 pr 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 8 500,- Kc  byly poskytnuty pr í spe vky na 

penzijní  pr ipojis te ní , rekreaci nebo la zen skou le c bu, dioptricke  bry le, preventivní  

pe c i na u seku denta lní  hygieny a da le na jazykove  a za jmove  vzde la va ní .  

 

Přehled o vývoji mzdových nákladů a průměrného platu 

V na vaznosti na novelu nar í zení  vla dy c . 603/2020 Sb., ktera  me nila nar í zení  vla dy c . 

341/2017 Sb., o platovy ch pome rech zame stnancu  ve ver ejny ch sluz ba ch a spra ve , ve zne ní  

pozde js í ch pr edpisu  bylo realizova no od 1. 1. 2021 navy s ení  platovy ch tarifu  u 

zdravotnicky ch zame stnancu .  

Pru me rny  vy de lek byl ovlivne n take  vyplacení m odme n v souladu s „Dotačním programem 

na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče 

v souvislosti s epidemií COVID-19 pro rok 2021“ a prostředky poskytnutými zdravotními 

pojišťovnami na ohodnocení zaměstnanců v ambulancích v souladu s kompenzační 

vyhláškou. 
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VY VOJ MZDOVY CH NA KLADU  A PRU ME RNE HO PLATU 

Ukazatel Rok 2020 Rok 2021 
Index 

2021/ 2020 

Platy vč. OON 41 715 240,-  47 384 893,- 1,14 

Platy 41 255 567,- 46 657 197,- 1,13 

OON 459 673,-  727 696,- 1,58 

Odstupné 0,- 0,- x 

Průměrný plat 39 981,-  42 322,- 1,06 
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    Kontrolní činnost   

EXTERNÍ KONTROLY  

POŘ. 
ČÍS. 

KONTROLNÍ ORGÁN ZAMĚŘENÍ KONTROLY TERMÍN VÝSLEDEK  

KONTROLY  

1 Krajská 
hygienická stanice 
Olomouckého 
kraje 

PLDD – proočkovanost 
za rok 2020  

 13. 5. 2021 Bez porušení a 
nedostatků 

 

2 Oborový svaz 
zdravotnictví a 
sociální péče ČR 

 

Kontrola bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, 
stavu pracovního 
prostředí a pracovních 
podmínek 

8. 6. 2021 Bez porušení a 
nedostatků 

3 

 

 

Krajská 
hygienická stanice 
Olomouckého 
kraje 

Kontrola – péče o děti 
do 3 let v denním 
režimu  

15. 6. 2021 Bez porušení a 
nedostatků 

4 

 

 

Krajská 
hygienická stanice 
Olomouckého 
kraje 

Kontrola – stravovací 
služby  

15. 6. 2021 Bez porušení a 
nedostatků 

5 Všeobecná 
zdravotní 
pojišťovna ČR 

 

Kontrola preskripce 25. 6. 2021 Zjištěno 1x 
překročení limitu 
inkontinenčních 
pomůcek 

6 Hasičský 
záchranný sbor 
Olomouckého 
kraje 

 

Kontrola dodržování 
povinností stanovených 
předpisy o požární 
ochraně 

7. 9. 2021 1 nedostatek, 
v termínu 
odstraněn 
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    Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.  

 

Ve smyslu ustanovení § 18, odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Dětské centrum Ostrůvek, p. o., 

výroční zprávu za rok 2021 o své činnosti v oblasti poskytování informací. 

a)1. Počet podaných žádostí o informace - písemná 1 

    2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 

c) Přezkoumání zákonnosti rozhodnutí soudem 0 

d) Poskytnuté výhradní licence 0 

e) Stížnosti podané podle §16a citovaného zákona 0 

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0 

 

Žádost o informaci byla předána písemnou formou, jednalo se o vyžádání údajů ve věci 

odpadového hospodářství. Na žádost bylo písemně odpovězeno. 
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Investiční a provozní činnost  

  

INVESTICE A TECHNICKÁ ZHODNOCENÍ  

 

Investice byly realizovány v souladu se schváleným plánem na rok 2021 a vzniklou havarijní 

situací s rizikem zajištění bezpečnosti informačního systému. 

Byla realizována doaktivace akce – Dětské centrum Ostrůvek – Přestavba budovy C na 

zařízení rodinného typu   z důvodu vynětí pozemku z půdního fondu v hodnotě 229 173,00 

Kč.  

REALIZOVANÉ INVESTICE  

DRUH INVESTICE 

 

CENA 

Výměna plynových kotlů – budova B, Olomouc 

Plánováno, hrazeno zřizovatelem ve výši 877 000,- a z fondu investic na 

základě schváleného převodu z rezervního fondu ve výši 51 485,-. 

 

928 485,00 Kč 

 

Pořízení a instalace serveru – budova B, Olomouc 

Aktuálně – havarijní stav – hrazeno z fondu investic na základě 

schváleného převodu z rezervního fondu. 

  288 784,65 Kč 

  

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH OPRAV A UDRŽOVÁNÍ 

 

NÁZEV AKCE 

                            

                      CENA 

Malování interiérů – Olomouc, Šumperk, z vlastních 
zdrojů. 

                      102 742,00 Kč 

Nátěr střechy – budova A, Olomouc 

Hrazeno z příspěvku zřizovatele 140 000,- Kč 

 a z vlastních zdrojů 82 600,- Kč. 

                     222 600,00 Kč 
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VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  MALÉHO ROZSAHU  

 

Dětské centrum Ostrůvek realizovalo během roku 2021 pouze 2 veřejné zakázky malého 

rozsahu: 

1. Výměna plynových kotlů – budova B  

2. Nátěr střechy – budova A  

 

ÚČASTNICKÉ SMLOUVY   

 

Pro rok 2021 i v průběhu roku byly uzavřeny účastnické smlouvy, kterými jsme se připojili 

k rámcovým smlouvám uzavřeným Olomouckým krajem v rámci výběrových řízení 

zřizovatele jako centrálního zadavatele v těchto komoditách: 

✓ Poskytnutí mobilních telekomunikačních služeb 

✓ Výpočetní technika s náhradním plněním 

✓ Kancelářský papír s náhradním plněním 

✓ Odpadové hospodářství na období 2021-2023 (pracoviště Šumperk) 

Dále jsme se připojili k dynamickému nákupnímu systému v nákupu osobních ochranných 

pomůcek (respirátory, rukavice, jednorázové obleky, štíty). 
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Sponzoři a dárci 

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

dobrovolníkům za přízeň, podporu a spolupráci v roce 2021. 

 

 ADM Olomouc, s. r. o. 

 Anděl Zbyněk  

 Brož Jiří, Mgr. – Praha  

 Buildsys, a. s. – Brno  

 CeramTec Czech Republic, s. r. o. – Šumperk 

 Čechák holding, s. r. o. – Olomouc 

 Daubnerová Marie – Olomouc  

 Dedecius Zdeněk, Ing. – Šumperk 

 Divadlo na Šantovce - Olomouc  

 Dobré místo pro život – Olomouc  

 Dosoudil Josef, Ing.  

 Europ Assistance ČR, s. r. o. 

 Fiala Jan 

 Gavura Milan – Kožušany  

 Hasiči – Olomouc 

 Hemala Miroslav – Bohuňovice-Lhotka  

 Horák Dalibor, Mgr. – Olomouc  

 Hroší stavby, a. s. - Olomouc 

 Hupková Iva – Olomouc  

 Charing Cross Scientific, a. s. – Praha  

 Kadula Šimon – Březce 

 Kruh přátel šumperského dětského sboru – Šumperk  

 Křemečkovi – Podkopná Lhota 

 Lékárna Rena Olomouc, s. r. o. – Olomouc  

 Lukešová Pavlína - Praha 

 Magistrát města Olomouce – odbor životního prostředí  
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 Maltézská pomoc, o. p. s. – Olomouc  

 Manželé Němečkovi 

 Matusovi, Eduard a Jana 

 Mayer Tomáš, Ing. – Olomouc  

 Medical Union, s. r. o. – Praha  

 Měsíc Radim - Olomouc 

 Milatová Lenka – Bystrovany 

 Míša Libor  

 Moped, s. r. o. – Olomouc  

 Moundfield, a. s.  – Olomouc  

 Nadace Malý Noe – Olomouc 

 Nadace rodiny Morávkových - Olomouc 

 Nadační fond Albert – Praha 

 Nastoupil Přemysl – Horka nad Moravou 

 Navrátilová Kateřina s přáteli – Olomouc 

 Nutrend D. S., a. s. – Olomouc  

 One3D, s. r. o. – Mohelnice  

 PMT Stav CZ, s. r. o. – Olomouc  

 Pohle Hana, Ing. – Bělkovice-Lašťany  

 Rodina Severova – Olomouc  

 Siemens, s. r. o. – Mohelnice  

 Šmerdová Veronika 

 Tomanon Works, s. r. o. – Praha  

 Usnul Milan, JUDr. – Praha  

 Waldorfská iniciativa – Olomouc  

 Wiedermann Mario 

 Zemánková Monika – Olomouc 
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Závěr  

V souvislosti s novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, která se 

dotkla také zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, bylo nutné v závěru roku 2021 

zahájit úpravy některých vnitřních směrnic a standardních postupů tak, aby odpovídaly 

legislativním požadavkům účinným od 1. 1. 2022.  

Nově je zde mimo jiné přeformulována cílová skupina dětí, kterým poskytují péči dětské 

domovy pro děti do tří let. Dle nového znění jsou zdravotní služby a zaopatření poskytovány 

dětem zpravidla do 3 let věku, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování zdravotní péče ve 

formě lůžkové péče a které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zejména dětem týraným, 

zanedbávaným, zneužívaným anebo dětem zdravotně postiženým. 

Legislativně se tak ukotvuje omezení předávání dětí do 3 let do ústavních zařízení a 

podmínky umísťování výše uvedených dětí. 

Vnímáme tuto změnu s vědomím nutnosti reagovat na potřeby ohrožených dětí a jejich 

rodin. Spolupracujeme se všemi zainteresovanými orgány a organizacemi s tím, že můžeme 

nabídnout odborné a podpůrné činnosti s ohledem na jedinečnost každého případu tak, aby 

děti mohly zůstat ve své biologické rodině či jim byla nalezena rodina náhradní. 

Rok 2021 byl opět rokem, který zasáhl všechny oblasti života z důvodu opakujících se a 

kulminujících vln epidemie. Dětské centrum Ostrůvek nebylo výjimkou. Fakt, že jsme se 

všichni snažili pracovat s realitou, ale nezapomínat na život ve všech jeho barvách, dokladují 

i aktivity konané ve spolupráci s dobrovolníky Maltézské pomoci, ozdravný pobyt pro 16 

dětí s doprovodem v Luhačovicích, cílené vycházky dětí na kulturní a sportovní akce, lekce 

muzikoterapie i hipoterapie. Velmi nás potěšilo vítězství naší šestileté holčičky ve výtvarné 

soutěži pořádané Nadací Malý Noe.  
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Přílohy
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