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Úvod 

Rok 2022 byl významným mezníkem v historii Dětského centra Ostrůvek ve smyslu 

rozhodnutí o směrování dalšího vývoje a poskytování služeb.  

Během roku byly poskytovány nadále zdravotní služby v režimu dětského domova pro děti do 

3 let, ambulantní péče v odbornostech praktický lékař pro děti a dorost, fyzioterapie a klinická 

psychologie, péče v dětském stacionáři a ve vlastním sociálním prostředí klientů. Na základě 

pověření byly také poskytovány služby v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, především 

provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a terénní služba podpory a pomoci 

rodinám.  

Také rok 2022 potvrdil trend snižování počtu dětí v ústavní péči s přenesením těžiště do péče 

ambulantní a terénní, a potřebu podpory biologické i náhradní rodiny tak, aby mohly děti 

zůstávat v domácím prostředí. 

Již od počátku roku jsme aplikovali novelizovanou legislativu – zákon o sociálně právní 

ochraně dětí a související předpisy do praxe našeho zařízení, což si vyžádalo jak zpracování 

odpovídajících dokumentů, tak zajištění postupů k naplnění náležitostí přijetí a pobytu dětí 

v Dětském centru Ostrůvek. 

Celou společnost ovlivnily vlny epidemií COVID a válečný konflikt na Ukrajině, což se promítlo 

také do zdravotních a provozních činností v našem centru. Zkušenost s testováním, 

karanténami, zhoršením zdravotního stavu dětí i nemocností personálu v souvislosti 

s nákazou postupně narůstala z minulých dvou let. To, co bylo pro nás nové, byla příprava na 

přijetí ukrajinských dětí bez doprovodu a spolupráce se zřizovatelem na ubytování těch, kteří 

z Ukrajiny odešli. Vzhledem k tomu, že disponujeme zázemím na Dolní Hejčínské 35 

v Olomouci, poskytli jsme ubytování 2 dospělým osobám a 2 dětem na dobu nezbytně nutnou.   

K 31. 12. 2022 ukončila pracovní poměr na pozici ředitelky Ing. Marie Fickerová, MBA, která 

řídila Dětské centrum Ostrůvek 14 roků.  

V dalším období bude optimalizována činnost centra v gesci Odboru sociálních věcí Krajského 

úřadu Olomouckého kraje.  

Březen 2023                                                           
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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 2022 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 

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, 
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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 do 31. 12. 2022 

 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 do 11. 7. 2022, 

Bc. Dagmar Roháčková od 12. 7. 2022 
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Zdravotní péče  

Zdravotní péče byla poskytována 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 péčí 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, 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  

V roce 2022 byla lůžková péče poskytována v obou formách – trvalá pobytová péče a 

intermitentní následná péče – modifikována stejně jako v letech 2020 a 2021 covidovou 

nákazou ovlivňující především frekvenci následné péče formou krátkodobých zdravotně-

ošetřovatelských pobytů, a to především v I. pololetí. 

S dozníváním epidemie Covid-19, resp. konverzí této infekce od forem s klinicky závažným 

průběhem k mutacím méně klinicky závažným, ale s vyšším potenciálem šíření – byly kladeny 

zvýšené nároky na detekci virové infekce jak u dětí umístěných, tak u přijímaných k následné 

zdravotní péči. Protiepidemická opatření zaměřená na děti, ale i ošetřující personál, následně 

limitovala i objem poskytované zdravotní péče.   

Dalším výrazným a frekvenci přijetí k péči ovlivňujícím faktorem je od roku 2022 novela 

zákona č. 359/1999 Sb., která omezuje ústavní péči u dětí do 3 let pouze na případy dětí se 

závažnou zdravotní indikací, kdy rodiče či pečující osoby nejsou schopny adekvátní péči 

v domácím prostředí poskytnout a zajistit. 

V tomto směru se trend přijetí do našeho centra přesouvá k poskytování především následné 

péče krátkodobé na základě dohody se zákonnými zástupci a k stále více se rozvíjející péči o 

děti v režimu paliativní péče.  

Výše uvedené případy se týkaly i v roce 2022 případů dětí především novorozeneckého věku, 

u kterých v důsledku diagnostikovaných nepříznivých faktorů prenatálních, perinatálních a 

postnatálních došlo k těžkým nezvratným změnám především mozku s následně velmi 

nepříznivou – infaustní – prognózou dalšího vývoje i přežití dítěte. 

Jinak jsou děti novorozeneckého věku přijímány do formy pobytové, resp. následné lůžkové 

péče našeho centra 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.      

VĚKOVÁ STRUKTURA PŘIJATÝCH A PROPUŠTĚNÝCH DĚTÍ V ROCE 2022 

VĚK PŘIJATÉ DĚTI PROPUŠTĚNÉ   DĚTI 

   0-1 měsíc 4 2  

   1-6 měsíců 4 4  

6 měsíců – 1 rok 1 1  

1 rok – 3 roky 2 2  

3 roky a více 21 23  

Celkem           32 32  
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DŮVODY PŘIJETÍ DĚTÍ V ROCE 2022 

DŮVOD PŘIJETÍ POČET DĚTÍ   

    

   zdravotní 9   

   zdravotně-sociální 6   

Sociální (do ZDVOP) 17   

Celkem          32 

 

  

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 3 dětí jsou dýchací cesty zajištěny tracheostomií.  

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

nad 7 roků. V roce 2022 absolvovalo tyto zdravotně-ošetřovatelské pobyty 9 dětí. Také u 

všech těchto dětí je zavedena enterální výživa gastrostomií, 3 děti mají zajištěny dýchací cesty 

tracheostomií. 

Hodnocení kvality poskytované péče podle výskytu komplikací u dlouhodobě 

hospitalizovaných, imobilních a inkontinentních dětí se odvíjí od skutečnosti, že jsme ani 

v roce 2022 nezaznamenali žádný případ komplikujících dekubitů, případně traumatických 

lézí vzniklých při manipulaci s obecně dystrofickými a spastickými dětmi s prokazatelnou 

osteoporózou.  

Dalším hodnotitelným parametrem dobré komplexní péče o chronicky nemocné a postižené 

děti je výskyt komplikujících onemocnění, často nozokomiálního charakteru, v některých 

případech vedoucích k nutnosti překladu k další péči v nemocničním lůžkovém zařízení.  

V roce 2022 bylo realizováno 15 překladů dětí z našeho centra do nemocničních zařízení na 

akutní lůžka v souvislosti s akutním onemocněním či exacerbací chronických infekcí, při 

osídlení dýchacích cest patogenními bakteriemi nebo chronických orgánových lézí a postižení 

u dětí. 
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PÉČE V  DĚTSKÉM STACIONÁŘI  

 

V denním stacionáři je poskytována komplexní péče na bázi každodenní péče - dětské sestry 

spolupracují s fyzioterapeutkami, lékařkou a klinickou psycholožkou, významnou měrou 

přispívají k péči také speciální pedagožky ZŠ a MŠ logopedické v Olomouci.  

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 2022/ 2021 

Registrovaní klienti 637/621 

Počet preventivních prohlídek 493/497 

Počet očkování 399/299 

Počet ošetřených klientů 4 794/5 583 

 

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  

Pravidelná rehabilitace je poskytována 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. 

Rehabilitační péči zajišťují čtyři fyzioterapeutky v Olomouci, dvě v Šumperku a jedna v 

Zábřehu. Fyzioterapeutky v Olomouci úzce spolupracují s rehabilitační lékařkou, která 

stanovuje konkrétní postupy fyzioterapie a pravidelně kontroluje výsledky aplikované 

rehabilitace. 

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 a Dynamické neuromuskulární 

stabilizace. Součástí terapie může být mimo jiné i fyzikální terapie, kineziotaping a techniky 

ošetření měkkých tkání. 

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 péči využívají 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 roce 2022 bylo ošetřeno 571 klientů, kterým bylo poskytnuto 6 965 fyzioterapeutických výkonů. 

PSYCHOLOGICKÁ PÉČE   

 

Psychologická péče je nadále nedílnou součástí komplexní zdravotní péče a je zajišťována  

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 klinická psychologie, dětská klinická psychologie a psychoterapie. V  roce 2022 byly 
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služby psychologické ambulance zajištěny celkem 102 klientům, u nichž bylo vykázáno 447 

výkonů.  

V rámci psychologické péče je zajišťována diagnostická činnost, terapeutická činnost 

a krizová intervence pro děti umístěné v zařízeních v Olomouci a v 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, zejména dětí od věku 3 měsíců do 18 let.    

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 4 laktační 

poradkyně.  

V roce 2022 se uskutečnilo celkem 36 telefonických konzultací a 7 osobních návštěv, kdy 

dochází k edukaci matek. Kojení je přirozeným způsobem výživy novorozence a kojence. 

Mateřské mléko je v dnešní době pokládáno za nejvhodnější stravu pro dítě v prvních měsících 

jeho života. Pro výživu kojence je mateřské mléko svým složením a proměnlivostí jedinečné. 

Kojení nebo krmení kojenců mateřským mlékem má mnoho výhod jak pro dítě, tak pro zdraví 

matky. V dnešní době není kojení tak přirozené, jak to bývalo kdysi. Proto je nutné matky 

správnému kojení učit. Matka potřebuje být ke kojení motivována již na počátku laktace a 

vnímat výhody zdravotní, imunologické, výživové, vývojové, psychologické, sociální a 

ekonomické. Konzultace, případně vyšetření jsou v případě potřeby poskytována též dalšími 

odbornostmi z našeho zařízení. 
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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 c asto pr edcha zí  doporuc ení  c i konzultace s pr í slus ny m orga nem socia lne -pra vní  

ochrany de tí  (OSPOD), ktery  nas e zar í zení  buď pr í mo osloví  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 

nebo svy m souhlasem podpor í  z a dost rodiny o nas i zdravotní  sluz bu. 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 . Spolec ny m cí lem 

te chto jedna ní  je hleda ní  idea lní ho 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 tu nejvys s í  moz nou kvalitu z ivota a zajis te ní  jeho potr eb, ktere  je 

moz ne  za souc asne  situace dosa hnout (zajis te ní  kvalitní  odborne  pe c e; zajis te ní  zdrave ho 

rodinne ho prostr edí ; zajis te ní  vhodne  formy na hradní  rodinne  pe c e).  

Přijetí dítěte předchází komplexní diagnostika (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, 
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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 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.  

 

DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V DĚTSKÉM CENTRU OSTRŮVEK  

 

Dobrovolnický program v Dětském centru Ostrůvek je zaměřený na děti ve věku do sedmi let, 

které nemohou z různých důvodů žít se svými rodiči, příbuznými či v náhradní rodině a 

vyrůstají tak v ústavní péči. Posláním dobrovolníků, kteří dochází za dětmi do zařízení, je 

podpora jejich emočního vývoje skrze budování bezpečné citové vazby, podpora dětí v jejich 

osobnostním rozvoji, sociálních a komunikačních dovednostech a zprostředkování kontaktů 

dětí s běžným společenským prostředím skrze společné procházky a doprovody. 

Dobrovolnictví probíhá ve dvou formách. První z nich je individuální dobrovolnictví, kdy se 

konkrétní dobrovolník dlouhodobě a pravidelně věnuje přiřazenému dítěti. Stává se pro něj 

“jen jeho” tetou, strýcem. Díky společně strávenému času vzniká ve dvojici pevný a velmi 

důležitý vztah, skrze který dítě vnímá svoji důležitost, přijetí a lásku. Tato forma 

dobrovolnictví vyžaduje pečlivý výběr dvojice a patřičnou časovou disponibilitu 

dobrovolníka. Druhou formou dobrovolnictví v zařízení jsou tzv. doprovodní dobrovolníci, 

kteří zprostředkovávají dětem možnost návštěv rozmanitých akcí (rozsvěcování vánočního 

stromečku na náměstí, návštěva betlémů, doprovody na dětské dny, do divadla aj.), pěkné, 

netradiční vzpomínky a setkávání s dalšími lidmi. Mohou se také podílet na doprovodu dětí 

do kroužků. I mezi dobrovolníky spadajícími do této skupiny a dětmi, které doprovází, vzniká 

kamarádský vztah, není však tolik pevný, jako v předchozí variantě.  

Do Dětského centra Ostrůvek v Olomouci docházelo 16 dlouhodobých dobrovolníků (15 žen 

a 1 muž), kteří společně věnovali dětem 377 hodin. Do individuální formy dobrovolnictví bylo 

zapojeno 9 dětí, se kterými dobrovolníci strávili 294 hodin. V rámci doprovodů a skupinových 

akcí pro děti věnovaly dobrovolnice dětem 83 hodin.  

Dobrovolníci také připravili pro děti čtyři odpolední akce v zařízení: Maškarní karneval (28. 

března), Den dětí (1. června), Dýňování (26. října) a Drakiádu (2. listopadu). Společně se také 

vydali na celodenní výlet do Sluňákova v Horce nad Moravou a na přírodní koupaliště 

Poděbrady (22. července).  

Take  na pracovis ti v S umperku pokrac ovala v roce 2022 spolupra ce s Malte zskou pomocí . 
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V pru be hu roku poma halo s programem 12 dobrovolní ku . Probí haly akce v ra mci zar í zení  
(Mikula s , Va noc ní  zpí va ní  a pr eda ní  va noc ní ch da rku ) a mimo area l (vy let do Prade dova 
muzea Bludov, vy let do terma lní ho baze nu Velke  Losiny, vy let za vla c ky v S umperku, Mikula s  
ve Stare m Me ste  pod Sne z ní kem). Individua lní ho programu se tr emi de tmi se u c astnili 3 
dobrovolní ci.   
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Přehled o poskytovaných službách  

V roce 2022 bylo do našeho dětského centra nově přijato celkem 32 dětí, což bylo o 6 

dětí méně, než v roce 2021.  Na olomoucké pracoviště bylo z tohoto počtu přijato do režimu 

dětského domova pro děti do tří let celkem 15 dětí, tedy o 3 děti méně než v roce 2021.  

Na pracoviště do Šumperka bylo přijato 17 dětí, všechny do režimu ZDVOP, přičemž v roce 

2021 to bylo 20 dětí. Pro naplněnost kapacity dětského domova pro děti do 3 let v Šumperku, 

která činí 5 dětí, nebylo možné zde uskutečnit žádný příjem dětí. 

Z minulých let pobývalo v zařízení 16 dětí. 

Na pracoviště v Olomouci byly přijímány děti převážně na základě smlouvy sjednané 

s rodičem či jinou odpovědnou osobou za péči o dítě. Tato smlouva byla vždy podpořena 

souhlasem příslušného OSPODu, který je vydáván formou správního rozhodnutí.  S nařízenou 

ústavní výchovou bylo do zařízení přijato jen jedno dítě, a to dítě přemístěné ze šumperského 

pracoviště, které má závažný zdravotní handicap a vyžaduje časté odborné zákroky v blízké 

fakultní nemocnici, přemístění proběhlo na základě předběžného opatření soudu. Dalšímu 

pobytu dítěte, které bylo přijato na základě předběžného soudního opatření, předcházel 

smluvní pobyt, rodiče však nakonec neprojevili zájem pečovat o kojence s tracheostomií. Čtyři 

z celkem 14 pobytů dohodou se týkaly edukativních zácviků rodiče s dítětem. 

Indikací k přijetí všech těchto dětí byl především jejich zdravotní stav, v některých případech 

kombinovaný s nepříznivou sociální situací. Do zařízení tak byly přijímány děti se závažnou 

zdravotní diagnózou i prognózou. Příjem byl sjednáván formou dohody se zákonným 

zástupcem/pěstounem. Rodiče měli zájem především o tzv. krátkodobé zdravotně-

ošetřovatelské pobyty (celkem 8 dětí), kdy jsou do zařízení přijímány k opakovanému pobytu 

děti s těžkým kombinovaným postižením vyžadující specializovanou péči (péče o 

tracheostomii, gastrostomii, oxygenoterapie, odsávání, polohování, inhalace, podání 

medikace, nutnost každodenní fyzioterapie aj). Péči o tyto děti zajišťuje zdravotnický 

personál, k rozvoji dětí jsou využívány také speciální techniky jako je bazální stimulace, různé 

kompenzační pomůcky a využití multismyslové místnosti. Dále o děti pečuje lékař, 

fyzioterapeutky a případně i speciální pedagožka. Pobyty trvají jen několik dní v měsíci (4-14) 

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

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) 



PŘEHLED O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH   

16 

 

• rodiče, kteří potřebují podporu z důvodu závislostního jednání (alkohol, drogy) 

• 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). 

V rámci pobytu je sledován jak zdravotní stav dítěte, tak kvalita péče průvodce dítěte, míra 

jeho rodičovských dovedností a jejich potenciál, vztah rodiče k dítěti a ochota 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 po celou dobu  

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 a více (v závislosti na mentálních schopnostech 

rodiče či míře závislosti na návykových látkách), je již možné zhruba 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.  

V roce 2022 byl příjem k zácvikovým pobytům výrazně ztížen novou legislativou, která trvá 

na písemném vyjádření a doporučení praktického lékaře pro děti a dorost nebo jiného 

zdravotnického zařízení, že pobyt dítěte s rodičem v našem zařízení je ze zdravotního 
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hlediska odůvodněný a potřebný. Zároveň musí být každý smluvní pobyt posouzen a schválen 

ze strany orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Důvodem k přijetí dítěte s rodičem byla tedy 

zpravidla kombinace několika faktorů: zdravotní stav dítěte (neprospívání, riziko rozvoje 

abstinenčního syndromu, intenzivní fyzioterapie, nutná lékařská dispenzarizace pro různé 

poporodní nálezy u dítěte) a nezralost či intelektuální oslabení na straně rodiče, případně 

závislostní jednání či susp. porucha osobnosti. 

Přijato bylo celkem 5 rodičů se 4 dětmi, přičemž jeden z rodičů (otec) se střídal na nácviku 

kompetencí s matkou – docházel na ambulantní zácvik po práci a o víkendech. Zpět do 

domácího prostředí odcházely společně s rodičem 3 děti. Jedno z dětí (novorozenec) muselo 

být v průběhu pobytu matce soudně odebráno, a to pro podezření na týrání – věc šetřila 

policie.  Dítě bylo předáno do pěstounské péče na přechodnou dobu. 

Tři ze čtyř přijatých matek projevily zájem o další spolupráci a nadále jsou podporovány 

našimi odbornými zaměstnanci v rámci ambulantních konzultací a návštěv v domácím 

prostředí, kde mohou být i testovány na případné užití omamných látek. 

Počet propuštěných dětí činil v roce 2022 celkem 32 dětí, z toho 19 dětí se vracelo do 

původní biologické rodiny, 7 dětí pokračovalo v ústavní výchově v jiném zařízení a 6 dětí bylo 

umístěno do některé z forem pěstounské péče.  

 

POČET PŘIJATÝCH DĚTÍ A MATEK V  ROCE 2022 

PRACOVIŠTĚ 

KAPACITA 

OLOMOUC 

25 

ŠUMPERK 

13 

CELKEM 

38 

Počet přijatých dětí 15 17 32 

Přijetí na základě smlouvy s rodiči 14 3    17 

Přijetí na základě smlouvy s dítětem 0 6 6 

Přijetí na základě smlouvy s OSPOD 0 1 1 

Přijetí na základě předběžného opatření  1 7 8 

Přijetí na základě ústavní výchovy 0  0 0 

Počet přijatých matek/otců 5   0 5 

 

 

POČET PROPUŠTĚNÝCH DĚTÍ V  ROCE 2022 

PRACOVIŠTĚ OLOMOUC ŠUMPERK CELKEM 
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Počet propuštěných dětí 21 11                 32 

Z toho:    

- do péče vlastní rodiny 13 6 19 

- do osvojení    0 0   0 

- do NRP jiné formy -  
pěstounské péče 

  4 2                   6 

- do dětského domova od 
3 – 18 let věku 

  4 3 7 

- ukončení pobytu úmrtím   0 0 0 

 

Pozn.: V počtu dětí propuštěných z pracoviště Šumperk není uvedeno 1 dítě přijaté překladem na pracoviště 

v Olomouci s potřebou dlouhodobé zdravotní péče. 

 

PRŮMĚRNÉ VYUŽITÍ KAPACITY V  ROCE 2022 

VYUŽITÍ KAPACITY CELKEM 72,21 % 

Pracoviště Olomouc  65,33 % 

Pracoviště Šumperk   60,34 % 

Dětský stacionář 90,97 % 

 

ROZVOJ RODIČOVSKÝCH KOMPETENCÍ  

 

Dětské centrum Ostrůvek poskytuje odborné 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, v odůvodněných případech 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). 

Intervence zahrnuje edukaci rodičů, která je orientována na rozvoj jejich osobnosti s ohledem 

na stávající životní situaci a na získání potřebných informací pro zdárnou výchovu dětí. 

Nedílnou součástí je přímý nácvik rodičovských dovedností a dohled nad jejich aktivním 

uplatněním v běžném životě.  
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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 2022 byla služba zajišťována celkem pro 41 rodin. 

 

PORADENSTVÍ PRO DĚTI S  NEROVNOMĚRNÝM VÝVOJEM  

 

Dětské centrum Ostrůvek zajišťuje poradenství rodičům dětí s nerovnoměrným vývojem 

v raném a předškolním věku. Na základě psychologické a speciálně-pedagogické diagnostiky 

jsou s ohledem na věk a možnosti dítěte navrhovány postupy pro optimální všestranný rozvoj 

dítěte. Služba probíhá ambulantní nebo i terénní formou. 

V průběhu roku 2022 byla služba zajišťována pro 8 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 (ZDVOP) 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 2022 bylo přijato do ZDVOP Šumperk celkem 17 dětí ve věkovém rozmezí 0 – 14 

let. Z uvedeného počtu bylo 1 dítě přijato na základě smlouvy s orgánem sociálně-právní 

ochrany dětí (OSPOD). Na základě smlouvy uzavřené se zákonným zástupcem a kladného 

vyjádření OSPOD, že přijetí do ZDVOP je důvodné, byly přijaty 3 děti. Celkem 6 dětí bylo přijato 

na základě uzavřené smlouvy s dítětem mladším 15 let. Z toho u 5 dětí bylo následně vydáno 

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

základě vydaného předběžného opatření bylo do zařízení přijato 7 dětí. 

V počtu 17 přijatých dětí byly tři sourozenecké dvojice.  Z toho 16 dětí mělo trvalé bydliště 

v Olomouckém kraji a 1 dítě v Pardubickém kraji. Čtrnáct dětí spadalo do kompetence MěÚ 

Šumperk, dvě děti do kompetence Magistrátu města Přerov a jedno dítě do kompetence 

Magistrátu města Pardubic. 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 službách 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 byly rozšířeny jejich odborné 

kompetence. 
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Právní stránku pobytu dítěte ve ZDVOP zajišťuje 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, 

na jehož péči je zvyklé.  

Z celkového počtu 17 nově přijatých dětí do ZDVOP, byly 4 děti propuštěny do původní 

biologické rodiny. Jedno dítě bylo předáno do péče rodinných příbuzných, 2 děti přecházely 

do pěstounské péče na přechodnou dobu, jedno dítě bylo předáno do Dětského domova 

v Olomouci a jedno dítě do Dětského domova ve Štítech. Do Dětského domova se zdravotním 

postižením v Otnicích bylo předáno jedno dítě. Sedm dětí zůstalo v ZDVOP i v novém roce 

2023. 

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. 

Nejkratší pobyt trval 1 den a nejdelší pobyt u jednoho dítěte trval 123 dnů. Průměrná délka 

pobytu dětí v režimu okamžité pomoci tak činila 52 dnů. V roce 2022 byly přijaty do ZDVOP 2 

děti do 1 roku, 10 dětí do věku deseti let a 5 dětí ve věkové hranici 12 - 14 let.  

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 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.  

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

vstoupila v platnost dne 1. 1. 2022, se mnohé změny promítly i do postupů a směrnic našeho 
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zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Právní tituly pro umístění dětí věcně zůstávají, 

ale jsou přeformulovány. Nově je uzavírána smlouva o poskytování ochrany a pomoci, která 

se uzavírá s dítětem nebo s jeho zákonným zástupcem a v těchto případech je třeba dožádat 

příslušný OSPOD o vydání souhlasného vyjádření s pobytem dítěte. Smlouva může být také 

uzavřena přímo s OSPOD, který v tomto případě vystupuje jako veřejný poručník dítěte.  

Dalším právním podkladem pro umístění dítěte může být soudní rozhodnutí, a to buď 

meritorní (ústavní výchova nebo výchovné opatření) nebo předběžná úprava poměrů dítěte 

(„rychlé“ předběžné opatření) platné až tři měsíce.  

Maximální délka pobytu dítěte ve ZDVOP je stanovena na 6 měsíců, a to bez ohledu na právní 

titul pobytu. Ve zcela výjimečných případech může soud tuto lhůtu prodloužit až na jeden rok 

ode dne přijetí dítěte. Nově o kapacitě ZDVOP rozhoduje příslušný krajský úřad na základě 

žádosti zřizovatele ZDVOP, a to s přihlédnutím k materiálně-technickým a personálním 

podmínkám, a také k míře potřebnosti těchto míst v daném kraji. Pro rok 2022 již Krajský 

úřad Olomouckého kraje vydal nové pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, ve 

kterém byla odsouhlasena stávající kapacita dětí ve ZDVOP Šumperk, a to osm dětí. 

Pozitivní změnu zaznamenala výše státního příspěvku pro zřizovatele – 36 000,- Kč/ měsíc a 

dítě a také se upravila pravidla pro krácení částky státního příspěvku v případě pobytu dítěte 

mimo zařízení. Ke krácení státního příspěvku o 1/30 za den pobytu dítěte mimo zařízení bude 

docházet jen v případě, že dítě pobývá mimo ZDVOP minimálně dva celé po sobě jdoucí 

kalendářní dny. Příspěvek na úhradu pobytu a péče, který byl vyměřován povinným osobám 

za pobyt dítěte v zařízení ve správním řízení, byl nahrazen novou úpravou - úhrada nákladů 

za stravu, péči a ubytování, kdy úhrada je sjednána ve smlouvě s povinnou osobou (rodiče či 

jiné osoby povinné výživou dítěte). Maximální výše úhrady je dána vyhláškou č. 449/2021 Sb., 

kterou se mění vyhláška 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-

právní ochraně dětí. 

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZDVOP  

 

Povinné vzdělávání zaměstnanců ZDVOP proběhlo ve stanovených termínech, a všichni 

naplnili povinný rozsah vzdělávání. 

Témata seminářů:   

 Kultura chování a vystupování zaměstnanců sociálních služeb 

 Pracovní vztahy zdravé i nezdravé 

 Sdělování špatných zpráv v podmínkách sociálních služeb 
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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, přístup k dítěti s poruchami chování a komunikaci 

a spolupráci mezi pracovníky zařízení. 

 

STÁTNÍ PŘÍSPĚVEK PRO ZŘIZOVATELE ZDVOP  

 

Státní příspěvek byl přiznán měsíčně na základě skutečného pobytu dětí v režimu ZDVOP, 

přičemž při plném měsíčním pobytu je legislativně stanovena částka 36 000,00 Kč na jedno 

dítě.  

Státní příspěvek přijatý v roce 2022 na základě rozpočtových opatření zřizovatele činil celkem 

913 520,00 Kč a byl plně proúčtován na osobní náklady zaměstnanců ZDVOP.   

 

PŘEHLED VYÚČTOVÁNÍ STÁTNÍHO PŘÍSPĚVKU PRO ZŘIZOVATELE ZDVOP   

–  ZDVOP DR. E. BENEŠE 13, 789 01 ŠUMPERK ZA ROK 2022 

 

Měsíc Přijato 

Přep. 
počet 
dětí 

Platy vč. 
odv. Platy Soc. poj. Zdr. poj. 

Příděl 
FKSP 

Ostatní 
soc.nákl. 

                  

Leden 1 520,00 0,04 1 520,00 1 116,00 277,00 100,00 22,00 5,00 

Únor 39 600,00 1,10 39 600,00 29 075,00 7 211,00 2 617,00 581,00 116,00 

Březen 108 000,00 3,00 108 000,00 79 295,00 19 665,00 7 137,00 1 586,00 317,00 

Duben 85 200,00 2,37 85 200,00 62 555,00 15 514,00 5 630,00 1 251,00 250,00 

Květen 36 000,00 1,00 36 000,00 26 432,00 6 555,00 2 378,00 529,00 106,00 

Červen 21 600,00 0,60 21 600,00 15 859,00 3 933,00 1 427,00 317,00 64,00 

Červenec 4 800,00 0,13 4 800,00 3 524,00 874,00 317,00 71,00 14,00 

Srpen 36 000,00 1,00 36 000,00 26 432,00 6 555,00 2 378,00 529,00 106,00 

Září 72 000,00 2,00 72 000,00 52 864,00 13 110,00 4 756,00 1 058,00 212,00 

Říjen 108 000,00 3,00 108 000,00 79 295,00 19 665,00 7 137,00 1 586,00 317,00 

Listopad 175 200,00 4,87 175 200,00 128 634,00 31 901,00 11 577,00 2 573,00 515,00 

Prosinec 225 600,00 6,27 225 600,00 165 639,00 41 078,00 14 908,00 3 313,00 662,00 

                  

Celkem 913 520,00 x 913 520,00 670 720,00 166 338,00 60 362,00 13 416,00 2 684,00 
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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  

 



KVALITA A BEZPEČÍ POSKYTOVANÉ PÉČE   

26 

 

KRÁTKODOBĚ  SLEDOVANÉ INDIKÁTORY KVALITY  

 

Krátkodobě sledované indikátory kvality pro rok 2022: 

1. Sledování a plnění individuálních výchovných plánů 

2. Včasné zapracování legislativních změn do interních dokumentů  

 

VYHODNOCENÍ VYBRANÝCH DLOUHODOBÝCH INDIKÁTORŮ KVALITY  

Monitoring stížností a pochval  

V roce 2022 nebyla přijata žádná stížnost ani pochvala.   

 

Monitoring nežádoucích událostí  

V roce 2022 byly evidovány 4 nežádoucí události v zařízení, z toho 2 nežádoucí události se 

staly na pracovišti D, 1 nežádoucí událost na pracovišti A, 1 mimo centrum na ozdravném 

pobytu dětí.  

Struktura nežádoucích událostí:  

• 2 u dětí, 2 u zaměstnanců. 

Došlo tak k absolutnímu snížení počtu oproti roku 2021 o šest událostí. 

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  

V roce 2022 - při srovnání výskytu nozokomiálních nákaz (dále jen NN) za minulé roky - se 

frekvence na pracovišti Olomouc - i při dále se snižující obložnosti mírně zvyšuje.  

Na obou pracovištích dlouhodobě platí, že dominuje výskyt respiračních infekcí. Na pracovišti 

Olomouc tvoří počet respiračních NN 82 % a na pracovišti Šumperk 78 % z celkového počtu 

NN.  
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Pracoviště/Rok Celkem NN/respirační NN 

Olomouc / 2021 41/38 

Olomouc /2022 67/55 

Šumperk /2021 22/29 

Šumperk/ 2022 37/47 

     

Výskyt NN a především respiračních nákaz sice zachovává jako v jiných letech 

epidemiologický charakter infekcí – frekvence je ale vyšší vzhledem k opětnému nárůstu 

virových onemocnění včetně chřipkových, vzhledem k redukci covidové epidemie, rozvolnění 

protiepidemických opatření a snížení užívání bariérových protiinfekčních pomůcek. Svoji roli 

sehrál také pokles vlivu frekvence covidové infekce na frekvenci jiných virových a 

chřipkových infekcí.  

V průběhu roku 2022 byla diagnostikována covidová infekce u 4 dětí s klinicky lehkým 

průběhem, a u 2 dětí v pobytové dlouhodobé péči se zhoršením klinického nálezu, které si 

vynutilo překlad na Dětskou kliniku FN Olomouc.  

 

Závěry interních auditů  

V roce 2022 bylo provedeno celkem 12 plánovaných auditů a tři audity namátkové. V rámci 

zajištění bezpečnosti péče bylo prošetřeno dodržování interdisciplinárních a 

ošetřovatelských postupů v oblasti manipulace s břemeny a prevence nežádoucích událostí u 

dětí. 

Se zaměřením na kvalitu poskytované péče dětem, bylo prozkoumáváno dodržování postupů 

pro hodnocení psychomotorického vývoje, nácvik hygienických návyků a individuální práce s 

dítětem. Také bylo prověřeno dodržování postupů pro příjem a propuštění do a z rehabilitační 

péče. 

Personál byl také prověřen ve znalostech kardiopulmonální resuscitace a protipožární 

ochrany. 

Dále bylo prozkoumáno dodržování standardů v oblasti stravovacího provozu, odpadového 

hospodářství, objednávání, předepisování, skladování a podávání léků a léčiv. 

Při plánovaném auditním šetření byly zaznamenány pouze drobné nedostatky, které byly 

ihned na pracovišti odstraněny. 
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VYHODNOCENÍ KRÁTKODOBÝCH INDIKÁTORŮ  KVALITY SLEDOVANÝCH V  ROCE 2022 

 

1. Sledování a plnění individuálních výchovných plánů 

Jedním z krátkodobých indikátorů kvality v roce 2022 bylo sledování a plnění individuálních 

výchovných plánů. Tyto plány sestavuje na každý kalendářní měsíc speciální pedagožka s 

ohledem na specifické potřeby dětí. Každé dítě má svoji klíčovou pracovnici, která ve 

spolupráci se speciální pedagožkou, naplňuje s dítětem jednotlivé rozvojové oblasti s důrazem 

na individuální přístup. 

Speciálně-pedagogická péče v roce dle pracovišť: 

• Pracoviště A – 13 dětí 

• Pracoviště C – 7 dětí 

• Pracoviště E v Šumperku – 5 dětí  

Klíčové pracovnice u všech dětí naplňovaly po celý rok individuální výchovné plány, pečlivě 
prováděly záznamy a aktivně spolupracovaly se speciálním pedagožkou. 

U všech dětí se v průměru dařilo plnit individuální výchovný plán stanovený rámcově 
speciální pedagožkou. V některých měsících byly stimulace prováděny v průměru méně často, 
z důvodu nepříznivého zdravotního stavu dětí, hospitalizací ve FN aj., a to převážně u dětí se 
zdravotním postižením. 

U ostatních dětí naplňovaly klíčové pracovnice individuální výchovné plány po celý rok 

úspěšně, pečlivě prováděly záznamy a aktivně spolupracovaly se speciálním pedagogem.  

 

2. Včasné zapracování legislativních změn do interních dokumentů DCO 

Jedním z krátkodobých indikátorů kvality pro rok 2022 bylo stanoveno sledování včasného 

zapracování legislativních změn do interních dokumentů. 

Během roku vyšlo 31 změn a aktualizací vyhlášek a zákonů, které se týkají provozu našeho 

centra. 

Po zveřejnění příslušných změn v legislativě bylo následně reagováno příslušnými 

zaměstnanci, kteří dané změny zapracovali do příslušných dokumentů. 

Změny ve vyhláškách a zákonech se týkaly zejména ekonomického úseku a oblasti péče o 

zaměstnance. Další změny se pak dotýkaly sociálně-právní ochrany dětí, nebo způsobu 

poskytování zdravotní péče, například navýšení kompetencí sester. 
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Nejrozsáhlejší oblastí, která musela aplikována, bylo zavedení novely zákona o sociálně právní 

ochraně dětí do směrnic a postupů a příprava nových formulářů, které byly postupně 

zavedeny do každodenní praxe. 

Hodnocení tohoto indikátoru kvality na téma včasného zapracování legislativních změn do 

interních dokumentů tedy splnilo stanovený záměr. 
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Hospodaření a financování 

Rozpočet 2022  

Celkový rozpočet na rok 2022 byl schválen ve výši 69 500 tis. Kč v nákladové části,  

69 518 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 

vč. účelově určených 
1 277                              + 

105 

1 382 

na provoz – mzdové nákl. 58 117 +  3 288 61 405 

odpisy 2 335 - 39 2 296 

CELKEM   61 729                         + 3 
354 

65 083 

 

Příspěvek na provoz byl schválen ve výši 1 277 000,- Kč a byl plně vyčerpán.  

Během roku byly schváleny příspěvky na provoz – účelově určené: 

1. Ubytování Ukrajinců – 65 600,- Kč  

2. Školení spojené s aplikací IS Fons Akord Diet ve výši 39 204,- Kč. 

 

Tyto příspěvky byly vyčerpány. 

Příspěvek na provoz-mzdové náklady byl schválen ve výši 61 405 628,20 Kč a byl proúčtován 

ve výši 59 979 628,20 Kč. V rámci finančního vypořádání bylo vráceno zřizovateli 

nevyčerpaných 1 426 000,- Kč. 

Příspěvek na provoz-odpisy byl přiznán ve výši 2 295 983,- Kč a byl plně proúčtován. 

Schválený investiční příspěvek na pořízení IS Fons Akord Diet – v konečné výši 193 406,- Kč 

byl plně proúčtován. 
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V rámci pojistného plnění (rozbité okno osobního automobilu) bylo přijato přímou platbou na 

účet 3 066,00 Kč na opravu. 

 

Státní příspěvek pro provozovatele ZDVOP – z rozpočtu MPSV 

 

Státní příspěvek přijatý na základě rozpočtových opatření v roce 2022 činil 913 520,00 Kč a 

byl proúčtován na platy pracovnic přímé péče včetně souvisejících odvodů. 

 

Výnos státního příspěvku za leden – prosinec činil dle skutečného nároku odvozujícího se od 

počtu dětí a počtu dnů ve ZDVOP  1 158 000,00 Kč. 

Rozdíl mezi výnosy a skutečnými příjmy poukázanými v roce 2022 na náš účet tedy činí 

244 480,00 Kč. 

 

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 2022 se podařilo tuto výnosovou položku díky kontinuální péči ve výše uvedených 

odbornostech zajistit ve výši 6 577 tis. Kč. 

Vlastní výnosy ve výši 7 814 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 2022 včetně změn 

během roku, schválené Radou Olomouckého kraje v členění: 

ZÁVAZNÉ UKAZATELE  

Ukazatel Schválený  Upravený Skutečnost Plnění  

Limit mzdových 

prostředků 

44 428 000,- 46 080 322,- 46 079 778,- 100,00 % 

Odvod z Fondu investic 2 335 000,- 

 

   2 295 983,- 2 295 983,- 100,00 % 

Průměrný přepočtený 

počet zaměstnanců 

94,70 - 91,12 96,22 % 

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

 

ČERPÁNÍ ROČNÍHO ROZPOČTU V  HLAVNÍ ČINNOSTI  V KČ   

NÁKLADY – HLAVNÍ ČINNOST 

• Rozpočet – upravený 72 494 000,00  

• Skutečné  72 366 232,55 

 

Skutečné náklady činí 99,82 % upraveného rozpočtu na rok 2022. 

 

VÝNOSY – HLAVNÍ ČINNOST 

• Rozpočet – upravený   72 494 000,00 

• Skutečné  72 806 239,66 

 

Skutečné výnosy činí 100,43 % upraveného rozpočtu na rok 2022. 
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Graf č. 1: Struktura výnosů v roce 2022 

 

 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST  

 

Doplňková činnost pro rok 2022 byla rozpočtována v nákladové části ve výši 360 000,00 Kč, 

skutečnost ve sledovaném období činila 315 061,81 Kč, což je pouze 87,52 % ročního 

rozpočtu.  

Výnosy byly rozpočtovány ve výši 378 000,00 Kč, skutečnost 331 545, 00 Kč, což je 87,71 % 

ročního rozpočtu. Rozpočtovaný zisk činil 18 000,00 Kč, přičemž byl reálně dosažen ve výši 

16 484,19 Kč, tj. 91,58 % plnění.  

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

2022 zajišťovali stabilně pro jednoho smluvního partnera, nepravidelně pro další tři, kteří 

dodávali minimum objemu prádla k vyprání. 

Denní pobyt pro děti do 3 let – je provozován druhým rokem v nové přístavbě objektu na 

Dolní Hejčínské 35 v Olomouci. Péči jsme poskytovali na základě smluvního vztahu 17 dětem. 
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VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  

 

Výsledek hospodaření za rok 2022 vykazujeme kladný v celkové výši 456 491,30 Kč, 

z toho: 

• v hlavní činnosti ziskový ve výši 440 007,11 Kč 

• v doplňkové činnosti ziskový 16 484,19 Kč, z toho: 

 

✓ praní prádla ve výši 4 063,00 Kč 

✓ denní pobyt pro děti do 3 let 12 421,19 Kč 

Daňová povinnost za rok 2022 na základě sestaveného přiznání k dani z příjmů právnických 

osob nevznikla. 

 

FONDY 

FOND INVESTIC  

 

Počáteční stav fondu investic k 1. 1. 2022 byl nulový.  

Tvorba ve výši 3 522 429,65 Kč zahrnuje: 

 Odpisy dlouhodobého majetku ve výši 2 295 983,00 Kč  

 Investiční příspěvek zřizovatele – na investiční akci:  

- IS FOND Akord Diet ve výši 193 406,40 Kč 

 

 Schválený převod z rezervního fondu – na pořízení ústředny zabezpečovacího systému 

(z důvodu havárie a neopravitelnosti stávající) ve výši 60 733,00 Kč 

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

 Odvod z fondu investic zřizovateli 2 295 983,00 Kč 

 Informační systém FONS Akord Diet ve výši 193 406,40 

 Pořízení ústředny zabezpečovacího systému – budova D ve výši 60 733,00 Kč 

Konečný zůstatek fondu investic k 31. 12. 2022: 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. 2022 činil 28 630,00 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. 2022 činí 23 630,00 Kč. 

 

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB  

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2022 činil 247 336,50 Kč. 

Příděl za rok 2022 ve výši 2 % zúčtovaných platů – 908 708,88 Kč. 

Čerpání ve výši 1 019 101,00 Kč bylo v souladu se Zásadami tvorby a čerpání FKSP na rok 
2022: 

 příspěvky na stravování 139 408,00 Kč, 

 sociální výpomoc 0,00 Kč, 

 příspěvek na penzijní připojištění 298 720,00 Kč 

 příspěvek na dovolenou, rekreaci 353 108,00 Kč 

 příspěvek na optické pomůcky 82 696,00 Kč 

 příspěvek na dentální hygienu a zubní péči 30 000,00 Kč 

 knižní poukázky 28 500,00 Kč 

 kultura, tělovýchova, sport a vzdělávací kurzy 60 669,00 Kč 

 peněžní dary 26 000,00 Kč 

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

na stravování) v celkové výši 9 000,- Kč v rámci individuálního účtu. 

Konečný účetní stav fondu k 31. 12. 2022 činí 136 944,38 Kč. 

 

FOND REZERVNÍ  

 

Fond rezervní tvořený ze zlepšeného VH 

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2022 činil 414 940,25 Kč.   
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V roce 2022 byl proveden zřizovatelem schválený příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření 

za rok 2021 ve výši 803 823,84 Kč.  

Čerpání celkem 60 733,00 Kč (schválený převod do fondu investic): 

 Pořízení zabezp. techniky – budova D ve výši 60 733,00 Kč 

 

Stav k 31. 12. 2022 činí 1 158 031,09 Kč. 

Fond rezervní tvořený z ostatních titulů 

Počáteční stav k 1. 1. 2022 ve výši 2 256 326,73 Kč. 

Tvorba - finanční dary přijaté během roku 2022 od sponzorů a dárců ve výši 273 975,00 Kč. 
Čerpání fondu ve výši 85 633,00 Kč. 

Konečný stav fondu k 31. 12. 2022 je 2 444 668,73 Kč. 
 

Stav pohledávek a závazků  

Pohledávky – odběratelé k 31. 12. 2022 vykazujeme ve výši 500 286,81 Kč a závazky – 

dodavatelé 437 338,32 Kč.   Závazky po lhůtě splatnosti nebyly evidovány. 

 

HOSPODAŘENÍ S  MAJETKEM 

Nemovitý majetek  

Organizace také v roce 2022 provozovala 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 

VYBAVENÍ PRACOVIŠŤ K 31. 12. 2022 

DRUH PRACOVIŠTĚ OLOMOUC PRACOVIŠTĚ ŠUMPERK CELKEM 

PC stolní 23 12 35 

PC - notebook 3 7 10 

Tiskárny, kopírky 25 14 39 

Server 1 1 2  

 

 

Věcné dary, významné přírůstky majetku  

 

 Dary věcné byly přijaty v roce 2022 v celkové hodnotě 258 499,43 Kč. Jednalo se o 

rehabilitační pomůcky, zdravotnické přístroje (kyslíkový koncentrátor, pulzní 

oxymetr), hydraulický zvedák vč. závěsu, tablety, vysavač, ovocné kapsičky, kojeneckou 

vodu a další produkty pro děti. V této částce je zařazena také speciální polohovací 

postýlka pro děti v hodnotě 88 482,84 Kč. 

 

 Pořízení IS FONS Akord Diet v hodnotě 193 406,40 Kč. 

 

 Pořízení ústředny zabezpečovacího systému – v dětském stacionáři  

                                                                                                           60 733,00 Kč 

 Wechslerova inteligenční škála - diagnostická metoda   18 780,00 Kč 
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 Myčka AEG                                                                                     13 899,00 Kč 

 Křovinořez                                                                                     10 890,00 Kč 

 PC - stolní                                                                                       12 991,77 Kč 

 Houpačka                                                                                        38 067,00 Kč 

 Zahradní domek                                                                            39 927,00 Kč 

 Skluzavka                                                                                        22 005,00 Kč 

 Switch S 4600                                                                                16 698,00 Kč 
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    Zaměstnanci a platy    

STAVY ZAMĚSTNANCŮ K  31. 12. 2022 

Kategorie zaměstnanců Fyzický stav Přepočtený stav 

Zdravotničtí 
zaměstnanci 

Lékaři 4 2,15 

Klinická   
psycholožka/psycholožka 

2 1,80 

Vedení ošetřovatelského 
úseku 

7 7,00 

Fyzioterapeutky 6 5,35 

Dětské/všeobecné sestry 41 40,575 

Zdravotně-sociální 
pracovnice 

0 0 

Ošetřovatelky 3 3,00 

CELKEM zdravotničtí zaměstnanci 63 59,875 

  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 0,50 

Asistentka řed./personalistka 1 1,00 

CELKEM THP 7 6,50 

Provozní 
zaměstnanci 

Kuchařky 2 1,80 

Pomocnice 10 10,00 

Prádelská 2 2,00 

Skladnice 1 1,00 

Domovník 2 2,00 

CELKEM provozní zaměstnanci 17 16,80 

CELKOVÝ STAV ZAMĚSTNANCŮ 91 87,175 

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců za rok 2022 činil: 91,12. 
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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. 2022 bylo v De tske m centru Ostru vek zame stna no 97 zaměstnanců, z c ehoz  bylo 91 

z en. V mimoevidenc ní m stavu byly 2 zame stnankyne , ktere  c erpaly rodic ovskou dovolenou. 

Stav zame stnancu  k 31. 12. 2022 se sní z il na 91, z toho je 85 z en.  V mimoevidenc ní m stavu 

byla 1 zame stnankyne , ktera  c erpala rodic ovskou dovolenou. 

Z celkove ho poc tu 91 zame stnancu  je 63 zdravotnicky ch pracovní ku , 2 socia lní  pracovnice, 2 

specia lní  pedagoz ky, 7 THP a 17 provozní ch zame stnancu .  

 

 

 

Graf č. 2: Struktura zaměstnanců dle kategorií 

 

V roce 2022 nastoupilo do De tske ho centra Ostru vek 9 zame stnancu , pracovní  pome r ukonc ilo 

15 zame stnancu .    

69%

2%

2%

19%

8%

zdravotničtí zaměstnanci

sociální pracovnice

speciální pedagožky

provozní zaměstnanci

THP



ZAMĚSTNANCI A PLATY   

41 

 

             

Graf č. 3: Struktura dle doby trvání pracovního poměru zaměstnanců  

 

PROHLUBOVA NI  A ZVYS OVA NI  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. 

Fyzioterapeutka z pracovis te  A zí skala absolvova ní m certifikovane ho kurzu – Aplikace 

vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku zvla s tní  odbornou 

zpu sobilost pro u zce vymezene  zdravotnicke  c innosti. 

Fyzioterapeutka z pracovis te  D zí skala absolvova ní m certifikovane ho kurzu Inovované 

Klappovo lezení – kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě zvla s tní  odbornou 

zpu sobilost pro u zce vymezene  zdravotnicke  c innosti. 

Na rodní  centrum os etr ovatelství  a nele kar sky ch zdravotnicky ch oboru  realizovalo 

specializac ní  vzde la va ní  „Všeobecná sestra – ošetřovatelská péče v pediatrii“, na ktere  byly 

pr ihla s eny tr i sestry z pracovis te  v Olomouci. V za r í  2022 ukonc ily sestry odborny  modul 1 az  

3 a zu c astnily se odborne  praxe. V roce 2023 zakonc í  specializac ní  vzde la va ní  atestac ní  

zkous kou. 

U c ast zdravotnicky ch zame stnancu  na odborny ch semina r í ch: 

❖ S kola zad a manipulace s klienty – Olomouc 

❖ Psychicka  a vy vojova  traumata u de tí  a pra ce s traumatizovany m dí te tem – Olomouc 

❖ Kongres pediatru  a de tsky ch sester – Olomouc 

39%

11%
19%

11%

20%

do 5 let

do 10 let

do 15 let

do 20 let

nad 20 let
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❖ Festival kazuistik – Luhac ovice 

❖ Pediatricky  den – Proste jov 

❖ Konference PEG – Olomouc 

❖ Paliativní  pe c e v pediatrii – Olomouc 

❖ Hojení  ran v kostce – Olomouc 

❖ Diagnostika a terapie de tske  nohy z pohledu vy vojove  kineziologie – Brno 

❖ Interní auditor a manažer 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. 

 

PR EHLED O VY VOJI MZDOVY CH NA KLADU  A PRU ME RNE HO PLATU  

V na vaznosti na novelu nar í zení  vla dy c . 531/2021 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. 2022 navy s ení  platovy ch tarifu  v kategorii 

zdravotnicky ch, socia lní ch a pedagogicky ch zame stnancu . Novelou nar í zení  vla dy c . 264/2022 

Sb., platnou od 1. 9. 2022 se navy s ily tarifní  platy provozní m a THP zame stnancu m. 

I kdyz  dos lo k tomuto navy s ení  i navy s ení  souvisejí cí ch na hrad, pru me rny  plat meziroc ne  

poklesl, pone vadz  v roce 2021 byly zapoc í ta ny mimor a dne  odme ny na za klade  dotace 

v souvislosti s epidemií  COVID-19. 

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

Ukazatel Rok 2021 Rok 2022 
Index 

2022/ 2021 

Platy vč. OON 47 384 893,- 46 179 699,- 0,97 

Platy 46 657 197,- 45 435 444,- 0,97 

OON 727 696,- 744 255,- 1,02 

Odstupné 0,- 0,- x 

Průměrný plat 42 322,- 41 553,- 0,98 
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    Kontrolní činnost   

EXTERNÍ KONTROLY  

POŘ. 
ČÍS. 

KONTROLNÍ ORGÁN ZAMĚŘENÍ KONTROLY TERMÍN VÝSLEDEK  

KONTROLY  

1 Hasičský 
záchranný sbor 
Olomouckého 
kraje 

 

Kontrola dodržování 
povinností stanovených 
předpisy o požární 
ochraně 

11. 1. 2022 Bez porušení a 
nedostatků 

 

2 Oborový svaz 
zdravotnictví a 
sociální péče ČR 

 

Poskytování hrazených 
služeb a jejich vyúčtování 
v odbornosti fyzioterapie 

4.4.2022 Poskytnutí péče 
klientům nad 18 
let v rozporu s 
ujednáním 

3 

 

 

Krajský úřad 
Olomouckého 
kraje – Odbor 
kontroly 

Kontrola hospodaření a 
účetnictví   

1.11.2022 
až 
29.11.2022 

Bez porušení a 
nedostatků 
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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 2022 o své činnosti v oblasti poskytování informací. 

a)1. Počet podaných žádostí o informace - písemná 0 

    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 2022 a vzniklou havarijní 

situací v oblasti zabezpečení budovy dětského stacionáře. 

REALIZOVANÉ INVESTICE  

DRUH INVESTICE 

 

CENA 

Pořízení IS FONS Akord Diet pro stravování a normování 

Plánováno, investiční příspěvek zřizovatele v plné výši 

 

 193 406,40 Kč  

 

 

Pořízení ústředny zabezpečovacího systému – v dětském stacionáři 

v hodnotě 60 733,00 Kč 

Z fondu investic na základě schváleného převodu z rezervního fondu. 

  60 733,00 Kč 

 

Postýlka včetně příslušenství 

Věcný dar 
88 482,84 Kč 

  

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH OPRAV A UDRŽOVÁNÍ 

 

NÁZEV AKCE 

                            

                      CENA 

Oprava žaluzií a ochranných sítí 41 367,- Kč 

Výměna sociálního zařízení 58 095,- Kč 

Oprava vozu Peugeot Expert 78 698,- Kč 

Malování 99 984,- Kč 

Posílení zásuvkových rozvodů 19 564,- Kč 
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VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  MALÉHO ROZSAHU  

 

Dětské centrum Ostrůvek nerealizovalo v roce 2022 veřejnou zakázku. 

 

ÚČASTNICKÉ SMLOUVY   

 

Pro rok 2022 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: 

 Výpočetní technika (s náhradním plněním) 

 Kancelářský papír (s náhradním plněním) 

 Nákup multifunkčního zařízení a tiskáren 

 Nákup originálního spotřebního materiálu do tiskáren 

 Nákup kancelářských potřeb 
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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 2022. 

 

 Bistro Helen - Olomouc  

 BPS Bicycle Industrial, s. r. o. - Šumperk  

 Brož Jiří, Mgr. – Praha 

 Čepl Ondřej 

 Divadlo na Šantovce - Olomouc  

 Dobré místo pro život – Olomouc  

 Dosoudil Josef, Ing.  

 Europ Assistance ČR, s. r. o. 

 Gavura Milan – Kožušany 

 Gemo, a. s. - Olomouc  

 Hattoň Alois – Postřelmov 

 Keriová Nikita  

 Kruh přátel šumperského dětského sboru – Šumperk  

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

 Lobster Family restaurant - Olomouc 

 Lukešová Pavlína - Praha 

 Magistrát města Olomouce – Odbor životního prostředí  

 Maltézská pomoc, o. p. s. – Olomouc  

 Manželé Pospíšilovi - Olomouc 

 Medical Union, s. r. o. – Praha  

 Míša Libor  

 Mohylová Lenka - Olomouc 

 Moped, s. r. o. – Olomouc  

 Nadace Malý Noe – Olomouc 

 Nadace rodiny Morávkových – Olomouc 

 Nemravová Ivana - Olomouc 
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 Nutrend D. S., a. s. – Olomouc  

 Oháňka Tomáš - Olomouc 

 Pečová Ivana - Olomouc 

 Pohle Hana, Ing. – Bělkovice-Lašťany  

 Pytlíčková Veronika – Olomouc 

 Restaurace u Anči – Olomouc 

 Richterová Stanislava - Olomouc 

 Siemens, s. r. o. – Mohelnice  

 SK Sigma - Olomouc 

 Skoumal Jaroslav 

 TJ MILO - Olomouc 

 Usnul Milan, JUDr.  - Praha  

 Zemánková Monika – Olomouc 
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Závěr  

Z přehledu jednotlivých oblastí poskytované péče i hospodaření Dětského centra Ostrůvek je 

zřejmé, že organizace plně zajišťovala ve všech aspektech předmět činnosti, pečovala o 

svěřený majetek a hospodařila i v roce 2022 tak, že může být právem považována za stabilní 

příspěvkovou organizaci Olomouckého kraje.  

V době zpracování této výroční zprávy se začíná psát nová kapitola organizace – jsou 

specifikovány služby v režimu zákona o sociálních službách, plánováno je personální 

zabezpečení a další zastřešení odborných zdravotnických ambulancí tak, aby byly služby 

poskytovány potřebným klientům a jejich rodinám i nadále. 

Děti mají vždy dostat vše, co potřebují. Není to pouze materiální zajištění, ale především 

jistota, podpora, pomoc, pocit jedinečnosti i tolik potřebné pohlazení a objetí.  

Díky kvalifikovanému a empatickému personálu jsme se vždy snažili těmto zásadám rodinné 

péče přiblížit a kontinuálně budovat centrum jako komplexního odborného poskytovatele 

s vítanou a respektovanou spoluprací externích odborníků.  
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Přílohy  
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