
Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace,
Plaveč 1, PSČ 671 32

VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2008



Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace2

Název organizace: Domov pro seniory Plaveč,
příspěvková organizace

Sídlo:    Plaveč 1, PSČ 671 32

IČ organizace: 45671702
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Statutární zástupce – ředitel:

Ing. Vybíral František
vybiral@dps-plavec.cz

Úsek ekonomicko – provozní: 

Ekonom - účetní (zástupce ředitele): Tomášková Pavlína
tomaskova@dps-plavec.cz

Mzdová účetní, personalistka: Vystrčilová Helena
vystrcilova@dps-plavec.cz

Skladová účetní – zásobovač: Padrtová Jana
padrtova@dps-plavec.cz

Úsek sociální péče:

Sociální pracovnice: Bartesová Erika
bartesova@dps-plavec.cz

Hodečková Jindřiška
hodeckova@dps-plavec.cz

Úsek zdravotní a ošetřovatelské péče:

Vrchní sestra: Nepejchalová Jarmila
nepejchalova@dps-plavec.cz

Staniční sestra: Tomášková Radoslava
sesterna2@dps-plavec.cz

Jandová Jiřina
sesterna1@dps-plavec.cz

Úsek stravovací:

Vedoucí kuchařka: Semotamová Božena
kuchyn@dps-plavec.cz
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POPIS ZAŘÍZENÍ

   Domov pro seniory Plaveč se nachází v údolí řeky Jevišovky, uprostřed obce Plaveč, která je 
vzdálená od okresního města Znojma pouhých 11 km. Zařízení se skládá z Hlavní budovy a třech 
vedlejších budov, a to Školky, Podzámčí a Zátiší. Všechny tyto objekty jsou zasazeny do 
rozlehlého parku, kde se nachází také významná historická památka - rotunda ze 13. století.
    Hlavní budova  se skládá z přízemí a dvou pater, kde je poskytována služba pro 72 uživatelů. 
V přízemí je umístěna kuchyň, která byla v roce 2005 zmodernizována a  prádelna, která prošla 
generální rekonstrukcí v roce 2007. Nachází se zde také kulturní místnost, kde uživatelé tráví své 
volné chvíle a mají zde k dispozici knihovnu a počítač s přístupem na internet. V celé Hlavní
budově je poskytovaná služba – domov se zvláštním režimem.
    Ve vedlejší budově nazývané Školka je poskytovaná služba – domov pro seniory
s kapacitou 9 lůžek. Je zde  7 jednolůžkových pokojů, 1 dvoulůžkový pokoj, jídelna a kuchyňka. 
Vzhledem k tomu, že  sociální zázemí nevyhovuje imobilním klientům na invalidních vozíčcích, 
máme v plánu opravu tohoto sociálního zařízení a tím zvýšit kvalitu poskytované služby v této 
budově. Pro společné trávení času je uživatelům k dispozici společenská jídelna či  zahradní 
altán, který se nachází na dvorku. Také mohou využívat  kulturní místnost v přízemí hlavní 
budovy. 

Další vedlejší budovou je Podzámčí, kde proběhla v roce 2008 celková rekonstrukce, a 
výsledkem je kapacita 12 lůžek (2 pokoje 1lůžkové a 5 pokojů 2lůžkových). Budova se skládá 
z přízemí a jednoho patra, proto zde byl vybudovaný i výtah, čímž se stala bezbariérovou a 
vznikl prostor i pro imobilní uživatele na invalidních vozíčcích. Tato budova plně odpovídá 
standardům kvality poskytovaných služeb. Termín zahájení provozu je únor 2009.

V administrativní budově zvané Zátiší sídlí ředitel, ekonom, sociální pracovnice, 
mzdová účetní, skladová účetní a také údržba. 
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POSLÁNÍ

  Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace je zařízením sociální péče, rozdělující 
svoji činnost mezi Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. 
  
Domov pro seniory Plaveč  poskytuje pomoc osobám, které vzhledem ke svému  věku a 
zdravotnímu stavu, nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. 

   Domov se zvláštním režimem poskytuje své služby osobám, které v důsledku svého 
chronického onemocnění nebo onemocnění stařeckou, Alzheimerovou demencí se ocitli 
v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb. 

    Snahou zařízení je poskytovat celoroční ubytování, stravování a sociální poradenství. Pomáhat 
nejen při zvládání běžných úkonů o osobu uživatele, ale také  při osobní hygieně a  
ošetřovatelské péči. Zajišťovat  lékařskou péči. Organizovat a nabízet kulturní vyžití, zájmové a 
aktivizační činnosti. Pomáhat při uplatňování práv, při obstarávání osobních záležitostí uživatelů 
a být nápomocni  při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi.

                     

CÍLOVÁ SKUPINA
(okruh osob, kterým je služba určena)

   Senioři nad 60 let, kteří pobírají starobní nebo invalidní důchod a  vyžadují:

 pravidelnou ošetřovatelskou a zdravotní péči vzhledem ke chronickému
            onemocnění, stařecké a jiné demenci
 pravidelnou pomoc druhé osoby
 částečnou nebo úplnou podporu při zvládání  péče o vlastní osobu formou 

            ubytování, stravování, hygieny
 ubytování v jedno, dvou, tří a více lůžkových pokojích
 celodenní stravu
 zabezpečování kontaktu se společenským prostředím
 uspokojování biopsychosociálních, společenských a náboženských potřeb
 podporu při aktivizačních činnostech
 pomoc při uplatňování svých práv, zájmů
 obstarávání osobních záležitostí 
 dle zájmu zabezpečení kadeřnické služby a drobné nákupy

   Mezi stávajícími uživateli se nacházejí i mladší, kteří jsou zde na dožití. Vzhledem k jejich 
zdravotnímu stavu si nepřejí být překládáni do jiného sociálního zařízení. 
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SLUŽBA NENÍ URČENA PRO UŽIVATELE

   Domov pro seniory Plaveč neposkytuje služby lidem, kteří by mohly jakýmkoliv způsobem 
ohrozit chod zařízení a tím narušit  život našich uživatelů. 

   Do této skupiny se řadí lidé:
 trpící infekčními chorobami a tuberkulózou, aby nedocházelo k přenosu na další uživatele 
 alkoholici a osoby drogově závislé (pokud abstinence trvá méně než 1 rok,
     o přijetí rozhodne ošetřující lékař), neboť náš ústav není na tyto uživatele zařízen
 trpící psychózou, mentální retardací, neboť náš ústav není na tyto uživatele zařízen
 narušující společné soužití, ať už agresivním či jiným chováním
 vyžadující jednolůžkový pokoj s hygienickým zázemím, neboť ho  zatím ústav nevlastní
 vyžadující úplnou bezbariérovost celého zařízení, neboť zatím tyto podmínky nesplňujeme
 nerespektují pravidla daná domácím řádem, neboť by svým jednáním narušovali chod 

zařízení a omezovali další uživatele

   Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace neposkytuje asistenční služby.

Kapacita domova v roce 2008 byla 81 lůžek.

UBYTOVÁNÍ

Domov pro seniory
Kapacita výše uvedené služby byla ve sledovaném období 47 lůžek. K 31. 12. 2008 bylo 
ubytováno 43 klientů. Obložnost  k 31. 12. 2008 byla 91,5 %. Průměrný věk činil 79 let.
V roce 2008 bylo umístěno 9 žadatelů, zemřelo 15 uživatelů, 3 uživatelé ukončili pobyt.

Ubytování bylo poskytnuto v:
 7 pokojích jednolůžkových
 2 pokojích dvoulůžkových
 10 pokojích vícelůžkových.
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Domov se zvl. režimem
Kapacita v roce 2008 byla 34 lůžek. K 31. 12. 2008 poskytoval domov  ubytování 35 klientům.  
Obložnost  k 31. 12. 2008 byla  102,9 %. Průměrný věk činil 80 let.
V roce 2008 nastoupilo 10 žadatelů, 10 uživatelů zemřelo a 2 uživatelé ukončili pobyt.

Klienti byli ubytováni v:
 1 pokoji dvoulůžkovém
 8 pokojích více lůžkových.

Rozpis úhrad za ubytování

Pokoj Úhrada denní Měsíční úhrada
(prům. počet dní 
v měsíci 30,42)

1 lůžkový 145,- 4 411,-

2 – 3 lůžkový 125,- 3.803,-

4  lůžkové 110,- 3.346,-
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STRAVA

     

     Strava je v našem domově přizpůsobena svým složením a úpravou věku, zdravotnímu stavu a 
požadavkům klienta. Naší prioritou je dostatek vitamínů, minerálů, vláknin, výživných látek a 
pestrost stravy. Připravujeme dietu racionální, diabetickou, šetřící, s omezením tuku a kašovitou. 
Další kombinace šetřící s diabetickou. Úprava jídel dle individuálních požadavků jako je mletí, 
krájení či mixování je naprostou samozřejmostí.
     Každý den je podávána snídaně s přesnídávkou, oběd, svačina a večeře. U diabetické stravy je 
navíc poskytováno jedno vedlejší jídlo ve formě druhé večeře. Obědy i večeře jsou teplé, jen ve 
dnech pracovního volna, o svátcích a jeden den v týdnu jsou večeře studené. V rámci pitného 
režimu jsou klientům po celý den volně k dispozici ovocné i neslazené čaje a samoobslužný 
přístroj s pitnou vodou. V domově je umístěn také nápojový mincovní automat, který je určen jak 
pro klienty a zaměstnance, tak i návštěvy domova. 
     Strava se podává ve společné jídelně. Imobilním uživatelům pak na pokojích, popřípadě je jim 
strava podávána na lůžku.
     Jídelní lístek sestavuje na týdenní období vedoucí kuchařka a možnost vyjádřit se k němu má 
stravovací komise. Ta je složena z vrchní sestry, staničních sester, vedoucí kuchařky a skladové 
účetní. Jejím členem můžou být také zástupci z řad klientů. Stravovací komise se schází 
pravidelně jednou týdně a hodnotí se kvalita, pestrost a kombinace stravy, projednávají se 
podněty na další období a prověřují připomínky stravy, projednávají se podněty na další období a 
prověřují připomínky klientů. Jídelní lístek je vyvěšen pro informaci na každém oddělení 
domova.
     Stravování se zajišťuje v mezích platných stravovacích jednotek. Strava je rozdělena ve 
stravovací jednotce dle průměrných nákladů na jednotlivá hlavní a vedlejší jídla. Dodržování 
norem průměrných nákladů na potraviny se sleduje průběžně.
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Rozpis úhrad za stravu

       
Vysvětlivky:

 1  =  dieta kašovitá
 2  =  dieta šetřící
 3  =  dieta racionální
 4  =  dieta s omezením tuku

 9  =  dieta diabetická

Kalkulace stravy na 1 den
dieta č. 1,2,3,4 potrav. náklady režijní náklady celkem
snídaně 10,- 2,- 12,-
svačinka dopolední 5,- 1,- 6,-
oběd 26,- 14,- 40,-
svačinka odpolední 7,- 1,- 8,-
večeře 22,- 3,- 25,-
C e l k e m 70,- 21,- 91,-

dieta č. 9 potrav. náklady režijní náklady celkem
snídaně 10,- 2,- 12,-
svačinka dopolední 5,- 1,- 6,-
oběd 26,- 14,- 40,-
svačinka odpolední 7,- 1,- 8,-
večeře 22,- 3,- 25,-
II. večeře 5,- 1,- 6,-
C e l k e m 75,- 22,- 97,-

Číslo diety Úhrada denní

Úhrada měsíční
( prům. počet dnů 

v měsíci 30,42)

1, 2, 3, 4 91,- 2.768,-

9 97,- 2.951,-
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ZDRAVOTNÍ PÉČE A REHABILITACE

Lékařská péče je v Domově pro seniory zajišťována:
 všeobecným lékařem MUDr. Urbanovským formou návštěvní služby a to pravidelně 

každé úterý dopoledne, nebo kterýkoli jiný pracovní den do 15,00 hod. na telefonickou 
výzvu, nebo předem domluvenou návštěvu

 psychiatrem MUDr. Schneiderovou rovněž formou návštěvní služby pravidelně každý 
druhý pátek v dopoledních hodinách, nebo po telefonické konzultaci i v jiné dny podle 
potřeb klientů.

          Na odborná vyšetření jsou naši klienti dopravováni na příslušné ambulance za doprovodu 
personálu. Jsou to odborné ambulance, které většinou navštěvovali před příchodem do DpS 
Plaveč, nebo na které byli objednáni po hospitalizaci.

     Odborná rehabilitační péče není v našem domově poskytována, protože funkci fyzioterapeuta 
v domově nemáme. 
Na základě stanoveného individuálního plánu péče  je stanovena aktivizační činnost klienta. 
Aktivizační  činností, zaměstnáváním klientů , nácvikem chůze a skupinovým cvičením  se 
věnují především pracovnice sociální péče pro aktivizační činnost. Individuální cvičení, správné 
polohování a používání pomůcek provádějí všeobecné sestry.

AKTIVIZAČNÍ A KULTURNÍ ČINNOST

Pro zpestření života klientů je v domově kladen velký důraz na aktivizace a provádění takových 
činností, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností našich klientů. 
Snažíme se o podporu dovedností a sociální začlenění. Klienti domova mají bohatý výběr 
činností pro trávení svého volného času dle svých zájmů. V domově se nachází kulturní místnost, 
kde mají k dispozici knihovnu a počítač s internetem. O volný čas klientů se starají 2 pracovnice 
sociální péče pro aktivizační činnost.

V domově jsou nabízené tyto aktivizační činnosti:
 Předčítání z knih, časopisů
 Trénování paměti
 Poslech hudby, zpěv
 Pracovní terapie – výtvarné techniky, textilní techniky, práce s přírodním materiálem, 

pečení
 Nácvik jemné motoriky – navlékání korálek apod.
 Skupinové cvičení – 1x týdně Tai-chi
 Duchovní služby – pravidelná mše svatá 1x za měsíc
 Dechová cvičení 
 Oslava narozenin (měsíčně) – program, hudba, tanec, občerstvení
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Zaměstnanci domova pořádají společné akce a kulturní programy, které se konají v areálu 
domova. Patří mezi ně různá společenská vystoupení, kulturní a hudební programy. K oblíbeným 
akcím patří i poznávací zájezdy do blízkého okolí.

              

Přehled kulturních akcí konaných v roce 2008

 Masopust
 Oslava velkonočních svátků s vystoupením dětí ze ZŠ Mikulovice
 Poznávací zájezd do obce Hluboké Mašůvky a města Znojma
 Den seniorů – letní slavnost s bohatým programem (hudba, tanec, vystoupení MŠ Plaveč, 

ZŠ Mikulovice, občertsvení)
 Žehnání rotundy Nanebevzetí Panny Marie s návštěvou hejtmana JMK
 Opékání špekáčků
 Návštěva profesionálních tanečníků s předvedením tanců
 Hudební vystoupení na téma „Ta naše písnička česká“
 Mikulášská nadílka
 Vánoční koncert

Sociální pracovnice ve spolupráci s ostatním personálem provázejí uživatele před nástupem i 
během jeho pobytu v domově. Má-li klient nějaký problém, může se na ně obrátit, popřípadě na 
svého klíčového pracovníka, kterého má v domově každý uživatel. Je podporována spolupráce a 
individuální přístup k uživatelům. Ve spolupráci s klientem je vytvářen individuální plán 
poskytovaných služeb, který je nastaven dle přání klienta, jeho potřeb a možností, ale i dle 
možností poskytovatele. 
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA

   Statutární zástupce       

úsek zdrav. a ošetř.péče úsek sociální péče úsek ekonom.-provozní úsek stravovací

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

1)  Statutární zástupce:
ředitel   1

2)  Úsek zdravotní a ošetřovatelské péče:
vrchní sestra     1
staniční sestra   2
všeobecná sestra   7
pracovnice sociální péče – přímá obsluha 18

3)  Úsek sociální péče:
sociální pracovnice   2
pracovnice sociální péče – aktivizační činnost   2

4)  Úsek ekonomicko-provozní:
ekonom-účetní   1
mzdová účetní, personální   1
skladová účetní   1
údržbář   2
uklízečka   4
pradlena   3

5)  Úsek stravovací:
vedoucí kuchařka   1
kuchařka   5

Počet pracovníků k 31. 12. 2008 51
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ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE (v tis. Kč)

ÚDAJE Z ROZVAHY K 31.12. 2008 (v tis. Kč)

AKTIVA CELKEM 24.919,00                                                                      
z toho:  stálá aktiva   20.718,00                                                                           
             zásoby      484,00                                                                                  
             pohledávky       589,00                                                                               
             finanční majetek   3.122,00                                                                    
             ostatní aktiva             6,00                                                                          

PASIVA CELKEM    24.919,00                                                                              
z toho:  majetkové fondy  21.111,00                                                                    
             finanční a peněžní fondy   1.579,00                                                        
             hospodářský výsledek                2,00                                                              
             cizí zdroje  (závazky)     2.227,00                                                            

Hlavní činnost Doplňková činnost

účet Výnosy Upravený 
rozpočet

Skutečnost
% plnění 

upraveného 
rozpočtu

  Upravený     
rozpočet

Skutečnost
% plnění 

upraveného 
rozpočtu

602 Výnosy z prodeje služ. 11710 11712 100,01 380 404 106,31
648 Zúčtování fondů 213 213 100,00
649   Jiné ostatní výnosy 9 9 100,00
691 Dotace na provoz 10842 10842 100,00

Celkem 22774 22776 100,00 380 404 106,31

Náklady
501 Spotřeba materiálu 3665 3665 100,00 247 261 105,66
502 Spotřeba energie 1477 1447 100,00 42 45 107,14
503 Vodné 88 88 100,00
511 Opravy a udržování 447 447 100,00
512 Cestovné 13 13 100,00
513 Nákl. na reprezentaci 4 4 100,00
518 Ostatní služby 533 533 100,00 28 30 107,14
521 Mzdové náklady 11449 11449 100,00 50 54 108,00
524 Soc. a zdrav. pojištění 4017 4017 100,00 13 13 100,00
527 Příděl do FKSP 230 230 100,00
538 Daně a poplatky 725 725 100,00
549 Ostatní náklady 1 1 100,00
551 Odpisy 125 125 100,00

Celkem 22774 22774 100,00 380 403 106,05

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2008                  2                            1
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INVESTIČNÍ AKCE (v tis. Kč)

Modernizace ovládání zvonů rotundy    141,00
Rekonstrukce Podzámčí 6.949,00
-----------------------------------------------------------------------------------
C e l k e m 7.090,00
=================================================

V Plavči dne 27. 3. 2009
Vyhotovila: Tomášková Pavlína

Ing. Vybíral František
   ředitel DpS Plaveč


