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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:  Bartesová Erika 
 bartesova@dps-plavec.cz 

 

 

Sociální péče: 
 

Vedoucí sociální péče: Bc. Král David 
 kral@dps-plavec.cz 

 

Sociální pracovníci: Bc. Lenka Petrželková 
 petrzelkova@dps-plavec.cz 

 

                                                                      Mgr. Hana Čaňková 
 cankova@dps-plavec.cz 

 

Zdravotní  péče: 
 

 

Vedoucí zdravotní péče: Jandová Jiřina 
 jandova@dps-plavec.cz 

 

Úsek stravovací: 

 

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

Domov je umístěn v areálu bývalého zámku a jeho dějiny sahají do dávné minulosti. Původně tu 

stál hrad, někdy, zvláště později nazývaný tvrz. Ve 13. 

století se tu mluví o vladycích z Plavče. Hrad plavečský 

byl kamenný, budovaný za krále Václava I.  

Ve 13. století byla hradní osada Plaveč rozdělena na 

Dolní a Horní Plaveč. Každá z nich tvořila samostatné 

podhradí, náležející různým pánům. Dolní Plaveč byla 

zboží vladyků hradu, na jehož místě stojí dnešní zámek.  

V roce 1791 koupil statek Plaveč Josef Widman. 

V kupních smlouvách se již nemluví o tvrzi, nýbrž o 

zámku. Tento byl totiž vybudován na místo tvrze v 17. století.  

 

Roku 1889 zemřel baron Vojtěch Widman, jakožto zemský 

hejtman ve výslužbě a pohřben byl v hrobce zámecké kaple 

(rotundy). Velkostatek zdědil jeho syn, který opuštěn a v nouzi 

zemřel 11. 12. 1945. Občané plavečtí ho vzhledem k jeho dobrotě 

pohřbili v zámecké kapli dne 15. 12. 1945.  

 

 

Po té byl zámek, převzat do národní sféry a přislíben Spolku katolických žen. 

 

V roce 1950 jej však převzala charita a zřídila v něm 

ústav pro přestárlé a zmrzačené. Žilo tu kolem 100 

chovanců, o které se staralo celkem 25 osob. Byly to 

převážně řádové sestry sv. Karla Boromějského. Z jejich 

iniciativy a jejich obětavé práce bylo přikročeno 

k stavební úpravě zámku. Vybudováním estetického 

prostředí, vzornou péčí a zapojením chovanců do různých 

prací, se dostal ústav mezi nejlepší v republice.  

V 70 letech sestry postupně odcházely a byly nahrazeny civilním personálem.  

Od roku 2003 je zámek včetně ostatních budov a parku majetkem Jihomoravského kraje a je i 

nadále využíván pro potřeby domova pro seniory.  
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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 jedné hlavní 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 Nanebevzetí 

Panny Marie ze 13. století.   

 

 

Hlavní budova – poskytovaná sociální služba „Domov se zvláštním režimem“  

  - díky celkové rekonstrukci, která byla realizována 

v průběhu roku 2011, je již Hlavní budova 

bezbariérová. Velkým přínosem pro společenský život 

uživatelů bylo i zrekonstruování nádvoří, které je 

novodobě využíváno k pořádání kulturních akcí a stalo 

se místem vzájemného setkávání klientů se svými 

přáteli a rodinnými příslušníky. 

Hlavní budova se skládá z přízemí a dvou pater, které 

jsou propojeny výtahem. V přízemí se nachází kuchyň a 

prádelna, která zajišťuje praní, žehlení a drobné úpravy 

prádla pro všechny uživatele. Je zde využívána nově vybudovaná pracovní dílna sloužící pro 

potřeby aktivizačních činností s klienty a společenská místnost s knihovnou, velkou televizí 

s DVD a počítačem umožňujícím klientům přístup na internet. Společenská místnost je často 

využívaná a pro uživatele obou sociálních služeb se zde konají kulturní oslavy, různé kroužky a 

další příležitostná setkání. 

V 1. patře se nachází nově zrekonstruovaná jídelna s terasou, které klienti využívají nejen 

k odpočinku, ale je i místem setkávání s jejich rodinami a přáteli.  

Pokoje na 1. a 2. patře jsou po rekonstrukci vybaveny novým zařízením a nábytkem. Také na  

2. patře je příjemné posezení, které uživatelé využívají k odpočinku i k setkávání se svými 

blízkými a přáteli. Každé podlaží má společné moderní sociální zařízení, které plně zajišťuje 

soukromí a komfort uživatelů. 

 

Budova Školka – poskytovaná sociální služba 

„Domov pro seniory“ - i tento objekt je celý 

bezbariérový a moderně zařízený po provedených 

stavebních úpravách v roce 2010. Je to přízemní 

budova v areálu zámeckého parku. Nachází se zde 

společná jídelna, kuchyňka a zahradní altánek 

s příjemným venkovním posezením. 
 

 

 

Budova Podzámčí – poskytovaná sociální služba „Domov pro seniory“ - je celá bezbariérová 

a moderně vybavená po rekonstrukci od roku 2009. Skládá se z přízemí a jednoho patra. Jsou zde 

dvě společné jídelny s kuchyňkou, které jsou vybaveny lednicí s velkým televizorem. I zde je 

klientům k dispozici výtah. Hygienické zařízení je součástí každého pokoje. 
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POSLÁNÍ A CÍLE POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, je zařízením sociální péče, poskytující 

sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. 

   

Posláním zařízení je poskytovat kvalitní, individuálně zaměřené, pobytové sociální a zdravotní 

služby v rámci sociální služby Domov pro seniory osobám, které vzhledem ke svému věku a 

zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a dále v rámci sociální služby 

Domov se zvláštním režimem osobám s různými typy demencí, které snižují jejich soběstačnost. 

Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Jejich situace 

vyžaduje nepřetržitou a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

 

Cílem našeho zařízení je zachovat důstojnost, rozvíjet soběstačnost, společenské návyky, 

dovednosti uživatele a tím uspokojit jeho potřeby. Prostřednictvím poskytovaných individuálních 

služeb ho začlenit do společnosti, aby měl možnost žít běžným způsobem jako ve svém domácím 

prostředí. Dílčími cíli je vytvoření příjemného a bezpečného prostředí, udržení stávajícího 

dobrého standardu prostředí a vybavení, rozvíjení spolupráce s rodinami a přáteli uživatelů a v co 

největší míře umožnit setkání s blízkými i místní komunitou i mimo naše zařízení, zvyšování 

kvality individuálně poskytovaných služeb a zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných 

pracovníků. 

 

Snahou zařízení je poskytovat celoroční ubytování 

v jedno a dvou lůžkových pokojích, celodenní 

stravování a sociální poradenství a to v souladu se 

zákonem stanovenými základními zásadami 

poskytování sociální služby a individuálně určenými 

potřebami osob, kterým je sociální služba poskytována. 

Pomáhat nejen při zvládání běžných úkonů o osobu 

uživatele, ale také při osobní hygieně a ošetřovatelské 

péči. Zajišťovat lékařskou pomoc. Organizovat a 

nabízet kulturní vyžití, zájmové a aktivizační činnosti. 

Zabezpečovat kontakt se společenským prostředím. Pomáhat při uplatňování práv, při 

obstarávání osobních záležitostí uživatelů a být nápomocni při zajišťování dalších sociálních 

služeb jinými organizacemi.  

 

Poskytovatel sociálních služeb systémově vytváří podmínky, kdy uživatelé mohou uplatňovat 

vlastní vůli při řešení své nepříznivé situace. Tvorba těchto podmínek je již zásadně ovlivněna 

jednáním o poskytování sociální služby. Uživatel má skutečnou svobodnou možnost učinit 

rozhodnutí, zda chce či nechce sociální službu využít a poskytovatel vytváří takové podmínky, 

které podpoří uživatele při tomto, zpravidla velmi složitém rozhodování. 

 

Zjištění vůle uživatele je jedním z prvních kroků sjednávání sociální služby i při řešení všech 

dalších situací, které se klienta týkají. Pokud je uživatel omezen ve schopnosti verbálně 

komunikovat, může poskytovatel v rámci interpretace uplatnění vůle uživatele použít prostředky 

alternativní komunikace, vlastní pozorování, jednání s osobami, které uživatele znají.  

Za tímto účelem se konají pravidelné schůzky uživatelů se zaměstnanci se zaměřením na 

zjišťování spokojenosti uživatelů s poskytovanými sociálními službami. Názory uživatelů jsou 

podnětem pro další zkvalitňování poskytovaných služeb. 

    

 



Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace 7 

Při řešení různých (zejména sporných) situací, je prvotním úkolem zjištění vůle uživatele. Řešení 

situace by nemělo popírat vůli uživatele a ten by měl mít možnost si vždy vybrat mezi několika 

různými možnostmi. Se zvoleným řešením musí uživatel souhlasit. Poskytovatel současně 

plánuje společně s uživatelem a zapojuje jej do formování služby, kterou poskytuje, přičemž 

pomáhá uživateli s tvorbou cílů. Obecné principy platné pro ochranu uživatelů sociální služby 

před předsudky: 

- posílení pozitivního přístupu veřejnosti k osobám, kterým jsou sociální služby poskytovány 

- vyjadřování respektu k člověku je to, že uživatele s určitou odlišností budeme respektovat jako 

ostatní lidi 

- tvorba pozitivního náhledu na uživatele služby, podpora v hledání jeho silných stránek, posílení 

role pozitivní komunikace, neznačkování uživatele psychologickou či zdravotní diagnózou, 

prevence vytváření soucitu a představy závislosti uživatele na poskytované sociální službě. 

 
Chceme umožnit lidem zůstat rovnocennými členy společnosti a službu orientovat na osobní cíle 

klienta. Vše je zároveň zakotveno v písemné podobě v jednotlivých standardech kvality sociální 

péče a vnitřních předpisech. 

 

Snažíme se o individuální přístup ke každému uživateli sociální služby poskytované v našem 

zařízení - Domově pro seniory Plaveč. Svým profesionálním přístupem pomoci každému 

uživateli zachovávat jeho individualitu a to i prostřednictvím plánování a plnění reálných přání, 

které budou v možnostech našeho zařízení. 

         

Chceme co nejvíce zpříjemnit pobyt uživatelům, když už nemohou být v přirozeném domácím 

prostředí. Moderní vybavení společně s  poskytovanými službami tak umožňuje klientům 

domova plnohodnotný a aktivní život. 

 

„Vycházíme z přesvědčení, že důstojný lidský život v jakékoliv podobě je vzácným darem, 

kterého je nutné si ctít, vážit si ho a chránit ho.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci zkvalitnění poskytované služby Domov se zvláštním režimem se připravujeme k získání 

certifikátu Vážka, který uděluje Česká alzheimerovská společnost provozovatelům zařízení, 

poskytujících kvalitní služby pro lidi s demencí. 
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CÍLOVÁ SKUPINA (okruh osob, kterým je služba určena) 
 

1. SOCIÁLNÍ SLUŽBA – DOMOV PRO SENIORY 

 

SENIOŘI NAD 65 LET, KTEŘÍ POBÍRAJÍ STAROBNÍ DŮCHOD 

 

 senioři se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku a chronického onemocnění, jejichž 

situace vyžaduje pravidelnou ošetřovatelskou a zdravotní péči 

 senioři, kteří potřebují pomoc druhé osoby 

 senioři, kteří vyžadují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání péče o vlastní osobu 

formou ubytování, stravování a hygieny 

 senioři se sníženou schopností sebeobsluhy  

 absence rodiny nebo její snížené schopnosti se o seniora postarat, popřípadě absence jiných 

blízkých osob 

 pokud adekvátní péči nelze zajistit jiným typem sociální služby 

 zdravotní postižení vyžadující ošetřovatelskou péči 

 

 

SLUŽBA NENÍ URČENA PRO: 

  
 zájemce, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení a 

trvalý dohled lékaře 

 zájemce, kteří nejsou způsobilí k pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní 

infekční nemoci 

 zájemce, trpící stařeckou a Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí (osoby 

dezorientované v čase, prostoru a osobách) 

 zájemce s opakujícími se projevy agresivity a jinými poruchami osobnosti, znemožňujícími 

poskytování bezpečných služeb a soužití s ostatními uživateli 

 zájemce se závislostí na alkoholu a jiným druhem toxikomanie (pokud je diagnostikováno 

lékařem) 

 zájemce, kteří trpí infekční nemocí včetně bacilonosičů 
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2. SOCIÁLNÍ SLUŽBA – DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

 

SENIOŘI NAD 65 LET, KTEŘÍ POBÍRAJÍ STAROBNÍ DŮCHOD 

 

 senioři se sníženou soběstačností zejména z důvodu Alzheimerovy nemoci a jiných typů 

demencí (osoby dezorientované v čase, prostoru a osobách), jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou ošetřovatelskou a zdravotní péči  

 senioři, kteří potřebují pomoc druhé osoby 

 senioři, kteří vyžadují vzhledem k demenci částečnou nebo úplnou podporu při zvládání péče 

o vlastní osobu formou ubytování, stravování a hygieny 

 absence rodiny nebo její snížené schopnosti se o seniora postarat, popřípadě absence jiných 

blízkých osob 

 pokud adekvátní péči nelze zajistit jiným typem sociální služby 

 k demenci je přidružené zdravotní postižení vyžadující ošetřovatelskou péči 

 

SLUŽBA NENÍ URČENA PRO: 

 

 zájemce, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení a 

trvalý dohled lékaře 

 zájemce, kteří jsou plně orientováni v čase, prostoru a osobách 

 zájemce, kteří vzhledem ke svému stavu nepotřebují využívat služeb zvláštního režimu 

 zájemce, kteří nejsou způsobilí k pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní 

infekční nemoci 

 zájemce s opakujícími se projevy agresivity a jinými poruchami osobnosti, znemožňujícími 

poskytování bezpečných služeb a soužití s ostatními uživateli 

 zájemce se závislostí na alkoholu a jiným druhem toxikomanie (pokud je diagnostikováno 

lékařem) 

 zájemce, kteří trpí infekční nemocí včetně bacilonosičů 
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UBYTOVÁNÍ 

 

V roce 2012 byly zajištěny dvě sociální služby pro 73 klientům, z toho bylo 21 míst pro klienty 

sociální služby „Domov pro seniory“ a 52 míst pro klienty sociální služby „Domov se zvláštním 

režimem.“ 

 

Sociální služba je poskytovaná ve třech budovách a to: 

 Hlavní budova – sociální služba „Domov se zvláštním režimem“ - kapacita je zde pro 52 

uživatelů – 2 čtyřlůžkové pokoje, 4 třílůžkové pokoje 16 dvoulůžkových pokojů. 

 Podzámčí – sociální služba „Domov pro seniory“ - kapacita je zde pro 12 uživatelů -  

5 dvoulůžkových pokojů a 2 jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. 

 Školka – sociální služba „Domov pro seniory“ - kapacita je zde pro 9 uživatelů -  

7 dvoulůžkových pokojů a 1 jednolůžkový pokoj. 

 

Celý objekt je díky rekonstrukci, která 

proběhla v roce 2011, bezbariérový a kvalita 

ubytovacího prostředí je již srovnatelná ve 

všech třech budovách. Uživatelé mají možnost 

užívat všechny společné prostory sloužící 

klientům včetně posezení i procházek 

v příjemném prostředí zámeckém parku. 

V parku je nainstalováno nové osvětlení 

v podobě luceren. Chodníky jsou po 

rekonstrukci bezbariérové a jsou již 

vydlážděny po celém obvodu budovy včetně 

nově vybudovaného posezení u jezírka. 

  

Pokoje jsou standardně vybaveny polohovacími lůžky, uzamykatelnými nočními stolky, křesly, 

skříněmi, televizními přijímači a ledničkami. Dále jsou využívány zástěny, které slouží k větší 

intimitě uživatelů. Každý uživatel má signalizační zařízení, kterým si může přivolat personál. 

Uživatel si může pokoj vybavit i vlastním zařízením v souladu s vnitřní normou poskytovatele. 

Praní, žehlení a drobné opravy osobního prádla zajišťuje prádelna zařízení 

 

 

Sociální služba - Domov pro seniory 

 

K 31. 12. 2012 využívalo soc. službu domov pro seniory celkem 

21 uživatelů (12 žen a 9 mužů).  

Obložnost k 31. 12. 2012 byla 100 %. Průměrná celková obložnost 

za poskytovanou službu činila 98,02 %. V roce 2012 bylo přijato 7 

žadatelů (1 muž a 6 žen), 6 uživatelů zemřelo a 2 uživatelé byli na 

vlastní žádost propuštěni. K 31. 12. 2012 bylo evidováno celkem 5 

neuspokojených žadatelů. Průměrný věk uživatelů ve sledovaném 

období byl 83 let.  

  

Ubytování bylo poskytnuto v:    

 9 pokojích jednolůžkových 

 6 pokojích dvoulůžkových 
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Rozpis úhrad za ubytování od 1. 1. 2012 

 

Úhrada za ubytování v budově Školka (Domov pro seniory) 

 

Pokoj Úhrada denní Úhrada měsíční 

(Průměrný počet dní v měsíci 30,42) 

1 lůžkový 165 Kč 5.020 Kč  

2 lůžkový 155 Kč 4.716 Kč  

 

 

Pokoj Denní úhrada Měsíční úhrada 

1 lůžkový         165 Kč 5.020 Kč (navýšení o 92 Kč za měsíc, o 3 Kč za den) 

2 lůžkový        155 Kč 4.716 Kč (navýšení o 92 Kč za měsíc, o 3 Kč za den) 

 

 

Úhrada za ubytování v budově Podzámčí (Domov pro seniory) 

 

Pokoj Úhrada denní Úhrada měsíční 

(Průměrný počet dní v měsíci 30,42) 

1 lůžkový 175 Kč 5.324 Kč 

2 lůžkový 165 Kč 5.020 Kč   

 

Denní úhrada Měsíční úhrada 

      175 Kč 5.324 Kč (navýšení o 92 Kč za měsíc, o 3 Kč za den) 

      165 Kč 5.020 Kč (navýšení o 92 Kč za měsíc, o 3 Kč za den) 

 

 

 

 

Sociální služba - Domov se zvláštním režimem 

 
K 31. 12. 2012 využívalo sociální službu „Domov se zvláštním režimem“ celkem 51 osob (39 

žen a 12 mužů).  Obložnost k 31. 12. 2012 byla 98,57 %. Průměrná celková obložnost za 

poskytovanou službu činila 98,91 %. V roce 2012 bylo umístěno 15 (10 žen a 5 mužů), zemřelo 

14 uživatelů. K 31. 12. 2012 bylo evidováno celkem 15 neuspokojených žadatelů. Průměrný věk 

uživatelů ve sledovaném období byl 81,5 let. 

 

     

 

 

Ubytování bylo poskytnuto: 

 v 16 dvoulůžkových pokojích   

 ve 4 třílůžkových pokojích 

 ve 2 čtyřlůžkových pokojích 
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Rozpis úhrad za ubytování od 1. 1. 2012 

 

Úhrada za ubytování v Hlavní budově - (Domov se zvláštním režimem) 

 

Pokoj Úhrada denní Úhrada měsíční 

(Průměrný počet dní v měsíci 30,42) 

2 lůžkový 155 Kč 4.716 Kč 

3 - 4  lůžkový 140 Kč 4.259 Kč   

  

Pokoj Denní úhrada Měsíční úhrada 

2 lůžkový 155 Kč 4.716 Kč (navýšení o 244 Kč za měsíc, o 8 Kč za den) 

3-4 lůžkový 140 Kč 4.259 Kč (navýšení o 244 Kč za měsíc, o 8 Kč za den) 

 

 
  

STRAVOVÁNÍ 

 

Strava je připravována v souladu s platnými normami ve vlastní kuchyni, která je moderně 

vybavena. Kapacita kuchyně je 180 obědů. 

Klientům se podává snídaně s přesnídávkou, oběd, odpolední svačina, večeře a druhá večeře u 

diabetiků. Celý den mají klienti k dispozici čaj, samoobslužný přístroj s kvalitní pitnou vodou, 

automat na kávu a jiné teplé nápoje.  

V kuchyni se připravují tři druhy diet – racionální, šetřící a diabetická.     

Má-li uživatel problémy s kousáním nebo polykáním, veškerou stravu je možné mechanicky 

upravit a podat ji uživateli v mleté, případně mixované formě. Dietní stravu doporučí lékař. 

Uživatel si může na vlastní žádost vybrat druh stravy. V takovém případě je uživatel zcela 

zodpovědný za případné zdravotní komplikace, které by následkem toho mohly vzniknout.  

Strava se podává ve společné jídelně a klientům s pohybovými problémy je strava donášena na 

pokoj. 

Při předem odhlášeném pobytu mimo zařízení je uživatelům vrácena poměrná část za 

neodebranou stravu. 

Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku. Týdenní jídelní lístek 

sestavuje hlavní kuchařka společně s ostatními zaměstnanci kuchyně. Je sestavován dle zásad 

zdravé výživy a také jsou respektovány přání strávníků.  

V zařízení je zřízena stravovací komise, která se zaměřuje především na různorodost a kvalitu 

stravy pro uživatele a úroveň jejich stravování. Uživatelé mohou vyjadřovat své připomínky ke 

kvalitě, složení a způsobu podávání stravy ústně přímo ve stravovací komisi, u obsluhujícího 

personálu, u vedoucí stravování nebo písemně prostřednictvím schránek důvěry.  

 

 

V rámci projektu GOS – Gerontologické a organizační 

supervize příspěvkových organizací sociálních služeb 

v oblasti péče o seniory jsme se zapojili do programu „Bon 

Apetit“, jehož hlavním cílem je celkový rozvoj kvality 

služby z pohledu společného stravování a stolování. 

  

 



Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace 13 

 

 

Rozpis úhrad za stravu od 1. 1. 2012 

 

Číslo diety Úhrada denní 
Úhrada měsíční 

 (průměrný počet dnů v měsíci 30,42) 

2, 3 125 Kč 3.803 Kč 

9 132 Kč 4.016 Kč 
Vysvětlivky: 

2  - dieta šetřící   3  - dieta racionální   9 - dieta diabetická 

 

 

Kalkulace stravy na 1 den: 

 

dieta č. 2,3 potravinové náklady režijní náklady celkem 

snídaně 16 Kč         13 Kč     29 Kč 

oběd 28 Kč        24 Kč      52 Kč 

svačinka odpolední            8 Kč       2 Kč      10 Kč 

večeře              19 Kč        15 Kč         34 Kč 

C e l k e m  71 Kč     54 Kč     125 Kč 

    

dieta č. 9 potravinové náklady režijní náklady celkem 

snídaně  16 Kč          13 Kč     29 Kč 

oběd 28 Kč        24 Kč       52 Kč 

svačinka odpolední   8 Kč       2 Kč     10 Kč 

večeře 19 Kč         15 Kč     34 Kč 

II. večeře  5 Kč       2 Kč       7 Kč 

C e l k e m              76 Kč     56 Kč   132 Kč 

 

Sazebník úhrad za stravu od uživatelů byl změněn s účinností od 1. 1. 2012 a to navýšením oproti 

roku 2011 o 153 Kč za měsíc, o 5 Kč za den. 

 

 

 
ZDRAVOTNÍ PÉČE A REHABILITACE 
je zajišťována návštěvní službou:  

 

- praktický lékař - MUDr. Urbanovský Petr  

Do zařízení dochází pravidelně každé úterý, kdy provádí kontrolní návštěvy a preventivní 

prohlídky u klientů. Během celého týdne, v kterýkoliv pracovní den je možnost telefonické 

konsultace a domluvy na  nutnou návštěvu klientů.  

 

- psychiatr - MUDr. Schneiderová Drahomíra  

Do zařízení přijíždí na návštěvní službu jedenkrát za čtrnáct dní v pátek. V ostatní dny je 

možnost se s ní spojit rovněž telefonicky a domluvit schůzku i kterýkoliv pracovní den.      

 

- diabetolog- smluvní lékař nemocnice Znojmo, p.o. MUDr. Jánského 11  

Provádí pravidelné kontroly u klientů, kteří mají Dg. diabetes mellitus. Zpravidla jedenkrát za tři 

měsíce. 
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   Smluvní lékaři předepisují našim klientům léky na základě akutních a kontrolních vyšetření, 

preventivních prohlídek a návštěv klientů. Praktický lékař rovněž předepisuje na základě 

vyšetření klientů pomůcky pro inkontinenci.  

     Všichni uvedení lékaři zároveň indikují potřebnou péči,  která je realizována registrovanými 

všeobecnými sestrami, které pracují bez odborného dohledu. Indikovaná péče je následně 

účtována zdravotním pojišťovnám (viz přiložená tabulka č. 1). Pokud lékař shledá, že z hlediska 

zdravotního stavu není léčebná péče odůvodněná, ale klient (příbuzný či jiná osoba) si tuto péči 

vyžádá ( např. podávání léků per os.) jde o péči nehrazenou z veřejného zdravotního pojištění. 

S ohledem na skutečnost, že jde o nehrazenou péči, i přesto lékař léky i zdravotní výkony 

ordinuje  a všeobecná sestra na základě ordinace lékaře výkony provádí. 

     Mezi standardní výkony prováděné všeobecnou sestrou patří: podávání léků (v jakékoli 

podobě), péče o ránu, odběry biologického materiálu, měření TK+P, péče o stomie, péče o 

permanentní katétr, péče o PEG , překlady klientů do zdravotnických zařízení , edukace klientů, 

polohování apod. Všeobecné sestry poskytují ošetřovatelskou péči, jejímž účelem je udržení, 

podpora a navrácení zdraví a uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb 

změněných nebo vzniklých v souvislosti s poruchou zdravotního stavu, rozvoj, zachování nebo 

navrácení k soběstačnosti. Součástí ošetřovatelské péče je i péče o nevyléčitelně nemocné a 

zajištění poskytování obecné paliativní péče. Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu 

života orientovaná péče poskytovaná klientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém 

nebo terminálním stádiu. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní 

strádání, zachovat klientovu důstojnost a poskytnou podporu jeho blízkým.  

     K odborným vyšetřením jsou naši klienti dopravováni na neurologickou, urologickou, 

chirurgickou, gynekologickou, interní, oční, plícní, ortopedickou, proktologickou, plícní, 

nefrologickou, ORL, traumatologickou, kožní, revmatologickou, hematologickou, onkologickou, 

zubní a rehabilitační ambulanci. Naši klienti rovněž dojíždí na vyšetření do Brna, hlavně do 

kardio poradny.  

Na většinu vyšetření jsou klienti dle indikace lékaře doprovázeni personálem. V roce 2012 se 

uskutečnilo 195 ambulantních vyšetření. 
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AKTIVIZAČNÍ ČINNOST 

 

Uživatelé domova mají možnost vybrat si dle svých přání a potřeb ze široké 

nabídky činností.  

 

O volnočasové aktivity klientů se starají převážně pracovnice sociální péče 

pro výchovnou nepedagogickou činnost ve spolupráci s vedoucím sociální 

péče a se sociálními pracovnicemi. Sociální pracovníci ve spolupráci 

s ostatním personálem pomáhají uživatelům během jejich pobytu v domově i 

žadatelům v souvislosti s jejich nástupem do zařízení. Důraz je kladen na 

individuální přístup k uživatelům. Ve spolupráci s klientem je vytvářen 

individuální plán poskytovaných služeb, který je nastaven dle přání klienta, 

jeho potřeb a možností a dle možností poskytovatele.  

 

 

Aktivity nabízené uživatelům v roce 2012: 

 

 kroužek ručních prací, vaření, zpěvu, audio a video kroužek 

 asistovaná individuální četba na pokojích, asistence při vycházkách v areálu DpS, 

asistence při pohybu a chůzi na oddělení, asistence při pohybové aktivitě na lůžku, chůze 

pomocí pomůcek a dechová cvičení, procvičování a posilování schopnosti řeči a 

smyslových schopností 

 nově založený taneční kroužek uživatelů Domova pro seniory Plaveč „Motýlek“ 

s ohledem na maximální využití aktivizačních činností jako jedna z mnoha aktivit 

projektu Gerontologické a organizační supervize příspěvkových organizací sociálních 

služeb zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti péče o seniory a to v rámci procesu 

zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb 

 animoterapie - nová aktivita vytvořená na základě provedeného průzkumu a přání klientů 

 nově nainstalovaný moderní komunikační systém umožňující centrální zvukové vysílání 

audio záznamů i přímých přenosů v rámci aktivit v domově - například přímých přenosů 

mše svaté pro klienty, kteří se nemohou osobně zúčastnit 

 nová aktivita pro osoby s demencí - „Zámecká kavárna“ sloužící k setkávání klientů 

s poslechem starých desek na retro rádiu-gramofonu a k besedám s pozvanými hosty 

 individuální vypracování „Životních příběhů uživatelů“ – uživatel, který má zájem, 

spoluvytváří společně s přiděleným klíčovým pracovníkem svůj životní příběh, který dále 

slouží pro potřeby individuálního plánování a posilování komunikace  

 pravidelné oslavy narozeninových výročí klientů 

 návštěvy duchovních a sloužení mší svatých 

      

 

KULTURNÍ ČINNOST 

 

 

V rámci individuálního plánování poskytování sociálních 

služeb a s ohledem na maximální využití aktivizačních 

činností je každému uživateli sociální služby vytvořen 

Standardní plán aktivizačních činností a dále je 

vypracován plán kulturních akcí. Kulturní jsou u 

uživatelů oblíbené a v hojném počtu navštěvované. 

 



Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace 16 

 

Přehled kulturních akcí konaných v roce 2012: 
 

 Novoroční mše  

 18. 1. 2012 - „První ples seniorů“ 

 Od 17. 2. 2012 - Přímé přenosy mší z kaple 

 21. 2. 2012 - Masopust 

 19. 3. 2012 - Vystoupení žáků ZUŠ Znojmo 

 24. 4. 2012 - Mimořádné blahopřání ČS obce legionářské k 90. narozeninám  

 30. 4. 2012 - Pálení čarodějnic  

 11. 5. 2012 - Oslava Dne matek – vystoupení žáků ZŠ Mikulovice a dětí MŠ Plaveč 

 15. 5. 2012 - Koncert v Rotundě v rámci projektu „Růže pro válečné veterány“ 

 17. 6. 2012 - Den seniorů – den otevřených dveří 

 19. 7. 2012 - Posezení s uživateli v pohostinství v obci Plaveč  

 23. 7. 2012 - Kouzelnické vystoupení  

 2. 8. 2012 - Sportovní den  

 9. 10. 2012 - Den otevřených dveří pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Michala 

Haška v rámci „Evropského roku aktivního stárnutí a mezigeneračního soužití“ 

 22. 10. 2012 - Beseda o symbolech obce Plaveč s kronikářkou  

 19. 11. 2012 - Vystoupení dětí z Dětského domova Znojmo  

 20. 12. 2012 - Předvánoční vystoupení žáků ze ZŠ Mikulovice a dětí z MŠ Plaveč 

 21. 12. 2012 - Vánoční mše  
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 

 

1)  Statutární zástupce: 

 ředitel   1 

 

2)  Zdravotní péče:  

 vedoucí zdravotní péče      1 

 všeobecná sestra   7 

 

3)  Sociální péče: 

 vedoucí sociální péče   1  

 sociální pracovníci   2 

 pracovníci v sociálních službách  22 

 pracovnice v sociálních službách –vých. 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. 2012 54 



Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace 18 

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE (v tis. Kč) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hlavní činnost Doplňková činnost 

účet Výnosy  
Upravený 

rozpočet 
Skutečnost 

% plnění 

 upraveného 

rozpočtu 

  Upravený     

rozpočet 
Skutečnost 

% plnění 

 upraveného 

rozpočtu 

602 Výnosy z prodeje služ. 14771 14704 99,5 345 343 99,4 

648 Zúčtování fondů 390 192 53,33    

649    Jiné ostatní výnosy 66 80 121,2    

672 Dotace na provoz 10346 10346 100,0    

 Celkem 25573 25322 99,0 345 343 99,4 

        

 Náklady       

501 Spotřeba materiálu 3065 2967 96,8 187 185 98,9 

502 Spotřeba energie 1780 1900 96,8 21 20 95,2 

503 Vodné 130 130 100,0    

511 Opravy a udržování 225 203 90,2    

512 Cestovné 22 23 104,5    

513 Nákl. na reprezentaci 5 3 60,0    

518 Ostatní služby 685 654 95,5 7 7 100,0 

521 Mzdové náklady 13269 13272 99,9 97 94 96,9 

524 Soc. a zdrav. pojištění 4482 4456 99,4 33 34 103,0 

527 Příděl do FKSP 207 219 105,8    

528 Ost. sociální náklady 56 56 100,0    

538 Daně a poplatky 2 2 100,0    

551 Odpisy 1285 1285 100,0    

558 DDHM 360 152 42,2    

 Celkem 25573 25322 99,0 345 340 98,6 

        

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2012            0  3  
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ÚDAJE Z ROZVAHY K 31. 12. 2012 (v tis. Kč) 

 

 

AKTIVA CELKEM   58.378,00                                                                       

z toho:  stálá aktiva    54.524,00                                                                             

             zásoby       240,00                                                                                        

             pohledávky        784,00                                                                                

             finanční majetek    2.830,00                                                                     

              

 

PASIVA CELKEM     58.378,00                                                                                 

z toho:  majetkové fondy   54.917,00                                                                     

             finanční a peněžní fondy    1.488,00                                                         

             výsledek hospodaření                 3,00 

             krátkodobé  závazky      1.970,00 

                                                                

 

 

 

 

INVESTIČNÍ AKCE      

 

Záložní zdroj elektrické energie 

     V uvedeném roce byla realizován investiční záměr „Záložní zdroj elektrické energie“ 

v plánované výši 700 tis. Kč. Jednalo se o veřejnou zakázku malého rozsahu, kde jediným 

hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena včetně DPH.  

     Výběrové řízení bylo provedeno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 

Sb. v platném znění. Nejnižší nabídkovou cenu, a to 540 tis. Kč včetně DPH předložila firma 

E.I.F. s.r.o., Obrokova 281/19, Znojmo, s kterou byla následně uzavřena smlouva s termínem 

dokončení do 12. 12. 2012.  

     Investiční záměr byl financován z investičního fondu organizace. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plavči dne 18. 4. 2013 

Vyhotovila: Pavlína Tomášková  

 

 Ing. František Vybíral  

    ředitel DpS Plaveč 


