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1 Základní údaje o organizaci
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Název:

Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace

Zřizovatel:

Plzeňský kraj

Právní forma:

Příspěvková organizace

Sídlo:

Žinkovy 89, 335 54 Žinkovy

Zápis v OR:

Krajský soud v Plzni oddíl Pr, vložka 657

IČO:

491 803 12

Telefon:

371 593 196

Web:

www.dkszinkovy.cz

Email:

dks@dkszinkovy.cz

Facebook:

Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace

Datová schránka:

7jbkh9y

Druh sociální služby:

domov pro seniory

Cílová skupina:

mladší senioři (65-80 let), starší senioři (nad 80 let)

Identifikátor:

149 74 85

Kapacita:

107 lůžek
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2 Činnost organizace
2.1 Uživatelé, bydlení a stravování
Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace (dále jen „Domov“) je zařízením
sociálních služeb – domov pro seniory, podle § 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách. Domov poskytuje pobytové služby osobám starším 65 let věku, které mají sníženou
soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby. Služba obsahuje tyto základní činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně
terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a
při obstarávání osobních záležitostí.
Uživatelé
Domov poskytuje celoroční ubytování a sociální služby pro 107 klientů. Následující tabulky
ukazují složení klientů v průběhu roku 2021.
Nástupy a odchody klientů v průběhu roku 2021
Celkem

Ženy

Muži

celkem klientů k 1. 1. 2021

95

65

30

v roce 2021 přijato

50

37

13

v roce 2021 zemřelo

37

28

9

v roce 2021 odešlo

2

2

0

celkem k 31. 12. 2021

106

72

34

obložnost v roce 2021

94,93 %

Začátek roku 2021 byl poznamenán nízkým počtem klientů vzhledem k dlouhodobému
nepřijímání nových klientů z důvodu pandemie onemocnění COVID – 19 a výskytu
onemocnění v Domově. To ovlivnilo i celkovou roční obložnost.
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Věková skladba klientů k 31.12.2021

Věková pásma Počet klientů

33%

27 - 65

27 - 65

5

76 - 85

66 - 75

22

86 - 95

76 - 85

43

86 - 95

35

od 96

1

Okres

Počet klientů

Plzeň-jih

63

Klatovy

Plzeň-město

19

Ostatní

Klatovy

9

Nezadáno

Ostatní

12

Nezadáno

3

66 - 75
5%

40%

1%

od 96

21%

Průměrný věk klientů k 31. 12. 2021 byl 81,3 let.
Okres dřívějšího bydliště ke dni 31.12.2021

18%

9%

Plzeň-jih
11%

Plzeň-město
3%

59%
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Složení klientů s přiznaným příspěvkem na péči v průběhu jednotlivých měsíců roku

Stupeň
závislosti
/měsíc

1.

IV.

17

15

16

19

19

19

18

18

18

17

16

16

III.

39

43

41

45

45

45

44

46

47

45

42

42

II.

21

26

26

25

25

26

27

26

26

26

26

29

I.

12

13

14

13

14

15

14

14

14

14

14

15

1

1

2

2

1

1

1

1

1

2

2

4

Zažádáno

6

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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Vybavenost pokojů a ostatních prostor domova
Domov je tvořen čtyřmi propojenými budovami. Veškeré vnitřní prostory Domova jsou
bezbariérové. Pro klienty Domova je k dispozici 42 dvoulůžkových a 23 jednolůžkových
pokojů pro 107 klientů. Všechny budovy jsou vybaveny osobními výtahy a jsou vnitřně
bezbariérově propojeny, výtah v budově „C“ je evakuační pro případ nouzové situace.
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Každý pokoj je vybaven dorozumívacím zařízením na přivolání personálu, elektricky
polohovatelnými lůžky, nočními stolky,
židlemi, jídelním stolem, televizorem se
systémem příjmu signálu DVB – T2,
skříněmi se zabudovaným malým trezorem,
sociálním zařízením (vybaveno sprchovými
kouty, toaletou, umyvadlem a zrcadlem).
Klienti mohou využívat i společné koupelny
s vanou.

Na každém pavilonu se nachází kromě
pokojů pro klienty sesterna, volně přístupná
kuchyňka a společenská místnost. Další
společné prostory sloužící pro klienty
jsou rozsáhlá knihovna, jídelna, kuřárna,
zimní

zahrada

či

prostorná

venkovní

zahrada, venkovní terasy pro letní posezení.

Praní a drobné opravy prádla jsou zajištěny ve
vlastní, moderně vybavené prádelně. Klientům je
nabídnuta možnost využívat i služby kadeřnice
a pedikérky, kiosku, který je určen k drobnému
prodeji potravin a drogerie.
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Některé z těchto služeb služby byly bohužel z důvodu probíhající pandemie onemocnění
COVID-19 v průběhu roku omezeny. Klienty Domova je hojně využíván nápojový automat
na kávu umístěný ve vestibulu pavilonu D a nápojový automat umístěný v jídelně klientů.
Interiéry Domova jsou bohatě vybaveny místy pro posezení a odpočinek, kde mohou klienti
relaxovat.

Klienti mohou využívat i společnou
koupelnu s vanou, která má masážní a
perličkové trysky.

Venkovní okolí areálu nabízí dostatek
odpočinkových ploch s lavičkami a
slunečníky. Klienty je hojně využívána
klidová zóna bohatě osázená rostlinami
jak okrasnými, tak i užitnými, s altánem
pro

posezení

a

odpočinek,

rehabilitačními pomůckami, na kterých
mohou klienti rozvíjet své pohybové
schopnosti.
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Sazebník úhrad za ubytování platný od 1. 1. 2021
jednolůžkový pokoj
1. 1. 2021
ubytování

dvoulůžkový pokoj

den

měsíc

den

měsíc

210,00

6 300,00

200,00

6 000,00

Stravování
V roce 2021 bylo našim klientům připraveno celkem 36224 celodenních dávek stravy. Pro cizí
strávníky a zaměstnance bylo uvařeno celkem 9 673 obědů. S ohledem na zdravotní stav
našich klientů připravujeme v naší moderní kuchyni pokrmy ve čtyřech dietních
skupinách:
•

D 3 dieta normální

•

D 4 dieta šetřící (strava se připravuje dušením, vařením bez nadýmavých potravin a
s omezením tuků)

•

D 9 dieta diabetická (omezení cukrů, tuků, bílé mouky)

•

D 9/4 dieta diabetická kombinovaná s dietou šetřící

Počty připravených jídel v roce 2021

celkem

D3

D4

D9 + D4/9

zaměstnanci

cizí strávníci

16655

3781

15788

9342

331

Jídelní lístek připravuje vedoucí stravovacího oddělení. Rozmanitost a pestrost stravy
zaručujeme tím, že jednotlivá hlavní jídla neopakujeme dříve než jedenkrát za tři týdny. Též
dbáme na přání a požadavky našich strávníků.
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Připravujeme vyváženou a zdravou stravu s ohledem na věkovou skupinu a zdravotní stav
našich klientů. Do jídelního lístku se snažíme častěji zařazovat sezónní ovoce, zeleninu a jídla
z kvalitního rybího a bílého masa. Z pečiva upřednostňujeme cereální a celozrnné pečivo, které
je pro naše klienty velice dobře stravitelné, a především obsahuje vysoké množství nezbytně
nutné vlákniny. Kvalita surovin v naší kuchyni je zaručena pečlivým výběrem našich
dodavatelů.
Klientům zajišťujeme celodenně dostatečné množství tekutin (bílá káva, čaj, kakao, ovocná
mléka, různé druhy ovocných nápojů dle dietních skupin). Nádoby s pitím jsou volně
k dispozici po celý den.
V jídelně v budově B jsou klienti při všech jídelních chodech obsluhováni restauračním
způsobem. Imobilním či hůře pohyblivým klientům je strava dodávána na pokoje
v termotabletech.

Zaměstnanci

se

stravují v příjemném prostředí personální
jídelny, kde mají volný přístup k
automatu s balenou vodou a ovocným
nápojem.
Bohužel jsme v roce 2021 vzhledem
k epidemiologické
s onemocněním

situaci

související

COVID-19

museli

v některých obdobích roku přistoupit
k několika nepříjemným, ale zásadním opatřením nutným k zabránění šíření tohoto infekčního
onemocnění:
•

celodenní průběžná dezinfekce všech prostor stravovacího oddělení

•

uzavření jídelny klientů a jídelny zaměstnanců

•

vytvoření pracovních skupin a časového harmonogramu tak, aby se zaměstnanci
nepotkávali při výdeji jídla

•

výdej obědů zaměstnancům do jejich osobních jídlonosičů

•

příprava a servírování pokrmů do jednorázového nádobí klientům v době výskytu
nemoci v zařízení
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Naše kuchyně je moderně a funkčně vybavena
gastronomickým zařízením (kombinovaná
smažící a varná pánev, fritéza, škrabka
brambor a zeleniny, konvektomat, varné
kotle, myčka nádobí, kuchyňské roboty atd.) a
stroji

na

čištění

Zaměstnancům
zpříjemňuje

kuchyňských

prostor.

stravovacího

pracovní

prostředí

úseku
moderní

klimatizace.

V průběhu roku došlo vzhledem ke zvyšujícím se cenám surovin ke zvýšení ceny za celodenní
stravování ze 158,- Kč na 165,- Kč za celodenní stravu.
Výdej stravy a hodnota potravin včetně režie
Cena celodenní stravy od 1. 1. 2021
druh jídla

stravovací jednotka

čas výdeje

snídaně

21,10 Kč

07:30 – 08:00

přesnídávka

10,80 Kč

10:00 - 10:30

oběd

71,70 Kč

12:00 – 13.00

svačina

10,80 Kč

15:00 – 15:30

večeře
II večeře
celkem

12

43,60 Kč

17:00 – 17:30
19:00 – 19:30

158,00 Kč
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Cena celodenní stravy od 1. 6. 2021
druh jídla

stravovací jednotka čas výdeje

snídaně

23,10 07:30 – 08:00

svačina

11,20 10:00 - 10:30

oběd

75,00 12:00 – 13.00

svačina

11,20 15:00 – 15:30

večeře

44,50 17:00 – 17:30

II večeře

19:00 – 19:30

celkem

165,00

Zvýšení cen se v měsíční úhradě klienta za ubytování a stravování promítlo takto:
Sazebník úhrad platný od 1. 1. 2021
jednolůžkový pokoj
1. 1. 2021

dvoulůžkový pokoj

den

měsíc

den

měsíc

ubytování

210,00

6 300,00

200,00

6 000,00

stravování

158,00

4 740,00

158,00

4 740,00

celkem

368,00

11 040,00

358,00

10 740,00

Sazebník úhrad platný od 1. 6. 2021
jednolůžkový pokoj
1. 6. 2021

dvoulůžkový pokoj

den

měsíc

den

měsíc

ubytování

210,00

6 300,00

200,00

6 000,00

stravování

165,00

4 950,00

165,00

4 950,00

celkem

375,00

11 250,00

365,00

10 950,00
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Investiční akce a opravy v roce 2021
V roce 2021 jsme pokračovali ve výměně zbylé části oplocení areálu Domova – z boční a
zadní strany areálu. Tímto byla výměna oplocení dokončena.

V dubnu jsme se napojili na veřejnou obecní kanalizaci a byla odstavena čistírna odpadních
vod. V návaznosti na tuto akci jsme se napojili na obecní vodovod, který využíváme při
nedostatku vody z našich zdrojů. Doplňování vodojemů se provádí automaticky, nezávisle na
obsluze. V létě proběhla rekonstrukce osvětlení v budově „B“, na kterou jsme získali
prostředky od Plzeňského kraje v rámci projektu Následná opatření – energetické úspory. Byla
kompletně vyměněna stávající svítidla a nahrazena tělesy s technologií LED. Tímto opatřením
vznikne značná úspora elektrické energie. Dále v roce 2021 proběhlo kompletní vybílení a
oprava stěn budově „A“ a „D“. V podzimních měsících se prováděla likvidace již nevyužívané
čistírny odpadních vod a starého septiku. Vzniklý prostor bude v budoucnu využit jako
parkoviště a pro umístění kontejnerů na odpad.

V roce 2021 dále probíhaly na objektech Domova pravidelné a preventivní udržovací práce a
opravy.
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2.2 Zdravotnická a ošetřovatelská péče
V roce 2021 zajišťovala lékařskou péči pro klienty Domova firma MEDICA SEVER, s.r.o. –
MUDr. Edita Nesvedová pod vedoucím lékařem MUDr. Liborem Maryškem. Pravidelné
návštěvy praktického lékaře probíhaly 1 x týdně a péče o klienty byla zabezpečena v plném
rozsahu. Smluvně byla zajištěna péče odborných lékařů, psychiatra MUDr. Vladimíra Holečka
2x měsíčně, diabetoložky MUDr. Jindřišky Šroubkové a MUDr. Blanky Moulisové, očních
lékařů MUDr. Nikol Burešové a MUDr. Richarda Hrona, urologa MUDr. Tomáše Ürgeho a
kardioložky MUDr. Aleny Polívkové. Pokud nemá klient vlastního zubního lékaře, může být
v rámci fakultativní služby dopraven k zubaři zaměstnancem Domova. Totéž platí i v akutních
případech, kdy je klient dopraven a ošetřen na pohotovosti v Plzni – Denisovo nábřeží.
V Domově jsou ubytováni nejčastěji klienti trpící jednou nebo více diagnóz současně. Patří
mezi ně nejčastěji interní onemocnění, krevní choroby a diabetes mellitus I. i II. typu. Dále jsou
zde klienti s diagnózou demence, lehké mentální retardace, organické poruchy a Parkinsonovy
choroby. Do Domova nejsou přijímáni klienti s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou,
popř. klienti, kteří by narušovali soužití s ostatními klienty a potřebovali by tzv. zvláštní režim.
Klienti, jejichž léčba vyžaduje odborné ošetření, jsou odesíláni převozní sanitou
do zdravotnických zařízení či odborných ambulancí. V roce 2021 se těchto výjezdů uskutečnilo
315, celkem bylo k odbornému vyšetření dopraveno 89 klientů během celého roku, z toho 60
potřebovalo doprovod vzhledem k jejich zdravotnímu či psychickému stavu a imobilitě. Mimo
ordinační hodiny praktického lékaře je akutní lékařská péče zajišťována přivoláním rychlé
záchranné služby.
Domov zajišťuje celoroční nepřetržitou zdravotnickou a ošetřovatelskou péči prostřednictvím
7-ti všeobecných sester, 2 praktických sester a 24 zaměstnankyň přímé obslužné péče pod
vedením vedoucí zdravotního úseku. Pracovnice přímé obslužné péče jsou absolventkami
povinného kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách s přímou obslužnou péčí
dle zákona č. 108/2006 Sb. Tento kurz musí absolvovat do 18-ti měsíců od nástupu do DKS.
Zaměstnankyně přímé obslužné péče mají povinnost splnit 24 hodin školení za rok.
Lékařem indikované zdravotní výkony jsou prováděny všeobecnými a praktickými sestrami
s indexem nositele výkonu S1 a S2 a jsou vykazovány a fakturovány zdravotním pojišťovnám.
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Přehled provedených zdravotních výkonů provedených v roce 2021
Kód

Název

Celkem

06613 Ošetřovatelská intervence

47 043

06620 Aplikace léků neinvazivní cestou

9 542

06621

Komplex - odběr biologického materiálu, event. orientační vyšetření
biologického materiálu

06623 Aplikace léčebné terapie I. M. nebo S. C.

128
88

06629 Péče o ránu

3 550

06631 Komplex - klysma, ošetření permanentních katétrů

771

06632 Komplex - laváže, zavádění a výměna permanentních katétrů

19

06639 Ošetření stomií

705

06645 Bonifikační výkon za práci v době od 22:00 do 06:00 hodin
06648

5 754

Bonifikační výkon za práci v nepřetržitém nebo třísměnném pracovním
režimu

06649 Bonifikační výkon za práci v době pracovního volna nebo pracovního klidu

3 004
13 350

99946 POC antigenní test- hrazen ZP

461

99947 POC antigenní test- hrazen ZP

509

99949 POC antigenní test- hrazen ZP

2 060

Celkové roční vyúčtování zdravotní péče probíhá pravidelně v prvních 150 dnech
po ukončeném období. Zdravotní pojišťovna ČPZP hradila péči svých pojištěnců formou
předběžných záloh, od 1.7.2021 hradí zdravotní výkony dle reálně vykázané péče měsíčně, tak
jako ostatní zdravotní pojišťovny. Neuhrazené částky jsou součástí tzv. dohadných položek a
budou vypořádány v rámci celkového ročního zúčtování.
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Vykazování zdravotní péče v roce 2021

zdravotní
pojišťovna

VZP
111

ČPZP
205

VoZP
201

OZP
207

ZPMV
211

celkem Kč

fakturace

793 784,52

1 512443,14

467 130,84

292 223,83

1 085 318,96

4 150901,29

uhrazeno

793 784,52

1 512 443,14

264 907,43

292 223,83

1 085 318,96

3 948 677,88

-

-

202 223,41

-

-

neuhrazeno

202 223,41

Vykazování plošného antigenního testování na přítomnost COVID - 19 v roce 2021
zdravotní
pojišťovna

VZP
111

ČPZP
205

VoZP
201

OZP 207

celkem Kč

ZPMV 211

fakturace

353 344,00

118 949,40

95 077,28

80 553,92

157 615,20

805 539,80

uhrazeno

353 344,00

18 837,28

95 077,28

80 543,92

157 611,53

805 414,01

neuhrazeno

-

112,12

-

10,-

3,67

125,79

V roce 2021 bylo ve zdravotnických zařízeních hospitalizováno celkem 48 klientů Domova,
z toho někteří klienti hospitalizováni opakovaně. Celkový počet dní hospitalizace činil 674. Na
interním oddělení bylo hospitalizováno 28 klientů, na ortopedickém oddělení 3 klienti,
na chirurgickém oddělení 7 klientů, na neurologii 4 klienti, v LDN 3 klienti, na plicním,
urologii a infekčním po 1 klientovi.
Skladba klientů dle imobility
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I v roce 2021 přetrvával stav související s epidemií COVID- 19, se kterou se Domov nejvíce
potýkal na přelomu roku 2020 a 2021, a s ní související režimová opatření, které vydávalo
Ministerstvo zdravotnictví České republiky a chod Domova se podle těchto opatření řídil- u
všech zaměstnanců ochrana dýchacích cest respirátorem FFP2, zvýšená hygiena rukou, nošení
ochranných pracovních pomůcek, zaměstnanci se nesdružují ve skupinách a nestravují
hromadně, zřízeny skupiny zaměstnanců, které se nesetkávaly.
Ke konci ledna začalo tolik očekávané očkování proti onemocnění COVID- 19. Distribuci a
následnou aplikaci vakcín prováděl očkovací tým složený z lékaře a dvou sester ze Stodské
nemocnice, a.s. Byly k dispozici vakcíny f. Pfizer, Moderna, AstraZeneca a Johnson&Johnson.
Během roku se podařilo u klientů aplikovat základní očkování (dvěmi dávkami) i tzv. booster
(třetí dávka), který byl převážně vakcínou f. Pfizer, celkem u 85 klientů. Na začátek roku 2022
mělo 11 klientů objednanou posilující vakcínu.
I během tohoto roku se v Domově provádělo u neočkovaných zaměstnanců a klientů antigenní
testování stěrem z nosohltanu, popř. výtěrem z nosu. Odběr prováděl zdravotnický personál dle
účinných mimořádných opatření zprvu pravidelně po 5-ti dnech, po zlepšení situace spojenou
s epidemií pak pravidelně po 7-mi dnech. Veškeré výsledky testování byly zaznamenávány do
ISIN (informační systém infekčních nemocí) a vykazovány na příslušné zdravotní pojišťovny.
Během roku 2021 v Domově nevzniklo výrazné ohnisko nákazy. Jednotlivé případy pozitivních
osob byly včas zjištěny. Zaměstnanci byli odesláni na konfirmační PCR test, do výsledku testu
dodržovali karanténu doma. Pokud se pozitivní antigenní test objevil u klientů, byli též
otestováni PCR testem a do jeho výsledku dodržovali pravidla karantény v Domově, v místnosti
k tomu vyhrazené.
V dubnu 2021 zasloužile odešla do starobního důchodu jediná fyzioterapeutka. Vertikalizaci,
nácvik chůze o chodítku, skupinové cvičení klientů, vodoléčbu a další úkony spojené s
touto péčí o klienty převzaly zdravotní sestry, pracovnice přímé obslužné péče a aktivizační
pracovnice.
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2.3 Další formy sociální péče a aktivit domova
Začátkem nového roku probíhaly v našem zařízení tradiční volnočasové aktivity, na které jsou
již naši klienti zvyklí a každodenně je využívají. Tyto aktivity se zaměřují na vyplnění
volného času seniorů, navázání nových přátelství a usnadnění adaptace klientů v novém
prostředí.
Mezi volnočasové aktivity v našem zařízení patří vzpomínkové posezení, rukodělná dílna,
zpívaná, výtvarné činnosti, vaření – pečení, čtení na pokračování, trénink paměti,
muzikoterapie, kavárna, společenské hry, kvízy, promítání filmů a pohybové aktivity.
Muzikoterapii u nás zajišťuje paní Renáta Pospíšilová. Všech těchto aktivit se klienti zúčastňují
rádi a ve velkém počtu. Kromě pravidelných každodenních aktivit probíhají i další kulturní akce
a besedy, kdy zveme do našeho Domova další hudební soubory, známé osobnosti a místní
spolky. V roce 2021 pouze omezeně, museli jsme respektovat platná nařízení.
Za příznivého počasí klienti využívají možnost procházek do malebné přírody v okolí
žinkovského rybníka nebo ve venkovní odpočinkové zóně, hojně využívají také posezení v
altánu. Procházky využívají i imobilní klienti v doprovodu aktivizačních pracovnic.
V letních měsících jsme navštívili hrad Švihov, kde měli naši klienti možnost zhlédnout
výstavu k naší nejznámější pohádce Tři oříšky pro Popelku. Výlet jsme zakončili v Klatovech
v bezbariérové cukrárně u kávy a zákusku. Tuto akci jsme několikrát zopakovali, aby tuto
možnost využilo co nejvíce klientů.
Spolupráce se Základní a mateřskou školou v Žinkovech a s Univerzitou babského věku
v Žinkovech trvá, v tomto roce byla však narušena trvajícími opatřeními v souvislosti
s epidemií koronaviru. Z tohoto důvodu mezi nás nemohli žáci ani členky tohoto spolku přijít,
proto připravili pro seniory k Vánocům přáníčka a drobné dárky.
Věřící klienti se mohou zúčastňovat bohoslužby, za tímto účelem k nám dojíždí jednou za
čtrnáct dní P. Ing. Jiří Špiřík Th.D. z Nepomuku.
Imobilní klienti se mohou zapojit do všech našich aktivit. Nabízené každodenní aktivity
probíhají také individuálně na pokojích seniorů, prostřednictvím aktivizačních pracovnic.
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Mezi nejoblíbenější patří čtení, hádanky, luštění, kognitivní hry, trénování paměti a různé
techniky na procvičení jemné motoriky. Cílem všech našich aktivit je zdárně rozvíjet
komunikaci mezi uživateli a udržovat je v dobré fyzické i psychické kondici.
Pro všechny obyvatele domova zprostředkováváme služby kadeřnice a pedikérky.
O pravidelných i mimořádných aktivitách jsou klienti informováni prostřednictvím
aktivizačních pracovnic nebo nástěnky umístěné u jídelny klientů. Veřejnost, která se chce
dozvědět o dění v Domově, může využít webové stránky nebo facebook Domova.
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Seznam akcí – rok 2021
30. 4. 2021

Májová veselice s táborákem

12. 5. 2021

Textilní bazar

22. 6. 2021

Hudební vystoupení – p. Šimon Pečenka – Abeceda písniček

22. 7. 2021

Výlet na hrad Švihov

27. 7. 2021

Hudební vystoupení – p. Václav Žákovec a p. Anna Volínová

29. 7. 2021

Výlet na hrad Švihov

6. 8. 2021

Výlet na hrad Švihov

12. 8. 2021

Výlet na hrad Švihov

17. 8. 2021

Hudební vystoupení – p. Jiří Blábolil

11. 9. 2021

Hudební vystoupení – Ledecká dudácká muzika

24. 9. 2021

Pouťová veselice s táborákem

4. 10. 2021

Sportovní den

27. 10. 2021

Hudební vystoupení – Měcholupští seňoři

1. 11. 2021

Beseda s osobností – Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.

10. 11. 2021

Hudební vystoupení – p. Vladimír Pecháček

16. 11. 2021

Textilní bazar

26. 11. 2021

Rozsvícení vánočního stromečku

3. 12. 2021

Mikulášská nadílka

13. 12. 2021

Vánoční koncert – Čarovná flétna – p. Pavel Tomeček

17. 12. 2021

Hudební vystoupení – p. Šimon Pečenka

21. 12. 2021

Vánoční nadílka

22. 12. 2021

Vánoční veselice

31. 12. 2021

Silvestrovský přípitek
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3 Rozbor ekonomických činností
3.1 Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací
V roce 2021 byla poskytnuta Plzeňským krajem dotace na sociální službu, neinvestiční
příspěvky na provoz a návratná finanční výpomoc. Finanční prostředky na programy nebo
projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie ani z jiných dotačních titulů organizace
neobdržela.
Neinvestiční příspěvek
Závazný ukazatel – neinvestiční příspěvek na provoz byl pro naši organizaci schválen Radou
Plzeňského kraje usnesením č. 1 1 4 5 /21 ze dne 20. 9. 2021 ve výši 4 000 000,- Kč na ostatní
činnosti a usnesením č. 1238/21 ze dne 11. 10. 2021 ve výši 499 263 Kč, tato částka byla určena
na službu obecného hospodářského zájmu a byla účelově určena na poskytování základních
činností sociálních služeb. Neinvestiční příspěvky na provoz byly v roce 2021 vyčerpány.
Investiční příspěvek
V roce 2021 jsme neobdrželi investiční příspěvek.
Další zdroje financování
V roce 2 0 21 j sm e prost ředni ct ví m P l z e ň s k é h o kr aj e obdr ž el i z e st át ní ho
rozpočt u z kapitoly 313 Ministerstva práce a sociálních věcí neinvestiční dotace v celkové
výši 18 160 360,- Kč jako vyrovnávací platbu na služby obecného hospodářského zájmu.
Poskytnuté dotace byly vyčerpány v plné výši. Na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č.
13/20 ze dne 21. 12. 2020 byla Domovu poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši
2 578 000 Kč, určená na překlenutí nedostatku finančních prostředků počátkem roku. Návratná
finanční výpomoc byla vrácena 20.7. 2021.
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3.2 Náklady organizace
Na rok 2021 byly rozpočtovány náklady v celkové výši 47 493 000,- Kč v hlavní činnosti a
v doplňkové činnosti byly náklady rozpočtovány v celkové výši 101 900 Kč. Skutečné náklady
pak činily 55 927 861,81 Kč, z toho v hlavní činnosti byly skutečné náklady ve výši 55 875 191,08
Kč a v doplňkové činnosti ve výši 52 670,73 Kč. Náklady oproti rozpočtu byly čerpány v hlavní
činnosti na 117,64 % a v doplňkové činnosti na 51,68 %. Čerpání jednotlivých nákladů
ukazuje tabulka nákladových účtů.
Tabulka nákladových účtů
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Účet

Název účtu

501

Spotřeba materiálu

Hlavní
činnost v Kč
5 140 817,97

502

Spotřeba energie

2 802 960,90

503

Spotřeba neskladovatelných dodávek

511

Opravy a udržování

512

Cestovné

5 722,00

--

513

Náklady na reprezentaci

4 598,60

--

518

Ostatní služby

1 140 574,23

218,96

521

Osobní náklady

31 302 824,60

14 920,40

524

Zákonné sociální náklady

10 400 692,32

5 065,68

525

Jiné sociální pojištění

527

Zákonné sociální náklady

53x

Daně a poplatky

69 978,00

--

547

Manka a škody

---

--

548

Tvorba fondů

---

--

549

Ostatní náklady

554

Prodané pozemky

---

Doplňková
činnost v Kč
26 705,72
3 598,39
---

1 249 871,23

129 213,00
1 248 044,34

647,04

-597,90

90 587,31

--

---

--
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55x

Odpisy, opravné položky (556)

557

Náklady z vyřazených pohledávek

558

Náklady z drobného dlouhodobého
majetku
CELKEM

Celkové náklady v tis. Kč

Rozpočet

Hlavní činnost
Doplňková činnost

47 493,00
101,90

1 848 735,11

916,64

---

---

440 571,47
55 875 191,08

Skutečné
čerpání
55 875,19
52,67

52 670,73

Plnění v %
117,64
51,68

Komentář nejdůležitějších položek
účet 501 – spotřeba materiálu
Největší položku 9 , 2 % tvoří spotřeba potravin. Dalšími nákladovými položkami jsou např.
spotřeba

čisticích

prostředků,

zdravotnického

materiálu,

pořízení

ložního

prádla,

kancelářských potřeb, materiálu pro drobné opravy a údržbu majetku, ostatního materiálu,
denní tisk, spotřeba pohonných hmot na provoz osobních automobilů a spotřeba
ochranných pomůcek apod.
účet 502 – spotřeba energie
Položka obsahuje částku za spotřebu elektrické energie, dodávku tepla a ohřev vody.
účet 511 – opravy a udržování
Ve sledovaném roce tvoří největší podíl oprava a údržba budov. Dalšími jsou náklady na
opravu a údržbu pozemku, osobních aut, zařízení kuchyně a prádelny.
účet 518 – ostatní služby
Náklady tohoto účtu tvoří potřebné revize, odborné prohlídky, rozbory vody, provedení
účetního auditu, právní a konzultační služby, poplatky za likvidaci odpadů, programátorské
servisy používaných informačních systémů, bankovní poplatky, telekomunikační služby.
účet 521 – mzdové náklady
Ostatní osobní náklady činily 413 082,- Kč a byly použity na výpomoc v době dovolených a
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pracovních neschopností zaměstnanců především v důsledku onemocnění COVID 19 v kuchyni,
v prádelně a na zajištění poskytování zdravotní péče.
účet 524 – zdravotní a sociální pojištění
Položka představuje částku za zdravotní a sociální pojištění k vyplaceným mzdovým
prostředkům.
účet 525 – zákonné pojištění
Úhrada zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo
nemoci z povolání podle vyhlášky č. 125/1993 Sb.
účet 527 – zákonné sociální náklady
Obsahují příděl do FKSP ve výši 2 % z vyplacených mezd, zdravotní lékařské prohlídky,
osobní ochranné pracovní prostředky a náklady na školení zaměstnanců.
účet 549 – ostatní náklady z činnosti
Obsahuje náklady na profesní pojištění odpovědnosti při poskytování sociálních služeb, na
zákonné a havarijní pojištění motorových vozidel, na příspěvek APSS. Organizace splňuje
podmínky povinného podílu osob se zdravotním postižením a nemusí odvádět prostředky do
státního rozpočtu za jeho neplnění.
účet 551 – odpisy dlouhodobého hmotného majetku
Částka odpisů je v souladu s odpisovým plánem.
účet 558 – náklady z dlouhodobého drobného majetku
V roce 2021 byla pořízena výpočetní technika, kancelářská židle a stoly, šatní skříně, mobilní
telefon pro vrátnici, záložní akumulátory, germicidní lampa pro klienty a zvlhčovač vzduchu.
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Náklady na lůžko

Náklady na lůžko stanovené kapacity zařízení pro 107 uživatelů služeb činí 43 517,- Kč
měsíčně, tj. 522 198,- Kč ročně. Náklady na průměrnou roční obložnost lůžek, tj. na 101,57
uživatelů služeb, činí ve sledovaném roce 45 843,- Kč měsíčně, tj. 550 115,- Kč ročně.

3.3 Výnosy organizace
Na rok 2021 byly rozpočtovány výnosy v celkové výši 47 493 000,- Kč v hlavní činnosti a
v doplňkové činnosti byly výnosy rozpočtovány ve výši 101 900 Kč. Skutečné výnosy dosáhly
výše 55 935 434,04 Kč, z toho v hlavní činnosti 55 879 517,04 Kč a v doplňkové činnosti 55
917,- Kč. Výnosy oproti rozpočtu byly plněny v hlavní činnosti na 117,65 % a v doplňkové
činnosti na 54,87 %.
Čerpání a plnění jednotlivých položek výnosů ukazuje tabulka výnosových účtů.
Tabulka výnosových účtů
Účet

Název účtu

Účet
602

Název účtu
Výnosy z prodeje služeb

603

Výnosy z pronájmu – doplňková činnost

641

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

64x

Hlavní činnost

Doplňková

v Kč
činnost v Kč
27 037 803,34
52 817,00
--

3 100,00

15 000,00

--

Výnosy z prodeje materiálu a DHM

---

--

647

Výnosy z prodeje pozemků

---

--

648

Čerpání fondů

1 650 165,00

--

649

Ostatní výnosy z činnosti

129 601,43

--

662

Úroky

3 461,66

--

672

Výnosy z územních rozpočtů – zřizovatel

27 043 485,61

--

CELKEM

55 879 517,04

55 917,00
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Celkové výnosy v tis. Kč

Rozpočet

Hlavní činnost
Doplňková činnost

Skutečné plnění

Plnění v %

55 879,51

117,65

55,91

54,87

47 493,00
101,90

Komentář k nejvýznamnějším výnosovým účtům
účet 602 – výnosy z prodeje služeb
Tržby z prodeje služeb tvoří 4 8 ,38 % všech výnosů hlavní činnosti. Z toho příjem za
úhradu od uživatelů za ubytování a stravování dosáhl výše 12 780 152,- Kč, příspěvek na péči
8 911 726,- Kč, za z d r a v o t n í výkony fakturované zdravotním pojišťovnám 4 992 386,34
Kč a tržby za závodní stravování ve výši 286 783,- Kč. Tržba za fakultativní služby v roce
2021 činila 66 756,- Kč.
účet 649 – ostatní výnosy z činnosti
Položka obsahuje bezúplatné nabytí majetku a výnosy za používání služebního vozidla.
účet 672 – výnosy z územních rozpočtů a transferů
Obsahují vyrovnávací platbu na poskytování základních činností sociálních služeb ve výši
2 2 7 9 2 7 7 2 , 61 Kč (dotace MPSV 18 160 360,- Kč a od zřizovatele 4 632 412,61
Kč) a dotace v souvislosti s COVID 19 ve výši 4 250 713 Kč.

3.4 Hospodářský výsledek
Rozpočet na rok 2021 byl rozpočet sestaven jako vyrovnaný.
Celkové výnosy dosáhly výše 55 879 517,04 Kč, celkové náklady činily 55 875 191,08 Kč.
Výsledek hospodaření za rok 2021 zahrnuje výsledek hospodaření:
a) z hlavní činnosti: zisk ve výši 4 325,96 Kč, z toho:

Činnost
Poskytování základních sociálních služeb
Poskytování zdravotní péče
Ostatní
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- 6 713,78
11 039,74
0
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b) z hospodářské činnosti: zisk ve výši 3 246,27 Kč.

Organizace dosáhla kladného hospodářského výsledku ve výši 7 572, Kč a navrhla částku
přidělit do rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření.

3.5 Mzdy a pracovníci
Rozpočtované m zdové n á k l a d y n a p l a t y z a m ě s t n a n c ů c e l k e m z a r o k 2 0 2 1 č i n i l y
2 6 5 0 0 0 0 0 ,- Kč, z toho na platy zaměstnanců 25 850 000,- Kč, na ostatní osobní náklady
(OON) 300 000,- Kč a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 350 000,- Kč. Skutečné
mzdové náklady na platy činily 31 317 745 Kč, z toho na platy bylo vyplaceno 3 0 542 915
Kč, na OON 413 082 Kč a na náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 361 748 Kč.
Průměrný měsíční plat za období roku 2021 činí 37 823 Kč.
Počet zaměstnanců
Průměrný evidenční počet:

71

Průměrný evidenční počet přepočtený:

69,46

Počet pracovníků v přímé péči o klienta:

39

Složení zaměstnanců v přímé péči o klienta
Fyzický stav
k 31. 12. 2021

Přepočtený stav
za rok 2021

1

1

1

1

Staniční sestra

1

0,7

Všeobecná zdravotní sestra

5

5

Praktická sestra

2

2

Fyzioterapeut

0

0,3

Přímá obslužná péče

25

24,2

Pracovník v sociálních službách nepedagogický

3

3

Sociální pracovník

1

1

Vedoucí úseku přímé obslužné péče a
zdravotnických služeb
Vedoucí sociálního úseku

Vzdělávání pracovníků
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V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách se pracovníci v sociálních
službách a sociální pracovníci dále vzdělávají formou účasti na akreditovaných kurzech,
školících akcích případně formou stáží v jiných zařízeních sociálních služeb. Vzdělávání
zdravotních sester probíhá v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských
zdravotnických povoláních (v aktuálním znění).
Ostatní zaměstnanci Domova se průběžně zúčastňují vzdělávacích seminářů a školení, které
pořádají různé instituce v souvislosti s probíhajícími legislativními změnami a dle potřeby
odebírají odborné publikace a časopisy. Účetní se zúčastňují pravidelných seminářů spojených
s aktuální problematikou účetnictví. Dále jsou zaměstnanci proškoleni v oblasti BOZP a
požární ochrany. Technik a pracovník údržby se zúčastňují předepsaných přezkoušení.
Každoročně probíhá povinné školení řidičů. Ředitel zařízení se pravidelně zúčastňuje seminářů,
školení a konferencí určených pro management.

Datum

Název vzdělávací akce 2021

17.2.2021

Dovolená od r. 2021

14.3.2021

Základní kurz aromaterapie s kosmetikou Saloos

1

19.3.2021

Kvalifikační kurz pro prac. v sociálních službách

2

29.4.2021

Evidenční listy, hodin. dovolená, izolačka

1

06.5.2021

Revize vnitřních pravidel a postupů

1

10.5.2021

Snoezelen v teorii a praxi

1

11.52021

Vykazování dat o pobytových službách

2

26.5.2021

Snoezelen v praxi

1

26.5.2021

Proaktivní práce s emocemi a revitalizační strategie

4

23.6.2021

Stimulační techniky dle Bobath konceptu

24.6.2021

Evidence a změny u zaměstnanců v C2

2

14.9.2021

Účetnictví vybraných účetních jednotek

1
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22.9.2021

Pečovatelské úkony v paliativní péči

19

22.9.2021

Školení BOZP a PO

73

24.9.2021

Syndrom vyhoření v pečující profesi

11.10.2021

Kinestetická mobilizace

12.10.2021

Nástavbový kurz bazální stimulace

1

14.10.2021

Péče o paměť – trénování paměti

4

26.10.2021

Změny ve mzdové účtárně

2

02.11.2021

Klíčový pracovník jako hl. aktér plánování

1

23.11.2021

Novinky ve mzdovém účetnictví

1

29.11.2021

Účetní závěrka

2

01.12.2021

Optimalizace vykazování ošetř. péče

2

02.12.2021

Péče o pečující v sociálních službách

1

08.12.2021

Emoční inteligence

4

10.12.2021

Aktivní naslouchání a nedirektivní přístup ke klientovi

1

16.12.2021

Výživa seniorů v podm. sociálních služeb

1

17.12.2021

Kvalifikační kurz pro prac. v sociál. službách

2
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3.6 Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.
Výroční zpráva o poskytnutí informací dle ustanovení §18 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů za rok 2020:
Písm. a) počet podaných žádostí o informace: 1
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí: 0
Písm. b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Písm. c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace:
žádné rozhodnutí příspěvkové organizace nebylo přezkoumáno soudem.
Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil soudními řízeními o právech a
povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů
na právní zastoupení:
Nebyly vynaloženy žádné výdaje.
Písm. d) výčet poskytnutých výhradních licencí: 0
Písm. e) počet stížností podaných podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0

Písm. f) další informace vztahující se k uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších
předpisů: 0
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4

Shrnutí roku 2021

Průběh roku 2021 byl téměř celý ovlivněn okolnostmi spojenými s rozvojem a šířením

onemocnění COVID-19 v České republice. Na začátku roku ještě doznívala vlna onemocnění,
které se v Domově rozšířila v prosinci roku 2020. V této době platila přísná epidemická opatření
pro naše klienty, zejména zákaz návštěv, zákaz společných aktivit, zákaz společného
stravování. Snažili jsme se tato omezení vždy klientům vyrovnat individuální péčí, a i dalšími
činnostmi, např. možností komunikace s rodinami prostřednictvím moderních technologií,
pořizováním nákupů, a podobně. Zaměstnanci měli také v této době velice přísný režim na
pracovišti, používání ochranných pomůcek, rozdělení do pracovních skupin, které se vzájemně
nepotkávaly, zákaz společného stravování apod.
Od ledna začalo probíhat postupné očkování klientů a zaměstnanců, které zajišťovala Stodská
nemocnice, a.s. Od zimního výskytu onemocnění v Domově se již žádná větší vlna onemocnění
do Domova nedostala. Případy nákazy u zaměstnanců již byly pouze jednotlivé a Domov se
v průběhu roku nedostal do většího personálního oslabení. Na jaře došlo alespoň k částečnému
rozvolnění opatření, kdy se režim v domově uvolnil, byly zrušeny jednotlivé pracovní skupiny
zaměstnanců a bylo umožněno společné stravování zaměstnanců na jídelně. Dle účinných
opatření v průběhu celého roku probíhalo testování antigenními testy jak u klientů, tak u
zaměstnanců Domova.
Vzhledem ke zvýšené finanční náročnosti spojené se situací okolo onemocnění COVID-19
v průběhu celého roku, zejména při nákupu ochranných pomůcek, zavedení karanténních
opatření, ale i při výpadku zdrojů způsobených nemožností v části roku přijímat nové klienty,
požádal Domov v průběhu roku o dotaci od MPSV, kterou kompenzoval tyto zvýšené náklady.
I přes celkově složitou situaci jsme v Domově pokračovali v naplánovaných akcích, mezi které
patřilo např. kompletní výmalba dvou pavilonů, výměna osvětlení za úsporná LED svítidla
v jednom pavilonu. Dále byla provedena výměna boční a zadní části oplocení areálu Domova,
čímž bylo oplocení kompletně dokončeno.
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Domov se dále během jara napojil na obecní vodovod a kanalizaci, přičemž nyní částečně
využívá vlastní zdroje pitné vody a částečně obecní vodu. Tím byl vyřešen dlouholetý problém
s nedostatkem pitné vody.

V Žinkovech 2.5. 2022
Mgr. et Mgr. Sylva Hajšmanová

Mgr. Sylva
Hajšmano
vá

Digitálně podepsal
Mgr. Sylva
Hajšmanová
Datum: 2022.05.02
12:25:09 +02'00'

ředitelka Domova klidného stáří v Žinkovech,
příspěvková organizace
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