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Slovo ředitele úvodem:
Rok 2018 byl rokem dalšího kola jednání oledně existence zařízení našeho typu, která probíhala
na úrovni jak Jihomoravského kraje, tak na úrovni všech zainteresovaných ministerstev – tedy
zejména MZ a MPSV. Uskutečnila se také jednání na půdě PSP ČR. Vtomto roce byly současně
zanamenány zvýšené aktivity různých neziskových organizací a zájem médií. V souvislosti s
tím byly provedeny nové analýzy stávající činnosti, jež byly předloženy na MZ, v užším kruhu
byla opakovaně realizována pracovní setkání ředitelů center z několika krajů ČR. Naplánováno
bylo setkání s ministrem zdravotnictví a účast na výjezdním zasedání PSP ČR v Ústeckém kraji,
jehož jednání se mimo jiné má zaměřit na problematiku péče o ohrožené děti a otázky spojené
s umísťováním dětí do DC, DD.
Jednání nebyla jednoduchá, stanoviska jednotlivých rezortů nejsou jednotná v pohledu na
možnosti řešení problematiky péče o hrožené děti, nicméně důvodnost zachování dětských
center nebyla zpochybněna ministerstvem zdravotnictví, které chce zachovat a zkvalitnit
odbornou péči poskytovanou dětem se zdravotním postižením, dále dětem týraným,
zneužívaným a hrubě zanedbávaným. Důraz je kladen na transformaci zařízení, odbornost,
poskytování lůžkové, ambulantní a dle možností terénní péče ohroženým dětem a jejich
rodinám. Z naší strany je otevřenost terénu dlouhodobě realizována, čehož jsou dokladem
výsledky činnosti našich 3 ambulancí. Nezbytné je zdůraznit fakt, že děti novorozeneckého a
kojeneckého věku se u nás objevují v minimálním rozsahu, protože většina těchto dětí je
umísťována do pěstounské péče na přechodnou dobu. Pokud tyto děti u nás jsou, pak se jedná
o děti se závažným zdravotním postižením, vyžadující odbornou zdravotnickou,
ošetřovatelskou péči. Využívány jsou možnosti rehabilitačního a rehabilitačně diagnostického
pobytu dětí v doprovodu matky v délce trvání od 3 do 6 týdnů, dle individuálních potřeb
každého dítěte, jež zahrnují vyšetření naším fyzioterapeutem, poskytování rehabilitačního
cvičení především dle Vojty, zácvik matek v tomto cvičení, tejpování, cvičení dle Kabata,
psychologické vyšetření, sociální poradenství, poskytnutí potřebných kontaktů na další odborná
pracoviště. Zajišťovány jsou edukační pobyty pro matky s dítětem (především se jedná o
nezletilé matky, matky se zdravotním handicapem – mentálním, psychickým, s psychiatrickou
diagnózou), pomoc matkám, které musí podstoupit operační zákrok a po tuto dobu nemají
možnost zajištění péče ze strany širší rodiny, v tomto případě se jedná o krátkodobý pobyt
dítěte a jeho efekt spočívá mimo jiné v tom, že maminky po zákroku, pokud jim to zdravotní
stav dovolí, mohou za svým dítětem docházet a kojící maminky si je mohou u nás v klidu a
v bezpečném zázemí nakojit (zařízení sídlí přímo v areálu Nemocnice Kyjov, p.o.). Naše
zařízení poskytuje služby nejen biologické rodině, ale také pěstounským rodinám (zejména
psychologická vyšetření dětí, konzultace, poradenství), pěstounům na přechodnou dobu.
V našem regionu spolupracujeme také s provázejícími organizacemi (např. Skleněnka ve
Veselí nad Moravou). Spolupráce se všemi institucemi, věnujícími se péči o děti, je
dlouhodobou samozřejmostí. Vážíme si této spolupráce, protože ta dává možnost skutečně
komplexní péče o rodinu a dítě.
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Vnímáme podporu veřejnosti, která je obeznámena s šíří našich služeb, nesmírně si vážíme
pozitivního pohledu na nás. Velmi si ceníme našich sponzorů, z nichž mnozí jsou již
dlouhodobými dárci. Finanční dary jsou pečlivě evidovány, přehledy o nich jsou postupovány
našemu zřizovateli a jejich celkový přehled je součástí této výroční zprávy. Všechny dary jsou
využívány ve prospěch dětí, k nákupu didaktických pomůcek, dětského nábytku, ošacení,
kočárků apod.
Na sklonku roku 2018 obdrželo naše zařízení novou zřizovatelskou listinu, na jejímž základě
došlo ke změně názvu – na název Krůček Kyjov – centrum zdravotních služeb pro děti, předmět
a účel činnosti zůstal zachován, stejně tak místo výkonu, pouze došlo k navýšení věkové hranice
dětí přijímaných do Krůčku ze 3 let do 6 let. Jinak věková hranice u dětí v ambulantní péči
zůstává zachována v původním rozsahu, tedy v rozmezí 0 – 19 let.
Od května 2018 má centrum v souladu s platnou legislativou a ve spojitosti s GDPR svého
pověřence, rozsah námi poskytovaných služeb je v souladu se zákonem o zdravotních službách
a se zákonem o sociálně právní ochraně dětí, rodiče jsou informováni o rozsahu služeb a o
způsobu zpracování dat.
Krůček Kyjov je nadále nositelem normy ČSN EN ISO 9001 : 2016, přičemž externí audity
zaměřené na plnění požadavků normy zajišťuje Certifikační organizace Bureau veritas
Certification Czech republic, s.r.o. Praha, externí audity provádí její auditorka MUDr.
Miloslava Matýšková, organizace má vytvořen a udržuje svůj systém managementu v souladu
s požadavky systémové normy.
Činnost DC Kyjov, p.o. nyní Krůčku Kyjov – centra zdravotních služeb pro děti, příspěvkové
organizace, se za rok 2018 řídila nastavenými cíli, v souladu s vytyčenou strategií a v souladu
s platnou legislativou. Rok byl ukončen s vyrovnaným hospodářským výsledkem. Nebyla
řešena žádná mimořádná událost, při níž bylo ohroženo zdraví nebo život, nedošlo k žádným
škodám na majetku.

PhDr. Jana Petrášová
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Úvod
-

-

-

-

-

Dětské centrum Kyjov, příspěvková organizace, v současnosti Krůček Kyjov – centrum
zdravotních služeb pro děti, příspěvková organizace, je zvláštní dětské zdravotnické
zařízení, jehož zřizovatelem je Jihomoravský kraj
Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování zdravotních služeb v souladu
s oprávněním k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),
ve znění pozdějších předpisů, dětem ve věku do 3 let, vyjímečně starším (např. v případě
sourozeneckých skupin), a to ohroženým a postiženým, o které se rodina nedovede,
neumí nebo nechce postarat, sociálně právní ochrana dětí v rozsahu stanoveném
v rozhodnutí příslušného orgánu.
Od 13.12.2018 dochází ke změně názvu zařízení a ke zvýšení věkové hranice
přijímaných dětí – organizace mění na základě nové zřizovatelské listiny název na
Krůček Kyjov – centrum zdravotních služeb pro děti, příspěvková organizace, a
navyšuje věkovou hranici přijímaných dětí do 6 let věku.
Předmětem činnosti příspěvkové organizace je poskytování ambulantní a lůžkové formy
zdravotní péče (preventivní, diagnostické, léčebné, léčebně rehabilitační a
ošetřovatelské).
Spolupráce při organizaci náhradní rodinné péče (spolupodílení se na přípravě a
vzdělávání žadatelů o adopci, pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou
dobu).
Poskytování psychologicko-výchovné péče.
Zajištění odborné praxe studentů středních odborných škol, vyšších odborných škol a
vysokých škol se zaměřením na poskytování zdravotní péče nebo služeb s tím
spojených.
Sociálně-právní ochrana dětí.
V roce 2005 získalo zařízení pověření k výkonu sociálně – právní ochrany dětí (rozsah
viz zřizovatelské dokumenty). Mimo jiné zřizuje a provozuje zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc – ZDVOP (na základě pověření ke zřízení a provozování
ZDVOP, které bylo pověřené osobě Dětskému centru Kyjov, p.o., vydáno rozhodnutím
Krajského úřadu č.j. JMK 23583/2013, ze dne 01.03.2013 může pověřená osoba
vykonávat SPO v tomto ZDVOP). Kapacita ZDVOP je 6 míst.
Centrum Krůček spolupracuje se soudy a s orgány sociálně-právní ochrany dětí
(OSPOD), ÚMPOD a provázejícími organizacemi a s organizacemi pověřenými
k přípravě žadatelů při organizaci náhradní rodinné péče.
Centrum spolupracuje také s dalšími institucemi, jež poskytují pomoc dětem se
zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním, dětem v krizové situaci, dětem
se sociálním znevýhodněním, a to napříč jednotlivými rezorty.
Organizace má nastaven systém jakosti, průběžně sleduje, analyzuje a vyhodnocuje jeho
plnění.
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STATEGIE ŘÍZENÍ pro rok 2018
Dodržování politiky jakosti práce všech zaměstnanců organizace
Organizace má definovanou politiku jakosti činností organizace

Systém jakosti, cíle, sledované oblasti
POLITIKA KVALITY
Poskytujeme pomoc dětem v ohrožení zdravého bio-psycho-sociálního vývoje, dětem, o něž se
jejich rodina nemůže, neumí nebo nechce postarat.
Zabezpečujeme jejich potřeby v souladu s platnou legislativou ČR, s oporou o Úmluvu o
právech dítěte.
Uplatňujeme komplexní a dle individuálních potřeb každého dítěte multidisciplinární přístup.
Spolupracujeme se všemi zainteresovanými institucemi napříč jednotlivými rezorty (MZ,
MPSV, MŠMT, MS, MV), rovněž s Úřadem pro mezinárodně právní ochranu dětí.
Dbáme na ochranu citlivých osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně
osobních údajů (GDPR), a v souladu se zákonem č. 372/201, zákon o zdravotních službách –
v rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje dětí, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců
a případně dalších osob. Organizace má uzavřenu smlouvu o poskytování poradenských a
konzultačních služeb s ON-EPD s.r.o., se sídlem Dolní Libina 190, 788 05 Libina, zastoupenou
JUDr. Milanem Ondráškem, jenž je pověřencem pro ochranu osobních údajů ustanoveným pro
DC Kyjov. Smlouva byla uzavřena dne 22.05.2018.
Zajišťujeme odbornou péči ústavní i péči ambulantní, která zahrnuje lékařskou,
ošetřovatelskou, rehabilitační, psychologickou, sociální a výchovně vzdělávací oblast.
Pro naplnění cílů naší činnosti máme zaveden systém managementu kvality – politiku kvality,
která je uplatňována prostřednictvím zásad v následujících oblastech:

Klient
- zajistit stabilní a bezpečné zázemí pro dítě v krizové, ohrožující situaci
- zabezpečit odbornou lékařskou, ošetřovatelskou, rehabilitační, psychologickou, sociálně
právní, výchovně vzdělávací péči v souladu s platnou legislativou, dle stanoveného plánu
sociálně právní ochrany, individuálního výchovného plánu, IPOD
- poskytovat kvalitní ambulantní péči v rámci pediatrické, rehabilitační a psychologické
ambulance, podporovat systém dobrovolnictví
- poskytovat potřebné kontakty na další odborná pracoviště, přistupovat k péči o dítě
komplexně, spolupracovat s institucemi, zabývající se související problematikou
- spolupracovat s rodinou dítěte, zajistit edukaci zákonných zástupců, odborné konzultace,
poskytnout potřebné materiály, zprávy
- dbát na ochranu citlivých údajů – GDPR, zákon o zdravotních službách

Zadavatel
- zajišťovat zakázky sociálních odborů, rozhodnutí soudů, požadavky a doporučení praktických
lékařů pro děti a dorost, odborných lékařů, provázejících organizací, žádosti zákonných
zástupců
- dodržovat termíny, rozsah a kvalitu zakázky s ohledem na potřeby a práva dítěte
- spolupracovat, zprostředkovávat potřebné kontakty
6
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- zajišťovat zpětnou vazbu

Zaměstnanci
- dbát na odbornost, podporovat celoživotní vzdělávání zaměstnanců, vytvářet plán vzdělávání,
organizovat odborné semináře a konference, dodržovat etický kodex
- sledovat kvalitu práce, vyhodnocovat potřeby a spokojenost zaměstnanců
- chránit zdraví a život zaměstnanců, zajišťovat pravidelná školení BOZP, PO, preventivní
prohlídky
- dbát na dobrou vybavenost zařízení, estetické a příjemné prostředí
- realizovat pravidelná hodnocení kvality práce, nastavovat motivační systém
- dbát na informovanost, realizovat pravidelné provozní porady
Z každé vzdělávací akce předávat důležité informace dalším spolupracovníkům. Dbát na
zajištění odborné literatury, knih, časopisů, vzdělávacích programů na pracovišti. Vytvářet
pracovní podmínky, které stabilizují stav pracovníků a přispívají k jejich osobnímu růstu.
Mapovat si míru spokojenosti, získávat zpětnou vazbu a podněty z řad pracovníků.
Využívat mimo jiné dotazníkové formy, využívat osobních pohovorů.
Zabezpečit korektní a spolupracující prostředí mezi všemi zaměstnanci organizace.
Organizovat společné kulturní, sportovní akce, setkání s důchodci.
Zviditelnit úspěchy organizace i jednotlivců, zajistit propagaci, medializaci.

Technologie, materiální zabezpečení
- zajišťovat dobrou materiální vybavenost zařízení
- zabezpečovat dostatečné množství zdravotnického materiálu, léčiv, hygienických potřeb,
ochranných pomůcek, oblečení pro děti, produktů pro chod mléčné kuchyně
- zajišťovat širokou vybavenost potřebnými diagnostickými nástroji, didaktickými pomůckami,
hračkami, dětskou i odbornou literaturou
- průběžně vyhodnocovat potřeby, požadavky a realizovat průzkum trhu
- zajišťovat vybavenost IT technologiemi, provázanost na systém NIS Nemocnice Kyjov
Vzhledem k platnosti (26.5.2018) zákona o ochraně osobních údajů – GDPR, není možné
aby naše p.o. byla napojena na jeden centrální systém NIS ( zpracování dat o pacientech,
klientech, zdravotnická dokumentace atd.) s Nemocnicí Kyjov p.o., je třeba v nejbližší době
tento problém řešit a vytvořit svůj samostatný systém datových skladů pro organizaci Krůček
p.o. Proběhla jednání s vedením Nemocnice Kyjov, dohodnuty byly zásady další spolupráce.

Okolní prostředí
- aktivně spolupracovat se zřizovatelem, státními orgány, organizacemi a orgány samosprávy,
s vedením Nemocnice Kyjov, p.o.
- podílet se na aktivitách, konferencích, kulatých stolech, případových konferencích, školeních
a jednáních, vztahujících se ke sledované problematice
- organizovat odborné semináře a konference pro odbornou i širokou veřejnost
- spolupracovat se Společností sociální pediatrie ČLS J.E.Purkyně, s asociací prac. DD
- spolupracovat s DC, DD v rámci ČR, případně SR, účastnit se tradičních setkávání, dnů
otevřených dveří, vyměňovat si zkušenosti, nové poznatky
- dbát na propagaci zařízení, zpracovávat propagační materiály
- účastnit se jednání výboru pro sociální a rodinnou politiku PS PČR
- být v kontaktu s příslušným OZ JMK, odborem sociálních věcí JMK
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Vedení organizace se zavazuje:
- dodržovat výše uvedené zásady
- dodržovat platnou legislativu
- průběžně vyhodnocovat a zlepšovat nastavený systém
Organizace na základě průběžného vyhodnocování své činnosti nastavila pravidla
zkvalitňování poskytovaných služeb. Již od roku 2007 byly zaváděny normy systému jakosti
dle ČSN EN ISO 9001 : 2001, od toho roku každoročně probíhají dozorové audity, které
provádí auditorka BUREAU VERITAS – MUDr. Miloslava Matýšková.
Dne 8.12.2017 byl realizován II. dozorový audit, recertifikační, naše organizace obhájila
certifikát ČSN EN ISO 9001 : 2016, nová norma, s platností do 30.12.2020, 5.12.2018
proběhl interní audit a 14.12.2018 I. dozorový audit, bez nápravných opatření.
Na každý rok jsou stanovovány cíle jakosti.

Vedení organizace
- Důsledným dodržováním sledovaných ukazatelů vykazovat vyrovnané hospodaření, dle
požadavků zřizovatele zpracovávat požadované statistické údaje a zprávy o výsledcích
hospodaření.
- Spoluprací s centrálním zadavatelem zakázek (CEJIZA) zajistit větší efektivitu
hospodaření zařízení, pravidelně realizovat průzkum trhu, srovnání cenových nabídek.
- Dodržovat Zásady vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových
organizací.
- Dodržovat stanovená protikrizová opatření, sledovat plnění plánu kontrolní činnosti.
- Reprezentovat zařízení jak v odborných kruzích, tak před širokou veřejností, využívat
spolupráce s dalšími subjekty participujícími na řešení krizových situací dětí a jejich rodin
- aktivní účast na seminářích, odborných konferencích, organizace odborných přednášek,
prezentace v médiích, publikační činnost. Každoročně organizovat odbornou konferenci
nebo odborné semináře pro zainteresované instituce a pracovníky. Spolupodílet se na
zpracování odborných článků, studií. Spolupracovat s výborem SSP na řešení legislativy.
- Vyvíjet aktivní činnost v odborných společnostech, zejména ve SSP JEP (ředitelka je dále
členkou AP SPC, je akreditovaným školitelem začínajících psychologů při NÚV Praha).
- Pokračovat ve spolupráci s poradním sborem pro mezinárodní adopce při ÚMPOD,
zpracovávat potřebné podkladové materiály, koordinovat podmínky převzetí dítěte do
mezinárodního osvojení .
- Jasně stanovovat a prověřovat kompetence a tomu odpovídající pravomoci všem
zaměstnancům organizace.
- Spolupodílet se na utváření legislativních dokumentů ve spolupráci s výborem SSP JEP,
spolupracovat s politickými představiteli zastupujícími náš region.
- Poskytovat ambulantní služby v rámci 3 ambulancí.
- Zajišťovat potřebné vybavení zařízení.
- Aktivně spolupracovat s dalšími organizacemi v rámci komunitního plánování při
zajišťování komplexní péče ohroženým dětem, dětem s postižením.
- Spolupracovat s institucemi či jednotlivci poskytujícími finanční dary našemu zařízení,
poskytovat jim zpětnou vazbu o využití těchto darů.
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Cíle jakosti pro rok 2018 a jejich plnění:
1/ Zorganizovat odborný seminář akreditovaný MPSV pro všechny pracovníky DC
ZDVOP Kyjov ve spolupráci s KROK Kyjov, z.ú., za účasti odborného lektora Mgr.
Milena Mikulková
Povinné vzdělávání – rozsah 4 hodiny ročně
termín realizace březen 2018
odpovídá: management organizace
sociální pracovnice
Plnění: splněno dne 9.5.2018, místo konání DC Kyjov, přednášející Mgr. Milena Mikulková,
seminář „Židličková metoda“, rozsah 4 hodiny, organizátor DC Kyjov, seminář byl na velmi
dobré odborné úrovni, názorně demonstroval postavení dítěte v situaci rozpadajících se vztahů
jeho rodičů. Všichni účastníci jej hodnotili kladně a projevili zájem jak o materiály vztahující
se k této problematice (lektorka je autorkou mnoha publikací), tak o uskutečnění dalšího
semináře s touto lektorkou.
2/ Revidovat 16 stávajících standardů ZDVOP DC Kyjov
Termín zahájení: leden 2018
odpovídá: ředitelka, sociální pracovnice
Termín dokončení: duben 2018
Plnění: plněno průběžně, ve spolupráci se sociální pracovnicí Mgr. Z. Hrbotickou, v dubnu
byla revize dokončena.
3/ Zorganizovat odborný seminář pro zástupce OS Hodonín a OSPOD přilehlých regionů
termín realizace: září 2018
odpovídá ředitelka, hlavní sestra,
sociální pracovnice
Plnění: splněno dne 28.2.2018, místo konání sociální odbor Hodonín, organizátor DC Kyjov.
Seminář byl zaměřen na problematiku diagnostiky a další péče o děti s neurovývojovými
poruchami, s poruchami chování. Posluchači byli seznámeni s novými trendy v oblasti služeb
poskytovaných DC Kyjov.
4/ Doplnit a rozšířit pro potřeby psychologa obligatorní diagnostické nástroje –
Psychodiagnostika Brno
termín realizace: zahájení leden 2018
odpovídá ředitelka a ekonom
dokončení červen 2018
jinak dle termínu Psychodiagnostiky
Plnění: splněno dle termínu Psychodiagnostiky, zakoupen test inteligence S-B, jenž slouží
k diagnostice dětí batolecího, mladšího předškolního a staršího předškolního věku a v rámci
služeb poskytovaných psychologickou ambulancí DC Kyjov má dobré uplatnění.

Sledované oblasti:
1. Mimořádné události
V roce 2018 byly řešeny 2 mimořádné události – pád dítěte z postýlky 8/2018 dítě přeloženo
na pozorování na DO Nemocnice Kyjov, RTG bez nálezu. Náraz houpačky do dítěte na
zahradě zařízení, 6/2018, odřenina, bez jiných závažnějších následků. Záznamy o událostech
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jsou uloženy u vrchní sestry, zkontrolován byl postup řešení situace a personál byl s výsledky
seznámen.
2. Stížnosti
V roce 2018 nebyla řešena žádná stížnost. Vedoucí odboru zdravotnictví JMK informovala
ředitelku DC, že odbor obdržel děkovné dopisy za námi poskytované služby (jeden z nich se
týkal krátkodobé péče o děvčátko s pervazivní vývojovou poruchou autistického spektra, která
byla v DC na žádost rodičů na diagnostickém pobytu, z něhož byla zpracována lékařská a
psychologická zpráva, zahrnující i doporučení fyzioterapeutky, dále byl rodičům předán osobní
plán rozvoje dítěte, materiály k rozvoji řečového vývoje, dohodnuta byla další spolupráce.
3. Interní audity a externí audity
V prosinci proběhl interní audit a příprava podkladů k externímu auditu.
05.12.2018 proběhla v DC Kyjov 1.etapa auditu, interní audit, systému managementu jakosti,
audit provedla auditorka Jarmila Hořavová ze společnosti Quality services, s.r.o., která má pro
provádění auditů kvalifikaci.
Certifikační organizací Bureau veritas Certification Czech republic, s.r.o. Praha 2.dozorový
audit byl realizován dne 14..12.2018, prováděla jej auditorka MUDr. Miloslava Matýšková.
Jiné externí audity v naší organizaci v letošním roce neproběhly.
4. Opravy, preventivní opatření
- v prosinci 2018 byla realizována kontrola a následně oprava sociálního zařízení v pokoji pro
matky (výměna sprchového koutu)
- v termínech od jara 2018 do prosince 2018 proběhla výmalba pokoje pro matky, výmalba
návštěvní místnosti, herny, pokoje č. 3
- 14.12.2018 proběla kontrola a případná oprava mechanismů všech oken v našem zařízení
O plánovaných a realizovaných opatřeních byly personálu naší organizace podány informace
na provozních poradách.
5. Spolupráce a zpětná vazba s rodiči propuštěných dětí
Každý zákonný zástupce propuštěného dítěte obdrží potřebné informace týkající se jeho dítěte,
přebírá propouštěcí lékařskou zprávu, při dlouhodobějším pobytu dítěte rovněž zprávu
z psychologického vyšetření, je informován o aktuálním zdravotním stavu dítěte, o průběhu
pobytu, poskytovaných službách, realizovaných vyšetřeních, má možnost osobní konzultace
s lékařem, psychologem, fyzioterapeutem a výchovnou sestrou DC, stejně tak může využívat
pomoci ze strany sociální pracovnice. Současně je informován o možnostech další spolupráce,
v případě potřeby jsou mu předány kontakty na další odborná pracoviště (logopedie,
psychiatrie, neurologie, poradenská zařízení apod.). Osvojitelé dětí, které odcházejí do NRP,
získávají přehledný záznam o stěžejních momentech psychomotorického vývoje dítěte,
přebírají propouštěcí zprávu, zprávu z psychologického vyšetření, informace o průběhu pobytu
v našem zařízení, fotografie dítěte. Součástí předávaných materiálů je konkrétní sestrou,
pověřenou sledováním PMV daného dítěte, zpracovaná a hezky upravená kniha s fotografiemi,
záznamy o důležitých událostech v životě dítěte během pobytu v DC. Možnosti zpětné vazby
jsou zákonnými zástupci využívány, mnozí z pěstounů či adoptivních rodičů realizují předem
avizované návštěvy v DC, korespondují s námi, využívají možnosti dalších konzultací,
kontrolních psychologických vyšetření, rehabilitačních pobytů.
V DC jsou vedeny kroniky dětí (zajišťuje hlavní sestra), dále kronika zařízení. Fotografie dětí,
jež zasílají jejich zákonní zástupci, jsou rovněž uchovávány v elektronické podobě. S některými
osvojiteli se setkáváme také během vzdělávání osvojitelů a pěstounů, na seminářích pořádaných
OSPODy, provázejícími organizacemi apod.
Rovněž rodiče dětí, kteří využili našich ambulantních služeb, se v případě potřeby opakovaně
na nás obracejí, využívají možnosti kontrolních vyšetření, konzultací, a to nejen pro své děti,
ale rovněž pro sebe.
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6. Výkonnost procesů
Významné statistické ukazatele – počet přijímaných dětí, důvody přijetí, délka pobytu, počet
dětí vedených v režimu ZDVOP, počet dětí předaných do biologické či náhradní rodinné péče,
počet psychologických vyšetření, počet rehabilitačních výkonů a výkonů spojených s laserterapií, akupunkturou a magnetoterapií a další údaje jsou průběžně sledovány, ročně
zpracovávány, statistika je postupována zřizovateli a uváděna ve výročních zprávách
organizace (Výroční zpráva o činnosti DC Kyjov, Výroční zpráva o činnosti ZDVOP).
Na webových stránkách www.dckyjov.cz jsou dostupné také veřejnosti.
Sledované ukazatele jsou zasílány ke zpracování na ÚZIS.
Přehledná tabulka vybraných ukazatelů za roky 2017, 2018 je přiložena. V roce 2018 byly
průběžně postupovány také statistické údaje MZ, které si je jak přímo, tak prostřednictvím OZ
JMK vyžádalo.
Zpracovávány jsou každoročně výroční zprávy, výroční zpráva DC za rok 2018 v termínu do
28.02.2019, výroční zpráva ZDVOP DC v termínu do června 2019.
Průběžně je kontrolována, doplňována vnitřní dokumentace DC.
7. Záznamy a hodnocení léčebného procesu
Záznamy vede denně ošetřující lékař ve shodě se směrnicemi Sm 10, 11, 12, 13, 14. Záznamy
jsou vedeny jak v písemné, tak v elektronické podobě. Zaznamenávány jsou také ošetřovatelské
úkony (denní záznamy).
Podrobné záznamy si vedou psycholog a rehabilitační pracovnice v souvislosti s péčí
poskytovanou dětem umístěným v DC i dětem vedeným v ambulantní péči (zprávy, karty),
přehledovou dokumentaci zpracovává sociální pracovnice (karty dětí, dohody s rodiči,
informované souhlasy, jednání s OSPODy, soudy, policií, se zákonnými zástupci, statistické
přehledy o počtech přijímaných dětí, důvodech přijetí, doporučeních k přijetí, návštěvách
zákonných zástupců a sociálních pracovníků OSPOD, průběžná řešení situace jednotlivých
dětí)
8. Vzdělávání
Všichni pracovníci centra v součinnosti s platnou legislativou splňují kvalifikační kriteria pro
výkon svých pracovních funkcí, v centru k dnešnímu dni nebyl zaměstnáván žádný pracovník
bez příslušného odborného vzdělání. Zaměstnanci se dle ročního plánu účastní povinného
celoživotního vzdělávání v oboru. Zástupci organizace se účastní Tradičních setkání
pracovníků KÚ, DC a DD v Thomayerově nemocnici Praha, odborných seminářů a konferencí
pořádaných Společností sociální pediatrie ČLS JEP, školicích akcí pořádaných JMK.
Zařízení organizuje regionální semináře, celostátní konference, všichni zaměstnanci jsou do
jejich organizace aktivně zapojeni.
Certifikáty o absolvovaných vzděláváních jsou předkládány vrchní sestře a poté zakládány do
osobních spisů zaměstnanců. Osvědčení o specializaci a osvědčení o výkonu zdrav.povolání
jsou založeny v osobních kartách zaměstnanců zařízení.
1 zaměstnankyně, Bc. Eva Nováková, vrchní sestra, dále studuje, v r.2019 dokončí magisterské
studium závěrečnými zkouškami.
Ředitelka je členem výboru SSP ČLS JEP, aktivně přednáší na odborných konferencích,
spolupodílí se na vzdělávání žadatelů, je členkou pracovní skupiny při MZ pro řešení
problematiky týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí.
9. Infrastruktura
Evidence dlouhodobého drobného hmotného majetku nad 3000,0 Kč
ekonomka
Evidence DDHM do 3000,0 Kč
vrchní sestra
Seznamy přístrojů podléhajících revizi, plán kontrol, zprávy z kontrol
vrchní sestra
Návody na používání, seznámení zaměstnanců s návody
přiloženo k přístrojům
Zprávy z revize elektrospotřebičů, revizní zprávy rozvodů
technik
BOZP
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10. Měřící přístroje
Seznam kalibrovaných přístrojů včetně kalibračních listů je veden.
Zodpovídá hlavní sestra.
11. Nakupování
V souladu s organizační směrnicí Sm7, vyhodnocování provádí hlavní sestra, vše koresponduje
s požadavky vyplývajícími z organizace vztahů PO JMK.
Hodnocení dodavatelů bez závažnějších problémů, společnost má vytypovány spolehlivé
dodavatele, jejichž služeb využívá, srovnává úroveň s ostatními dodavateli, sleduje vývoj na
trhu, sleduje hodnocení dodavatelů i ze strany jiných organizací.
Zakázky centrálního charakteru ve spolupráci s CEJIZA.
12. Reklamace
Vrchní sestra vypracovává a vyhodnocuje přehledovou tabulku.
Řešeny 4 reklamace – 1x pračka 9/2018, 1x mixer Philips 1/2018, 1x mixer Bravo 1/2018, 1x
šlehač ETA 1/2018 (záznamy a tabulky).
13. Interní a externí aspekty působící na chod zařízení, zainteresované strany
Interní a externí aspekty byly v roce 2017 shromážděny do Registru interních a externích
aspektů. Aspekty byly managementem organizace průběžně monitorovány a přezkoumávány.
Vzhledem k významným změnám, k nimž docházelo ve II. pololetí roku 2018 a s ohledem na
změny plánované v roce 2019, byly zakomponovány další sledované aspekty. Aktuální Registr
odpovídá potřebám organizace.
Poznámka: Totožným způsobem bylo nakládáno s potřebami a očekáváními zainteresovaných
stran.
14. Efektivnost opatření přijatých pro řešení rizik a příležitostí
Opatření pro řešení rizik a příležitostí jsou součástí Registru Rizik a Příležitostí. Rizika i
Příležitosti a související Opatření byla managementem organizace průběžně monitorována a
přezkoumávána, na změny bylo reagováno Nastavená praxe nakládání s Registrem odpovídá
potřebám organizace.
15. Změny, které by mohly ovlivnit systém jakosti v roce 2019:
1) změny vedení OZ JMK
2) změna vedení Nemocnice Kyjov, p.o. v r. 2018, plánováno je uzavírání nových
smluv ohledně služeb poskytovaných Nemocnicí, řešeno je využívání NIS (ochrana
údajů, v souladu s GDPR), kterého naše organizace doposud přímým způsobem
využívala, dále již nutnost prostředníka, uzavření nových smluvních vztahů
3) neukotvení DC v zákoně, váznoucí spolupráce mezi MZ a MPSV, stále trvající
tendence předání DC do gesce MPSV, 10.01.2019 proběhne setkání ministra
zdravotnictví s řediteli DC, DD pro děti do 3 let
4) sílící vlivy neziskových organizací, významné aktivity Nadace Sirius Praha, která
předkládá ministerstvu zdravotnictví vlastní projekt týkající se péče o ohrožené
děti v ČR (ředitelé „kruhu“ připomínkovali)
5) přijetí nového psychologa na 0,2 úvazku od 1/2019, rozšíření psychologických
služeb
6) prohlubování obtíží spojených s přístupy sociálních odborů, s častými změnami
sociálních pracovníků pracujících na OSPODech, s problematickým předáváním
informací ze strany OSPOD
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7) zátěž dlouhodobé strategie MPSV, snaha zrušit ústavní péči, nadbytek PPPD
(pěstounů na přechodnou dobu) a nedostatek klasických pěstounů, preference
práv biologických rodičů nad právy dítěte, nedostatečná práce s rodinou
v ohrožení (nízký počet sociálních pracovníků, jejich přetížení administrativou,
fluktuace pracovníků sociálních odborů, nepružné předávání informací, dlouhé
lhůty jednání soudů )
8) nízká úroveň připravenosti žadatelů, potíže s nenastavením věkových limitů
žadatelů
9) vysoké nebo nereálné nároky žadatelů ( PP, PPPD)
10) problematika příbuzenské péče, jejich nekritická preference před klasickými
pěstouny bez ohledu na věk příbuzných, jejich kompetence a bez vyhodnocování
generačního selhávání při výchově a péči o děti
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I.Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace
I.1. Management
Organizace: Krůček Kyjov – centrum zdravotních služeb pro děti,
příspěvková organizace,
Strážovská 965/2, 697 01 Kyjov
IČ 47377445
telefon 518 601 390-392, e-mail petrasova.jana@dckyjov.cz
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr, vložka č.1247

www.dckyjov.cz
Organizace je nositelem certifikace jakosti služeb ČSN EN ISO 9001:2016 v poskytování
komplexní ústavní a ambulantní péče dětem zpravidla ve věku do 6 let, zdravotně a sociálně
ohroženým, postiženým, o které se rodina nedovede, neumí nebo nechce postarat.
Vedení zařízení:
ředitelka
hlavní sestra
ekonomka
sociální pracovnice
vedoucí lékař, lékař

PhDr. Petrášová Jana, statutární zástupce
Bc. Eva Nováková, zástupce statutárního zástupce
Jana Hálová
Mgr. Zuzana Hrbotická
MUDr. Eva Monteiro, MUDr. Petra Žáková

Management zařízení je příkladem maximálního odborného řízení, kontroly a regulace
a optimalizace jak po stránce personální, tak po stránce ekonomické.
PhDr. Jana Petrášová, od 1.10.2013 ředitelka Krůček Kyjov,p.o.
PhDr. Petrášová je současně psychologem zařízení, poskytuje psychologické služby dětem
umístěným v Krůček Kyjov, dále dětem ve věku 0-19 let v rámci služeb psychologické
ambulance. Provádí podrobná psychologická vyšetření na žádost zákonných zástupců dětí,
případně na základě žádosti soudu, OSPOD, Policie České republiky. Realizuje vstupní a
výstupní diagnostiku, sleduje a průběžně vyhodnocuje psychomotorický vývoj dětí umístěných
v centru Krůček, vypracovává zprávy pro potřeby jednání soudů, pro odborná pracoviště
zdravotnická (neurologie, pedopsychiatrie, foniatrie…) i pro zařízení školská (školská
poradenská zařízení – PPP, SPC, SVP, předškolní zařízení), provádí diferenciální diagnostiku,
posouzení úrovně kognitivního výkonu, vyšetření psychomotorického vývoje a vývojové
úrovně dětí raného věku pro jednání o svěření do NRP. Spolupodílí se na vzdělávání žadatelů
o náhradní rodinnou péči, na žádost OSPOD a na žádost provázejících organizací pěstounských
rodin provádí vyšetření dětí svěřených do pěstounské péče na přechodnou dobu, v případě
potřeby vytváří pro děti plány rozvoje, poskytuje konzultační služby pro zákonné zástupce. Je
členkou výboru Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP. V týmu s vedoucím lékařem, hlavní
sestrou a sociální pracovnicí se spolupodílí na organizaci odborných konferencí pro nelékařské
zdravotnické pracovníky, školeních. Přednáší v rámci školení a následném vzdělávání žadatelů
o NRP, PP, PPPD, podílí se na vzdělávání začínajících psychologů při Národním ústavu
vzdělávání v Praze.
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MUDr. Eva Manuel Monteiro, od 1.7.2016 vedoucí lékařka zařízení.
Garant odborné zdravotní péče v dětském centru, pravidelně sleduje a vyhodnocuje zdravotní
stav a vývoj dětí umístěných v centru Krůček , zajišťuje jejich proočkovanost, koordinuje péči
poskytovanou jinými specializovanými pracovišti, a to jak v rámci Nemocnice Kyjov, p.o., tak
ve FN Brno, v Nemocnici Praze – Motole (neurologie, kardiologie, ortopedie, neurochirurgie,
ORL, foniatrie, genetika, endokrinologie atd.), zajišťuje příjem dětí do zařízení a jejich
propouštění, překlady do jiných zařízení, zpracovává dokumentaci pro potřeby jednání o
svěření dětí do NRP, pro potřeby soudů. Spolupodílí se na mapování a vyhodnocování potřeb
dětí v ohrožení, koordinaci činností směřujících k zabezpečení jejich zdraví, života, sociálních
podmínek.
Chod pediatrické ambulance, v níž jsou poskytovány služby zejména dětem s poruchami
hybnosti, dětem s poruchami aktivity a pozornosti, s opožděným vývojem řeči, zajišťuje
MUDr. Petra Žáková, využíváno je akupunktury, laser-terapie a magnetoterapie.
Bc. Eva Nováková - hlavní sestra organizace, zástupce statutárního zástupce
Odpovídá za kvalitu ošetřovatelské péče a za provozní záležitosti zařízení. Ve spolupráci
s ředitelkou zajišťuje přípravu odborných konferencí, školení, organizačně zabezpečuje
odpovídající vybavení zařízení jak věku dětí odpovídajícím nábytkem, tak (v týmu s výchovnou
sestrou, lékařem) potřebnými didaktickými pomůckami, hračkami, léky, zdrav. materiálem,
hygienickými potřebami, ochrannými prostředky. Koordinuje činnosti zařízení,
zprostředkovává kontakty s garanty dobrovolnické činnosti. V rámci magisterského studia
ošetřovatelství si rozšiřuje své odborné znalosti a kompetence.
Jana Hálová - ekonomka.
Je jediným pracovníkem THP v zařízení. Je zároveň rozpočtářkou zařízení, mzdovou účetní,
účetní a personalistkou. Spravuje pokladnu zařízení. Zpracovává interní směrnice, které se
týkají ekonomické, mzdové, personální, rozpočtové, kontrolní oblasti. Zpracovává
podkladovou dokumentaci pro interní a externí audity ISO.
Má nezastupitelný podíl na vyrovnaném výsledku hospodaření našeho zařízení.
V rámci týmu managementu zařízení se podílí na krátkodobých i dlouhodobých plánech
činnosti zařízení.
Mgr. Zuzana Hrbotická - sociální pracovnice i pro ZDVOP při p.o. Krůček Kyjov.
Zprostředkovává kontakt se sociálními odbory, s OSPOD, soudy, se zákonnými zástupci dětí,
s žadateli o NRP, PP, PPPD. Vede statistický přehled dětí přijímaných do centra Krůček,
zaznamenává data přijetí a propuštění, délku jejich pobytu, důvody přijetí, věkové rozvrstvení,
vydaná doporučení k pobytu, kontakty s biologickou rodinou, návštěvy sociálních pracovníků
příslušných ke konkrétním dětem. Společně s vedením zařízení zpracovává podkladové zprávy
k jednání soudů, sociálních odborů, sleduje následné řešení situace přijatých dětí (v souladu
s IPOD vytvářenými příslušnými OSPODy). Vyhodnocuje četnost a kvalitu kontaktů
biologické rodiny s dětmi umístěnými v našem zařízení, vede evidenci, kompletuje veškerou
povinnou dokumentaci. Zúčastňuje se případových konferencí pořádaných OSPOD, seminářů
a školení vztahujících se ke sledované problematice. Poskytuje potřebné informace matkám
přijatým ke společnému pobytu s dítětem, spolupodílí se na jejich edukaci. Spolupracuje
s příslušnými odbory JMK, pravidelně zpracovává povinná hlášení o dětech umístěných
v ZDVOP (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc). Zpracovává standardy sociální péče.
15
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I.1. Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů –
Ambulantní výkony hrazené samoplátci
/laser terapie, akupunktura, rehabilitační terapie, magnetoterapie,
psychologická vyšetření dětí, konzultace s rodiči (pěstouny) dětí.
Výnosy z prodeje služeb r. 2018 (cca 386 tis.)
Ošetřovné za pobyt dětí
(od rodičů /velká část zůstává jako pohledávka = za rok 2018 Kč 54695,- )
Ambulantní tržby za laserterapie a akupunkturu
Ambulantní tržby za psychologická vyšetření
Ambulantní tržby za rehabilitační terapii
Výnosy za pobyt matek s dítětem(rehabilitační, edukační )
Dávky SSP- přídavek na dítě od ÚP
Jiné výnosy z vlastních výkonů
Ostatní výnosy z činnosti

Sponzorské finanční dary
Bezúplatně darovaná služba

177 490 Kč
4 250 Kč
51 600 Kč
44 550 Kč
37 690 Kč
68 330 Kč
1 400 Kč

88 051 Kč
0 Kč
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Sponzorské dary v r. 2018
DATUM

DOKLAD

17.1.2018

Př.912

17.1.2018

BV10

28.5.2018

BV79

18.6.2018

BV90

18.6.2018

Př.974

09.7.2018

BV101

03.8.2018

Př.991

19.11.2018

BV177

19.11.2018

DS č.1/BV177

28.11.2018

BV181

5.12.2018

DSč.2/Př.č.19

13.12.2018

Př.022

17.12.2018
17.12.2018

DARUJÍCÍ

PŘÍJEM Kč

p. Pekárková Eliška,
Kyjov
p. Chludilová Jitka,
(AirBank)
Ing. Kubuš Marek MBA,
Lužice
p. Chludilová Jitka,
(AirBank )
Kyjovské rockový hody
p.Truschingerová, Kyjov
(burza oblečení)

MUDr. Olejníková,
Kyjov
p. Chludilová Jitka ,
(AirBank)

5900

Finanční dar , bez účelu

2625

Finanční dar , bez účelu (5x)

20000

Finanční dar , bez účelu

2625

Finanční dar , bez účelu (5x)

6844

Finanční dar , bez účelu

1000

Finanční dar , bez účelu

5000

Finanční dar , bez účelu

525

Finanční dar , bez účelu ( 1x)

10000

Finanční dar , bez účelu

20000

Finanční dar , bez účelu

1507

Finanční dar , bez účelu

6500

Finanční dar , bez účelu

BV193

p.Oborný Michal, Praha
Ing. Kubuš Marek MBA,
Lužice
p.Šaradinová
Soňa,Kyjov
Eva Stone,Děti dětem
(děti -družina ZŠ
Lovčice)
p. Chludilová Jitka ,
(AirBank

DS č.3/BV193

Mirja s.r.o., Želetice

5000

CELKEM PŘÍJEM
DARÜ
DATUM

ÚČEL

525

Finanční dar , bez účelu (1x)
Finanční dar , bez účelu

88 051,00

DOKLAD

ČERPÁNÍ Kč

ÚČEL

18.1.2018

PD015

Město Kyjov,kulturní
středisko

650

Vstupné , dětské představení

29.3.2018

PD055

ENICO s.r.o. Kyjov

200

Sokolíček,dětská herna

15.4.2018

PD076

LIDL ČR, prodejna Kyjov

1099

18

Dětská pyžama,trička,legíny

Krůček Kyjov, p.o.- zpráva o činnosti za rok 2018
16.5.2018

PD079

20.6.2018

PD098

20.6.2018

Fa124/18

21.6.2018

PD099

12.7.2018

Fa144/18

10.7.2018

Město Kyjov,kulturní
středisko
ZOO Hodonín
MediFrank s.r.o.,
Javorník

200
1120
11193

Vstupné ZOO
Pleny

1815

ZOO doprava

Fa150/18

SOKOLÍČEK Kyjov
Doprava
M.Klimešová,Hýsly
DYNAMIS s.r.o.,Planá
n/L

1185

Matrace do postýlky

8.8.2018

Fa173/18

Dadaplenky .cz

3218

Pleny

15.8.2018

PD123

160

21.9.2018

Fa200

ENICO s.r.o. Kyjov
Město Kyjov,kulturní
středisko

27.9.2018

PD148

3.10.2018

PD154

17.10.2018

PD159

26.10.2018

Fa225

23.11.2018

PD181

KIK,Sluníčko Kyjov
Město Kyjov,kulturní
středisko
Město Kyjov,kulturní
středisko
Konečný
DaliborDražůvky
ENICOs.r.o.,Sokolíček
Kyjov

30.11.2018

Fa255

M. Zabloudil, Vyškov

6809

3.12.2018

Fa256

Dadaplenky.cz

2879

27.12.2018

Fa284

Petr Procházka,Rohatec

26298

CELKEM ČERPÁNÍ
DARÜ

240

Vstuné představení "JU a HELE"

1500

Vstupné Sokolíček herna
Vstupné ,dětské představení

908

dětská obuv a oblečení

100

Vstupné,dětské představení

360

Představení „Michal k snídani“

5206
160

65 300,00

19

Vstupné,dětská herna

Výmalba pokoje pro matku a dítě
Vstupné, Sokolíček herna
Instalace rozvodů pro TV(pokoj č.2 pro
děti
Pleny
Oprava sprchového koutu(pokoj pro
matku a dítě)
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Mimořádné události
ANALÝZA RIZIK – Krůček KYJOV, p.o.
Organizace má vypracovánu Strategii pro prevenci identifikovatelných rizik,
systém vyhodnocení existujících a potencionálních rizik na pracovišti a
bezpečnostních opatření na pracovišti
( vnitřní předpis Směrnice č. 19 - Řízení rizik).
Řešení mimořádné události :
V roce 2018 byly řešeny 2 mimořádné události – pád dítěte z postýlky 8/2018
dítě přeloženo na pozorování na DO Nemocnice Kyjov, RTG bez nálezu. Náraz
houpačky do dítěte na zahradě zařízení, 6/2018, odřenina, bez jiných
závažnějších následků. Záznamy o událostech jsou uloženy u vrchní sestry,
zkontrolován byl postup řešení situace a personál byl s výsledky seznámen.
V daném roce jsme neřešili žádný pracovní úraz zaměstnance, rovněž nedošlo
k ohrožení majetku organizace.
BOZP
Kontroly bezpečnosti práce jsou vykonávány pravidelně a průběžně l x do
měsíce.
Pracovníci centra Krůček Kyjov průběžně absolvovali v roce 2018 kontrolní
preventivní prohlídky u smluvního závodního lékaře.
Nově přijímaní zaměstnanci se podrobují vstupní lékařské prohlídce. O všech
úkonech jsou vedeny záznamy.
Všichni zaměstnanci byli 7.4. 2018 povinně proškoleni v BOZP, proškolení
zajišťuje smluvně externista- specialista na bezpečnost a ochranu při práci.
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Byla vypracována roční zpráva o kontrole BOZP .
Organizace má vypracovánu Strategii pro prevenci identifikovatelných rizik,
systém vyhodnocení existujících a potencionálních rizik na pracovišti a
bezpečnostních opatření na pracovišti.

I.2 . Péče zdravotní
Zařízení poskytuje přijatým dětem komplexní diagnostickou, terapeutickou,
pediatrickou, psychologickou péči. Vzhledem k tomu, že většina pobytů dětí především
se zdravotním handicapem či významnějšími zdravotními komplikacemi je
dlouhodobějších, je nedílnou součástí naší péče taktéž tvorba výchovně-vzdělávacích
individuálních plánů dětí, víceúrovňové sledování a vyhodnocování jejich vývoje (pediatr,
psycholog, výchovná sestra, sociální pracovnice, sestra), každé dítě má ustanovenu
konkrétní sestru, jež sleduje a zaznamenává všechny důležité údaje o psychomotorickém
vývoji a zdravotním stavu sledovaného dítěte. Pokud dítě odchází do NRP, vypracovává
pro ně album, v němž jsou zachyceny důležité vývojové momenty, součástí jsou rovněž
fotografie, takže schválení žadatelé kromě propouštěcí lékařské zprávy, zprávy
z psychologického vyšetření, zdravotního a očkovacího průkazu, případně zpráv z dalších
odborných pracovišť, obdrží také vkusně upravenou fotodokumentaci s údaji o zásadních
vývojových stupních dítěte.
Subjekty: dítě, pacient
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-

-

V centru Krůček je poskytována komplexní péče o ohrožené, handicapované a postižené
děti s cílem odstranit nebo alespoň minimalizovat následky postižení dítěte a připravit ho
na návrat do rodiny, vlastní či náhradní, zajišťovat možnosti následné péče, rozšířit
působnost služeb na rodinu dítěte (edukace matek, konzultační činnost, zprostředkování
kontaktů na další odborná pracoviště, kontrolní lékařská a psychologická vyšetření).
Jmenovaná péče je poskytována dětem umístěným v centru Krůček, ale také dětem
docházejícím do ambulantní péče.
Léčebná péče dětem přijatým do centra Krůček Kyjov je poskytována lege artis, v souladu
se známými odbornými poznatky, za uspokojování individuálních potřeb dítěte a
respektování jeho důstojnosti. V zařízení pracuje na ½ úvazku pediatr, kromě toho vždy
odpoledne každé úterý je zajišťován chod pediatrické ambulance, za nějž odpovídá
sekundární lékař. Rozvíjena je spolupráce s dalšími odborníky z rezortu zdravotnictví
(neurologie, pedopsychiatrie, kardiologie, ortopedie, foniatrie, chirurgie, neurochirurgie,
genetiky…). Velkou výhodou je bezprostřední dostupnost odborné lékařské péče, protože
centrum sídlí přímo v areálu Nemocnice Kyjov a má vlastně nepřetržitě dostupné veškeré
odborné služby, navíc přímo sousedí s dětským oddělením. Mnozí odborní lékaři –
především neurolog, kardiolog - v případě potřeby docházejí k lůžku dítěte (při závažném
stavu), čímž se minimalizuje další prohlubování obtíží, snižuje se riziko časové prodlevy
22
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a narůstání stresu, komplikací při transportu dítěte. Tradičně výborná je spolupráce
s dětským oddělením Nemocnice Kyjov, nemálo dětí se závažnými handicapy (mnohdy
opakovaně) prochází dětskou JIP.
Zajišťováno je pravidelné odborné sledování zdravotního stavu a psychomotorického
vývoje dítěte (pediatrem, fyzioterapeutem, psychologem), na základě tohoto sledování
jsou vytvářeny a průběžně vyhodnocovány individuální výchovné plány dle potřeb
konkrétního dítěte, jejichž aplikací v praxi se snažíme zamezit či minimalizovat deprivaci
z dlouhodobého pobytu dítěte v ústavní péči, opoždění psychomotorického vývoje.
Využitím znalostí akupunktury, laserterapie a magnetoterapie v kombinaci s aplikací
rehabilitační péče (rehabilitační cvičení dle Vojty, Kabata, dále s oporou o prvky Bobatha,
masáže, protahování, míčkování, tejpování) se rozšiřuje a zkvalitňuje spektrum metod při
léčbě hybných poruch u dětí. Tyto postupy jsou používány jak u dětí umístěných v centru
Krůček, tak u dětí v ambulantní péči.
Rehabilitační místnost

Odborné služby poskytované v našem zařízení jsou vyhledávány širokou veřejností,
odkazují na ně jak pediatři, tak další odborná zdravotnická nebo školská zařízení. Nezřídka
se na naše odborné pracovníky obracejí i klienti ze vzdálenějších regionů, informace si
mezi sebou často předávají rodiče, kteří mají zkušenost s našimi službami, informace a
kontakty předávají také sociální odbory.
- Všichni lékaři, zdravotní sestry, psycholog, fyzioterapeut jsou zařazeni do systému celoživotního vzdělávání, spolupodílejí se na vzdělávacích akcích pořádaných naším DC,
organizace má na každý rok zpracovaný plán vzdělávání.
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Kanesterapie
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Statistická data
Počet dětí přijatých do ústavní péče v roce 2018
Propuštěno
zemřelo

45
46
0

Ošetřovací dny
Průměrný denní stav
Průměrná ošetřovací doba
% využití lůžek

5961
16,29
131,00
46,54%

Indikace přijetí
Sociální
Soc.zdravotní
Zdravotní

Přijetí doporučili
5
26
15

OSPOD, soud
žádost rodičů
zdrav.zařízení

18
28
0

Věk dětí při příjmu
I.čtvrtletí věku
II.čtvrtletí
III.čtvrtletí
IV.čtvrtletí
více jak jeden rok

17
1
2
5
21

Matek s dítětem bylo v roce 2018 přijato k pobytu -10 , ke konci roku propuštěno10
Ošetřovací dny:
225
Stav matek k 31.12.2018
0
Vyhověli jsme všem požadavkům jak OSPOD na umístění matek s dítětem, tak individuálním
zájemcům o rehabilitační a edukační pobyty.
Propuštěno k 31.12.2018 bylo 46 dětí
Domů ,biologická rodina
Adopce
PPPD
Pěstounská péče
Zdravotnická zařízení
Azylový dům
Lila Otnice
Stav dětí v zařízení k datu 31.12.2018 byl

26 dětí
1 dítě
2 dítě
3 dětí
11 dětí
2 děti
1 děti
14 dětí
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% Vyjádření : do rodiny vrátilo
z toho do rodiny vlastní
NRP (adopce, péče PP,PPPD)

56,5 %
56,5 %
13,0 %

( rok 2017 68,5%)
(rok 2017 68,5%)
( rok 2017 3,7%)

Pro srovnání v roce 2015kdy bylo přijato 55 dětí, přičemž vysoce převažovalo přijetí ze
zdravotních důvodů (75%), v roce 2016 počet dětí přijatých ze zdravotních důvodů se ještě
zvýšil (95%) - narůstající počet dětí přijatých ze zdravotních důvodů svědčí o potřebnosti a
významu služeb poskytovaných naším zařízením těmto dětem. V roce 2017 bylo přijato 61 dětí
a z toho ze zdravotních důvodů bylo 42,6%
V roce 2016 se vrátilo do rodiny 40 dětí (78,4%), v roce 2017 to bylo 37 dětí (68,5%).
V roce 2018 v zařízení nezemřelo žádné dítě.
Od roku 2013 trvá trend umísťovat děti do pěstounské péče na přechodnou dobu, v níž
takto svěřené děti mohou setrvat maximálně 1 rok. V důsledku toho v zařízeních našeho
typu dochází k poklesu počtu dětí novorozeneckého a kojeneckého věku, oproti tomu však
narůstá počet dětí věku batolecího. Je třeba zmínit, že děti svěřené do pěstounské péče na
přechodnou dobu, ačkoliv nejsou u nás umístěné, rovněž získávají služby našeho zařízení
– absolvují u nás psychologická vyšetření, rehabilitační vyšetření, případně i
dlouhodobější rehabilitační péči, zpracovávány jsou na základě žádosti OSPOD a
provázejících organizací vývojové zprávy určené pro jednání o svěření těchto dětí do
NRP, současně probíhá edukace pěstounů na přechodnou dobu, konzultační činnost,
v součinnosti s odpovědnými organizacemi rovněž jejich vzdělávání.

Využití lůžek v %
Využití lůžek v %
Celkové náklady p.o. za rok 2018
náklady na 1 lůžko a den
roční náklady na 1 lůžko

37,7 % (2017)
46,54% (2018)
14 384 726 Kč
1 126 Kč
410 992 Kč

13 876 639 Kč (2017)
1086 Kč (2017)
396 475 Kč (2017)

Počet dětí ošetřených ambulantně v roce 2018:
- akupunktura, laserterapie
190 výkonů u dětí
- rehabilitační terapie
444 výkonů
- psychologická vyšetření
306 vyšetření
Ambulantní služby jsou hojně vyhledávány a doporučovány pediatry, pedopsychiatry,
neurology, logopedy, sociálními odbory a dalšími zainteresovanými institucemi, jsou
poskytovány nejen klientům z našeho regionu, ale i klientům z více vzdálených míst nebo z
jiného kraje (Zlínský kraj).
Ambulantní péče je poskytována dětem s různými formami hybných a koordinačních poruch,
dětem s DMO, poúrazové stavy. Akupunkturu a laserterapii využíváme i v léčbě
psychosomatických poruch u starších dětí, aplikujeme u dětí s neurovývojovými poruchami
(ADHD, ADD), s opožděným vývojem řeči, úzkostnými poruchami. Psychologické služby jsou
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poskytovány dětem se závažným zdravotním postižením, kombinovaným postižením, dětem
v krizi, a to jak dětem vyrůstajícím v nepříznivých podmínkách v biologické rodině, tak dětem
svěřeným do NRP, u nichž se projevují potíže v oblasti sociálních vazeb, problémy spojené
s hledáním identity, s poruchami aktivity a chování, se sníženým kognitivním výkonem,
s poruchami autistického spektra.

Ambulantní péče poskytovaná v DC Kyjov dětem do 19 let- statistika
Počet výkonů,
Počet
vyšetření

Psychologická
ambulance
PhDr. Petrášová
306 vyšetření

Rehabilitační
ambulance
Mgr. Skalková
444 výkonů
Pediatrická
ambulance
MUDr. Žáková
190 výkonů

Datum od-do:
Doporučení

Problémy

PLDD,
OSPOD,
soudy,
neurologie,
psychiatrie,
foniatrie,
ŠPZ

Opoždění PMV,
OVŘ, PAS, MR, TP,
kombinované
handicapy,
úzkostné
poruchy,
dysfunkční
vztahy, NRP

PLDD,
neurologie
ortopedie

PLDD,
psychiatrie,
neurologie,
ŠPZ

Poruchy hybného
aparátu, opoždění
vzpřimovacích
mechanismů,
DMO, poúrazový
stav
Poruchy hybného
aparátu, ADHD a
poruchy chování,
OVŘ, úzkostné
poruchy

2.1. - .31.12.2018

240 vyšetření +
konzultací
psychologická
vyšetření, obligatorní
diagnostika

510 výkonů
Vojta, Bobath,
tejpování, Kabat

280 výkonů
akupunktura, laserterapie, konzultace

Záznam
Zprávy
pro
rodiče,
soudy,
OSPOD,
odborné
lékaře,
Policii ČR
Záznam o
průběhu
rehabilit.
péče

Záznam o
průběhu
terapie

Financování péče a výkonů.
Péče o děti ve zvláštních dětských zdravotnických zařízeních je ze zákona hrazena z rozpočtu
zřizovatele, nemáme nárok na uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami. Od roku 1997 jsme
měli uzavřenou smlouvu s VZP o úhradě tzv. indukované péče za klienty VZP ve smluvním
zařízení VZP-Nemocnice Kyjov, tato smlouva byla dodatkem ke smlouvě prodloužena do
31.12.2017 . Od července 2015 máme uzavřenou smlouvu také s pojišťovnou ZPMVČR.
V praxi to vypadá tak, že smluvnímu zařízení, Nemocnici Kyjov, jsou pojišťovnou propláceny
výkony, které jsou dětem z DC indikovány. Doporučení k těmto vyšetřením dává hlavní lékař
zařízení. Jedná se o pojištěnce ZPMVČR a o vyšetření prováděná v nemocnici Kyjov . Pokud
zde požadované služby nejsou dostupné (např. genetika, dětská ortopedie, metabolická
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vyšetření apod.), musí doporučení k těmto vyšetřením napsat lékař smluvního zařízení, což
komplikuje celý proces, protože toto doporučení k odbornému vyšetření musí dávat lékař, který
dítě nezná a pro doporučení k specializovanému vyšetření je nucen naše dítě znovu vyšetřit,
přičemž toto vyšetření přináší další výkony. V případě ostatních pojišťoven zatím tyto
problémy nenastaly. Přehlásit děti k těmto pojišťovnám nemůžeme, protože nejsme jejich
zákonnými zástupci. Ostatní pojišťovny smluvním zařízením výkony proplácejí i bez
podepsané dohody s našim zařízením.
Ze zákona má naše zařízení nárok na tzv. příspěvek na dítě, které je v zaopatření DC.
Poukazovány jsou centru příslušným referátem SSP dle trvalého bydliště dítěte. Vyplácejí jej
ÚP. O tento přídavek jsou povinni žádat rodiče nezletilého a zároveň jsou povinni sdělit
příslušnému úřadu SSP to, že dítě nemají ve vlastní péči. S poukazováním této dávky na náš
účet nemáme větších problémů, spolupráce s úřady je dobrá.
Další dávkou, která jde do zařízení za konkrétním dítětem je tzv. příspěvek na pobyt dítěte
v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Výplata příspěvku je dána splněním přesně
daných zákonných opatření a je vyplácena krajským úřadem.
Přijetím Zákona č.372/2011 Sb., o zdravotních službách a vyhlášky č. 56/2012 Sb., o příspěvku
na úhradu zaopatření dítěte a jeho průvodce v dětském domově pro děti do 3 let došlo
k legislativně zakotvené povinnosti zákonného zástupce dítěte přispívat na jeho pobyt
v zařízení. Jde o příspěvek minimální , zdaleka nekryjící náklady na pobyt dítěte a jeho
doprovod v zařízení . Problém s jeho úhradou nemáme u rodičů dětí s těžkým handicapem a při
platbách za denní pobyty dětí. Potíže nejsou ani s úhradou za ambulantní péči, s úhradou
rehabilitačních pobytů a obvykle ani s platbami za pobyt matek.
Neplatiči jsou především z kategorie sociálně slabých a nepřizpůsobivých rodičů, rodičů
vykazujících takzvanou hmotnou nouzi.
Systém plateb v centru Krůček Kyjov je řešen vnitřním předpisem, který je přílohou
organizačního řádu zařízení.
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Tržby od zdravotních pojišťoven v roce 2018 naše organizace neměla.

Systém plateb v centru Krůček Kyjov, p.o.
(Vnitřní předpis č.1- systém plateb v centru Kyjov )
l.

Příspěvek na úhradu pobytu a péče o dítě v Dětském centru Kyjov /DC/
Výše příspěvku je stanovena dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č.
56/2012 Sb., § 120 k provedení § 44 odst. 4 zákona č. 372/2011 Sb., o
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (platnost vyhlášky
s účinností od 01.04.2012).
•
•
•
•

dítě do 1 roku věku
dítě od 1 do 3 let věku
dítě od 3 let věku
doprovod dítěte

45,- Kč/den
50,- Kč/den
55,- Kč/den
150,- Kč/den

V případě, že by po uhrazení vyměřeného příspěvku klesl příjem rodiny pod
hranici životního minima, může být o tuto částku příspěvek snížen, případně
nebude vyměřen vůbec.
V případě, že rodiče nežijí ve společné domácnosti, dělí se stanovená částka
rovným dílem mezi oba rodiče.
Pokud rodina dítěte nepředloží potvrzení o svých příjmech do 1 měsíce
od vyzvání zařízením, je výše příspěvku stanovena dle výše uvedené vyhlášky.

2.

Přídavek na dítě - je poukazován ústavu příslušným referátem Úřadu práce, odbor
NSD dle trvalého bydliště dítěte. O tuto dávku jsou povinni žádat rodiče nezletilého
a zároveň jsou povinni sdělit příslušnému úřadu, že dítě nemají v péči.
Přídavek na dítě činí 500Kč/1 dítě.

3.

Denní pobyty dětí - na základě rozhodnutí ředitele a po dohodě se zákonným
zástupcem dítěte. K dennímu pobytu jsou děti přijímány pouze při nenaplněné
kapacitě ústavních pobytů a slouží jako pomoc při řešení svízelné sociální situace
rodiny, jde především o děti matek samoživitelek.
Maximálně lze takto přijmout 5 dětí.
Paušální poplatek 200 Kč měsíčně + 50 Kč/den na úhradu stravování.

4.

Ambulantní laserová terapie
Za 10 aplikací u dětí hradí rodiče částku 200 Kč.
Částka pokrývá amortizaci a náklady na provoz laser přístrojů

6.

Ambulantní akupunkturní léčba- rodič hradí náklady na akupunkturní
materiál, částka činí 50 Kč za výkon.
30

Krůček Kyjov, p.o.- zpráva o činnosti za rok 2018

7.

Psychologické vyšetření – rodič či jiný zákonný zástupce hradí podrobné
psychologické vyšetření částkou 300 Kč, následnou péči částkou 200 Kč.
Nedílnou součástí poskytované péče psychologa je zpráva z každého
psychologického vyšetření, poskytnutí potřebných materiálů, koordinace péče o dítě
s dalšími zainteresovanými odborníky.

8.

Rehabilitační péče – zákonný zástupce hradí vstupní vyšetření fyzioterapeuta DC
částkou 200 Kč, následnou rehabilitační péči částkou 100 Kč.

9.

Příspěvek na pobyt dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
- Státní příspěvek na pobyt a péči o dítě v ZDVOP- vyplácí krajský úřad
- Příspěvek zákonného zástupce dítěte na pobyt v ZDVOP - o výměru rozhoduje
ředitel dle zákona č. 359/1999 Sb., v platném znění o soc.právní ochraně dětí

K 31.12.2018 evidujeme 67 dlužníků za ošetřovné,
Celkový dluh/pohledávky/ našemu zařízení činí
(v roce 2017 dlužilo 60 dlužníků celkem 337412,- Kč)
Vymáhání dluhů:
- upomínky dlužníkům
- návrh DC na platební rozkaz
- soud vydal platební rozkaz (exekuční)
- návrhy DC na výkon rozhodnutí
- soud vydal usnesení o výkonu rozhodnutí
- zaplacený dluh/splácí splátkovým kalendářem
- spláceno (z vyřazených pohledávek)
- trestní stíhání- nepodáváno
Výnosy-přídavek na dítě od ÚP
Výnosy -ošetřovné
z toho za pobyt matek
ošetřovné děti
Příspěvek na děti v ZDVOP
Tržby za ambulantní terapie a vyšetření
Tržby ostatní

392 107 ,- Kč.

3
0
0
0
2
1
0
0
68 330,- Kč
215 180,- Kč
37690,- Kč
177490,- Kč
562 891,- Kč
100 400,- Kč
1 400,- Kč
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Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)
Pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí nám, mimo jiné služby, dovoluje provozovat
lůžka pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
Počty dětí přijatých do ZDVOP v roce 2018
přijato celkem
propuštěno
Přijato na základě:
Žádosti městského úřadu OSPOD /předběžného opatření soudu
Dohoda ze zákonným zástupcem
Propuštění:
Domů
Adopce , PP, PPPD
Ústavní výchova DC
Jiné dětské zařízení(Klokánek, DD)

4 dětí
1 dětí

4 děti
0 dětí

0 dětí
1 dítě
2 děti
0 děti

Příspěvek 2018 na provoz pro děti přijaté do ZDVOP
+doplatek za 11 a 12/2017

360 240,- Kč
17 480,- Kč

Přijetí nezletilého do ZDVOP se řídí zákonnými ustanoveními a metodikou MPSV. Organizace
má vypracován Organizační řád zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, v souladu se
zákonem o sociálně právní ochraně dětí má vypracovány podrobné standardy ZDVOP, je
v přímém kontaktu se sociálními odbory, poskytuje potřebnou podporu rodině, podrobně
mapuje situaci a kontakty rodiny. Dokumentace, evidence dětí přijatých do ZDVOP je vedena
odděleně od dokumentace dětí v klasickém režimu dětského centra.
Organizace se statutem ZDVOP má přijetím dítěte na lůžko (po splnění zákonem požadovaných
podmínek) nárok na příspěvek na péči o dítě v ZDVOP. Jde o státní příspěvek, který je vyplácen
krajským úřadem a finanční prostředky musí být použity ve prospěch dětí v zařízení ZDVOP.
Jeho účtování podléhá kontrole krajského úřadu.
O činnosti ZDVOP vypracovává organizace každoročně samostatnou zprávu.
(pro potřeby odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje).
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I.3. Péče psychologicko-výchovná
Subjekt péče: děti v péči centrum Krůček, ZDVOP, dle ordinace lékaře, ambulance
Cíl psychologické péče:
- specializované psychologické činnosti (poradenské, metodické)
- posouzení aktuální vývojové úrovně dětí
- posouzení úrovně kognitivních funkcí
- diferenciální diagnostika s orientací na rizikové skupiny dětí a na krizovou situaci
rodiny
Struktura:
- provádění diferenciální diagnostiky poruch a odchylek v oblasti psychologie
- pravidelné sledování a vyhodnocování PMV dětí, vývojová diagnostika
- zpracovávání a vyhodnocování individuálních výchovných plánů pro děti ve spolupráci
s výchovnou sestrou zařízení a s fyzioterapeutem zařízení
- vypracování podkladových zpráv pro potřeby jednání soudů, mezinárodního poradního
sboru při Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí, pro potřeby OSPOD
- vypracování podrobných psychologických zpráv pro odborné lékaře (pediatr,
pedopsychiatr, neurolog, foniatr)
- pravidelné sledování dětí s handicapem, odborné vedení a pomoc jejich rodin
- spolupráce, vedení a pomoc rodinám s dětmi v PP, PPPD, v adoptivní péči
- spolupodílení se na vzdělávání žadatelů
- přednášková činnost vztahující se k uvedené problematice
- spolupodílení se na organizování odborných seminářů, konferencí
Vybavenost zařízení:
- samostatná místnost pro vyšetření, pracovní stůl
- obligatorní standardizované dg.nástroje (vývojové škály, testy inteligence, testy
speciálních schopností, znalostí a dovedností, dotazníky, projektivní metody, kresebné
metody, posuzovací škály)
- hračky, didaktické pomůcky, počítačové programy, výtvarné pomůcky
- obligatorní diagnostické postupy, adekvátní prostředí, adekvátní metody, zachování
důstojnosti, klidu a intimity klienta
- odborná literatura
Proces: žádost, postup, vyhodnocení, diagnostické nástroje, zpráva, spisová dokumentace,
komplexnost péče, kontrolní vyšetření
Psychologická vyšetření jsou realizována s ohledem na potřeby dítěte, na základě žádosti a na
doporučení odborného lékaře, OSPOD, soudu, na žádost a se souhlasem zákonného zástupce
dítěte. Postup péče je stanovený individuálně podle výsledků vyšetření, po dohodě se všemi
zainteresovanými účastníky. Důraz je kladen na komplexnost péče a v případě potřeby
spolupráci s dalšími odbornými pracovišti, na pružné propojení se službami dalších odboríků,
předávání potřebných kontaktů. Používány jsou běžně v naší republice dostupné
psychodiagnostické nástroje, klinické vyhodnocování, zpracování produktů spontánní činnosti
dítěte, zapracovány jsou sejmuté anamnestické údaje. Z vyšetření je vypracována podrobná
zpráva, problematika je prokonzultována se zákonnými zástupci. K vyhotovení zprávy je lhůta
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30 dní. V případě potřeby jsou předávány potřebné materiály (stimulace rozvoje jemné
motoriky, grafomotoriky, uvolňovací cviky ruky, artikulační cvičení, péče o dítě s ADHD,
dětská jóga, relaxační cviky, …….) a kontakty na odborná pracoviště. Kontrolní psychologická
vyšetření dle potřeby, jinak za 1 rok. Klienti mají založenu spisovou dokumentaci s veškerými
získanými údaji, pracovními listy, zprávami. Zákonní zástupci podepisují informovaný souhlas
s vyšetřením.
Informace: účel vyšetření, jeho výsledek, možné důsledky, adresát
- rodičům i dítěti (přiměřeně jeho věku) jsou podány vstupní informace
- definován je cíl zakázky, průběh vyšetření, časová dotace
- po ukončení vyšetření jsou podány informace o výstupu vyšetření
- sděleny jsou informace o délce zpracování zprávy, o tom, komu bude zpráva postoupena
- dohodnuta jsou následující opatření, odborná péče, kontrolní vyšetření
Intervize práce:
- kontrolovatelnost zprávy, způsob vedení a registrování podkladů vyšetření
- shromažďování zdrojových informací
- umožnění nahlédnutí do dokumentace jinému psychologovi, který má klienta v péči
Práce s klienty z odlišného prostředí:
- vyhodnocení komunikability testu (jeho použitelnost v různých kulturách)
- citlivost přístupu, každá kultura má své normy
- zvažování možné kulturální variability
- seznamování se s kulturou daného etnika (zejména v případě dlouhodobější práce
s konkrétním etnikem)
Ochrana osobních údajů:
- ochrana spisové dokumentace (uzamčená místnost)
- přiměřená informovanost klienta, na niž má klient právo
- citlivé nakládání s osobními údaji
Povinnost dalšího vzdělávání:
- psycholog dbá o odborný růst, sleduje nové diagnostické trendy
- zúčastňuje se odborných konferencí, seminářů
- spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti při výměně poznatků a zkušeností
- aktivně vystupuje před odbornou i laickou veřejností
- zpracovává odborné materiály
- je členem odborné společnosti
Znalost příslušných zákonných norem:
- psycholog zná a respektuje platné právní předpisy vztahující se k oboru
- poučí klienta o jeho právech a povinnostech
Oblasti vyšetření, sledovaná problematika, dg.metody:
- cílová skupina děti ve věku 0 – 19 let
- úroveň psychomotorického vývoje dětí
- posouzení intelektových schopností
- dítě v krizové situaci
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-

vztahové problémy
dítě v náhradní rodinné péči
dítě v ústavní péči

Uplatňovány jsou obligatorní diagnostické nástroje běžně používané v ČR, standardizované –
viz složka „diagnostické nástroje“ a „obligatorní diagnostika“ v pracovně psychologa.
Spolupráce s rodiči:
- psychologické služby jsou poskytovány jak dětem umístěným v našem zařízení, tak
dětem procházejícím naší ambulancí
- zákonní zástupci jsou obeznámeni s šíří našich služeb, se zvolenými postupy,
s výsledky vyšetření
- z každého vyšetření obdrží podrobnou psychologickou zprávu, potřebné materiály a
vhodné kontakty na další zařízení
- mají možnost využívat konzultací elektronickou cestou
Spolupráce s jinými institucemi:
- zdravotnické instituce – obvodní lékaři pro děti a dorost, pedopsychiatrie, neurologie,
klinická logopedie
- školská poradenská zařízení – pedagogicko-psychologické poradny (zejména PPP
Hodonín a její elokovaná pracoviště Kyjov, Veselí nad Moravou), speciálně
pedagogická centra (SPC pro děti s MP Kyjov, SPC pro vady řeči Brno-odloučené
pracoviště Hodonín, SPC pro děti s PAS Brno)
- SVP Hodonín
- sociální odbory, OSPOD
- soudy, policie
- Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí
- Psychocentrum Domeček Hodonín
- Psychocentrum Fénix Kyjov
- KROK Kyjov, z.ú.
- TRIALOG Brno – brněnský institut rozvoje občanské společnosti
- provázející organizace (např. Skleněnka Veselí nad Moravou)
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Cíl výchovně vzdělávací péče, aktivity dětí umístěných v DC Kyjov,
spolupráce s výchovnou sestrou DC
-

-

-

-

-

-

každé dítě umístěné v centru má zpracován individuální výchovně-vzdělávací plán, za
jehož vyhotovení zodpovídá výchovná sestra, plány jsou umístěny na pokojích dětí, po
ukončení pobytu jsou zakládány do spisové dokumentace dítěte
realizaci výchovných programů přizpůsobených individuálním potřebám každého dítěte
zajišťuje výchovná sestra, na jejich uskutečňování se pod jejím vedením spolupodílí
všechny sestry zařízení, výchovná sestra si vede vlastní záznamy
efektivita výchovně – vzdělávacího působení je vyhodnocována výchovnou sestrou,
psychologem, fyzioterapeutem a pediatrem zařízení, zaznamenáván je rozvoj
pohybových, manipulačních, komunikačních a rozumových schopností dětí
průběžně je mapována potřeba hraček, didaktických a výtvarných pomůcek pro děti,
prováděn je průzkum trhu, dle věku dětí a jejich potřeb jsou pořizovány potřebné
pomůcky
posilován je rozvoj hrubé a jemné motoriky, řečový vývoj, kresebné a tvořivé
dovednosti, estetické vnímání, rozumové schopnosti (přiměřeně každé věkové skupině
dětí)
posilován je rozvoj hrubé a jemné motoriky, řečový vývoj, kresebné a tvořivé
dovednosti, estetické vnímání, rozumové schopnosti (přiměřeně každé věkové skupině
dětí)

efektivita výchovně – vzdělávacího působení je vyhodnocována výchovnou sestrou,
psychologem, fyzioterapeutem a pediatrem zařízení, zaznamenáván je rozvoj
pohybových, manipulačních, komunikačních a rozumových schopností dětí

průběžně je mapována potřeba hraček, didaktických a výtvarných pomůcek pro děti, prováděn
je průzkum trhu, dle věku dětí a jejich potřeb jsou pořizovány potřebné pomůcky
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Herna

Hračky,

-

didaktický

materiál

efektivita výchovně – vzdělávacího působení je vyhodnocována výchovnou sestrou,
psychologem, fyzioterapeutem a pediatrem zařízení, zaznamenáván je rozvoj
pohybových, manipulačních, komunikačních a rozumových schopností dětí.
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posilován je rozvoj hrubé a jemné motoriky, řečový vývoj, kresebné a tvořivé
dovednosti, estetické vnímání, rozumové schopnosti
(přiměřeně každé věkové skupině dětí)
Tvořivá činnost dětí

-

plánovány a uskutečňovány jsou zajímavé aktivity v zařízení i mimo zařízení :
a) v rámci zařízení maškarní karneval, velikonoční tvoření, mikulášská besídka,
vánoční tvoření – pečení perníčků, výzdoba, vánoční besídka, oslava vánočních
svátků, canisterapie, muzikoterapie, 1x za 14 dní ve čtvrtek zábavný program se
zdravotními klauny, oslavy narozenin dětí, minikoncerty (děti ze ZŠ)
b) mimo areál zařízení – návštěva ZOO-koutku Hodonín, pravidelné návštěvy
Vlastivědného muzea Kyjov u příležitosti svátečních aktivit zaměřených na lidovou
tvořivost a výstav (velikonoční tvoření, vánoční tvoření, výstavy…), návštěva
divadelního představení Divadélko Kyjov, pobyty v Dětském krytém hřišti
SOKOLÍČEK Kyjov, během letních měsíců návštěva koupaliště v Kyjově,
procházky do parku spojené s návštěvou dětského hřiště, při procházkách městem
je často využívána možnost pobytu v areálu Domova HORIZONT, kde děti
navštěvují malinký koutek živé přírody s lamami, dny otevřených dveří Horizontu,
„pálení čarodějnic“. Starší děti společně s „tetami“ chodí také vybírat a nakupovat
do obchodů (např.součásti oblečení, obuv), seznamují se s běžným životem.
c) spolupráce s MŠ a ZŠ Kyjov – návštěva MŠ, účast na oslavách Dne dětí, na
dopravních soutěžích, aktivity spojené s Mikulášem (návštěva žáků MŠ a ZŠ v DC).
d) specifickou a podporovanou činností je dobrovolnická činnost, v rámci níž děti
prožívají zajímavé aktivity se svojí stálou tetou-dobrovolnicí nejenom v DC, ale
zejména mimo zařízení (vycházky do města, návštěva cukrárny, návštěva výstav…)
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Zajímavé aktivity v zařízení i mimo zařízení
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Konkrétní příklady aktivit dětí v roce 2018:
13.03. – návštěva výstavy „Stavebnice Merkur“, Vlastivědné muzeum Kyjov
13.04. – den IZS, hasiči, náměstí Kyjov
05.06. – oslava Dne dětí v MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny
20.06. – výlet do ZOO Hodonín
29.06. – kočovné divadlo, představení pro děti, náměstí Kyjov
19.09. – dobrovolnický den s DM Markt, 4 dobrovolnice, sportovní aktivity
21.11. – návštěva Radniční galerie Kyjov, výstava výtvarných prací žáků MŠ a ZŠ Kyjov, Za
Humny a prací žáků MŠS, ZŠS a Praktické školy Ibsenka Brno, + návštěva výstavy prací
klientů Domova Horizont Kyjov, MKS Kyjov
06.12. – oslava Mikuláše v DC s dětmi z MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny
13.12. – návštěva dětí ze školní družiny ZŠ Lovčice
Dále:
• Vánoční tvoření spojené s výstavou „Loutky, Jaroslav Neduchal“ ve Vlastivědném
muzeu Kyjov
• Výlet na kozí farmu ve Strážovicích
• Výlet do Věteřova – farmička s koni, ovcemi a kozami
• Divadelní představení v MŠ Věteřov
• Vystoupení sokolníků s dravci
• Den s Policií ČR
• Vystoupení zdravotních klaunů – celkem 23 návštěv
• Oslavy všech tradičních svátků
• Oslavy narozenin dětí
• Návštěvy kina ( dětská představení)
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I.4. Péče sociální
Funkce sociální pracovnice DC Kyjov je spojovacím článkem mezi naším zařízením, rodinou
biologickou i rodinou náhradní, sociálními odbory, OSPOD, soudy, Policií ČR a Úřadem pro
mezinárodně právní ochranu dětí. Do kompetencí sociální pracovnice spadá následující okruh
činností:
- řešení sociálně právních a sociálně zdravotních problémů dětí aplikací odborných
metod sociální práce, spolupráce s orgány OSPOD
- účast na jednání se správními orgány a jinými organizacemi v zájmu dětí, účast na
případových konferencích
- vedení sociální dokumentace dětí, stanovování výše příspěvku rodičů na pobyt dítěte
v DC, jeho vymáhání /spolupráce se soudy, Policií ČR /
- zodpovědnost za agendu související s NRP, PP
- zodpovědnost za překlady dětí do jiných zařízení/ DD, DC, ÚSP/
- vedení statistické dokumentace
- vyřizování zdravotního pojištění přijímaných dětí
- zodpovědnost za agendu související s výkonem sociálně-právní ochrany dětí
- spolupodílení se na plnění úkolů dle standardů ZDVOP
- vedení agendy ZDVOP, statistických přehledů, pravidelných hlášení JMK
- podpora matek během společného pobytu s dítětem v DC (edukační pobyt,
rehabilitační pobyt, pobyt žadatele o NRP, PP při seznamování se a navazování
kontaktu s dítětem…)
- zpracování podkladové dokumentace pro jednání poradního sboru NRP při ÚMPOD
- sledování a vyhodnocování zájmu biologické rodiny o děti umístěné v DC
- vypracování požadovaných zpráv pro OSPOD, soudy
Spolupráce s institucemi:
- sociální odbory, oddělení sociálně právní ochrany dětí
- soudy
- Policie ČR
- SVP
- Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí
- DC, DD
- zdravotnická zařízení
- školská poradenská zařízení
- neziskové organizace
- SAS
Spolupráce s rodiči:
- zabezpečení získání potřebných dat k sociální anamnéze rodiny, předání potřebných
informací a kontaktů
- zajištění zpracování požadované dokumentace, základní sociálně-právní
poradenství
- řešení připomínek, práce s biologickou rodinou, s žadateli, s adoptivními rodiči,
s pěstounskými rodinami, s pěstouny na přechodnou dobu
- sledování kontaktů zákonných zástupců s dětmi umístěnými v DC, jejich evidence
- účast na společných jednáních, případových konferencích
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I.5. Ostatní
Aktivity zaměstnanců, organizace odborných konferencí, odborná publikační činnost,
vzdělávací a osvětové akce pro laickou veřejnost a jiná veřejně prospěšná činnost,
vzdělávání zaměstnanců
Všichni zaměstnanci DC jsou s odpovídající odbornou kvalifikací. V rámci kontinuálního
vzdělávání si celoživotně rozšiřují odborné znalosti svojí účastí na odborných konferencích,
seminářích, sami aktivně připravují dle plánu stanovené semináře, jež jsou součástí provozních
porad zařízení, k dispozici mají odbornou literaturu a odborné časopisy. Představitelé vedení
jsou členy Společnosti sociální pediatrie, ředitelka je členkou výboru této společnosti. Zařízení
sleduje a podporuje vzdělávání svých pracovníků, má na každý rok zpracován plán jejich
vzdělávání, zajišťuje aktivní účast na odborných seminářích, konferencích a rovněž samo
organizuje semináře, konference, školení. Pro rok 2018 obsahoval plán následující aktivity
zaměřené na zvyšování a doplňování kvalifikace, naplánované aktivity byly splněny:

Odborné konference, semináře a školení pořádané naším zařízením, plnění:
1) Proškolení zaměstnanců v BOZP, externí lektor
Splněno: 10.4.2018

duben 2018

2) Seminář pro pracovníky DC a spolupracující organizaci KROK Kyjov, z.ú.
„Ohrožené dítě, dysfunkční rodina“ - pod akreditací MPSV
Požadovaný rozsah – 4 hodiny, povinné vzdělávání všech pracovníků ZDVOP
březen 2018
Splněno: 9.5.2018, Mgr. M. Mikulková – „Židličková metoda“
3) Odborné semináře v rámci provozních porad, 1x za 2 měsíce
2/2018-12/2018
Zdravotní rizika dětí v DC
Výchovné styly
Splněno: všechny plánované semináře byly realizovány dle rozpisu PK

Regionální a celostátní akce (pořádané jinými institucemi)
1) Tradiční setkání pracovníků DC, DD Kladno
Květen
Plnění: seminář se nerealizoval, nahrazen byl Tradičním setkáním
pracovníků DC, DD, Praha 29.11.2018

2018

2) Kulaté stoly JMK – dle stanovených termínů ze strany organizátora (soc.odb.)
Plnění: viz Aktivity DC Kyjov 2018 (seznam realizovaných akcí)
3) Školení ekonomů a personalistů, EO JMK
dle termínu JMK
účast: ekonomka a personalistka DC
Splněno dne 27.11.2018 Brno, 10.2.2018 Hodonín
Účast na dalších akcích dle aktuální nabídky a po projednání s vedením zařízení, preference
aktivní účasti. 1 pracovnice DC pokračuje v magisterském studiu.
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AKTIVITY p.o. DC KYJOV v roce 2018
25.1 – jednání v PS PČR Praha, péče o ohrožené děti, pod záštitou senátora Z. Papouška
účast – Petrášová
20.2. – jednání se zástupci MPSV, Praha, účast Petrášová
26.2. – pracovní jednání „kruhu“ (ředitelé DC Praha Krč, DC Plzeň, DC Mladá Boleslav,
DC Kyjov), Praha – DC Krč
28.2. – pracovní regionální seminář pro zástupce OSPOD, organizovaný DC Kyjov, místo
konání sociální odbor Hodonín
13.3. – návštěva výstavy „Stavebnice Merkur“, Vlastivědné muzeum Kyjov, účast děti DC
15.3. – kulatý stůl, PS PČR Praha, účast Petrášová
29.3. – školení GDPR, organizátor JMK, účast Petrášová
9.4. – případová konference Uherské Hradiště, účast Petrášová, Hrbotická
10.4. – případová konference + školení BOZP, všichni zaměstnanci
12.4. – případová konference Hodonín, účast Petrášová
13.4. – den s ISZ, hasiči, náměstí Kyjov
24.4. – přednáška pro pedagogické pracovníky, SSŠ Brno, přednášející Petrášová, „PAS“
27.4. – školení GDPR, organizátor JMK, účast Petrášová
2.5. – návštěva ministra zdravotnictví v Nemocnici Kyjov
9.5. – provozní porada + seminář „Židličková metoda“, lektorka Mgr. M. Mikulková,
účast všichni zaměstnanci
11.5. – kulatý stůl MPSV, Praha, účast Petrášová
21.5. – Okresní soud Hodonín, Cochem, účast Petrášová
31.5. – psychiatrická konference, Nemocnice Kyjov, účast Petrášová
5.6. - den dětí v MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny, účast děti DC
9.6. - Rockový hody, Jančovka Kyjov, výtěžek pro DC Kyjov
14.6. - případová konference Kyjov, Hrbotická, Petrášová
20.6. – výlet do ZOO Hodonín, děti DC
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23.6. – případová konference Uherské Hradiště, Hrbotická, Petrášová
27.6. – MZ Praha, prac. skupina CAN, Petrášová
29.6. – představení kočovného divadla pro děti, náměstí Kyjov
9.8. - Jednání s Ing. Lipovou, Nadace Sirius, v DC Kyjov
24.8. – OS Hodonín, Cochem, Petrášová
12.9. – provozní porada
19.9. – dobrovolnický den s DM Markt
20.9. – setkání psychologů v Dg. ústavu Brno, Petrášová
25.9. – MZ Praha, prac. skup. CAN, Petrášová
26. – 27.9. – konference Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů, Ochránce v.p.,
TRIADA, Brno
17.10. – setkání ředitelů kruhu, DC Praha Krč
19.10. – Konference sociální psychiatrie, DK Kyjov, Petrášová, Nováková
19.10. – případová konference Kyjov, Hrbotická, Petrášová
25.10. – pracovní jednáná s poslankyní Mgr. J. Pastuchovou, PS PČR Praha (Petrášová)
2.11. - pracovní jednání na OZ JMK ohledně DD, DC, Petrášová
9.11. – PS PČR Praha, Komise pro rodinu, otázky NRP, Petrášová
14.11.- MZ Praha, CAN, Petrášová
15. 16.11. – Konference ÚMPOD, Mikulov, Petrášová, Nováková
21.11. – návštěva Radniční galerie, výstava prací dětí z MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny,
a MŠ a ZŠ speciální Brno, Ibsenova + návštěva výstavy prací klientů
Domova Horizont, Kyjov, děti DC
26.11. – setkání důchodců, DC
29.11. – Tradiční sekání pracovníků DD, DC, Praha-Lékařský dům, Petrášová
Bc. Eva Nováková pokračuje v magisterském studiu ošetřovatelství, účastnila se školení o
vedení zdravotnické dokumentace 22.11. 2018 Brno, školení „dezinfekční program“ Brno,
květen 2018.
Ekonomka paní Jana Hálová se 2x ročně zúčastňuje školení ekonomů.
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Z každé vzdělávací byla vypracována zpráva a s důležitými informacemi byl seznámen
personál zařízení na provozních schůzkách.
Prezentace přednášek jsou zakládány jak v písemné podobě, tak v elektronické podobě (každý
zaměstnanec má k těmto informacím přístup).
Kromě výše uvedených aktivit byly v rámci každé provozní porady realizovány semináře, jež
dle plánu zpracovávaly a přednášely sestry DC, semináře jsou zakládány k zápisům z těchto
porad, jejich témata byla úzce propojena s problematikou péče o děti se zdravotními obtížemi,
s nimiž se při své práci personál setkává.

I.6. Ošetřovatelská péče
Zařízení má 35 lůžek pro základní pediatrickou péči a 2 samostatná lůžka se sociálním zázemím
pro matky, uzpůsobená tak, aby každá matka s dítětem měla své soukromí .
K dispozici máme 2 lůžka specializována pro intenzivní péči /příp. izolace/ pro děti.
Stáří lůžek je kolem 9 -10 let a jejich obměna probíhá průběžně v závislosti na technickém
stavu.
Přímo u lůžek dětí pracuje 14 dětských sester, které pracují v třísměnném provozu a v případě
potřeby v 12-ti hodinovém provozu.
Pokračuje doprovodný programu Dobrovolníci v DC Kyjov, kdy nám dobrovolnice pomáhají
zlepšit individuální péči o děti, v roce 2018 stabilně působily 3 tety-dobrovolnice v rozsahu
212 hodin, jež v konkrétním dnu a konkrétním čase docházely ke „svému“ dítěti. Mezi
dobrovolnicemi a dětmi se utvořilo hezké pouto, individuálně strávený čas rozšířil pestrost
aktivity dětí a přinesl jim nové, individuálně zpracovávané, podněty.
Při ošetřování dětí je postupováno dle ošetřovatelských standardů, které byly vypracovány pod
vedením hlavní sestry zařízení.
Dodržování těchto ošetřovatelských postupů je průběžně kontrolováno a dle požadavků a
potřeby doplňováno a je nejlepší prevencí dekubitů, se kterými se u nás ani u těžce
handicapovaných, ležících dětí nesetkáváme. Bezpečnost dětí /prevence pádů, úrazů apod./ je
zajištěna péčí o děti odborným zdravotnickým personálem- viz ošetřovatelský standard.
Umístění zařízení v areálu nemocnice, dostupnost specializovaných služeb, zajištění
24 hod. péče lékařů umožňuje to, že jsme schopni zabezpečit péči o děti i s velmi vážným
zdravotním postižením a vysokými nároky na ošetřovatelskou péči (tracheostomie,
gastrostomie, trvalý přívod kyslíku apod.).
Zdravotnická dokumentace je vedena v souladu se Zákonem o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování 372/2011 sb., Hlava II – zdravotní dokumentace, § 53-69
Léčebný a ošetřovatelský proces
- Při poskytování zdravotní péče postupovat v souladu se známými odbornými poznatky a
dle vypracovaných ošetřovatelských standard, využívat možností spolupráce s dalšími
odbornými pracovišti. Zajišťovat odborný růst všech zaměstnanců, flexibilně dle situace
zpracovávat potřebná data ke konkrétním diagnózám. Zabezpečovat zařízení odbornou
literaturou. Předávat poznatky získané během kongresů, konferencí, seminářů, využívat
IT – prezentace přednášek.
- Zácvikem matek v rehabilitaci a ošetřování, především handicapovaných dětí, zapojit do
ošetřovatelského procesu i rodinu nezletilého. Nadále poskytovat ambulantní služby v
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-

-

-

-

rámci činnosti DC, zajišťovat vhodné rehabilitační pomůcky, podporovat výměnné stáže
fyzioterapeutky v jiných rehabilitačních zařízeních, její účast na odborných konferencích
a seminářích, aktivní vystoupení na akcích organizovaných naším zařízením.
Včasným zajištěním všech potřebných podkladů, odborných vyšetření neprodlužovat
pobyt dítěte v zařízení nad nezbytně nutnou dobu a právně volné dítě předat do některé
z forem náhradní rodinné péče, včetně mezinárodních adopcí. Vypracovávat podkladové
zprávy (lékařské, psychologické, sociální) pro potřeby jednání sociálních odborů, soudů.
Edukovat a informovat rodinu dítěte (a to jak biologickou, tak náhradní).
Využitím znalostí akupunktury, laserterapie a magnetoterapie rozšiřovat a zkvalitňovat
spektrum metod při léčbě hybných poruch u dětí, aplikovat vývojovou rehabilitaci dle
Vojty, využívat prvků Bobatha, Kabata, měkkých technik, protahování, míčkování,
tejpování. Zajistit také psychologické vyšetření se zaměřením na míru podpory dětí.
Ve spolupráci s gynekologickým oddělením Nemocnice Kyjov p.o. umožnit matkám
utajené a diskrétní porody.
Poskytovat psychologickou péči dětem, realizovat pravidelnou diagnostiku dětí
umístěných v DC, vyhodnocovat míru jejich potřeb a míru nezbytné podpory, realizovat
psychologické služby v rámci psychologické ambulance. Využívat obligatorní
diagnostiky, standardizovaných testů, průběžně rozšiřovat diagnostický materiál.
Zajišťovat následnou péči, využívat možností interdisciplinárních přístupů. Vypracovávat
individuální plán vývoje dítěte v rizikových oblastech, poskytovat potřebné motivační
materiály rodičům, předávat potřebné kontakty. Spolupracovat s dalšími poradenskými
zařízeními (školská poradenská zařízení – PPP, SPC, SVP, kliničtí psychologové,
pedopsychiatři, psychoterapeuti, klinická logopedie). Realizovat přednášky pro laickou i
odbornou veřejnost, podílet se na vzdělávání žadatelů.
Zapojovat dobrovolníky do výchovného procesu dětí, pravidelně s nimi konzultovat
potřeby dětí, získávat zpětnou vazbu o projevech dítěte a o utváření interpersonálních
vazeb. Poskytovat informace o stěžejních vývojových momentech konkrétní věkové
skupiny, zdůraznit sledované oblasti podpory dítěte. Zprostředkovat informace nezbytně
nutné o dětech při dodržení zásady ochrany citlivých údajů.
Odpovídá ředitelka, hlavní sestra, hlavní lékař, fyzioterapeutka, sociální pracovnice
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I.7.Provozní činnost
I.8. Technická činnost
Centrum Krůček Kyjov sídlí v prostorách jedné z budov ( E2) Nemocnice Kyjov p.o..
Tím je dána úzká provázanost mnohých našich provozních činností a poskytovaných
služeb s provozem Nemocnice Kyjov, p.o..

Zařízení má s nemocnicí smluvně zajištěnu dodávku vody, energií, tepla, provoz počítačové
sítě, připojení na internet, telefonní síť. Dále máme s nemocnicí uzavřenu dohodu na sterilizaci
zdravotnických nástrojů, odběr medicinálního kyslíku, pronájem telefonních přístrojů s
úhradou za hovorné z pevné linky. Spotřeba elektrické energie je měřena samostatným
elektroměrem(měřičem) a je měsíčně odečítána. Zařízení je napojeno na centrální zdroj tepla a
vody pro nemocnici Kyjov. Cena za odběr tepla a vody je smluvní, při kalkulaci úhrady bylo
vycházeno z plochy zařízení a počtu klientů..
Vybudovat samostatné přípojky a rozvody je teoreticky možné, ale technicky a ekonomicky
velmi nákladné, za stávajících poměrů se nevyplatí.

Praní prádla zajišťuje smluvně fi. Chrištof, a.s. Brno
Odvoz a likvidaci nebezpečných odpadů fi EKOTERMEX a.s. Pustiměř.
Odvoz a likvidaci komunálního odpadu fi Ekor s.r.o. Kyjov
Dodávky potravin a dodavatelské stravování pro matky, které jsou přijaty do zařízení k pobytu
s dětmi zajišťuje fi Václav Hrabec,Velehrad
Jsou to dodavatelé, kteří zajišťují služby i pro Nemocnici Kyjov, v jejichž areálu naše p.o. sídlí.
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Praní prádla:
Náklady
2016
2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------praní prádla
192 tis. Kč
169 tis. Kč
vyprané množství
6 339 kg
5 504 kg
náklady na 1 kg prádla
30,21 Kč
30,73 Kč
Množství vypraných kg prádla pro centrum Krůček Kyjov /
Fakturace praní prádla za rok / s DPH/
celkem vypraných kg prádla
Cena Kč ( s DPH) / náklady za 1 kg

rok 2018
180413
6005
30,04

Oproti roku 2017 se kilogramová cena snížila z důvodu nárůstu spotřeby plen (položka
s nízkou kg cenou) a poklesu spotřeby utěrek (položka s vysokou kg cenou)
Svoz odpadů:
Náklady
2016
2017
2018
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Odpady
15 tis. Kč
15 tis. Kč
15 tis. Kč
Komunální odpad
5 045 kg
4 791 kg
4 658 kg
Nebezpečný odpad
14 kg
16 kg
18 kg
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spotřeba energií, a neskladovaných dodávek:
Náklady
El.energie,teplo,voda
265 tis. Kč
241 tis.Kč
241 tis. Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organizace je minimálním producentem nebezpečného odpadu, hlavním likvidátorem
komunálního odpadu je pro nás místní fi Ekor s.r.o. se kterou se nám podařilo uzavřít velmi
výhodnou smlouvu /viz náklady/.
Organizace má zajištěnu lékařskou péči o své pacienty po celých 24 hodin. Lékařská
pohotovostní služba je smluvně zajištěna lékaři, vykonávajícími ÚPS dětskému oddělení
nemocnice Kyjov p.o..
Roční náklady na tyto služby činí 120 000,- Kč
Centrum Krůček Kyjov provozuje vlastní mléčnou kuchyni. Pro její provoz je vypracován
provozní řád a pravidelně kontrolován systém kritických bodů ve stravovacím procesu.
Kontrola sterilizátorů ze strany státní zdravotního ústav v Brně byla bez závad a nápravných
opatření. Provedené hygienické kontroly byly vždy také bez závad.
V mléčné kuchyni je připravována pouze strava pro kojence a batolata. Stravu pro matky máme
opět smluvně zajištěnu smluvně od fi Hrabec s.r.o., Velehrad.
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Vzhledem k tomu, že Nemocnice Kyjov nemá vlastní mléčnou kuchyňku, zajišťuje si přípravu
kojenecké stravy pro své dětské pacienty v naší mléčné kuchyňce (z vlastních zdrojů, vlastním
pracovníkem, podílí se na úhradě energií). Vše je smluvně ošetřeno.

Počet celodenních stravovacích jednotek
Náklady na stravu pacientů v roce 2018
celkové náklady na celodenní stravu pro 1 pacienta
z toho cena potravin

4 965
1 244 548 Kč
250,66 Kč
39,78 Kč

Náklady na cizí strávníky ( pobyt matek)
/stravování zajištěno dodavatelsky/

25 045,- Kč
Název p. o. :
Dětské centrum Kyjov,
příspěvková organizace

Rok 2018
Praní prádla
Celkové náklady
Vyprané množství
Náklady na vyprání 1 kg prádla
Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii)
Stravování
Náklady na stravu pacientů-potraviny /15,87%
Celkové náklady (potraviny + režie)
Počet celodenních stravovacích jednotek
Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 pacienta
z toho cena potravin
Roční kapacita provozu - celodenní stravování ( jen vl. zařízení)
Náklady na obědy pro zaměstnance a cizí strávníky
Celkové náklady na obědy(+snídaně,večeře)
Počet jídel celkem (zaměstnanci + cizí)
576
Náklady na stravu/den celkem
z toho cena potravin
Roční kapacita provozu - pouze obědy (u vlastních zařízení)

Kč
kg
Kč
kg

Kč
ks
Kč
Kč
ks
Kč
ks
Kč
Kč
ks

dodavatelsky / ve vlastní režii
180413
6 005
30,04
dodavatelsky / ve vlastní režii
197553
1244548
4965
250,66
39,78
0,00
dodavatelsky/ve vlastní režii
25 045
192
130,44
60,40
0

Oproti roku 2017 náklady na stavu pacientů v roce 2018 vzrostly cca o 11%, ale i počet
stravovacích jednotek byl vyšší. (+458 jednotek).
Z toho náklady na potraviny vzrostly cca o 2,3%
Dodavatelské stravování (strava pro matky, při pobytu v zařízení matka + dítě) zůstala v roce
2018 na stejné výši nákladů jako v roce 2017.
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I.8. Technická činnost
a) Nově pořízená technika a přístroje DHM
b) Nově pořízený DDHM

0,- Kč
0,- Kč

pořízený DDHM - darovaný
c) Vyřazené přístroje a technika DHM

0,- Kč
0,- Kč

d) Vyřazené DDHM

0,- Kč

Z důvodu dostačujícího a dobrého stavu stávajícího vybavení p.o. a v neposlední
řadě také z důvodů šetření p.o. finančními prostředky, nenakoupila organizace
v roce 2018 žádný DHM ani DDHM.

Energie, odpadové hospodaření viz I.7.
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II. Plnění úkolů v personální oblasti
Počet a struktura zaměstnanců /počet ve fyzických osobách/
Zaměstnanci
lékaři
psycholog
fyzioterapeut
ZPBD
Sociální pracovník
THP
PZP

počet

stav k 1.1.2018

2
1
1
17
1
1
3

1/+1OON
1
1
16
1
1
3

stav k 31.12.2018
1 /+1 OON/
1
1
16
1
1
3

Přepočtený úvazek lékařů je 0,54. / 0,5+0,04/
Psycholog pracuje na 0,8 úvazku,
Fyzioterapeutka na 0,8 úvazku.
Organizace zaměstnává 2 zdravotní sestry s částečným invalidním důchodem /OZP/
s úvazkem 1,8.
Stav zaměstnanců je v organizaci stabilizovaný. Nemáme fluktuaci zaměstnanců.
Sestry pracující u lůžka, mají kvalifikaci dětské sestry a odbornou registraci.
U ZPBD máme ještě rezervu v naplnění počtu sester u lůžka dle normativu MZ ČR.
OON náklady. Jde o dohodu na malý úvazek lékařky.
Ve sledovaném období nedošlo k výplatě odstupného.

Ostatní osobní náklady
(za rok 2012)

tis. Kč

fyzické osoby
z toho s
celkem
vlastními
zaměstnanci

přepočtené osoby
z toho s
celkem
vlastními
zaměstnanci

dohody o pracovní činnosti

0

0

0

0

0

dohody o provedení práce

32

1

0

0,042

0

Vyplacené odstupné

0

x

0

x

0

Příspěvek zřizovatele na provoz(neúčelový) 2018
Příspěvek na provoz (účelový)
z toho mzdové prostředky+ náhrady+OON
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Z důvodu neustálého růstu nákladů na platy( nařízení vlády), zbývá z příspěvku na
provoz stále méně finančních prostředků.
!!(13 334 tis. -_ 9 557 tis. = 3 777 / rok
3 777: 12 = 315 tis. / á měsíc
Z celkových nákladů činí roční odvody z platů - SP,ZP, zák.poj., FKSP 2%
= 3 473 / á rok)
p.o. měla v roce 2018 stejný počtu zaměstnanců jako v roce 2017
V r. 2018 nebylo vyplaceno žádné odstupné .
Nárůst platů oproti předcházejícímu období 2016, 2017:
Naše příspěvková organizace navýšila tarifní platy svým zaměstnancům v souladu se zněním
nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tj.: n.v. č. 316/2016 Sb. od
1.1.2017 navýšení – zdravot. pracovník + 10%.
Navýšení zvláštní příplatek (směnnost) z Kč 400,-/ á měsíc na Kč 1000,- /á měsíc, dle § 8
nař.vl. č. 564/2006 Sb. od 1.7.2017.
n.v. č. 340/2017 Sb. od 1.11.2017 navýšení – sociální pracovník + 10%.
Navýšení tarifů k 1.1.2018 tj. 10%(NV 342/2017 Sb.)
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Stav k 1. 1. 2018
Zaměstnanci

lékaři a zubní lékaři
farmaceuti
všeob.sestry,
porodní asistentky,
(§5 a §6
z.č.96/2004 Sb.)
ostat.zdrav.pracovn
íci nelékaři s odb.
způsobilostí (§7§21 z.č.96/2004
Sb.)
zdrav.pracovníci
nelékaři s odb.a
speciál.
způsobilostí (§22§28 z.č. 96/2004
Sb.)
zdrav.prac.nelék.po
d odb.dohledem
nebo přímým
vedením (§29 až
§42 z.č. 96/2004
Sb.)
jiní
odb.prac.nelékaři
s odb. způsobilostí
(§43
z.č.96/2004Sb.)
THP
dělníci a provozní
pracovníci

Stav k 31. 12.
2018

Ø
přepočt.po
přepočt
čet prac. / Průměr
. počet
fyzic
příslušná ný
fyzické přepočt
přepočt.
v roce
ké
stupeň
třda
osoby . počet
počet
2018
osoby

1

16

1

1

2
3

0,50

15,80

1,68

0,17

1,20
3,00

1

16

1

1

2
3

0,50

15,80

1,68

0,2

1,20
3,00

0,50

15,73

0,5/13

14,73/10
1,0/11

0,88/11
0,8/13

1,68

0,25

0,25/10
1,0/11
0,2/14

1,20
3,00

3,00/2
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10

9

11

7

12

12

průměrný
plat v Kč/
k úvazku
1,00

nástupy
výstupy
fyz
ick
fyzick
é
přepočt
přepočt
é
os
. počet
. počet osoby
ob
y

48395
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37066

45597

26620

45453
17590
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III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření
Tabulka č. 12-Přehled o plnění rozpočtu k 31.12.2018
Rozpočet /upravený k 30.11.2018/
Příspěvek zřizovatele na provoz 2018
(z toho mzdové prostředky
výnosy z prodeje služeb
převod z rezervního fondu
sponzorské dary, další rozvoj činnosti
čerpání z fondu odměn
státní příspěvek ZDVOP
ostatní výnosy (bezúplatně provedená služba)
finanční výnosy-úroky
celkem

13 334 tis.Kč
9 530 tis.Kč)
274 tis.Kč
300 tis.Kč
0 tis.Kč
500 tis.Kč
20 tis.Kč
0 tis.Kč
14 428 tis.Kč

Skutečnost
Příspěvek zřizovatele na provoz 2018
(z toho mzdové prostředky
výnosy z prodeje služeb
převod z rezervního fondu
sponzorské dary, další rozvoj činnosti
čerpání z fondu odměn
státní příspěvek ZDVOP
jiné ostatní výnosy z vyřazených pohledávek
ostatní výnosy (bezúplatně provedená služba)
finanční výnosy-úroky
celkem

13 334 tis.Kč
9 557 tis.Kč)
386 tis.Kč
259 tis.Kč
27 tis.Kč
378 tis.Kč
0 tis.Kč
0 tis.Kč
0 tis.Kč
14 385 tis.Kč

Hospodářský výsledek před zdaněním
Daňová povinnost 2018
Výsledek hospodaření po zdanění
Doplňková činnost
Neuhrazená ztráta minulých let –

0 tis. Kč
0 tis. Kč
0 tis. Kč
organizace nemá
nebyla vykázána
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Hospodaření centra Krůček Kyjov p.o. v roce 2018 skončilo vyrovnaným
hospodářským výsledkem.
Tohoto výsledku bylo dosaženo díky zavedení a dodržování přísných rozpočtových pravidel.
Výnosy:
K vyrovnanému hospodářskému výsledku přispívá výrazně i státní příspěvek na pobyt dítěte
v zařízení ZDVOP. Problém je, že výši tohoto transferu nelze přesně naplánovat. Záleží na tom,
kolik dětí bude na takto dotovaná lůžka přijato.
Tento výnos nebyl v roce 2018 naplněn z plánovaného výnosu 500 tis. Kč, bylo naplněno
pouze 378 tis. Kč ( - 122 tis. Kč).
Dále k vyrovnanému hospodářskému výsledku také přispělo použití finančních prostředků
získaných darem – 88 tis. Kč a zapojením prostředků z rezervního fondu – na další rozvoj
činnosti ve výši 194 tis. Kč
Náklady:
Při nákupu potravin, plen a ostatních potřeb pro děti jsme využívali v maximální míře
rabatových slev od jednotlivých firem.
V roce 2018 jsem nenakoupili ani kus DHM, DDHM, ani nerealizovali žádné investice.
Nebylo ani třeba použít vysokých nákladů na opravy ( žádný havarijní stav). Veškeré náklady
na spotřebu materiálu se snažíme udržet na maximální nejnižší úrovni. Ale vnímáme, že
neustále rapidně rostou náklady na veškeré nakupované služby. Náklady na energie a ostatní
neskladované dodávky (teplo,voda), zůstávají díky vysoutěženým cenám Cejiza na
stabilizované úrovni.
Neustále rostou náklady na platy (navyšování tarifních platů zaměstnancům, příplatky na
směnnost a další příplatky) a od toho se odvíjející odvody (SP,ZP, zák.poj., příděl do fondu
FKSP).
Z tohoto důvodu byl naší organizaci původní závazný ukazatel – příspěvek na provoz r. 2018
zvýšen o 300 tis. Kč. Během roku jsme požádali a po schválení RJMK jsme z provozního
příspěvku navýšili o 200 tis. Kč objem prostředků na platy, ale i přesto jsme prostředky
( náklady) na platy přečerpali o 27 tis. Kč. Toto přečerpání prostředků bylo zafinancováno
z fondu odměn.

Usnesení zastupitelstva Jihomoravského kraje (č.965/18/Z13) stanovilo závazné ukazatele –
odvody investičních zdrojů. Pro naši organizaci - odvod prostředků investičního fondu ve
výši 20 tis.Kč . Finanční prostředky byly převedeny do investičního fondu JMK.
Investiční fond má organizace krytý finančními prostředky.
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Příloha č. 12 směrnice Zásady vztahů JMK k PO přehled o plnění rozpočtu - plánu hospodaření
Přehled o plnění rozpočtu - plánu hospodaření PO k 31.12.2018
Název organizace:
Krůček Kyjov, p.o.

v tis. Kč
Hlavní

činnost

Sestavený
rozpočet plán
hospodaření

Doplňková činnost

Upravený
Skutečnost
rozpočet k
% S/UR (SR) 2)
plán
31.12.2018
hospodaření

Výnosy za vlastní výrobky
Výnosy z prodeje služeb:

0
274

274

386

140,9

z toho:
1. příspěvek na dítě od ÚP
2. pobyt matky-příspěvek na
pobyt/ubytování,strava/
3. stravné
4. regulační poplatky
5. ošetřovné za děti
6. archeologické výzkumy
7. vstupné
8. výnosy od ZP
9. výnosy - samoplátci /ambulantní terapie/
10. jiné výnosy
Výnosy z pronájmu
Výnosy za prodané zboží
Výnosy z prodeje materiálu
Použití fondů: 1. Fond investiční
2. Fond rezervní
3. Fond odměn
4. FKSP
Výnosy z příjatých neinvestičních
transferů celkem 3):

70

70

68

97,1

12
0
0
95
0
0
0

12

316,7

95
2

95
2

38
0
0
178
0
0
0
100
2
0
0
0

0

95

0
0
0
0
300

105,3
100

0
300

0

13584

187,4

259

86,3

27

13834

13712

56

99,1

Sestavený
rozpočet plán
hospodaření

Upravený
rozpočet % S/UR
Skutečnost
plán
(SR) 2)
hospodaření
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z toho: 1. z příspěvku na provoz od JMK bez
účel.určení
2. z účel. určeného příspěvku na provoz od
JMK
3. výnosy z příjatých transferů z ost. ÚSC
4. výnosy z přijatých transferů ze SR
5. výnosy z ostatních transferů-na provoz
ZPDVOP
Výnosy z titulu časového rozlišení přijatých
investičních transferů
Jiné ostatní výnosy z
činnosti/odškod.prac.úrazu,bezúpl. nabyté zásoby/
Ostatní výnosy z činnosti
Finanční výnosy-úroky
Výnosy celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie celkem:
z toho: 1. elektrické energie
2. plynu
3. ostatní
Spotřeba jiných neskladovatelných
dodávek celkem:
z toho: 1. voda
2. teplo
3. pára
Prodané zboží
Aktivace dlouhodobého majetku
Aktivace oběžného majetku
Změna stavu zásob vlastní výroby
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Aktivace vnitroorganizačních služeb

13034

13334

13334

100,0

0
0
0

0,0

378

75,6

0

0

0

0,0

1

0,0

14428

0
14385

0,0
99,7

450
0
90
90
0
0

440

430

97,7

200

30
170
0
0
0
0
0
85
20
2
0

0
0
0
550

500

0
20

20

0
0
14178

0

0,0

70

68

97,1

70

68
0

97,1
0,0

0

0,0

190

181

95,3

30
160

29
152
0
0
0
0

96,7
95,0

0
55

54

98,2

19

17

89,5

3

2

66,7

0
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Ostatní služby
Ostatní službyOstatní služby-bezúplatně
poskynutá/darovaná
Osobní náklady celkem
z toho: 1. platy zaměstnanců
2. náhrady mzdy za doč. pracovní
neschopnost
3. OON
3. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav.
pojištění /34%
4. zákonné sociální náklady /FKSP 2%
5. zákonné sociální náklady /lékařské
prohlídky,ochané pr.prostř.

6. jiné sociální náklady/ 4,2%o
7.jiné,vzdělávání zam.,kurzovné,rekvalifikace
8.Dotační pr.-přípl.směnnost
9.Odvody SP,ZP-dotační program (směnnost)
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady z vyřazených pohledávek
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů)
Finanční náklady
Ostatní nákladyz činnosti/prac.úraz-ztráta na
výdělku,bolestné/ 549- poj ZDVOP

Náklady celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmů
Dodatečné odvody daně z příjmů

500
0

550

533

96,9

0

0,0

0
12755
9255

0

0,0

13043
9455

13070
9509

100,2
100,6

40
35

40
35

16
32

40,0
91,4

3160
186

3229
190

3242
190

100,4
100,0

20
39
20
0
0
26
0
50
0
0

20

23

115,0

41

41

100,0

33

17

51,5

0

0

0,0

0

0

0,0

26

26

100,0

0
14178
0

5

4

14428

14385

0
27

0

0,0

0
0
80,0

0

99,7

0
0
0

Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost
po zdanění
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním

0
0
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Zpracoval dne: 31.1.2019
Jméno: Jana Hálová

podpis:

Jméno ředitele: PhDr. Petrášová Jana
Podpis ředitele:

Poznámka:
Aktivace se uvádí se záporným znaménkem.
komentář:

Vyrovnaný HV je ovlivněn státním příspěvkem na provoz pro zařízení ZDVOP.
Jeho výše se odvíjí od počtu přijatých dětí do tohoto zařízení.
Použitím rezervního fondu – na další rozvoj činnosti ( 194 tis. Kč )
Usnesení zastupitelstva ze dne 21.6.2018, Usnesení č. 1304/18/Z15) navýšení
závazného ukazatele o 300 tis. Kč
Náklady –Mzdové náklady -Navýšení tarifů k 1.1.2018 tj. 10%(NV 342/2017 Sb.)

.
.

59

Krůček Kyjov, p.o.- zpráva o činnosti za rok 2018

III.1. Výnosy
Tabulka č. 15 - Výnosy
Příspěvek na provoz roku 2018 činil
z toho příspěvek bez účelu
z toho příspěvek účelový
Během roku 2018 byly odvedeny prostředky investičního fondu
Od sponzorů obdrželo naše zařízení v roce 2018
z toho hodnota finančních sponzorských darů činila
z toho hodnota věcných sponzorských darů činila
z toho hodnota bezúplatně poskytnuté služby činila
Ze zákona naše zařízení nevybírá regulační poplatky

13 334 000,- Kč
13 334 000,-Kč
0,-Kč
20 000,- Kč
88 051 ,- Kč
88 051,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč

III.2. Náklady
Tabulka č. 16 - Náklady
Rozpočet organizace na rok 2018
z toho mzdové prostředky
Výnosy z ost.transferů-stát.přísp.na provoz ZDVOP (byl naplněn pouze 76%)
Skutečnost
Finanční prostředky /výnosy/ v roce 2018
z toho státní příspěvek ZDVOP
378 tis. Kč
z toho čerpáno na mzdy

14 428 tis. Kč
9 530 tis. Kč
500 tis. Kč
14 385 tis. Kč
9 557 tis. Kč

Stanovený objem prostředků na platy byl v roce 2018 překročen o 27 tis. Kč.
Rozdíl byl zafinancován z fondu odměn.
Náklady, /účet 521 0303 / Kč 16 tis. Kč - náhrady mzdy za nemoc /prvních14dnů/, jsou součástí mzdových
nákladů.
V roce 2018 organizace neuskutečnila žádné investiční akce. / vit kapitolu III.6. Investice
Seznam výběrových řízení v roce 2018:
a) Zakázky v rozsahu 100 tis. – 1 mil. Kč
0 tis. Kč
b) Zakázky v rozsahu nad 1 mil. Kč
0 mil.. Kč
Náklady v roce 2018 na slevy poskytované v rámci projektu
Rodinné pasy
a Senior pasy
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III.1. VÝNOSY

Příloha č. 15
v tis. Kč

Název organizace:
Krůček Kyjov, p.o.

Hlavní
SÚ

AÚ

2017

2018

292
17

386
38

274
12

140,9
316,7

0511
0512
0608
0708
0808
0809

133
59
82

178
68
100

95
70
95

187,4
97,1
105,3

1

2

2

100,0

0300

0

0

0

0,00

0302

604
609

Změny stavu vnitroorg. zásob

610

Změna stavu zásob nedokončené výroby
Změna stavu zásob polotovarů
Změna stavu zásob výrobků
Změna stavu ostatních zásob

614

Aktivace
Aktivace materiálu a zboží
Aktivace vnitroorg. služeb

620
621
622

% plnění
upraveného
rozpočtu

14428

600
601
602

Ošetřovné za děti v ústavu
přídavek na dítě od ÚP
Výnosy ambulantní –laserterapie-samoplátci
Výnosy ambulantní -akupunkturní terapie
Výnosy ambulantní –rehabilit.,psychol.vyšetř.
Jiné výnosy
Výnosy z prodaného zboží
Jiné výnosy z vlastních výkonů

Doplňková činnost

14385

Výnosy v tis.Kč
Výnosy za vlastní výkony a zboží
Výnosy za vlastní výrobky
Výnosy z prodeje služeb
Ošetřovné za pobyt matky

Upravený
rozpočet
2018

Skutečnost
13884

činnost

99,7

0,0
0,0
0,0
0,0

30
30

0,0
0,0
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Skutečnost
2017

2018

Upravený
rozpočet
2018

% plnění
upraveného
rozpočtu
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Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
Ostatní výnosy z činnosti
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní pokuty a penále
Výnosy za odepsané pohledávky
Výnosy z prodeje materiálu
Výnosy z prodeje majetku DNHM
Výnosy z prodeje majetku DHM
Použití fondů:
Fond investiční

623
624
640
641
642
643
644
645
646
648

Fond rezervní- k pokrytí darů
-další rozvoj činnosti
Fond odměn
Ostatní výnosy z činnosti
(z vyřaz.pohledávek
Bezúplatná,darovaná služba

648 0300
648 0301

Finanční výnosy

660

Úroky z účtů
Výnosy vybran.místních vládních
institucí z transferů celkem
Příspěvky účelov.na provoz od zřizovatele
Na provoz z rozpočtu zřizovatele
St.přísp.pro děti vyžadující okam.pomoc
ze státních účelových fondů
Ostatní jiné výnosy- bezpl.nabyté zásoby
Výnosy celkem:

Sestavil dne: 20.2.2019 Hálová Jana
Podpis:

30
30

0,0
0,0

138

286

300

138
0
0

65
194
27

200
100
0

6
55
83
0

1
0

0,0
1100,0

0

0
20
0
0

662 0300

0

0

0

0,0

13310
171
12576
563
0

13712
0
13334
378
0

13834

672
672 0510
672 0500

99,1
0,0
100,0
75,6

13884

14385

649

86,3

13334
500
0
0
14428

Jméno ředitele: PhDr. Jana Petrášová
Podpis:
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III.2.NÁKLADY
Příloha č. 16
v tis. Kč

Název organizace:
Krůček Kyjov, p.o.

Hlavní
SÚ

AÚ

Náklady v tis.Kč
Spotřebované nákupy
Spotřeba materiálu
Spotřeba materiálu
léky
krev a krevní deriváty
Medicínský kyslík
Oblečení a obuv pro děti
Spotřební ZM
potraviny
všeobecný materiál 0351,0382
Povlečení,prádlo,matrace,mantinely
pracovní oděvy, obuv
čistící prostředky,úklidové prostředky a mat.
Dezinfekční prostředky
Hračky a jiný materiál pro děti
kancelářské potřeby a tiskopisy
Pleny a plenkové kalhotky
Prací prášky
kuchyňské potřeby
Kojenecké potřeby-láhve,savičky
DDHM od 3 tis.- do 40 tis. /účet 558/

501
0800
0600
0500
0305
0700
0460
0470
0350
0471
0360
0361
0340
0320
0363
0364
0310
0311
0300

Upravený
rozpočet
2018

Skutečnost
2017

činnost

2018

Doplňková činnost

% plnění upraveného
rozpočtu

13877

14385

14428

99,7

0
410
50
0
5
3
25
182
3
4
0
21
13

0
430
60
0
5
11
30
203
0
2
0
16
19

0
440
45
1
5
6
30
144
0
2
0
25
25

0,0
97,7
133,3
0,0
100,0
183,3
100,0
141,0
0,0
100,0
0,0
64,1
76,0

1
12
12
5
1
2

1
8
23
3
2
5

3
12
25
5
5
5

33,3
66,7
92,0
60,0
40,0
100,0
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Skutečnost
2017

2018

Upravený
rozpočet
2018

% plnění
upraveného
rozpočtu
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DDHM do 3 tis./podrozvaha
Spotřeba DDNHM do 7 tis.
Spotřeba materiálu, náhr.součástek 0381,
Ostatní spotřební materiál všeobecný
materiál pro výpočetní techniku
materiál pro akupunkturu
obědy pro pacienty /účet 518/
hygienické potřeby
Ceniny-kolky
učební pomůcky a časopisy,knihy
Spotřeba energie
Elektrická energie

0931
0304
0380
0382
0321
0390
0461
0362
0941
0325
502
502 0300

Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek
teplo
Vodné,stočné
Prodané zboží

503
503
503
504

Oprava-malování prostor DC
Opravy a udržování
Opravy zdravotnických přístrojů
oprava kancelářská technika
Opravy-pracovní stroje a zařízení
Opravy drobného inventáře
stavební údržba
Opravy,zahradní stavby,pergola,hrací prvky
údržbářské práce,budova,instalace,malování
ostatní opravy Opravy drobného inventáře
ostatní opravy –televize,pračka,myčka..
Opravy-přístroje a zvláštní tech.zařízení

511
511

0400
0300

15
0
1
3
24
2

3
0
1
2
9
0
24
0
3
68
68

25
0
15
16
10
5
0
23
2
6
70
70

12,0
0,0
80,0
125,0
90,0
0,0
0,0
104,3
0,0
50,0
97,1
97,1

20
0
6
79
79
186
159
27

181
152
29

190
160
30

95,3
95,0
96,7

31
2
0
0

54
3

0
55
8
2
0

0,0
98,2
37,5
0,0
0,0

0
0
35
0
0
10

0,0
0,0
125,7
0,0
0,0
70,0

0501
0703
0303
0403
0901
0511
0311
0501
0350
0901
0903
0503

0

11
8

44

0
10

7
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Cestovné
cestovné zaměstnanců

512
0300

24
24

17
17

19
19

89,5
89,5

Náklady na reprezentaci
)
Ostatní služby
Ostatní služby –bezúplatně

513 0300

0

2

3

66,7

518

poskytnutá,darovaná

0,0
0870

Ostatní služby

501

533

0
550

0,0
96,9

praní prádla

0710

192

183

205

89,2

Praní mopů

0711

3

4

5

80,0

poštovné

0430

8

9

10

90,0

vývoz odpadu komunální,nebezpečný

0750

15

16

16

100,0

výkony spojů-telefonní poplatky 0410

0400

6

8

7

114,3

školení, konference, semináře

0520

0

přeprava dětí

0600

0

2

3

66,7

ostatní služby /poplatky paušály,ověření

0801

1

3

5

60,0

Tiskařské služby, grafické

0510

2

1

5

20,0

sterilizace nástrojů-dodavatelsky
udržování
počítač.programů,aktualizace,servis

0701

0

0

1

0,0

0310

12

2

12

16,6

0450

9

16

15

106,7

518

Programátorské služby,zpracování dat

0,0

Kontroly přístrojů, vzorky,revize

518

0531

29

30

35

85,7

Ostatní služby-DDNM do 7tis.

518

0860

0

0

0

0,0

Poplatky za bankovní služby/finanční náklady

518

0300

7

8

9

88,9

Poplatky za bankovní služby FKSP účet

0301

1

0

0

0,0

vyvolání fotografií
Poskytované služby Nemocnice
Kyjov,nájemné (konference)

0511

1

2

4

50,0

0620

22

22

35

62,9

ostatní služby –pohotovost.služby lékařů

0831

120

120

120

100,0

Provoz- internet

0420

7

7

7

100,0

Koncesní poplatky-televize,rozhlas

0440

5

5

6

83,3

Poradenské služby- ISO,daňové,právní

0800

41

64

36

177,7

Plavání a jiné aktivity dětí

0320

1

5

6

83,3
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Aktivity dětí, bezúplatná služba/darovaná

0

0

0

0,0

Dodavatelsky – strava matky

0720

18

25

12

208,3

Služby reklamní,inzerce,propagace,doména

0500

1

1

5

20,0

Osobní náklady

521

Mzdové náklady
Mzdové náklady-náhrady nemoc /14dnů/
Mzdové náklady - OON
Zákonné soc. pojištění ZP
zákonné soc.pojištění, SP
Jiné sociální pojištění
Pojištění zaměst.kooperativa
Zákonné sociální náklady
Zákonné sociální náklady 2% FKSP/
Lékařské prohlídky

11328

13070

13043

100,2

0301
0303
0302
0310
0320

8267
20
30
746
2072

9509
16
32
858
2384

9455
40
35
855
2374

100,6
40,0
91,4
100,4
100,4

0331

36
36

41
41

41
41

100,0
100,0

0301
0303

124
3

190
4

190
5

100,0
80,0

0304

14

19

15

126,6

0306

16

17

33

51,5

525
527

Ochranné prac.prostředky a oblečení /501/
Vzdělávání
zaměstnanců,rekvalifikace,školení
Jiné sociál.náklady

525

Mzdové náklady
Dotační program ZNP JMK2017(platysměnnost)
Odvody k dotačnímu programu ZP,SP

521

Daně a poplatky
Daň silniční

530

Daň z nemovitostí

532

Ostatní náklady z činnosti
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní pokuty a penále

549

521

0

0360
0360

0

0

0,0

0
0

0
0

0,0
0,0

0300
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Odpis pohledávky
Manka a škody
Pojištění majetku
Odškodnění pracovního úrazu
Ostatní finanční náklady
Ostatní finanční náklady /518/
Odpisy dlouhodobého majetku
Odpisy dlouhodobého majetku
Zůst. cena prod. dlouhodobého majetku
Prodané cenné papíry a podíly
Prodaný materiál
Tvorba zákonných rezerv
Tvorba zákonných opravných položek
Náklady z vyřazených pohledávek
Náklady z odepsaných pohledávek-účetní
Náklady z drobného dlouhodobého
majetku
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Ostatní náklady (549)poj. ZDVOP
Daň z příjmů

Náklady celkem:
Sestavil dne: 20.2.2019
Jméno: Hálová Jana
Podpis:

549
549
569

0300
0305
0301

551
0301

557

44
44

26
26

0

26
26

100,0
100,0

0

0,0

0300
558
0300
549
591

42
42
0

0
0
4

27
27
5

0,0
0,0
80,0

13877

14385

14428

99,7

0300

Jméno ředitele: PhDr. Jana Petrášová
Podpis ředitele:
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III.3 Finanční majetek
Finanční majetek k 31.12.2018

2 339 tis. Kč

Účet

Název účtu

Počáteční stav k 1.1.

Stav k 31.12.2018

241 O1OO

Běžný účet u KB

2 261

1 535

243 O1OO

Účet FKSP u KB

50

85

412

73

101

262

Fond FKSP
Rozdíl účtu FKSP
/k fondu
Jedná se o pohledávku FKSP za BÚ

-23
0

-16
0

379
321 O712

Závazek FKSP za BÚ
Neuhrazená faktura z FKSP

0
0

0
0

261 O1OO

Stav pokladny

27

55

263 O1OO

Ceniny

1

0

Účetní stav účtu /412/FKSP je k 31.12.2018 101 252,22 Kč , BÚ FKSP stav k 31.12.2018 je 85 302,70 Kč
Rozdílem je částka + - Kč 15 949,52,- tj.
Nepřevedený příděl 2% z mezd 12/2018
Kč 15 949,52,Pohledávka-doplatek rekreace, poplatky bance Kč
0,Závazek - tj. nezaplacené fa

Kč

0,-
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III.4. Pohledávky a závazky
Tabulka č. 17- Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2018
Pohledávky se týkají neuhrazených závazků - příspěvky rodičů za pobyt dítěte v DC Kyjov –
Pohledávky /účet 315/ OŠETŘOVNÉ 337 tis. Kč
a za pobyt matek s dětmi v zařízení (pobyt rehabilitační, edukační) - podrobně rozebráno v kapitole I.2.
Příčinou neuhrazení pohledávek za ošetřovné dětí a za pobyt matek s dětmi v zařízení je, že děti i matky jsou ve velké většině ze sociálně slabých rodin, rodiče
nepracují, nemají žádné příjmy a dokládají potvrzení o hmotné nouzi.
V roce 2018 nebyla uhrazena žádná z vyřazených (odepsaných) pohledávek po splatnosti nad 1 rok (pohledávky od r. 2003 - )
/účet 905/ Ošetřovné za děti 293 tis. Kč.
V roce 2018 nedošlo k odpisu pohledávek, které by podléhaly schválení Radou Jihomoravského kraje.
Pohledávky organizace odepisuje v souladu s přílohou č.26 směrnice č. 36/INA-VOK
Zásady vztahů JMK k PO-stanovení výše pohledávky, do které může neškolská organizace rozhodnout o odpuštění od vymáhání pohledávky a provést odpis
pohledávky v účetnictví.
V roce 2018 – účetně odepsáno nedobytných pohledávek v hodnotě Kč 0,Viz také kapitola“ I.2. Péče zdravotní“.
Pohledávky r.2018 za zdravotními pojišťovnami žádné nemáme, jelikož nemáme uzavřeny smlouvy
za výkony se žádnou zdravotní pojišťovnou.
Viz také kapitola“ I.2. Péče zdravotní“.
Pohledávky za vybranými .místními vlád.institucemi /účet 348/ -příspěvek na provoz zařízení ZDVOP
Za období 12/2018 23 tis. Kč.
Náklady příštích období -časové rozlišení nákladů /účet 381/ 23 tis. Kč
Závazky /účet 321/Dodavatelé 95 tis. Kč, jedná se o běžné závazky z obchodního/dodavatelského/ vztahu. /viz inventární soupis/
Všechny závazky organizace jsou ve lhůtě - do data splatnosti.
Závazky /účet 331/ Zaměstnanci 633 tis. Kč ,závazek z pracovně právních vztahů- doplatky mezd zaměstnancům za období 12/2018.
Závazky /účet 336,337,342/ odvody z mezd 12/2018 – SP, ZP, daň ZČ 475 tis. Kč.
Závazky /účet 349/ k vybraným místním vládním institucím, závazek ke zřizovateli – nevyčerpaná část
Účelového příspěvku (dotační titul) 0 tis. Kč
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příloha č. 17

III. 4 Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2018
Název organizace: Krůček Kyjov, příspěvková organizace
Pohledávky

v tis. Kč
Po datu splatnosti

Syntetický i analytický
účet
314 -posk.krátkodob.zál.

Do data
Celkem splatnos
ti

Celkem
po
splatnosti

0

0

0

393

11

382

0

0

21

21

0

23

23

0

23

23

460

78

0-30 dnů
po
splatnosti

31-60 dnů
po
31-90 dnů
91-180 dnů
splatnosti po splatnosti po splatnosti

181-365 dnů
po splatnosti

nad 365 dnů po
splatnosti

-předplatné novin a časopisů

315 -jiné pohledávky
Ošetřovné-pobyt dětí a matek

10

0

16

27

24

305

377-ostatní krátkodobé
pohledávky
381–Náklady příštích obd
časové rozlišení nákladů

388 –Dohadné účty aktivní
/stát. přísp. 12/2016 na ZPDVOP/

0

348–Pohledávky za
vybr.míst.vlád.institucemi
Příspěvek na provoz
ZDVOP 12/2017

Celkem

382

10

0
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Závazky
Syntetický i analytický
účet
321 - Dodavatelé
Viz inventurní soupis závazků
k 31.12.2016
324

Název organizace: Krůček Kyjov, příspěvková organizace
Do data
Celkem splatnos
Celkem po
ti
splatnosti
95
95

0

0

0

0

633

633

371

371

0
103
0

0
103
0

0

0

0

0

FKSP/převod fin.prostř./

0

0

Srážky zaměstnanci/ exekuce,
insolvence
389-Dohadné účty pasivní
Nevyfaktur.dodávka -

0
0

0
0

1202

1202

celkem
325 - ost. závazky
331-Zaměstnanci
336,337-Zúčtování
s institucemi SP,ZP
335 - pohledávky za
zaměstnanci

342- Jiné daně /ZČ/
341-Daň z příjmů
349-Závazky
k vybr.míst.vlád.

v tis. Kč

Po datu splatnosti
0-30 dnů
po
splatnosti

31-60 dnů
po
31-90 dnů
91-180 dnů
181-365 dnů
splatnosti po splatnosti po splatnosti po splatnosti

0

0 0

0

0

0

0

0

nad 365 dnů po
splatnosti

0

Institucím-nevyčerpaná část účel.
Příspěvku(dotace směnnost)

374-Krátkodobé přijaté
zálohy
na transfery

378 -jiné závazky BÚ za

Celkem

0
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III.5. Transfery a příspěvky včetně návratné finanční výpomoci z rozpočtu zřizovatele,
státního rozpočtu,
Státních fondů, Národního fondu a rozpočtu jiných územních samospráv. celků
Organizace obdržela- příspěvek na provoz od zřizovatele
- účelový příspěvek
- státní příspěvek na provoz zařízení ZDVOP

13 334 tis. Kč
0 tis. Kč
378 tis. Kč

Investiční dotace-transfer v roce 2018

0 tis. Kč

III.6. Investice
Organizace v roce 2018 neuskutečnila žádnou investiční akci.
Organizace na rok 2018 dotaci na investice nepožadovala.
Usnesením zastupitelstvo Jihomoravského kraje stanovilo:
závazné ukazatele – odvody investičních zdrojů p.o..
Pro naši organizaci - odvod prostředků investičního fondu JMK ve výši 20 tis.Kč .
Finanční prostředky byly převedeny do investičního fondu JMK v měsíci červnu /2018
Investiční fond má organizace krytý finančními prostředky

III.7. Doplňková činnost
Organizace neprovádí a nemá schválenu doplňkovou činnost.
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IV. Autoprovoz
Organizace nevlastní žádný autopark.
Děti jsou na vyšetření do lékařských zařízení převáženy sanitkami – indikovaná péče ( smlouva
s pojišťovnou MVČR), hrazeno ze zdravotního pojištění.
Jiné převozy dětí jsou realizovány prostřednictvím TAXI služby a náklady jsou hrazeny z rozpočtu
organizace.
Náklady (nakupovaná služba) /TAXI/ na přepravu dětí v roce 2018 činily 2 tis. Kč
Služební cesty zaměstnanců p.o. jsou vykonávány převážně prostředky hromadné dopravy (autobus, vlak).
Náklady na cestovné v roce 2018 činily 17 tis.Kč
Služební pracovní cesty jsou vždy zúčtovány dokladem „Cestovní příkaz“, s prvotním povolením pracovní
cesty příkazcem operace (ředitelkou p.o.).
Kontrola služebních cest je v souladu s vnitřním kontrolním řádem organizace.

V. Plnění úkolů v oblasti s nakládání s majetkem
Organizace nevlastní žádný nemovitý majetek.
Nevlastí budovy, pozemky ani autopark.
Organizace nemá žádný vztah k majetku na základě nájemních smluv.
Přehled majetku organizace na začátku a konci sledovaného období viz přiložená tabulka.
Inventarizace majetku provedena se stavem k 31.12.2018 - viz inventurní soupisy.
Na účtu 042 nebylo v roce 2018 účtováno. Nemáme žádný nedokončený majetek.
V roce 2018 nebyl žádný DHM bezúplatně převeden.
Viz kapitoly: I.8., III.5. a III.6., sponzorské dary
Škody vzniklé na majetku p.o. v roce 2018 :
- V p.o. nevznikly žádné velké škody na majetku.
- Zaevidovali jsme pouze jeden menší případ - škodu způsobenou klientem na pokoji matek, kdy při pobytu
matky s dítětem, matka nedostatečně uhlídala své dítě a dítě poškrábalo malbu stěny pokoje a fixem také
způsobilo velké skvrny na podlahové krytině .
Klientce byla vyúčtována škoda na majetku ve výši 1000,- Kč . (315 pohledávka za klientem / 649)
Tuto škodu matka uhradila!
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V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem
Přehled majetku od 1.1.2018 - 31.12.2018 (v tis. Kč)

Účet

Název

PS

Zařazeno

Vyřazeno

KS

O18

DDNHM

6

0

0

6

O21

Budovy a ostatní stavby

1 621

0

0

1 621

022-401

Pracovní stroje a
zařízení

311

0

0

311

022-701

Přístroje a zvl. technická
zařízení

646

0

0

646

O28

DDHM

2 476

0

0

2 476

901

Podrozvahová evidence

24

0

0

24

902

Podrozvahová evidence

139

31

27

143

Celkem

5 223

31

27

5 227
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VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů
Tabulka č. 14-Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů
Všechny fondy organizace byly k 31.12.2018 kryty finančními prostředky.
416 Fond investiční
počáteční stav
tvorba z odpisů
čerpání-pořízení DHM
odvod prostředků do invest.fondu JMK
stav k 31.12.2018

413 Fond rezervní
414 Fond rezervní
příděl z hospod.výsledku
sponzorské dary/finanční/
čerpání sponzor.darů
další rozvoj činnosti

počáteční stav

stav k 31.12.2018

411 Fond odměn
příděl z hospod.výsledku
čerpání odměn

počáteční stav

stav k 31.12.2018

412 FKSP
příděl ze mzdových prost.
( 2% )
čerpání
- rekreace
- rehabilitace,masáže
- kulturní činnost
- vitamíny
- peněžní dary, jubilea
- očkovací látky

počáteční stav

133 tis. Kč
26 tis. Kč
- 0 tis. Kč
- 20 tis. Kč
139 tis. Kč

657 tis. Kč
7 tis. Kč
88 tis. Kč
- 65 tis. Kč
- 194 tis. Kč
493 tis. Kč

218 tis. Kč
0 tis. Kč
- 27 tis. Kč
191 tis. Kč

73 tis. Kč
190 tis. Kč
- 162 tis. Kč
105 tis. Kč
21 tis. Kč
18 tis. Kč
0 tis. Kč
18 tis. Kč
0 tis. Kč

stav k 31.12.2018

101 tis. Kč

Vráceno zaměstnanci a rodinnými příslušníky za rekreaci Kč 43 984 Kč
za vstupné Kč 8 830 Kč
za masáže Kč
290 Kč

Při hospodaření s prostředky FKSP bylo postupováno dle platných právních předpisů.
(č.114/2002 Sb. (353/2015Sb.)).
Přesný rozpis čerpání viz vnitřní směrnice organizace a plán čerpání FKSP na rok 2018.
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Příloha č. 14 směrnice Zásady vztahů JMK k PO -přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů k 31.12.2018

v tis. Kč

Název organizace: Krůček Kyjov, příspěvková organizace
stav k 1.1.
416

Fond investiční

133

příděl z odpisů z DHM a DNM
dotace z rozpočtu kraje
investiční dotace ze SF,
výnos z prodeje DHM (vlastního)
převod z fondu rezervního
dary a ostatní
celkem tvorba

stav k 1.1.
413
414

Fond rezervní

320
337

657

celkem tvorba

stav k 1.1.

stav k 1.1.
412

FKSP

73

skutečnost
26 pořízení dlouhodobého majetku
rekonstrukce a modernizace
opravy a údržba majetku
odvod do rozpočtu zřizovatele
Jiné použití

celkem tvorba

skutečnost

20

20

20

20

plán
7
80

skutečnost
7 další rozvoj své činnosti
88 chybějící zdroje-pokrytí nákladů
úhrada ztráty za předchozí léta
převod do fondu investičního
použití peněžních darů
ostatní
95 celkem čerpání

plán
skutečnost
100
194

0
200

0
65

300

259

skutečnost
0 odměny ředitele
překročení prostředků na platy
0 celkem čerpání

plán
0

skutečnost
27

0

0

plán
186

186

skutečnost
190 úhrada potřeb zaměstnanců
poskytnuté peněžní dary-jubilea
pořízení DHM
190 celkem čerpání

76

191
stav k
31.12.2018

čerpání

tvorba

493
stav k
31.12.2018

čerpání
plán
0

139
stav k
31.12.2018

čerpání

0

příděl do fondu na vrub nákladů
ostatní
peněžní dary
celkem tvorba

plán

26 celkem čerpání

tvorba
příděl ze zlepš. výsl. hosp.
ostatní

218

26

87

411

Fond odměn

plán
26

tvorba
příděl ze zlepš. výsl. hosp.
peněžní dary

stav k
31.12.2018

čerpání

tvorba

plán
172
40

skutečnost
144
18

212

162
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VII. Kontrolní činnost
Protikrizová opatření 2018
Organizace postupuje v souladu s vypracovaným Systémem vnitřní kontroly, který vychází ze
směrnice „Kontrolní systém příspěvkové organizace“ podle zákona o finanční kontrole, vypracované
odborem kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Management flexibilně reaguje na změny
legislativy, sleduje aktuální situaci, vychází z potřeb pacientů a požadavků zřizovatele.
Dodržováním stanovených postupů se v maximální míře snaží zabránit, popř. minimalizovat případné
negativní dopady na činnost organizace a pracuje v součinnosti se zásadami protikorupční politiky
JMK.
Plán kontrolní činnosti na rok 2018
1) Finanční kontrola
pokladna: průběžně
Ověření správnosti účtování a dodržování postupů řídící kontroly – čtvrtletně
soupis doložen k inventuře k 31.12.2018
odpovídá: ekonomka, ředitelka
2) Bankovní transakce
Ověření správnosti účtování a dodržení postupů řídící kontroly- měsíčně
soupis doložen k inventuře k 31.12.2018
odpovídá : ekonomka, ředitelka
3) Kontrola skladového hospodaření – průběžně, závěrečná kontrola k 31.12.2018
odpovídá : hlavní sestra
4) BOZP – průběžná kontrola záznamů deníku BOZP měsíčně, komplexní hodnocení 1xročně
odpovídá : pověřený pracovník BOZP, ředitelka
5) Nepotřebný, upotřebitelný a neupotřebitelný majetek – průběžně
inventurní soupis k 31.12.2018
odpovídá : hlavní sestra
6) Smlouvy a dodržování termínů, dozorové audity, recertifikace - v souladu s ISO
9001:2009, ročně
odpovídá: ředitelka
7) Kontroly elektrických přístrojů – 1x ročně
odpovídá :pověřený pracovník BOZP, revizní technik
8) Kontrola elektroinstalace – 1x ročně
odpovídá : hlavní sestra, revizní technik
9) Kontrola hasících přístrojů- průběžná 1x ročně, periodická á 4 roky
odpovídá : pověřený pracovník BOZP , profesionální hasič

10) Kontrola dodržování Hygienicko-epidemiolog. režimu a Provozního řádu organizace
– průběžně
odpovídá : hlavní sestra, ředitelka
11) Kontrola funkčnosti sterilizátorů- 1x ročně
odpovídá : hlavní sestra
12) Kontrola mléčné kuchyně, kritické body ve strav.procesu – měsíčně
odpovídá: vedoucí mléčné kuchyně, hlavní sestra
13) Kontrola odpadového hospodaření – průběžně, závěrečné hodnocení a zpráva 1x ročně
odpovídá : hlavní sestra
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14) Kontrola užití omamných látek na pracovišti – průběžně, namátkově
odpovídá : staniční sestra, ředitelka
15) ZDVOP – kontroly dokumentace, čerpání státního příspěvku – 2x ročně
odpovídá : sociální pracovnice, ekonomka, ředitelka
16) Kontrola činnosti ambulantní péče (3 ambulance – psychologická, rehabilitační,
sociálně-pediatrická) – průběžně
odpovídá: ředitelka, vedoucí lékař
Externí kontroly v zařízení od 1.1.2018 do konce roku 2018
Viz: ZPRÁVA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU O VÝSLEDCÍCH FINANČÍCH KONTROL
Organizace má k dispozici pro klienty knihu přání a stížností.
V roce 2018 v ní nebyl uveden žádný záznam stížností.
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ZPRÁVA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU O VÝSLEDCÍCH FINANČÍCH KONTROL
Příloha č. 1b k vyhlášce 416/2004 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole

Komentář k výsledkům finanční kontroly a účinnosti vnitřního
kontrolního systému za rok 2018
l/ Souhrnné zhodnocení výsledků finanční kontroly v oblasti vlastního hospodaření včetně
zhodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému
a/zákonné úpravy:
-

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění
Prováděcí vyhláška zákona č. 416 /2004 Sb., příloha č. 1 až 5 vyhlášky
Zákon o státní kontrole č. 552/1991 Sb. / Zákon o kontrole č. 255/2012 Sb.(kontrolní řád)
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů
Platný předpis č. 36/NA-VOK „ Zásady vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových
organizací“
Směrnice, „kontrolní systém příspěvkové organizace“ (vydaná odborem kontroly Krajského úřadu
Jihomoravského kraje).

b/ zhodnocení vnitřního kontrolního systému:
Zajištění vnitřního kontrolního systému v našem zařízení probíhá dle interní směrnice č. 4 pro
finanční kontrolu, která byla vypracována v souladu s platnými právními předpisy a směrnicí
,,Kontrolní systém příspěvkové organizace“ vydané odborem kontroly Krajského úřadu
Jihomoravského kraje.
Je zaměřena na hospodárné a efektivní využívání prostředků, transferů a dotací ze SR a rozpočtu
ÚSC, majetku zřizovatele a majetku příspěvkové organizace. Je zpracována a používána úměrně
velikosti a organizační struktuře našeho zařízení.
Směrnice stanoví podrobnosti o kontrolních metodách, kontrolních postupech a upravuje
strukturu, rozsah, postup a termíny předkládání zpráv o výsledcích finančních kontrol.
V souladu s výše uvedenými platnými zákony a vyhláškami byl vypracován v zařízení ke kontrole
hospodárného a efektivního využití prostředků ze SR, z rozpočtů ÚSC, vlastních a
mimorozpočtových zdrojů odpovídající kontrolní systém.
Vnitřní kontrolní systém zajišťuje minimalizaci provozních, finančních a právních rizik, která
vznikají v souvislosti s plněním stanovených záměrů a úkolů v organizaci a stanovuje včasné
podávání informací příslušným vedoucím pracovníkům o případném výskytu závažných nedostatků
a podání případných návrhů na opatření k jejich odstranění.
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Příkazcem všech operací je ředitelka organizace a za realizaci úkolů jsou odpovědni v rámci
svých pravomocí a rozsahu odpovědnosti jí podřízení vedoucí pracovníci. V případě nepřítomnosti
ředitelky organizace, je příkazcem operací vrchní sestra.
c/ výsledky vnitřních řídících kontrol:
V organizaci byl vydán roční plán kontrolní činnosti. V souladu s ním bylo provedeno:
20 x kontrola předběžná - byla zajištěna v souladu se zpracovanou směrnicí.
V oblasti vlastního hospodaření organizace nebyly při řídící a finanční kontrole zjištěny žádné závažné
nedostatky.
V organizaci není zajišťován interní audit a proto kontrolu zajišťují plánované průběžné
veřejnoprávní kontroly prováděné pracovníky odboru kontrolního, ekonomického a odboru
zdravotnictví KrÚ JMK např.:
- kontrola se zaměřením na odbornost poskytované ošetřovatelské péče NZP, vedení zdravotnické
dokumentace NZP.
- kontrola personální a mzdové agendy.
- kontrola hospodaření organizace a hospodaření s prostředky FKSP, hospodaření se státním
příspěvkem na provoz zařízení ZDVOP.
Kromě těchto kontrol každoročně probíhá audit plnění norem ISO – ČSN EN ISO 9001 : 2016.
Ve sledovaném roce 2018 proběhl:
1. interní audit ISO v termínu dne 05.12.2018, auditor paní Hořavová
2.

externí audit dne 14.12.2018, auditorky MUDr. Matýšková, p. Hořavová, BUREAU
VERITAS. Obě kontroly zkončily bez nápravných opatření.

3. Kontrola OSSZ Hodonín dne 16.07.2018, protokol 697/18/776, bez nápravných opatření.
4. Kontrola KrÚ JMK Brno, odbor sociálních věcí dne 21.08.2018, zaměření na ZDVOP,
provedla Mgr. Rousová, Ing. Prudká a Mgr. Obalilová, zpráva z kontroly byla obdržena dne
16.10.2018 a obsahovala 2 nápravná opatření k nimž byla přijata příslušná opatření a dne
29.10.2018 byla podána zpráva.

5. Kontrola odboru zdravotnictví JMK dne 12.11.2018 zaměřena na hospodaření organizace .
-

Kontrolované okruhy:
Směrnice a vnitřní předpisy k Finanční kontrole organizace

-

Oblast cestovních náhrad - povolení , schválení pracovních cest zaměstnancům. Vyplácení a
účtování cestovních náhrad zaměstnancům (cestovní příkazy)

-

Oblast DARY -přijímání a účtování o darech

-

Oblast nakupování – schvalování, kontrolní mechanismy, evidence faktur, účtování faktur

Kontrolu provedli Ing. Smolová, Bc. Limberg.
Z kontroly vzešla 2 nápravná opatření, zpráva o jejich nápravě byla podána a odeslána
dne 11.12.2018 na KrÚ.
6. Kontrola horkovzdušného sterilizátoru, HS STERICELL 404 B2V, protokol 69020/2018,
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří. Výsledek - bez
závad.
7.
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2/ Přehled o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení Opatření k nápravě:
- Stanovování výše příspěvku na úhradu pobytu dítěte (ošetřovného) v režimu ZDVOP
zákonným zástupcům dítěte.
-

Povolení pobytu dítěte mimo zařízení centrum.

-

Zkratky používané na formuláři „ Cestovní příkaz“

-

Podpis dárce finančního daru na prohlášení, že v době postoupení finančního daru našemu
zařízení nebyl klientem naší p.o.

-

Všechna nápravná opatření vzešlá z veřejnoprávní kontroly jsou organizací splněna a
zpráva o splnění byla předložena odboru zdravotnictví.

Dále byly v rámci interní kontroly organizace realizovány následující kontroly:
- kontrola pokladních příjmových dokladů 19 x
- kontrola účetních dokladů, faktur přijatých, vydaných, pokladních dokladů výdajových,
kontrola účtování a zůstatku pokladny, vnitřních interních dokladů 15 x
- kontrola dokumentace – čerpání státního příspěvku ZDVOP (rozúčtování nákladů ve vztahu
k provozu zařízení ZDVOP) 5 x,
- kontrola mléčné kuchyně 1x

V Kyjově 05.02.2019
Vyhotovila: Hálová Jana

Schválila : PhDr. Petrášová Jana
ředitelka centra Krůček Kyjov, p.o.
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VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku, pohledávek
a závazků
Dle příkazu ředitelky DC Kyjov byly provedeny roční inventarizace se stavem k 31.12.2018
Datum zahájení inventarizace byl stanoven na 27.12.2018
Datum ukončení inventarizace byl stanoven na 31.12.2018
Pro provedení inventur byly stanoveny inventarizační komise.
Doklady o provedených inventurách a inventurní soupisy k 31.12.2018 jsou založeny u
ekonomky zařízení.
Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.
V Kyjově dne 31.1.2019

PhDr. Jana Petrášová
ředitelka p.o. Kyjov

Příkaz ředitele číslo 1/2018
k provedení řádné inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2018
Vydán dne:
S účinností od:
Vypracoval:
Schválil /dne:

30.11.2018
30.11.2018
Hálová Jana
PhDr. Jana Petrášová, dne 30.11.2018

Na základě ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších platných předpisů,vyhlášky č.
410/2009 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona, pro některé vybrané účetní
jednotky, a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Českými účetními standardy pro
některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.(369/2015 Sb.),
nařizuji provést řádnou inventarizaci majetku a závazků v příspěvkové organizaci – Dětské centrum
Kyjov, Strážovská 965
k datu 31.12.2018
Inventarizace
bude
provedena
v souladu
s výše
uvedenými
a plánem inventur. Datum zahájení inventarizace 27.12.2018

předpisy,

vnitřní

směrnicí

K tomu ustanovuji inventarizační komise (dále jen IK) v následujícím složení:
Ústřední inventarizační komise (ÚIK) zodpovídá za organizaci, řízení a provedení inventarizace a tvoří ji
členové:
Předseda ÚIK: ………………………………… PhDr. Jana Petrášová
Člen ÚIK: ……………………………………… Eva Nováková
Člen ÚIK: ……………………………………… Jana Hálová
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ÚIK ve spolupráci s dílčími inventarizačními komisemi zajišťuje provedení inventarizací.
ÚIK zabezpečí seznámení předsedů dílčích komisí s náplní inventarizace
a v průběhu inventarizací bude kontrolovat a usměrňovat dílčí inventury.

Dílčí inventarizační komise (DIK) č. 1:
Předseda DIK: ………………………………… Jana Hálová
Člen DIK: ……………………………………… Eva Nováková
Člen DIK: ……………………………………… Mgr. Zuzana Hrbotická
DIK č. 1 provede inventarizaci majetku zaúčtovaného na účtech:
•

013 – Software

•

014 – Ocenitelná práva

•

018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

•

019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

•

041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

•

051 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Místo provedení: Dětské centrum Kyjov, p.o.
•

021 – Stavby

•

022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

•

025 – Pěstitelské celky trvalých porostů

•

028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

•

029 – Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

•

031 – Pozemky

•

032 – Kulturní předměty

•

042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

•

052 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

•

073- Oprávky k software

•

078- Oprávky k DDNM

•

081- Oprávky ke stavbám

•

082- Oprávky k samost.HM, věcem a souborům HM věcí

•

088- Oprávky k DDHM

Místo provedení: Dětské centrum Kyjov, p.o.
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Dílčí inventarizační komise (DIK) č. 2:
Předseda DIK: ………………………………… Jana Hálová
Člen DIK: ……………………………………… Eva Nováková
Člen DIK: ……………………………………… Ludmila Lužová
DIK č. 2 provede inventarizaci majetku zaúčtovaného na účtech:
•

112 – Materiál na skladě

•

241,243 – Běžný účet, účet FKSP

•

261 – Pokladna

•

263 – Ceniny

•

dále drobný majetek vedený v Evidenci na podrozvahových účtech a OP.

•

dokladovou inventuru závazků a pohledávek, časového rozlišení, rezerv a ostatních složek, u nichž nelze
provést fyzickou inventuru.

•

/účty
311,314,315,321,324,331,335,336,337,341,342,348,349,374,377,378,381,384,388,389,
401,403,411,412,413+414,416,431,432
SU 501,502,503,511,512,513,518,521,524.525,527,549,551,558,591,
SU 602,609,648,649,662,672,
Podrozvahové účty 901,902,905,999

•
•
•
•

Místo provedení: Dětské centrum Kyjov, p.o.
Dokladovou inventarizaci všech používaných účtů analytické evidence provede
Jana Hálová, ekonomka zařízení DC Kyjov spolu s :
Dílčí inventarizační komise (DIK) č. 2:
Předseda DIK: ………………………………… Jana Hálová
Člen DIK: ……………………………………… Eva Nováková
Místo provedení: Dětské centrum Kyjov, p.o.
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Likvidační komise (LK):
Předseda LK: ………………………………… PhDr. Jana Petrášová
Člen LK: ……………………………………… Jana Hálová
Člen LK: ……………………………………… Eva Nováková
Likvidační komise posoudí a podá návrh na vyřazení majetku z evidence a jeho odprodeji či fyzické likvidaci,
který je při inventuře označen jako poškozený, zastaralý, nefunkční či nevyužitý. Dále sepíše likvidační
protokol, na základě kterého se tento majetek zlikviduje a z evidence vyřadí.

30.11.2018
V Kyjově dne ……………………….

………………………………….
Ředitelka p.o.,vedoucí účetní jednotky

Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace
k 31.12.2018
Provedena v Krůček Kyjov – centrum zdravotních služeb pro děti, p. o., Strážovská
965/2, 697 01 Kyjov,
IČ 47377445
Na základě příkazu ředitele číslo 1/2018 ze dne 30.11.2018 proběhla řádná inventarizace majetku
zásob, pokladní hotovosti, cenin, pohledávek, závazků, fondů, podrozvahové evidence k 31.12.2018
v centru Krůček Kyjov, p. o., Strážovská 965/2, 697 01 Kyjov,
IČ 47377445
s tímto výsledkem:
Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších platných předpisů, a vyhlášky č. 410/2009 Sb.,(369/2015 Sb.) kterou se provádějí některá
ustanovení výše uvedeného zákona, pro některé vybrané účetní jednotky, vyhláškou č. 270/2010 Sb.,
o inventarizaci majetku a závazků a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní
jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (369/2015 Sb.)
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-Veškerý inventarizovaný majetek byl fyzicky spočítán, zvážen, přeměřen, odsouhlasen.
-Dokladově zkontrolováno.
-Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly, fyzický stav souhlasí se stavem účetním.
-Nebyly vyčísleny žádné inventarizační rozdíly k zúčtování.
-Žádné nedostatky ani závady při inventarizaci zjištěny nebyly.
Byla jmenována: Ústřední inventarizační komise ve složení:
Předseda: PhDr. Jana Petrášová
Členové: Bc. Eva Nováková, Jana Hálová
Byla jmenována: Dílčí inventarizační komise č. 1 ve složení:
Předseda: Jana Hálová
Členové: Bc. Eva Nováková, Mgr. Zuzana Hrbotická

Byla jmenována: Dílčí inventarizační komise č. 2 ve složení:
Předseda: Jana Hálová
Členové: Bc. Eva Nováková, Ludmila Lužová
Byla jmenována: Likvidační komise ve složení:
Předseda: PhDr. Jana Petrášová
Členové: Jana Hálová, Bc. Eva Nováková
Členové inventarizačních komisí byli proškoleni z práv a povinností dne 4.12.2018
Inventarizace/fyzická/ byla zahájena dne 27.12.2018 a ukončena dne 31.12.2018
Součástí inventarizační zprávy jsou:
• Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci
• Inventurní soupisy fyzické i dokladové inventury
• Inventurní závěry
• Zjištěné zúčtovatelné a inventarizační rozdíly
• Nedostatky a závady zjištěné při inventarizaci
•
Průběh provedení a výsledek inventarizace a způsob vypořádání zúčtovatelných rozdílů byl
schválen ředitelkou p. o. PhDr. Janou Petrášovou, dne 31.1.2019

V Kyjově, dne 31.1.2019
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