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1 Název a sídlo organizace 
 

Název: Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice 

Sídlo: Česká Skalice, Riegrova 837, PSČ 552 03 

IČ: 711 93 952 

Zřizovatel: Královéhradecký kraj 

Právní forma: příspěvková organizace 

Telefon: 491 401 888 

Fax: 491 401 881 

Web: http://www.dduspcskalice.cz/ 

Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, 

vložce číslo 847. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.dduspcskalice.cz/


Výroční zpráva 2007  4 (celkem 25) 

 

2 Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 
 

 

2.1  Vznik organizace, její poslání, cíle a principy 

 

Příspěvková organizace Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice, jejímž 

zřizovatelem je Královéhradecký kraj, vznikla ke dni 1.1.2004 na základě Zřizovací listiny 

vydané Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje č.j. 24670/SV/2003 ze dne 6.11.2003.  

Posláním organizace je zajištění důstojného a bezpečného života seniorům a dospělým 

mentálně postiženým ženám, poskytování  takové podpory a pomoci, aby mohli i nadále vést 

plnohodnotný a kvalitní život jako jejich vrstevníci. 

Cíle organizace vychází z jejího poslání - poskytování kvalitní sociální služby, která 

bude „šitá na míru“ jejím uživatelům, podpora  udržení schopností uživatelů, vytvoření 

příjemného „domácího“ prostředí, podpora udržení kontaktu s rodinou a blízkými, možnost 

využití místních institucí a zajištění bezpečí pro uživatele služby. 

Principem sociální služby poskytované prostřednictvím našeho zařízení je zachování 

lidské důstojnosti uživatelů. Pomoc vychází z individuálních potřeb jednotlivých uživatelů a 

je poskytována tak, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních 

svobod. 

 

 

2.2  Hlavní účel a předmět činnosti organizace 

 

Hlavním účelem a předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb 

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a 

vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice je registrován na základě 

rozhodnutí  Krajského  úřadu  Královéhradeckého  kraje  č.j. 10525/SV/2007/Gr/SOCRE/74-2  

k poskytování dvou sociálních služeb - domovy pro seniory 

                                                             - domovy  pro osoby se zdravotním postižením 

 

Dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákon), se v domovech pro seniory poskytují pobytové služby osobám, které mají 

sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc 

jiné fyzické osoby. 

 

Jedná se o poskytování těchto základních činností: 

- poskytnutí ubytování, 

- poskytnutí stravy, 

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

- sociálně terapeutické činnosti, 

- aktivizační činnosti, 

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 

 

Dle § 35 odst. 4 zákona mohou být nad rámec základních činností jako fakultativní 

poskytovány další činnosti. 
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Dle § 36 zákona je poskytovatel sociální služby povinen zajistit osobám, kterým 

poskytuje pobytové služby, zdravotní péči formou zvláštní ambulantní péče.  

 

 

Dle § 48 zákona se v domovech pro osoby se zdravotním postižením poskytují pobytové 

služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž 

situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

 

Jedná se o poskytování těchto základních činností: 

- poskytnutí ubytování, 

- poskytnutí stravy, 

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

- sociálně terapeutické činnosti, 

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 

 

Dle § 35 odst. 4 zákona mohou být nad rámec základních činností jako fakultativní 

poskytovány další činnosti. 

Dle § 36 zákona je poskytovatel sociální služby povinen zajistit osobám, kterým 

poskytuje pobytové služby, zdravotní péči formou zvláštní ambulantní péče.  

 

Dále naše organizace provozuje doplňkovou činnost – pronájem nebytových prostor 

(kadeřnictví, pedikúra, občerstvení), za účelem jejich využití pro uživatele. 

Cílovou skupinu tvoří senioři, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a  sami nejsou 

schopni uspokojovat své potřeby, ani za pomoci rodiny  popřípadě terénních služeb a jejichž 

situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a dospělé mentálně postižené ženy, 

které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a mají sníženou soběstačnost z důvodu 

zdravotního postižení  a  vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby. 

 

 

 2.3  Stručný popis zařízení včetně vybavení 

 

Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice se nachází v kraji Boženy 

Němcové, v kraji bohatých historických a kulturních tradic. Areál leží v klidné části na okraji  

města s krásným výhledem  na přehradní nádrž Rozkoš i blízké Orlické hory. Organizace 

vznikla spojením dvou dříve samostatných zařízení, která patřila pod Okresní centrum 

sociálních služeb Náchod a to Domova důchodců Česká Skalice a Ústavu sociální péče pro 

dospělé mentálně postižené ženy Česká Skalice. 

Domov pro seniory byl uveden do provozu v listopadu roku 2001 a byl postaven jako 

náhrada za Domov důchodců ve Stárkově, který byl vrácen v rámci restituce původním 

majitelům. Domov pro osoby se zdravotním postižením vznikl již v roce 1954 a v letech 

2000-2002 prošel rozsáhlou rekonstrukcí a nově byl otevřen v srpnu roku 2002. Obě budovy 

jsou řešeny celé jako bezbariérové a jsou spolu spojeny venkovním nadzemním spojovacím 

krčkem.  

Uživatelům jsou poskytovány pobytové služby (ubytování, stravování) včetně zdravotní 

a ošetřovatelské péče, rehabilitace, kulturní a rekreační péče. Do domova pro seniory dochází 

2x v týdnu praktický  lékař, do domova pro osoby se zdravotním postižením 1x v týdnu, který 

v případě potřeby navštěvuje uživatele přímo na pokojích. V případě potřeby odborného 

vyšetření se uživatelé odesílají do zdravotnického zařízení a ambulancí za doprovodu 
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ošetřujícího personálu. V rámci rehabilitační činnosti je uživatelům nabízena léčebná tělesná 

výchova, a to jak skupinová tak i individuální, solux, magnetoterapie, atd. 

Zařízení poskytuje celodenní stravování odpovídající věku uživatelů, zásadám 

racionální výživy a také individuálnímu dietnímu režimu uživatele. Stravu tvoří snídaně, 

oběd, večeře a dopolední a odpolední svačina. Diabetikům je poskytována ještě druhá večeře. 

Uživatelé se mohou stravovat podle svého zdravotního stavu a přání buď v jídelnách nebo na 

pokojích. 

 

Kapacita domova pro seniory je 100 lůžek, z toho je: 

- 28 jednolůžkových pokojů 

- 30 dvoulůžkových pokojů 

- 3 čtyřlůžkové pokoje 

 

Všechny pokoje, kromě čtyřlůžkových, jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením 

(WC a sprchový kout) a balkónem. Dále jsou pokoje vybaveny dorozumívacím zařízením 

pacient – sestra a na všech podlažích je několik respirií  (odpočinkových koutů) se sedacími 

soupravami a televizory. Součástí budovy domova důchodců je i rehabilitace, kadeřnictví a 

pedikúra, občerstvení a kuchyň, která slouží pro obě zařízení.  

 

Kapacita domova pro osoby se zdravotním postižením je 57 lůžek, z toho: 

- 4 jednolůžkové pokoje 

- 10 dvoulůžkových pokojů 

- 11 třílůžkových pokojů 

 

Jednotlivé pokoje nejsou vybaveny sociálním zařízením, to je společné. Jinak zde mají 

uživatelky k dispozici čítárnu, šicí dílnu, tělocvičnu, hudební místnost a v létě venkovní bazén 

a zahradní altán. V ústavu je pouze výdejna stravy, jídlo je sem dováženo nadzemním 

spojovacím krčkem z budovy domova pro seniory. Obě zařízení  mají samostatné prádelny. 

 

 

2.4  Kapacita zařízení a základní údaje o uživatelích 

 

Celková kapacita Domova důchodců a Ústavu sociální péče Česká Skalice je 157 lůžek 

(100 lůžek v domově pro seniory, 57 lůžek v domově pro osoby se zdravotním postižením).  

 

Využití kapacity (obložnost) v roce 2007 činila za celou organizaci 99,63 %. 

- z toho za domov pro seniory činila  99,35 %, 

- z toho za domov pro osoby se zdravotním postižením činila 99,90 %. 

 
 
 
Přehled o kapacitě a počtech uživatelů: 

 domov pro seniory domov pro osoby se 
zdravotním postižením 

 muži ženy celkem ženy celkem 

kapacita zařízení k 31.12.2007 - - 100 57 

průměrný počet uživatelů v roce - - 99,35 56,95 

počet uživatelů k 31.12.2007 36 62 98 57 

uživatelé přijatí v roce 2007 8 8 16 1 

               propuštění v roce 2007 0 0 0 0 

               zemřelí v roce 2007 8 10 18 1 
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Vývoj věkového složení 
uživatelů za období 2004-2007 

                  

  domov pro seniory   
domov pro osoby se zdravotním 
postižením 

  2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 

věk 27-65 let 7 6 6 6 48 48 48 49 

věk 66-85 let 70 66 71 62 7 6 9 8 

věk nad 85 let 22 27 23 30 0 0 0 0 

prům. věk uživatelů 79,8 80,8 81,0 82,0 51,8 52,5 54,0 54,6 
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Uživatelé s přiznaným příspěvkem na péči (PnP) k 31.12.2007  

      

  
domov pro 
seniory 

domov pro osoby se 
zdravotním postižením 

   

bez příspěvku na péči 7 0    

I. stupeň 20 0    

II. stupeň 22 4    

III.stupeň 25 34    

IV. stupeň 24 19    

celkový počet uživatelů k 31.12.2007 98 57    
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2.5  Přehled realizovaných akcí pro uživatele 

 

Přehled realizovaných akcí konaných pro uživatele  za rok 2007 je rozdílný co do počtu, 

ale i co do obsahu vzhledem k odlišným cílovým skupinám obou zařízení a je uveden 

v příloze č. 5 a  6 této zprávy. 

V domově pro seniory se pořádala celá řada výletů, z nichž alespoň jmenujme výlet za 

nákupy do sousedního Polska, výlet do Ratibořic s prohlídkou rozkvetlého parku a celá řada 

přednášek a besed s odborníky. 

Mezi velice úspěšné akce pořádané domovem pro osoby se zdravotním postižením patří 

pořádání velikonoční a vánoční výstavky prací klientek, výlet do zoologické zahrady ve 

Dvoře Králové nad Labem. 

Mezi již tradiční akce patří pořádání štědrovečerní večeře a to jak v domově pro seniory, 

tak i v domově pro osoby se zdravotním postižením, kdy se sejdou zaměstnanci a uživatelé a 

společně povečeří a oslaví vánoční svátky. 

 

 

 

3 Plnění úkolů v personální oblasti 

 
3.1 Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období 

 

Struktura zaměstnanců Počty zaměstnanců 

k 31.12.2007  

(fyzické osoby) 

THP (včetně technických pracovníků) 7 

Střední zdravotnický personál 

+ fyzioterapeuté 

20 

Pracovníci sociální péče 23 

Instruktoři sociální péče 4 

Sociální pracovníci 4 

Zaměstnanci převážně manuálně 

pracující  (kuchařky, pradleny, uklízečky) 

24 

Celkem 82 

 

- evidenční počet zaměstnanců (fyzické osoby) k 31.12.2007 činil 82 

- průměrný  přepočtený počet zaměstnanců činil 78,3  

 

 

Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2007 

 

 celkem 

průměrný hrubý měsíční plat 16.364,-- 

 

 

 

Částka vyplacených OON za rok 2007 činila: 19.000,-- Kč. 
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Vývoj průměrného měsíčního platu v Kč 
za období 2004-2007     

         
 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

3.2  Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období 

 

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2007 

 

 Počet 

nástupy 16 

odchody 15 

 

Přírůstky zaměstnanců: 

Celkem za rok 2007 bylo uzavřeno 16 nových pracovních poměrů. 

 

Úbytky zaměstnanců: 

Ukončeno bylo 15 pracovních poměrů z toho: 

odchod do invalidního důchodu - 1 

rozvázání pracovního poměru dohodou - 5 

         rozvázání pracovního poměru zrušením ve zkušební době – 3 

         rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance – 5 

         ukončení pracovního poměru na dobu určitou - 1 

 



Výroční zpráva 2007  11 (celkem 25) 

Ve sledovaném roce bylo z řad zaměstnanců nahlášeno 42 případů pracovní 

neschopnosti, z toho bylo: 

- 40 pro nemoc 

-   1 pro pracovní úraz 

-   1 pro nepracovní úraz 

 

Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti byl 1991 dnů, z toho: 

- 1827 pro nemoc 

-     43 pro pracovní úraz 

-   121 pro nepracovní úraz 

 

 

3.3 Další personální údaje 

 
Procento nemocnosti v poměru k ročnímu fondu pracovní doby 
za období 2004-2007    
         

         

         

         

         

         

         
 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31.12.2007   

       

věk muži ženy celkem muži ženy celkem 

do 20 let 0 0 0 0% 0% 0% 

21-30 let 2 10 12 2,4% 12,2% 14,6% 

31-40 let 0 20 20 0% 24,4% 24,4% 

41-50 let 2 27 29 2,4% 32,9% 35,4% 

51-60 let 1 17 18 1,2% 20,7% 22% 

61 let a více 0 3 3 0% 3,7% 3,7% 

celkem 5 77 82 6,1% 93,9% 100% 
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Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31.12.2007   

       

vzdělání muži ženy celkem muži ženy celkem 

základní 0 8 8 0% 9,8% 9,8% 

střední 0 1 1 0% 1,2% 1,2% 

střední vzdělání s výučním listem 4 34 38 4,9% 41,5% 46,4% 

střední vzdělání s maturiou 1 32 33 1,2% 39% 40,2% 

vysokoškolské 0 2 2 0% 2,4% 2,4% 

celkem 5 77 82 6,1% 93,9% 100,0% 
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Trvání pracovního poměru zaměstnanců - stav k 31.12.2007 

       

délka pracovního poměru muži ženy celkem muži ženy celkem 

do 5 let 1 30 31 1% 37% 38% 

do 10 let 3 29 32 3,7% 35,4% 39,1% 

do 15 let 1 6 7 1% 7,3% 8,5% 

do 20 let 0 4 4 0% 4,9% 4,9% 

nad 20 let 0 8 8 0% 9,8% 10% 

celkem 5 77 82 6,1% 93,9% 100% 

       
       
 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

3.4  Vzdělávání zaměstnanců 

Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice se zapojil do projektu 

realizovaného Královéhradeckým krajem „Vzděláváním poskytovatelů sociálních služeb 

v zavádění standardů kvality sociálních služeb k funkční a efektivní Síti sociálních služeb 

Královéhradeckého kraje.“ 

Cílem tohoto projektu je podpora rozvoje kvality poskytovaných služeb a příprava na 

proces ověřování této kvality formou inspekcí kvality sociálních služeb. 

Naše zařízení v rámci tohoto projektu prošlo jak sebehodnotícím procesem s následnou 

konzultací, tak i evaluací. 

Dne 23.7.2007 převzala ředitelka Zuzana Holická osvědčení o úspěšném absolvování 

procesu evaluace – završení procesu zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe. 
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Jsme si plně vědomi, že vzdělávání zaměstnanců přispívá k dokonalejšímu zvládnutí 

nároků, které jsou kladeny na pomáhající profese, ke kompetentnějšímu přístupu ze strany 

zaměstnanců, ke zvyšování kvality poskytovaných služeb a v neposlední řadě i ke splnění 

podmínek, které na nás, jako poskytovatele sociálních služeb, jsou kladeny v souladu 

s účinností nového zákona o sociálních službách. 

Vedoucí pracovníci se zúčastnili dlouhodobějšího výcviku – Vzdělávání vedoucích 

pracovníků  v rozsahu 120 hodin, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a 

státním rozpočtem České republiky a byl zaměřen především na zvyšování kvality řízení 

v organizaci, rozvoj týmové práce, zvyšování kvality odborné práce. 

Všichni pracovníci sociální péče k 31.12.2007 splňovali podmínky odborné způsobilosti 

podle § 116 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Patnáct pracovníků sociální péče, kteří neměli potřebnou odbornou způsobilost v průběhu 

roku 2007 absolvovalo akreditovaný kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 

rozsahu 150 výukových hodin. 

Zaměstnanci ekonomického a stravovacího úseku se podle potřeby také zúčastňují 

odborných seminářů tak, aby profesně zabezpečili chod svého úseku a celého domova. 

 

4 Plnění úkolů v oblasti hospodaření 

4.1  Výnosy a náklady organizace za rok 2007 

Příjmy celkem  v tis. Kč   38.795 

 z toho tržby od uživatelů  25.432 

            příspěvek zřizovatele    1.926 

           dotace MPSV     7.829 

            úhrady ZP     2.841 

 

Náklady celkem v tis. Kč   38.529 

Hospodářský výsledek v tis. Kč       266 

 

 
Podíl jednotlivých tržeb v % na celkových výnosech organizace za rok 2007  
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4.2  Informace o stavu cenin 

 

Na účtu 263 -  Ceniny jsou vedeny poštovní známky se zůstatkem k 31.12.2007  441,-- Kč. 

 

 

4.3  Závazné ukazatele 

4.3.1 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů na rok 2007 (v tis. Kč) 

 

Ukazatel Rozpočet Skutečnost 

schválený po změnách 

Příspěvek na provoz 460,2 1 925,7 1 925,7 

Odvod z investičního fondu 1.925,7 1 925,7 1 925,7 

 

 

Příspěvek na provoz byl navýšen o 1 465,5 tis. Kč na základě nedostatečného pokrytí  

odpisů z nemovitého majetku zřizovatele (do výše odvodu z IF). 

Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele byl splněn dle stanoveného závazného 

ukazatele. 

 

4.4 Investice 

4.4.1 Informace  o investičních akcích v roce 2007 

 

Dotace z Fondu reprodukce kraje: 

V loňském roce nám byla poskytnuta investiční dotace z Fondu reprodukce kraje na akce, 

které byly započaty i ukončeny v roce 2007. Jednalo se o: 

 

- nákup myčky nádobí – 2 ks      192 185,00 Kč 

- nákup zdravotnické techniky     278 985,00 Kč 

Celkem poskytnutí investiční dotace za rok 2007   471 170,00 Kč 

 

Použití Investičního fondu PO: 

- nákup a zapojení průmyslového sušiče prádla 134 913,10 Kč 

- nákup a zapojení vysokoobrátkové průmyslové pračky 298 779,00 Kč 

- stavební úpravy prádelny  (zhodnocení budovy) 53 807,00 Kč 

Celkem použití vlastního investičního fondu 487 499,10 Kč 

 

 

Myčky nádobí byly zakoupeny na výměnu za již velmi opotřebené myčky umístěné ve 

výdejnách stravy na jednotlivých odděleních domova pro seniory, jejichž opravy byly značně 

nákladné. Přístroje zdravotnické techniky pro rehabilitační cvičení a léčebné postupy zajistí 

zkvalitnění péče o klienty, udržení a zlepšení jejich kondice. 

 

Průmyslový sušič prádla a vysokoobrátková pračka byly dokoupeny do prádelny 

v budově DD a tím došlo k omezení převozu prádla mezi budovami a úspoře času pracovníků 

prádelny. V rámci přípravy na přechod na tekuté prací prášky v prádelně domova důchodců 

došlo ke stavebním úpravám. Bylo nutno vybudovat prostor pro ukládání sudů s tekutými 

pracími prášky včetně osvětlení tohoto prostoru a další stavební práce byly spojené 

s umístěním nové pračky. 
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5 Autoprovoz 
5.1 Počty ujetých kilometrů, spotřeba a průměrná spotřeba podle jednotlivých vozidel 

 

 Počet ujetých km Celková spotřeba Průměrná spotřeba l/100 km 

FÁBIE 

NAK 59-34 

4 563,00 315,09 6,91 

FELICIE 

NAJ 07-59 

8 836,00 729,53 8,25 

FELICIE 

NAH 35-30 

1 783,00 181,88 10,20 

OPEL VIVARO 

COMBI-9 

1H9 5377  

3 216,00 235,56 7,32 

 

5.2 Využití vozidel, opravy, vybavení 

 

Osobní automobil Fabia je hlavně využíván na služební cesty zaměstnanců spojené se 

školením a na jednání se zřizovatelem. 

Obě vozidla Felicie jsou již účetně odepsána a prošla velkým zatížením v době 

rekonstrukce ústavu sociální péče, kdy se jimi  po dobu dvou let převáželi jednak zaměstnanci 

a jednak strava pro klientky. Vozidla jsou používána převážně k jízdě po městě v rámci 

zajištění běžného provozu zařízení (nákupy, léky, apod.) 

Automobil Opel Vivaro je využíván především na dopravu našich uživatelů na různé 

společenské a sportovní akce a výlety po okolí. 

 
 

6  Kontrolní činnost 
 

Cílem vnitřního kontrolního systému je dodržování právních předpisů a v souladu s nimi 

hospodaření s veřejnými finančními prostředky, zajištění hospodárného, efektivního a 

účelného výkonu činností zabezpečovaných vlastním zařízením, vyhodnocování a 

minimalizování provozních, finančních a případných dalších rizik vyplývajících z provozu 

organizace. Vnitřní kontrolní systém obsahuje průběžné sledování účetních operací při 

hospodaření s veřejnými prostředky, ty jsou předem projednány a odsouhlaseny příkazcem 

operací, správcem rozpočtu a hlavní účetní. 

V rámci poskytnutí neinvestiční dotace od MPSV ČR na rok 2007 byl proveden audit 

vyúčtování této neinvestiční dotace nezávislým auditorem.  

 

 

6.1 Roční plán  kontrolní činnosti prováděné organizací  

 

Další okruhy kontrolovaných činností: 

- kontrola pokladen a cenin 

- následná kontrola inventarizace 

- kontrola v oblasti mezd a docházky 

- kontrola hygienických předpisů, rozpisu služeb a vedení zdravotnické dokumentace 

- namátková kontrola skladů a jakosti potravin  

- kontrola vybavení lékárniček  včetně služebních aut 

- kontrola rozhodnutí a správnosti podkladů k úhradám klientů 

- celková kontrola oddělení 
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6.2 Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti prováděné organizací  

V rámci vnitřní kontrolní činnosti organizace nebyly zjištěny závažné nedostatky a proto 

nebylo přikročeno k nápravným opatřením. 

 

 

7 Informace o výsledku inventarizace majetku 
 

7.1 Popis průběhu, organizace a zabezpečení inventarizace majetku a závazků 

Příkazem ředitele č. 1/2007 ze dne 24. října 2007 byl vydán pokyn k provedení 

inventarizace veškerého majetku Domova důchodců a Ústavu sociální péče Česká Skalice 

k datu 31.12.2007. K provedení inventarizace byla jmenována hlavní inventarizační komise, 

dílčí inventarizační komise dle okruhu inventarizovaných oblastí členěných podle účtu a 

názvu majetku a stanoven termín začátku a ukončení inventarizace.  

Dílčí inventarizační komise provedly dle příkazu ředitele jednotlivé inventury fyzické i 

dokladové a výsledky uvedly do inventarizačních zápisů. Zápisy s výsledky inventur byly 

k termínu 12.1.2008 předány předsedovi hlavní inventarizační komise. Hlavní inventarizační 

komise následně vyhodnotila výsledky dílčích inventarizačních komisí . 

 

 

7.2 Vyčíslení inventarizačních rozdílů 

Nebyly zjištěny inventurní rozdíly. 

 

 

8 Poděkování sponzorům 
 

Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice děkuje všem svým sponzorům, 

kteří přispěli k podpoře našich aktivit. 

 

8.1 Sponzoři, kteří přispěli v roce 2007 finančně nebo věcnými dary 

 

BEAS, a.s., Hradec Králové 

BETA, s.r.o., Jaroměř 

David Novotný, Náchod 

Dana Kožená, Česká Skalice 

Ing. Jiří Macháně, Přibyslav 

Ing. Josef Bureš, Horní Rybníky 

LÉKÁRNA U ZLATÉHO HADA, Mgr. Ivana Mejstříková, Česká Skalice 

Lesy České republiky, s.p. 

LINET spol. s r.o., Želevčice 

Lubomír Kábrt, ovoce-zelenina, Libňatov 

Michal Ulrich, Česká Skalice 

Pavel Umlauf, Hronov 

Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. 

Pivovar Náchod a.s. 

Václav Uhlíř, Praha 

VIA – NM s.r.o., Velké Poříčí 

ZEPO Bohuslavice, a.s. 
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Poděkování patří také všem uvedeným i nejmenovaným dárcům, spolupracovníkům, 

dobrovolníkům, zaměstnancům, kteří věnují svůj volný čas, ale i část svého srdce našim 

klientům a všem, kteří nám pomáhají. 
  

 

 

9 Přílohy 
 

Příloha č.1 Seznam kulturních akcí za rok 2007 pořádaných v domově pro seniory 

Příloha č.2 Seznam kulturních akcí za rok 2007 pořádaných v domově pro osoby se  

 zdravotním postižením              
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Příloha č. 1 
 

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ ZA ROK 2007 
 
 

 

MĚSÍC KONÁNÍ AKCE NÁZEV AKCE 

L E D E N 
 

 

 

 

 

 

Začátkem roku probíhají volby do „Výboru 

obyvatel“ a  „Stravovací komise“ – klienti 

mohou prostřednictvím zvolených zástupců 

vyjádřit své problémy a připomínky 

v zařízení. 

Novoroční kuželkářská soutěž domov 

důchodců proti ústavu sociální péče. 

Filmový klub. 

Vzpomínkové posezení u kroniky domova 

důchodců. 

Vědomostní soutěž – „Řekni slovo na 

začáteční písmeno“. 

Společné uklízení vánoční výzdoby a loučení 

se s loňskými vánocemi. 

 

 

 

 

Ú N O R 
 

 

Komorní koncert v Malé Skalici. 

Poslech nahrávek českých klasiků. 

Posezení a oslava kulatých narozenin klienty 

v domově důchodců. 

Společné učení zvládání technik modelování 

z hlíny. 

 

 

 

 

 

 

 

B Ř E Z E N 
 

Společné pečení jablečného závinu. 

Taneční „Josefovská zábava“. 

Prohlídka velikonoční výstavy v Domově 

důchodců v Polici nad Metují.  

Jarní pásmo písniček v podání dětí 

z mateřské školy. 

Prohlídka velikonoční výstavy v Domově 

důchodců Justynka v Hronově. 

Posezení a oslava kulatých narozenin klienty 

v domově důchodců. 

Filmový klub. 

 

 

 

 

D U B E N 
 

 

Nákupní výlet do Polska. 

Prohlídka velikonoční výstavy Ústavu 

sociální péče Česká Skalice. 

Společná výroba májky. 

Slavnostní vztyčení májky a grilování klobás 

u altánku za budovou domova důchodců. 

Tradiční pálení čarodějnic a opékání párků. 
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 „Jarní úklid“ (zametání chodníčků, pletí 

záhonků apod.) 

Společná jarní výzdoba prostor zařízení. 

Tvorba velikonočních přáníček. 

 

 

 

 

 

 

 

 

K V Ě T E N 

Pásmo písniček, říkanek a scének v podání 

dětí z mateřské školy ke Dni matek. 

Vycházky do města (nákupy, posezení 

v cukrárně, apod.) 

Vyjížďka do Ratibořic, prohlídky 

rozkvetlého parku. 

Poslech nahrávek klasiků české literatury. 

Glazurování a vypalování vytvořené 

keramiky. 

Arteterapie (malování dle předlohy). 

Canisterapie (návštěva skupinky 

dobrovolníků s vycvičenými psy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č E R V E N 
 

 

 

Oživlé postavičky v Ratibořicích. 

„Sportovní hry“ v Domově důchodců 

v Polici nad Metují. 

Zahájení „Křížovkářské soutěže“. 

Filmový klub. 

Výlet do Polského pohraničí. 

Canisterapie (návštěva skupinky 

dobrovolníků s vycvičenými psy). 

Kulinářský kroužek (pečení lívanců 

s tvarohovou náplní). 

Procházky po okolí. 

Okružní výlet po přehradní nádrži Rozkoš. 

 

 

Č E R V E N E C 

Vernisáž keramiky – flétnový koncert. 

Grilování kuřecích plátků a altánku za 

budovou domova důchodců. 

Kulinářský kroužek (pečení bramboráků). 

Filmový klub. 

Procházky po okolí. 

 

 

 

 

 

 

S R P E N 

Zádušní mše za zesnulého dlouholetého 

klienta domova důchodců. 

Všelidová pouť v Domově důchodců v Malé 

Čermné. 

Výlet do Pardubic – návštěva „Perníkové 

chaloupky“.  

Vycházky do města (nákupy, posezení 

v cukrárně, apod.) 
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Kulinářský kroužek (pečení skořicových 

placiček s jablky). 

Filmový klub. 

Práce s keramikou – glazurování. 

 

 

 

 

Z Á Ř Í 
 

Výstava šlechtěných květin v Malé Skalici. 

Okružní výlet po České Skalici – prohlídka 

nového obchvatu. 

První z řady přednášek a besed na téma: 

„Zdravý životní styl“. 

Arteterapie (malování portrétů). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ř Í J E N 
 

Vystoupení pořádané ke „Dni seniorů“ 

(pásmo písniček a povídání). 

„Den otevřených dveří v Domově 

důchodců a Ústavu sociální péče Česká 

Skalice“ a přátelské posezení s rodinami 

klientů. 

Výlet do Polska. 

Přednáška na téma: „Výživa a pitný režim 

ve stáří“. 

Tradiční ples v Domově důchodců 

v Náchodě. 

Přednáška na téma: „Komunikace v rodině 

a blízkém okolí“. 

Výlet do Trutnova a Žacléře s návštěvou 

restaurace. 

Nákup smuteční výzdoby na hroby 

(„Dušičky“). 

 

 

 

 

 

 

 

L I S T O P A D 
 

Filmový klub. 

Kuželkářská soutěž domov důchodců proti 

ústavu sociální péče. 

Vyhodnocení „Křížovkářské soutěže“. 

Nákupy v supermarketu Kaufland 

v Náchodě. 

Návštěva místní restaurace.  

Přednáška na téma: „Mezilidské vztahy a 

doteková terapie“. 

Vyhlášení soutěže: „Sportujeme v každém 

věku“ – závody na rotopedu. 

 

 

P R O S I N E C 
 

 

 

 

 

 

 

Filmový klub. 

„Mikulášská zábava“ – návštěva čerta a 

Mikuláše. 

Vánoční koncerty dětí z mateřské školy. 

Vyhlášení výsledků a předání cen všem 

účastníkům závodů na rotopedu. 

Výroba vánočních přání. 

Společné vánoční  vyzdobení budovy 

domova důchodců. 
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Vánoční koncerty dětí ze základní školy. 

Zadělávání těsta a pečení vánočních 

perníčků. 

Večerní výlet vánočně vyzdobeným městem 

s návštěvou restaurace. 

Zdobení perníčků. 

Společná štědrovečerní večeře a vánočním 

flétnovým koncertem. 

Vánoční bohoslužba v kapli budovy domova 

důchodců. 

Slavnostní otevření „Internetového 

koutku“. 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Zdeňka Huďová, sociální pracovnice 

Dne: 3.1.2008 
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Příloha č. 2 
 

 

SEZNAM KULTURNÍCH AKCÍ ZA ROK 2007 

 
datum konání 

akce 

název akce pořadatel 

LEDEN   

1. 1. 2007 Ohňostroj na Nový Rok – náměstí Česká Skalice Město Česká Skalice  

17. 1. 2007 Koncert Edity Adlerové v kostele Nanebevzetí 

Panny Marie v České Skalice 

agentura Davida Novotného 

 4. 1.  2007 

11. 1. 2007 

25. 1. 2007 

Arteterapie pod vedením pana Štorkána  Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice 

ÚNOR   

13. 2. 20067 Valentýnský ples ve Svitavách 

 

Domov na rozcestí Svitavy  

BŘEZEN   

1. 3. 2007 Společenský ples ve Velkém Meziříčí  ÚSP Opočno 

8. 3. 2007  Vila Čerych – poděkování a slavnostní předání 

cen dobrovolníkům, Česká Skalice 

Vila Čerych 

19. 3. 2007  Matějská pouť, Praha, odpoledne pro zdravotně 

postižené 

Incheba Praha 

20. 3. 2007 Velikonoční výstava prací klientů domova 

důchodců v Polici nad Metují 

Domov důchodců Police 

nad Metují 

20. 3. 2007  Josefovská zábava – taneční odpoledne ve 

společenském sále v budově domova důchodců 

Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice 

29. 3. 2007 Pomlázkové posezení  Červený Kostelec – taneční 

zábava  

ZVŠ Červený  Kostelec 

DUBEN   

3. – 4. 4. 

2007   

Velikonoční výstava prací klientek ústavu sociální 

péče v České Skalici 

Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice 

12. 4. 2007  Canisterapie – Cantes Náchodsko  Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice 

20. 4. 2007 Divadlo „Taneček přes dvě pekla“ Ochotníci z Červeného 

Kostelce  

26. 4. 2007  Pálení Čarodějnic – opékání buřtů, společenské 

odpoledne 

Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice 

KVĚTEN   

5. 5. 2007 Turistický pochod „Babička“, Havlovice – Malé 

Svatoňovice 

Klub turistů České 

Republiky  

6. 5. 2007 Rýzmburský oříšek – výstava psů na Rýzmburku Kynologické centrum 

Sultán  

10. 5. 2007  Paleta – výtvarná soutěž, Solnice ÚSP Domečky Rychnov n 

Kněžnou + ÚSP Kvasiny  

15. 5. 2007  Agility – cvičení psů, přehlídka poslušnosti, 

Rýzmburk 

Kynologické centrum 

Sultán, Rýzmburk  

17. 5. 2007  Návštěva Zoologické zahrady ve Dvoře Králové 

nad Labem 

Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice 
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20. 5. 2007 Vila Čerych – poděkování a slavnostní předání 

cen dobrovolníkům, Česká Skalice 

Vila Čerych 

22. 5.  2007  Vystoupení dětí z mateřské školy Větrník Červený 

Kostelec  

MŠ Větrník + Domov 

důchodců a Ústav sociální 

péče Česká Skalice 

29. 5. 2007  Májový Rej – Taneční odpoledne  PMPS Trutnov  

ČERVEN   

6. 6. 2007  Oživlé postavy v Ratibořicích NKPSZ Ratibořice 

7. 6. 2007  Sportovní odpoledne, Nové Město nad Metují, 

stadion Generála Klapálka 

Nona Nové Město nad 

Metují 

12. 6. 2007 Hry seniorů, Police nad Metují  

 

domov důchodců Police nad 

Metují 

25. – 26. 6. 

2007  

Dvoudenní výlet Liberecko (Ještěd, Hrubá Skála, 

Sychrov) 

Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice 

ČERVENEC   

14. 7. 2006 Českoskalické kramaření, Česká Skalice Bájo, Česká Skalice  

27. – 29. 7. 

2007 

Tropická pouť, zábavné dny s poutí a tancem Restaurace Tropical, p. 

Michal Ulrych  

28. 7. 2007 Svatoanenské slavnosti Žireč – výstava a 

společenské odpoledne 

Dům Svatého Josefa v Žirči 

31. 7. 2007 Duo Petráš – zábavné vystoupení na odpoledne Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice 

SRPEN   

10. 8. 2007 Noční prohlídky – Karneval na dvoře vévody 

Barona – zámek Ratibořice  

NKPSZ Ratibořice  

16. 8. 2007 Návštěva Zoologické zahrady Praha Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice 

ZÁŘÍ   

1. 9. 2007  Čarodějnický den – zábavně-sportovní odpoledne 

Jaroměř 

Agentura Davida 

Novotného  

1. 9. 2007  Vystoupení operní pěvkyně Virginie Valterové 

v kostele sv. Jakuba v Jaroměři  

Agentura Davida 

Novotného  

11. 9. 2007 Slavnostní odpoledne k příležitosti výročí 

existence domova důchodců v Polici nad Metují 

Domov důchodců Police 

nad Metují  

14. 9. 2007 Krakonošova zahrada, Markoušovice ÚSP Markoušovice  

16. 9. 2007 Muzikál Angelika, Praha Agentura Davida 

Novotného  

17. – 23. 9. 

2007  

Turčianské Teplice , Slovenská republika – 

pobytový zájezd termální lázně 

Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice 

ŘÍJEN   

8. 10. 2007 4. Podzimní ples, Praha  

+ 

Matějská pouť, Praha, odpoledne pro zdravotně 

postižené 

ÚSP Červený Hrádek  

 

Incheba, Praha 

9. 10. 2007 Den otevřených dveří v Domově důchodců a 

Ústavu sociální péče Česká Skalice 

Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice 

18. 10. 2007 Polsko – Kudowa Zdroj – nákupní výlet Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice 

LISTOPAD   

1. 11. 2007 Návštěva hrobů příbuzných klientek  Domov důchodců a Ústav 



Výroční zpráva 2007  25 (celkem 25) 

sociální péče Česká Skalice  

5. -  9. 11. 

2007  

Pobytový zájezd Orlické Hory – Sněžné v Orl. 

Horách 

Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice 

30. 11. 2007  Den otevřených dveří vila Čerych IC města Česká Skalice  + 

vila Čerych  

PROSINEC   

4. 12. 2007 Mikulášské posezení ve Dvoře Králové nad 

Labem 

PSMŠS Trutnov 

5. 12. 2007  Mikulášská besídka, návštěva čerta a Mikuláše 

s andělem v DD a ÚSP Česká Skalice 

Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice 

6. 12. 2007  Mikulášské posezení v Novém Městě nad Metují  Stacionář Nona Nové Město 

nad Metují 

11. 12. 2007  Vystoupení žáků MŠ Větrník Červený Kostelec MŠ Červený Kostelec  

12. – 13. 12. 

20067 

výstava v ÚSP Česká skalice 

 

Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice 

19. 12. 2007  Štědrý den v ÚSP Česká Skalice, štědrý den pro 

klientky ÚSP 

 

Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice 

21.- 28. 12. 

2007 

Vánoční návštěva u zaměstnanců (pro klientky, 

které nebyly na Vánoce doma) 

 

Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Pešková Světlana, sociální pracovnice 

Dne 3. 1. 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


