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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/
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2 Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 
2.1  Vznik organizace 

 

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.  

Tato zřizovací listina byla nahrazena Zřizovací listinou č.j. 12605/SV/2009/Ta ze dne 

10.9.2009, která nabyla platnosti dnem schválení v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 

s účinností ode dne 1.10.2009. 

 

2.2  Základní účel 

 

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. 

Domov pro seniory poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby. 

Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje pobytové služby ženám se 

zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a 

jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Služby jsou poskytovány v souladu s údaji uvedenými v registru poskytovatelů 

sociálních služeb, který podle zákona č. 108/2006 Sb., vede Krajský úřad Královéhradeckého 

kraje a který služby dále specifikuje. 

 

2.3  Hlavní předmět činnosti  

 

Služba poskytovaná domovem pro seniory v souladu s § 49 zákona č. 108/2006 Sb., 

obsahuje tyto základní činnosti: 

 

- poskytnutí ubytování, 

- poskytnutí stravy, 

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

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

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

- sociálně terapeutické činnosti, 

- aktivizační činnosti, 

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

záležitostí. 

 

Podle § 35 zákona č. 108/2006 Sb., mohou být při poskytování sociálních služeb 

fakultativně zajišťovány další činnosti, jejichž úhrada, podle § 77 zákona č. 108/2006 Sb., 

může být stanovena v plné výši nákladů na tyto služby. 

Podle § 36 zákona č. 108/2006 Sb., je ošetřovatelská a rehabilitační péče osobám 

umístěným v domově pro seniory poskytována především prostřednictvím zaměstnanců 

zařízení, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního 

právního předpisu. 
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Služba poskytovaná domovem pro osoby se zdravotním postižením  v souladu s § 48 

zákona č. 108/2006 Sb., obsahuje tyto základní činnosti: 

 

- poskytnutí ubytování, 

- poskytnutí stravy, 

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

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

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

- sociálně terapeutické činnosti, 

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

záležitostí. 

 

Podle § 35 zákona č. 108/2006 Sb., mohou být při poskytování sociálních služeb 

fakultativně zajišťovány další činnosti, jejichž úhrada, podle § 77 zákona č. 108/2006 Sb., 

může být stanovena v plné výši nákladů na tyto služby. 

Podle § 36 zákona č. 108/2006 Sb., je ošetřovatelská a rehabilitační péče osobám 

umístěným v domově pro seniory poskytována především prostřednictvím zaměstnanců 

zařízení, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního 

právního předpisu. 

 

Dále naše organizace provozuje doplňkovou činnost – pronájem nebytových prostor 

(kadeřnictví, pedikúra), za účelem jejich využití pro uživatele a provoz kantýny.    

 

 

 2.4  Stručný popis zařízení včetně vybavení 

 

Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice vznikl 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 

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 a jejich přáním, 

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. 

V rámci spolupráce zařízení zajišťuje praxi studentům SOŠS EA v Náchodě a to jak na 

ošetřovatelském úseku, tak i na sociálním úseku. Praxi zde vykonávají i studenti Pedagogické 

fakulty Univerzity v Hradci Králové. 
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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 pro seniory je i rehabilitace, kadeřnictví a 

pedikúra, občerstvení a kuchyň, která slouží pro obě služby. Dále zde byla zřízena kaple, kde 

pravidelně jednou v týdnu probíhají bohoslužby pro uživatele. 

Pro předávání informací a dění v zařízení vydáváme vlastní časopis pod názvem 

„Počteníčko“. 

 

 

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. 

 

 

 

2.5  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 2010 činila za celou organizaci 98,81 %. 

- z toho za domov pro seniory činila  97,78 %, 

- z toho za domov pro osoby se zdravotním postižením činila 99,83 %. 
 
 
 
Přehled o kapacitě a počtech uživatelů: 

 domov pro seniory domov pro osoby se 
zdravotním postižením 

 muži ženy celkem ženy celkem 

kapacita zařízení k 31.12.2010 - - 100 57 

průměrný počet uživatelů v roce - - 97,8 56,9 

počet uživatelů k 31.12.2010 31 66 97 56 

uživatelé přijatí v roce 2010 8 18 26 0 

               propuštění v roce 2010 1 2 3 0 

               zemřelí v roce 2010 8 16 24 1 
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Vývoj věkového složení uživatelů domova pro seniory za období 2004-2010: 

 

  domov pro seniory     
  
  

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

věk 27-65  7 6 6 6 7 4 5 

věk 66-85  70 66 71 62 59 57 49 

věk nad 85  22 27 23 30 34 37 43 

prům. věk 79,8 80,8 81 82 82,6 83,5 83,1 

 

 

 
 

 

Vývoj věkového složení uživatelů domova pro osoby se ZP za období 2004-2010: 

 

 
domov pro osoby se ZP 

  

 
 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

věk 27-65  48 48 48 49 50 50 49 

věk 66-85  7 6 9 8 6 6 6 

věk nad 85  0 0 0 0 1 1 1 

prům. věk 51,8 52,5 54 54,6 54,7 55,5 56,5 

 

 



Roční zpráva 2010  6 (celkem 31) 

Uživatelé domova pro seniory s přiznaným příspěvkem na péči (PnP) k 31.12.2010: 

 

domov pro seniory

bez příspěvku na péči 3

I. stupeň 13

II. stupeň 23

III.stupeň 32

IV. stupeň 26

celkový počet uživatelů k 31.12.2010 97  
 

 
 

Uživatelé domova pro osoby se ZP s přiznaným příspěvkem na péči (PnP) k 31.12.2010: 

 
domov pro osoby 

se ZP

bez příspěvku na péči 0

I. stupeň 0

II. stupeň 3

III.stupeň 33

IV. stupeň 20

celkový počet uživatelů k 31.12.2010 56  
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2.6  Přehled realizovaných akcí pro uživatele 

 

Součástí námi poskytovaných služeb je i zajištění a poskytování aktivizačních činností a 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

Přehled realizovaných akcí konaných pro uživatele  za rok 2010 je uveden v příloze č. 5 

a  č. 6 této zprávy. 

V domově pro seniory (viz. příloha č.5) se pořádala celá řada akcí a výletů. Mezi velmi 

oblíbené mezi uživateli patří návštěvy paní Svobodové z občanského sdružení Tlapky naděje 

a jejich čtyřnohých psích kamarádů.   

Mezi velice úspěšné akce pořádané domovem pro osoby se zdravotním postižením (viz. 

příloha č.6) patří pořádání již tradičních velikonočních a vánočních výstavek prací uživatelek 

nebo návštěva Matějské pouti v Praze. 

Jako každý rok tak i v roce 2010 jsme  pořádali 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. 

 

 
            canisterapie                                                                    canisterapie 

 

                                 

2.7  Kvalita poskytovaných služeb a vzdělávání zaměstnanců 

 

Kvalita námi poskytovaných sociálních služeb je prvořadá a zaměstnanci zařízení si tuto 

skutečnost plně uvědomují. Proto je nutné mít kvalifikovaný personál a přiměřené technické 

vybavení. 

I v roce 2010 jsme pokračovali ve vzdělávání personálu a zvyšování kvality služeb. 

Pokračovali jsme v čerpání konzultační podpory v rámci veřejné zakázky „Zajištění 

individualizované podpory v rozvoji sociálních služeb poskytovatelům služeb 

v Královéhradeckém kraji“ a také v možnosti bezplatného vzdělávání pracovníků v rámci 

realizace projektu „Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území 

Královéhradeckého kraje III“ – jedná se o další (celoživotní) vzdělávání a vzdělávání 

zvyšující klíčové dovednosti pracovníků poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb. 

V roce 2010 obě námi poskytované služby prošly procesem EVALUACE (řízený 

sebehodnotící a vzdělávací proces) se zaměřením na: 

- zvýšení kompetencí účastníků v naplňování standardů kvality sociálních služeb, 

- identifikaci aktuálních vzdělávacích potřeb účastníků v oblasti naplňování standardů 

kvality sociálních služeb, 

- podporu účastníků ve stanovení vhodných postupů a opatření vedoucích ke 

zvyšování kvality v identifikovaných tématech. 
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3 Plnění úkolů v personální oblasti 
 

3.1 Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období, průměrné platové třídy, 

průměrné mzdy za sledované období 

 

Struktura zaměstnanců Počty zaměstnanců 

k 31.12.2010  

(fyzické osoby) 

Průměrná platová 

třída 

THP (včetně technických pracovníků) 7 8,7 

Střední zdravotnický personál 

+ fyzioterapeuté 

21 10 

Pracovníci v sociálních službách 

(přímá obslužná péče) 

30 5 

Pracovníci v sociálních službách 

(zákl. výchovná nepedagogická činnost) 

4 7,8 

Sociální pracovníci 3 8,7 

Zaměstnanci převážně manuálně pracující  

(kuchařky, pradleny, uklízečky) 

23 3 

Celkem 88 6,2 

- evidenční počet zaměstnanců (fyzické osoby) k 31.12.2010 činil 88 

- průměrný  přepočtený počet zaměstnanců činil 85,2  

 

 

 

 

 

Částka vyplacených OON za rok 2010 činila: 23.064,-- Kč. 

 

Vývoj průměrného měsíčního platu v Kč za období 2004-2010: 
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3.2  Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období 

 

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2010 

 

 Počet 

nástupy 6 

odchody 5 

 

Přírůstky zaměstnanců: 

Celkem za rok 2010 bylo uzavřeno 6 nových pracovních poměrů. 

 

Úbytky zaměstnanců: 

Ukončeno bylo 5 pracovních poměrů z toho: 

rozvázání pracovního poměru dohodou - 3 

         rozvázání pracovního poměru zrušením ve zkušební době – 0 

         rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance – 1 

         ukončení pracovního poměru na dobu určitou - 1 

 

Ve sledovaném roce bylo z řad zaměstnanců nahlášeno 21 případů pracovní 

neschopnosti, z toho bylo: 

- 19 pro nemoc 

-   1 pro pracovní úraz 

-   1 pro nepracovní úraz 

 

Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti byl 600 dnů, z toho: 

- 545 pro nemoc 

-   47 pro pracovní úraz 

-     8 pro nepracovní úraz 

 

3.3 Další personální údaje 

 

Procento nemocnosti v poměru k ročnímu fondu pracovní doby 

za období 2004-2010: 
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Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2010 

 

 

 

věk muži ženy celkem muži ženy celkem 

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

21-30 let 2 4 6 52,3% 4,5% 6,8% 

31-40 let 0 18 18 0% 20,4% 20,4% 

41-50 let 0 40 40 0,0% 45,5% 45,5% 

51-60 let 3 19 22 3,4% 21,6% 25,0% 

61 let a více 0 2 2 0% 2,3% 2,3% 

celkem 5 83 88 5,7% 94,3% 100% 
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Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2010 

 

 

 

vzdělání muži ženy celkem muži ženy celkem 

základní 0 7 7 0% 8,0% 8,0% 

střední 0 6 6 0% 6,8% 6,8% 

střední vzdělání s výučním 
listem 4 32 36 4,6% 36,4% 41,0% 

střední vzdělání s maturitou 1 36 37 1,1% 40,9% 42,0% 

vysokoškolské 0 2 2 0% 2,2% 2,2% 

celkem 5 83 88 5,7% 94,3% 100,0% 
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Členění podle délky trvání pracovního poměru zaměstnanců – stav k 31.12.2010 

 

 

 

délka prac. poměru muži ženy celkem muži ženy celkem 

do 5 let 0 34 34 0% 38,6% 38,6% 

do 10 let 4 30 34 4,6% 34,1% 38,7% 

do 15 let 1 7 8 1,1% 8,0% 9,1% 

do 20 let 0 6 6 0% 6,8% 6,8% 

nad 20 let 0 6 6 0% 6,8% 6,8% 

celkem 5 83 88 5,7% 94,3% 100% 
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4 Plnění úkolů v oblasti hospodaření 
 

Hospodaření organizace k 31.12.2010 

 

Organizace hospodařila dle vykázaného hospodářského výsledku ve výsledovce se ziskem  

38.618,36 Kč. 

Organizaci nebyly uloženy žádné sankce ani pokuty a nemá žádné nevymahatelné 

pohledávky. 

 

 

4.1  Výnosy organizace za rok 2010 

4.1.1 Rozpis výnosů dle jednotlivých položek (v tis. Kč) za hlavní činnost  

 

 

Výnosy rok 2010 

 
 

Účet - položka 

Sledované období Minulé období 

Plán Skuteč. 
Rozdíl          

3-2 
% Skuteč. 

Rozdíl 
skuteč.        

3-6 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

602-úhrady-ošetřovné 13 700 13 803 103 101 13 844 -41 99 

602-příspěvek na péči 13 900 14 491 591 104 13 566 925 106 

TRŽBY OD KLIENTU 27 600 28 294 694 102 27 410 884 103 

                

602-úhrady ZP 4 000 4 851 851 121 5 307 -456 91 

602-obědy zaměstnanci 200 211 11 105 201 10 104 

602-pomeje 0 9 9 0 6 3 150 

602-přísp.stravování 111 155 44 139 148 7 104 

OST.TRŽBY - SLUŽBY 4 311 5 226 915 121 5 662 -436 92 

                

609-jiné výnosy  0 5 5 0 0 5 0 

JINÉ VÝNOSY Z VL.VÝK 0 5 5 0 0 5 0 

                

648-čerp.fondu odměn 0 0 0 0 0 0 0 

648-čerpání RF-daň.úsp 12 12 0 100 0 12 0 

648-zúčt.fondů 38 79 41 207 105 -26 75 

ZÚČTOVÁNÍ FONDU 50 91 41 182 105 -14 86 

                

649-ostatní výnosy 0 139 139 0 130 9 106 

OSTATNÍ VÝNOSY 0 139 139 0 130 9 106 

                

662-úroky přijaté 0 67 67 0 80 -13 83 

ÚROKY 0 67 67 0 80 -13 83 

                

672-provozní dotace 8 560 8 560 0 100 2 557 6 003 334 

671-dotace MPSV 5 900 5 900 0 100 9 242 -3 342 63 

DOTACE NA PROVOZ 14 460 14 460 0 100 11 799 2 661 122 

                

                

VÝNOSY CELKEM 46 421 48 282 1 861 104 45 186 3 096 106 
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Podíl jednotlivých tržeb v % na celkových výnosech organizace za rok 2010: 

 

 
 

 

4.2 Náklady organizace za rok 2010 

4.2.1 Porovnání výše nákladů podle druhů v tis. Kč 
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4.2.2 Rozbor nákladů (na hlavní činnost v tis. Kč) 

 

50 Spotřebované nákupy celkem              12.019 

501 Spotřeba materiálu (včetně potravin)  8.622 

502 Spotřeba energií       3.354 

 

51 Služby         3.436 

511 Opravy a udržování                 2.027  

512 Cestovné                        21   

513 Náklady na reprezentaci             7   

518 Ostatní služby        1.381 

 

52 Osobní náklady                29.580   

521 Mzdové náklady                21.543 

524 Zákonné zdravotní a soc. pojištění     7.333 

525 Ostatní sociální pojištění           90 

527 Zákonné sociální náklady         585 

528 Jiné sociální náklady            29  

 

54 Ostatní náklady                         3 

 

55 Odpisy         2.225 

 

56 Ostatní finanční náklady                                                      43 

 

Celkové náklady činily 48.263 tis. Kč. 

 

Rozpis čerpání nákladů dle jednotlivých položek  (v tis. Kč) na hlavní činnost je uveden 

v příloze č. 1. 

 

4.2.3 Tabulka sledování nákladů za energie (v tis. Kč)  

Účet Název účtu Plán 2010 Skutečnost 2010 

502 10 Vč.-elektrická energie 11 10 

502 30 Elektrická energie 1650 1596 

502 31 Vodné, stočné 530 514 

502 33 Plyn 1320 1244 

 

502 10     Vč.- el.energie    - dohadná položka na el. energii na vedlejší činnost (nájemné, 

  kantýna) ve výši 10 tis. Kč 

 

502 30     Elektrická energie  -  obsahuje skutečnou spotřebu el. energie za 1.Q 2009 a  

  dohadnou položku na nevyfakturovanou dodávku el. energie 

  k 31.12.2010 za DD i ÚSP ve výši 1.075 tis. Kč 

 

502 31     Vodné, stočné       -  skutečné náklady na vodné a stočné za rok 2010 

 

502 33      Plyn                      -  zaúčtována skutečná spotřeba plynu k 31.12.2010 v DD i ÚSP 
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4.2.4 Celkové  průměrné měsíční neinvestiční náklady na lůžko v Kč (2004 – 2010) 

 

 

 
 

 

 

4.3 Oblast finančního majetku 

 

4.3.1 Stavy na bankovních účtech k 31.12.2010 

 

- běžný účet 241  5 589 307,16  Kč 

- běžný účet 243 FKSP  175 399,87  Kč 

- ostatní běžné účty 245 101 123,40  Kč 

 

 

4.3.2 Vyčíslení a zdůvodnění rozdílu mezi bankovním účtem 243 a účetním stavem 412 – 

FKSP 

 

- stav účtu 412 - FKSP k 31.12.2010 231 696,87  Kč 

- zůstatek bankovního účtu 243  k 31.12.2010 175 399,87  Kč   

- rozdíl 56 297,00  Kč  

 

Rozdíl je dán: 

zůstatkem na účtu 335 10 - Pohledávky za zaměstnanci –                   

splátky půjček z FKSP                                                               29 041,00  Kč 

předpis-příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců 12/2010 -12 200,00  Kč 

předpis-jubilea-peněžní dary zaměstnancům z FKSP 12/2010          - 3 000,00  Kč 

předpis základního přídělu do FKSP z mezd 12/2010 42 456,00  Kč 

 56 297,00  Kč   

(peněžní převod se uskuteční v 1/2011) 

 

 

 

 

 

 



Roční zpráva 2010  17 (celkem 31) 

4.4  Závazné ukazatele 

4.4.1 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů na rok 2010 (v tis. Kč) 

 

Ukazatel Rozpočet Skutečnost 

schválený po změnách 

Příspěvek na provoz 3.231 8.560 8.560 

Odvod z investičního fondu 1.950 1.950 1.950 

 

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (pokrytí odpisů) byl po změně závazného 

ukazatele poskytnut ve výši 8.560 tis. Kč. 

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

ukazatele. 

 

 

4.5.  Oblast dotací ze státního rozpočtu 

4.5.1 Podrobný rozpis přijatých dotací ze státního rozpočtu 

 

Z MPSV byla poskytnuta na rok 2010 z kapitoly 313  - MPSV státního rozpočtu 

neinvestiční dotace ve výši 5 900 000,-- Kč. Dotace ze státního rozpočtu byla plně čerpána na 

dofinancování mzdových nákladů. 

 

 

4.6 Investice 

4.6.1 Informace  o investičních akcích v roce 2010 

 

Použití Investičního fondu PO: 

- pečovatelská lůžka SENTIDA 243 284,00 Kč 

- instalace automat. dveřních systémů do kuřárny 162 284,00 Kč 

- venkovní žaluzie 40 397,15 Kč 

- sprchové křeslo Carendo  192 557,00 Kč 

- plynový kotel dvouplášťový (varna) 131 736,00 Kč 

- plynová pánev (varna) 130 818,00 Kč 

- přístřešek na kola (projekt) 13 800,00 Kč 

Celkem použití vlastního investičního fondu 914 868,15 Kč 

 

 

 

Pečovatelská lůžka SENTIDA s nízkou výškou ložné plochy a dělenými postranicemi 

zajistí uživatelům bezpečí, oporu při mobilizaci a ošetřovatelskému personálu zajistí, díky 

elektrickému výškovému nastavení, provádět úkony ve vzpřímené poloze. 

Instalace automatických dveřních systémů do kuřárny v domově pro seniory zajistí 

bezproblémový přístup do těchto prostor i uživatelům na invalidním vozíku. 

Sprchové křeslo pomůže v zajištění zkvalitnění péče o uživatele – sprchování bude pro 

uživatele bezpečnější, pohodlnější a důstojnější a zároveň pro pracovníky snadnější. 

Dále jsme obnovili strojní vybavení v kuchyni (plynový kotel a plynová pánev) a pro příští 

rok připravujeme zbudování dalšího přístřešku na kola pro zaměstnance. 
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5 Autoprovoz 
 

 

5.1 Počty ujetých kilometrů, spotřeba a průměrná spotřeba podle jednotlivých vozidel 

(2010) 

 

 

 Počet ujetých 

km 

Celková 

spotřeba (l) 

Průměrná spotřeba 

l/100 km 

Pozn.: 

FÁBIE 

NAK 59-34 

3 688 333,34 9,0  

CITROEN 

BERLINGO 

4H3 2402 

5 031 475,66 9,5  

OPEL 

VIVARO 

COMBI-9 

1H9 5377  

2 184 173,24 7,9  

FORD FOCUS 

COMBI 

3H8 9205 

5 108 310,84 6,1  

 

 

 

 

5.2 Využití vozidel, opravy, vybavení 

 

 

U vozů fábie  a felicie je vyšší spotřeba pohonných hmot na 100 km  z důvodu 

používání těchto vozidel převážně ke kratším  cestám do města (zajištění drobných nákupů, 

léků nebo Česká spořitelna, a.s.). 

V průběhu roku byly prováděny pouze běžné opravy a údržba vozidel (technické 

kontroly, pneuservis, garanční oprava). 
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6  Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem 
 

6.1 Rozčlenění na jednotlivé kategorie majetku, stav k počátku a konci sledovaného období 

 

 

Soupis DHM dle analytiky 
 

účet název            stav k 1.1.2010          stav k 31.12.2010 

 

Dlouhodobý nehmotný majetek 
018 10 DDNM                                                            175 881,50 202 282,50 

 

Dlouhodobý hmotný majetek 
021 010 Bytové domy 163 500 560,20 163 500 957,35 

021 400 Komunikace 3 233 493,00 3 233 493,00 

021 500 Jiné inženýrské sítě 969 867,00 969 867,00 

021 600 Ostatní stavby 5 629 333,00 5 629 333,00 

021 Stavby                                                      173 333 253,20 173 373 650,35 

 

022 040 Pracovní stroje a zařízení                             5 978 738,40 6 241 292,40 

022 050 Přístroje a zařízení                      4 106 977,06 4 646 052,26 

022 060 Dopravní prostředky 1 952 887,00 1 952 887,00 

022 070 Inventář 2 892 975,00 2 892 975,00 

022 Samostatné movité věci a soubory 14 931 577,46 15 733 206,66 

 

028 040 DDHM-Pracovní stroje a zařízení       429 381,00 508 131,00 

028 050 DDHM-Přístroje a zařízení                          4 822 750,97 5 715 469,29 

028 070 DDHM-Inventář                                        11 410 238,33  12 509 854,05 

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek    16 662 370,30 18 733 454,34 

 

031 300 Zahrady 275 341,20 261 632,40 

031 400 Zastavěné plochy 318 894,90 318 894,90 

031 500 Ostatní pozemky 376 684,90 390 393,70 

031 Pozemky 970 921,00 970 921,00 

 

 

 

Podrozvahová evidence: 

 

902 983 DDHM v OE                       3 936 836,35 3 972 702,06 

 (evidence drobného majetku zřizovatele 

 s pořizovací cenou do 3 tis. Kč) 

 

902 984 Vlastní DDHM v OE                                         96 950,00 96 950,00 

 (drobný majetek organizace z minulých let 

 pořízený ze sponzorských darů) 
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7  Komentář k přehledu o tvorbě a čerpání peněžních fondů 
 

Fond reprodukce majetku: 

 

 
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET tis.Kč 

stav investičního fondu k 1.1. 2010 713 

příděl z rezervního fondu organizace 0 

příděl z odpisů dlouhodobého majetku 3225 

investiční dotace  z rozpočtu zřizovatele 0 

investiční dotace ze SR a SF 0 

ostatní zdroje 0 

ZDROJE FONDU CELKEM 3938 

  

opravy a údržba nemovitého majetku 0 

rekonstrukce a modernizace 40 

pořízení dlouhodobého majetku 875 

ostatní použití (např. splátky inv.úvěrů) 0 

odvod do rozpočtu zřizovatele 1950 

POUŽITÍ FONDU CELKEM 2865 

  

Stav investičního fondu k 31.12. 2010 1073 

 

Kryto účtem č. 241/12 

 

 

Rezervní fond                                                            Fond  odměn 

 
REZERVNÍ FOND tis.Kč  FOND ODMĚN tis.Kč 

stav rezervního fondu k 1.1. 2010 408  stav fondu odměn k 1.1. 2010 633 

příděl z výsledku hospodaření 100  příděl z výsledku hospodaření 95 

ostatní zdroje fondu–sponzorské dary 133    

                                     

Zdroje fondu celkem 641  zdroje fondu celkem 728 

     

použití fondu do investičního fondu  0  použití fondu na osobní náklady 0 

použití fondu na daňovou úsporu 12    

ost. použití fondu–čerpání sponz.darů 68    

                            .     

Použití rezervního fondu celkem 561  Použití fondu odměn celkem 0 

 

Kryto účtem č.                            241/20,21,22          Kryto účtem č.                                 241/11 

 

Účet 416 – Fond reprodukce majetku 

Fond tvořily odpisy DHM. 

Čerpání fondu tvořil odvod odpisů do rozpočtu kraje a použití investičních prostředků na 

jednotlivé investiční akce. 

Fond reprodukce majetku je kryt běžným účtem 241/12. 

 

Účet 414,414 - Rezervní fond 

Počáteční stav k 1.1.2010 tvoří přidělené prostředky z výsledků hospodaření z minulých let a 

nevyčerpané sponzorské dary. 

Fond byl tvořen přídělem z výsledku hospodaření za rok 2009 a přijatými sponzorskými dary.  

Použití fondu tvořilo čerpání sponzorských darů a uplatnění daňové úspory z roku 2007. 
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Rezervní fond je kryt účtem 241/20,21,22. 

Účet 911 – Fond odměn 

Fond odměn byl tvořen přídělem z výsledku hospodaření za rok 2009. 

Fond odměn je kryt běžným účtem 241/11. 

 

 

 

 Splatné závazky: 

- závazky vůči zaměstnancům (doplatek mzdy za 12/2010)     1 620 410,00 Kč 

- předpis odvodu pojistného na SP, ZP a odvodu SP+ZP 

   připadajícího na zaměstnance za 12/2010 955 049,00 Kč 

- předpis daně z příjmů za 12/2010 sražené zaměstnancům z mezd 230 785,00 Kč 

 

Peněžní převody se uskuteční v následujícím účetním období. 

 

 

8  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. 

 

8.1 Roční plán  kontrolní činnosti prováděné organizací  

 

Další okruhy kontrolovaných činností: 

- kontrola provozní pokladny 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 dodržování BOZP a používání OOPP 

- kontrola zaměřená na naplňování a vyhodnocování individuálních plánů uživatelů 

 

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

proto nebylo přikročeno k nápravným opatřením. 

 

8.2 Kontrolní činnost prováděná v zařízení jinými organizacemi 

 

a) V lednu 2010 byla provedena Finančním úřadem v Náchodě kontrola zaměřená 

na skutečnosti rozhodné pro stanovení povinnosti odvodu za případné porušení rozpočtové 

kázně dle  § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u finančních prostředků poskytnutých 

v roce 2007 Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Kontrolou podmínek nebylo zjištěno 

porušení rozpočtové kázně. 

b) Druhá kontrola byla provedena 18.2.2010 a byla z OSSZ v Náchodě se 

zaměřením na kontrolu pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém 

pojištění. Kontrolou nebylo zjištěno žádných pochybení. 
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c) Dne 16.2.2010 bylo provedeno šetření ze strany Zdravotní pojišťovny 

ministerstva vnitra ČR v Hradci Králové s cílem získat podklady pro revizi vyúčtování 

zdravotní péče , vztahující se k úhradám zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění. 

Revize byla zaměřena zejména na vyúčtování péče za rok 2009 a její soulad  se zdravotní 

dokumentací. Šetřením nebyly nalezeny žádné významné chyby v dokumentaci ani odlišnosti 

ve vykazování zdravotní péče.  

d) Dle ustanovení § 12 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění 

byla dne 21.7.2010 ČR – Státní energetickou inspekcí provedena kontrola dodržování zákona 

č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 

a o změně některých zákonů (energetický zákon). Kontrola byla zaměřena na povinnost 

oprávněného zákazníka odběru elektřiny udržovat  svá odběrná elektrická zařízení ve stavu, 

který odpovídá právním předpisům a technickým normám. Kontrolou na odběr elektřiny 

nebylo zjištěno porušení ustanovení § 28 odst. 2 písm. d), zákona č. 458/2000 Sb., v platném 

znění. 

e) Dne 3.11.2010 byla provedena průběžná veřejnosprávní finanční kontrola  ze 

strany zřizovatele Královéhradeckého kraje se zaměřením na zjištění vnitřního kontrolního 

systému organizace, způsobu vedení účetnictví a mzdové agendy. Kontrolou nebyly zjištěny 

skutečnosti, které by byly předmětem ke stanovení nápravných opatření a doporučení. 

f) Dne 18.11.2010 byla provedena Krajskou hygienickou stanicí 

Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové kontrola dodržování a plnění povinností 

stanovených přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, zákonem č. 258/2000 

Sb., zvláštními právními předpisy a rozhodnutím či opatřením orgánu ochrany veřejného 

zdraví vydaným na základě těchto právních předpisů – se zaměřením na kategorizaci prací. 

Kontrolou nebylo shledáno žádných pochybení.  

 

 

 

9 Informace o výsledku inventarizace majetku 
 

9.1 Popis průběhu, organizace a zabezpečení inventarizace majetku a závazků 

 

Příkazem ředitele č. 1/2010 ze dne 15. října 2010 byl vydán pokyn k provedení 

inventarizace veškerého majetku Domova důchodců a Ústavu sociální péče Česká Skalice 

k datu 31.12.2010. 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 12.1.2011 předány předsedovi hlavní inventarizační komise. Hlavní inventarizační 

komise následně vyhodnotila výsledky dílčích inventarizačních komisí. 

 

 

9.2 Vyčíslení inventarizačních rozdílů 

Nebyly zjištěny inventurní rozdíly. 

 

 

 

10 Poděkování sponzorům 
 

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

kteří přispěli k podpoře našich aktivit. 
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10.1 Sponzoři, kteří přispěli v roce 2010 finančně nebo věcnými dary 

 

Antonín Hofman, Rasošky 

B.S.C., Náchod 

Dana Macounová, Náchod 

David Novotný, Náchod 

Dentimed s.r.o., Náchod 

Hana Poláková, Hořice 

Hana Stolinová, Jaroměř 

Ivo Sládek, Jaroměř 

KYLIE – Petr Horák, Praha 10 

LINET spol. s r.o., Želevčice 

Michal Šesták, Praha 

Sbor dobrovolných hasičů, Velký Dřevíč 

Václav Horák, Česká Skalice 

další drobní dárci 

 

 

Poděkování patří všem uvedeným i nejmenovaným dárcům, spolupracovníkům, 

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

uživatelům a všem, kteří nám pomáhají. 
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11 Přílohy 
 

Příloha č.1 Seznam kulturních akcí za rok 2010 pořádaných v domově pro seniory 

Příloha č.2 Seznam kulturních akcí za rok 2010 pořádaných v domově pro osoby se ZP 



 

 

SEZNAM KULTURNÍCH AKCÍ ZA ROK 2010 

  v domově pro seniory          Příloha č. 1 

  

  datum 
konání 
akce 

název akce 

    

LEDEN   

4.1.2010 Volby do Výboru obyvatel a Stravovací komise ( z řad klientů ) 

5.1.2010 Informační schůzka  

6.1.2010 Beseda (Tři králové)  

13.1.2010 Dobrovolnice 

 15.1.2010 Společná oslava narozenin 

20.1.2010 Dobrovolnice 

    

ÚNOR   

3.2.2010 Dobrovolnice 

9.2.2010 Masopustní veselice 

16.2.2010 Dobrovolnice 

22.2.2010 Společná oslava narozenin 

    

BŘEZEN   

8.3.2010 MDŽ - vystoupení dětí ze souboru Bublinka 

16.3.2010 Dobrovolnice 

19.3.2010 Bramborákové hody 

22.3.2010 Canisterapie 

23.3.2010 Výlet do Polska-velikonoční nákupy 

26.3.2010 Společná oslava narozenin 

30.3.2010 Velikonoční výstava prací klientek ústavu soc.péče v Č.Skalici 

    

DUBEN   

2.4.2010 Koncert - církevní sbor 

13.4.2010 Dobrovolnice 

28.4.2010 Pálení Čarodějnic - opékání buřtů,společenské odpoledne 

30.4.2010 Společná oslava narozenin 

    

KVĚTEN   

10.5.2010 Den matek - vystoupení dětí z MŠ 

25.5.2010 Informační schůzka  

27.5.2010 Kácení májky 

28.5.2010 Dobrovolnice 

31.5.2010 Společná oslava narozenin 

    

ČERVEN   

11.6.2010 Oživlé postavy v Ratibořicích 

14.6.2010 Canisterapie 

28.6.2010 Společná oslava narozenin 

29.6.2010 Dobrovolnice 

    

ČERVENEC   

13.7.2010 Canisterapie 



 

20.7.2010 Výstava -Textilní muzeum v České Skalici 

27.7.2010 Společná oslava narozenin 

    

SRPEN   

10.8.2010 Výlet -Kuks 

16.8.2010 Velký prodej textilu 

24.8.2010 Společná oslava narozenin 

31.8.2010 Odpolední grilování 

    

ZÁŘÍ   

7.9.2010 Tmavodolská pouť 

7.9.2010 Dobrovolnice 

10.9.2010 Výstava - Rozkvetlá Maloskalická tvrz 

13.9.2010 Výlet - okružní vyjížďka po okolí  

23.9.2010 Výlet do Polska - nákupní 

24.9.2010 Albrechtice -Den otevřených dveří 

30.9.2010 Grilování - společenské odpoledne 

    

ŘÍJEN   

4.10.2010 Den seniorů-sportovní odpoledne 

5.10.2010 Canisterapie 

12.10.2010 Teplice nad Metují - Den otevřených dveří 

15.10.2010 Volby do zastupitelstva 

19.10.2010 Společná oslava narozenin 

    

LISTOPAD   

2.11.2010 Poznávací výlet krajem Aloise Jiráska 

23.11.2010 Společná oslava narozenin 

25.11.2010 Bramborákové hody 

26.11.2010 Výstava -vánoční DD Justýnka 

30.11.2010 Výlet - Třebechovický betlém 

    

PROSINEC   

9.12.2010 Vánoční návštěva z MěÚ - Nové Město nad Metují 

14.12.2010 Vánoční návštěva z MěÚ - Náchod 

16.12.2010 Vánoční návštěva z MěÚ - Jaroměř 

16.12.2010 Vystoupení dětí ze ZŠ a  MŠ - Česká Skalice 

21.12.2010 Vánoční večeře 

22.12.2010 Vánoční návštěva z MěÚ - Červený Kostelec 

23.12.2010 Vánoční návštěva z MěÚ - Stárkov 

 



 

Příloha č. 2 

SEZNAM KULTURNÍCH AKCÍ ZA ROK 2010 

v domově pro osoby se zdravotním postižením 
 

datum konání 

akce 

název akce pořadatel 

LEDEN   

1. 1. 2010 Ohňostroj na Nový rok – náměstí Česká Skalice Město Česká Skalice  

17.1.2010 Postel pro anděla -divadelní představení 

Sokolovna Česká Skalice 

Soubor divadelních 

ochotníků Česká Skalice  

ÚNOR   

9.2.2010 Masopustní veselí Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice  

11.2.2010 Valentýnský ples ve Svitavách Domov na rozcestí Svitavy  

BŘEZEN   

4.3.2010 Společenský ples ve Velkém Meziříčí  ÚSP Opočno 

5.3.2010 Lesní příběh – divadelní představení, Muzeum 

Česká Skalice 

Soubor divadelních 

ochotníků Česká Skalice 

9.3.2010 Canisterapie p.Svobodová Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice 

23.3.2010  Výlet do Polska – velikonoční nákupy  Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice 

25.3.2010 Pomlázkové posezení – taneční zábava ZVŠ Červený Kostelec 

26.3.2010 Velikonoční výstava prací uživatelů domova 

důchodců v Hronově  

Domov klidného odpočinku 

Justynka Hronov 

29.3.2010  Matějská pouť Praha, odpoledne pro zdravotně 

postižené 

Incheba Praha 

30.3.2010 Velikonoční výstava prací uživatelek zařízení se 

zdravotním postižením  

Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice  

DUBEN   

6.4.2010  Canisterapie p. Svobodová  Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice 

14.4.2010 Canisterapie p. Svobodová  Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice  

20.4.2010 Koncert -Chceme žít s vámi Q2 Aréna 

28.4.2010 

 

KVĚTEN 

Pálení Čarodějnic – opékání buřtů, společenské 

odpoledne 

Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice 

2.5.2010 Rýzmburský oříšek – výstava psů na Rýzmburku Kynologické centrum 

Sultán  

4.5.2010 Canisterapie p. Svobodová Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice 

18.5.2010 Májový rej v Trutnově – taneční zábava PMPS Trutnov 

ČERVEN   

1.6.2010 Canisterapie p. Svobodová Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice 

8.6.2010 Vystoupení dětí z MŠ Větrník MŠ Červený Kostelec 

10.6.2010 Sportovní odpoledne, Nové Město nad Metují, 

stadion Generála Klapálka 

Nona Nové Město nad 

Metují 



 

11.6.2010 Oživlé postavy v Ratibořicích  NKPSZ Ratibořice  

18.6.2010 Memoriál Pepy Vosmeka ÚSP barevné domky 

Hajnice  

28.6.2010 Canisterapie p. Svobodová Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice 

ČERVENEC   

9.-11.7.2010 Charitativní akce - Tropická pouť, zábavné dny 

s poutí a tancem 

Restaurace Tropical, p. 

Michal Ulrych  

SRPEN   

12.8.2010 Benátská noc – slavnostní posezení s přáteli  Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice 

13.8.2010 Noční prohlídky – oživlý zámek NKPSZ Ratibořice  

18.8.2010 Výlet do Malé Černé - houby Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice 

21.8.2010 Maloskalické posvícení - pouť  

24.8.2010 Canisterapie p. Svobodová Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice 

28.8.2010 Den dobrých skutků – koncert Petry Černocké 

 

David Novotný  

ZÁŘÍ   

21.9.2010 Canisterapie p. Svobodová Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice 

23.9.2010 Výlet do Polska -nákupy Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice 

ŘÍJEN   

4.-8.10.2010 Týdenní pobyt na chatě Horalka, Sněžné 

v Orlických horách 

Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice 

12.10.2010 Rytmus – Rokytnice v Orlických horách – taneční 

zábava 

Domov na Stříbrném vrchu 

Rokytnice v Orlic.horách 

16.10.2010 Slavnostní zasazení stromu u Domova důchodců 

v České Skalici 

NROS Česká Skalice 

19.10.2010 Canisterapie p. Svobodová Domov důchodců a Ústav 

Sociální péče Česká Skalice 

LISTOPAD   

1.112010 Návštěva hrobů příbuzných uživatelek  Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice  

2.11.2010 Hallowenská zábava na Zálabí  

PROSINEC   

3.12.2010 Mikulášský průvod Českou Skalicí Bublina – rodičovské 

sdružení 

14.12.2010 Vánoční výstava prací uživatelek zařízení se 

zdravotním postižením 

Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice 

16.12.2010 Štědrý den uživatelek a zaměstnanců zařízení se 

zdravotním postižením  

Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice 

28.12.2010- 

leden 2011 

Povánoční návštěvy uživatelek u zaměstnanců Domov důchodců a Ústav 

sociální péče Česká Skalice 

 

 

Zpracovala: Doubková Gabriela 

Dne: 8.2.2011 

 


