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ÚVOD 
 

Vážení čtenáři, 

dovolte mi, abych vám veřejnosti, klientům, zaměstnancům, všem příznivcům a podporovatelům 

předložila výroční zprávu za rok 2020. 

V tomto roce naše síly, trpělivost, vstřícnost a hlavně soudržnost a pracovitost prověřila 

covidová doba. První etapou pandemie jsme prošli bez problémů, ale v druhé etapě se nákaza 

nevyhnula ani nám. Přes veškerá opatření se virová nákaza postupně šířila na všechny budovy.  

Srdečně chci poděkovat všem našim zaměstnancům, kteří se zachovali profesionálně, 

nepodlehli panice a konali práci nad rámec svých pracovních povinností. Bez problémů jsme 

obsazovali služby, nebyl problém zástupu za nemocné. V této náročné době jsme klientům v pravém 

smyslu slova nahrazovali rodiny a jejich blízké. Věnovali jsme se individuálním aktivitám, 

zprostředkovávali jsme video hovory s nejbližšími, vysvětlovali jsme situaci prezentovanou medii, 

testovali jsme návštěvy.  Velký kus práce odvedl i krizový štáb složený ze členů vedení Domova, 

který s přesností a předvídatelností připravoval plán.  Jsem právem hrdá na to, co jsme dokázali. 

Dokázali jsme náš Domov ubránit pře katastrofickým scénářem, ochránili jsme naše klienty a to vše 

vlastní silou. Každý z nás odvedl kus poctivé práce. 

Chtěla bych poděkovat všem našim příznivcům za šití roušek, výrobu štítů, dopisy, výkresy i 

sponzorské dary. Poděkování patří našim mladým přátelům z Gymnázia, ZŠ, ZUŠ Sedlčany, kteří 

pro nás připravili krásné projekty a kulturní vystoupení pod okny. 

V této nelehké době jsme nepřestali náš Domov zvelebovat. Díky velké podpoře zřizovatele 

jsme pokračovali v rekonstrukcích pokojů, elektroinstalace a trafostanice. Realizovala se řada oprav 

i nákupů potřebného zařízení, vše ke zvyšování kvality a spokojenosti klientů. 

Rok 2020 byl mimořádně náročný, byl zkouškou pro všechny a my všichni jsme obstáli. 

 

Všem přeji pevné zdraví, hodně sil a úspěchů v roce 2021 

 

Mgr. Jaroslava Kocíková, MBA, MBE 

ředitelka Domova 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DOMOVĚ 
 

Zřizovatel organizace:  Středočeský kraj se sídlem v Praze 5, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Název organizace:  Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb 

Adresa organizace:  U Kulturního domu 746, 264 01 Sedlčany 

Forma pobytu:   celoroční pobytová služba 

Telefon:    318 841 811 nebo 812 

E-mail:    info@domovsedlcany.cz   

Internetové stránky:  www.domovsedlcany.cz 

 

Vedení domova:   Mgr. Jaroslava Kocíková, MBA, MBE ředitelka 

     tel.: 318 841 814, e-mail: jaroslava.kocikova@domovsedlcany.cz 

 

Ekonomický úsek:  Martina Hermová, vedoucí ekonomického úseku, zástupce ředitelky 

     tel.: 318 841 838, e-mail: martina.hermova@domovsedlcany.cz 

Sociální úsek:   Bc. Hana Kubištová, DiS., vedoucí sociálního úseku 

tel.: 318 841 866, e-mail: hana.kubistova@domovsedlcany.cz 

Ošetřovatelský úsek:  Jana Jochová, DiS., vedoucí zdravotně ošetřovatelského úseku 

tel.: 318 841 827, e-mail: jana.jochova@domovsedlcany.cz   

Stravovací úsek:   Václav Čížek, vedoucí stravovacího úseku 

     tel.: 318 841 830, e-mail: vaclav.cizek@domovsedlcany.cz 

Provozně technický úsek:  Mgr. Zdeněk Hrstka, vedoucí provozně technického úseku 

tel.: 318 841 809, e-mail: zdenek.hrstka@domovsedlcany.cz 

  

mailto:info@domovsedlcany.cz
http://www.domovsedlcany.cz/
mailto:jaroslava.kocikova@domovsedlcany.cz
mailto:martina.hermova@domovsedlcany.cz
mailto:hana.kubistova@domovsedlcany.cz
mailto:jana.jochova@domovsedlcany.cz
mailto:vaclav.cizek@domovsedlcany.cz
mailto:zdenek.hrstka@domovsedlcany.cz
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O DOMOVĚ 
 

Domov Sedlčany je pobytovým zařízením, které poskytuje sociální službu seniorům a lidem 

se sníženou soběstačností v podmínkách blížících se běžnému způsobu života. Zaregistrován je jako 

Domov pro seniory od 57 let a od 1. 1. 2017 i jako Domov ze zvláštním režimem s 114 lůžky. 

Službu poskytuje dle Zákona 108/ 2006 Sb., o sociálních službách. 

Poslání 

Posláním Domova Sedlčany je zajištění důstojného a aktivního života seniorů, kteří jsou 

z důvodu věku, snížené soběstačnosti a sociální situaci odkázáni na pomoc druhé osoby. 

 

Zásady  

 Dodržování lidských práv  

 Individuální přístup  

 Vzájemný respekt a tolerance   

 Respektování mlčenlivosti a diskrétnosti 

 

Poskytované sociální služby 

 Domov pro seniory – pobytová služba 

 Domov se zvláštním režimem – pobytová služba 

 

DS DZR 

Cílová skupina: senioři Cílová skupina: osoby s chronickým duševním 

onemocněním 

Věková struktura cílové skupiny: od 57 let Věková struktura cílové skupiny: 57 let a výše 

Kapacita: 186 lůžek Kapacita: 114 lůžek 

Dlouhodobé cíle 

 Poskytovat uživatelům odbornou pobytovou 

službu v souladu se Standardy kvality 

sociálních služeb a s ostatními vnitřními 

dokumenty Domova Sedlčany 

 Zajistit kvalifikovaný personál pro rostoucí 

potřeby cílové skupiny 

 Průběžně vylepšovat prostředí zařízení 

 Získání certifikátu standardizace nutriční 

péče 

Dlouhodobé cíle 

 Zajištění důstojnosti a bezpečnosti klientů 

 Podpora soběstačnosti 

 Vzdělávat zaměstnance s cílem zajistit 

potřeby uživatelů s chronickým duševním 

onemocněním 
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Krátkodobé cíle 

 Zavedení prvků paliativní péče 

 Projekt zateplení budov 

 Rekonstrukce kutilské dílny pro klienty 

 Vybudování nové trafostanice 

 Rekonstrukce pokojů a koupelen 

 Prohloubení koncepce zaměřené na 

individuální přístup ke klientům 

 Zapojení klientů do údržby zahrady 

 Den Domova 

Krátkodobé cíle 

     Nákup smyslových prvků pro novou terasu 

     Vybudování smyslové zahrady 

     Rekonstrukce pokojů a koupelen 

    Zapojení klientů do údržby zahrady 

    Zavedení prvků paliativní péče 

    Projekt zateplení 

    Rekonstrukce kutilské dílny pro klienty 

    Vybudování nové trafostanice 

 

Poskytované služby:  

 

1. Ubytování včetně úklidu, praní a drobných 

oprav ložního a osobního prádla a ošacení, 

žehlení.  

 

2. Poskytnutí stravy  

Zajištění celodenní stravy odpovídající věku, 

zásadám racionální výživy a potřebám dietního 

stravování v rozsahu 5 jídel za den.  

 

3. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče 

o vlastní osobu:  

Pomoc při oblékání a svlékání včetně 

speciálních pomůcek.  

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.  

Pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna 

poloh.  

Pomoc při podávání jídla a pití.  

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném 

pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.  

 

4. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu:  

Pomoc při úkonech osobní hygieny.  

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty.  

Pomoc při použití WC.  

 

 

 

Poskytované služby:  

 

1. Ubytování včetně úklidu, praní a drobných 

oprav ložního a osobního prádla a ošacení, 

žehlení.  

 

2. Poskytnutí stravy  

Zajištění celodenní stravy odpovídající věku, 

zásadám racionální výživy a potřebám dietního 

stravování v rozsahu 5 jídel za den.  

 

3. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče 

o vlastní osobu:  

Pomoc při oblékání a svlékání včetně 

speciálních pomůcek.  

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.  

Pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna 

poloh.  

Pomoc při podávání jídla a pití.  

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném 

pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.  

 

4. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu:  

Pomoc při úkonech osobní hygieny.  

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty.  

Pomoc při použití WC.  
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5. Zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím:  

Podpora a pomoc při využívání běžně 

dostupných služeb a informačních zdrojů. 

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu 

s rodinou a pomoc i podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování 

osob.  

 

6. Sociálně terapeutické činnosti: 

Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování 

vede k rozvoji nebo udržení osobních a 

sociálních schopností a dovedností 

podporujících sociální začleňování osob.  

 

7. Aktivizační činnosti:  

Volnočasové aktivity.  

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s 

přirozeným sociálním prostředím.  

Nácvik a upevňování motorických, psychických 

a sociálních schopností i dovedností.  

 

8. pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování 

práv a oprávněných zájmů 

5. Zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím:  

Podpora a pomoc při využívání běžně 

dostupných služeb a informačních zdrojů. 

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu 

s rodinou a pomoc i podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování 

osob.  

 

6. Sociálně terapeutické činnosti: 

Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování 

vede k rozvoji nebo udržení osobních a 

sociálních schopností a dovedností 

podporujících sociální začleňování osob.  

 

7. Aktivizační činnosti:  

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s 

přirozeným sociálním prostředím.  

Nácvik a upevňování motorických, psychických 

a sociálních schopností i dovedností.  

 

 

8. pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování 

práv a oprávněných zájmů 
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Celý areál Domova tvoří tři sedmipodlažní ubytovací budovy panelového typu a dvoupodlažní 

pavilon pro stravovací provoz i společenské účely. Ubytovací plocha v objektech je 3 300 m² a 

provozní plocha 7 100 m². Rozloha pokojů činí v průměru 11m² na klienta. Všechny pavilony jsou 

propojeny spojovacími chodbami. Ve všech ubytovacích pavilonech jsou dva osobní výtahy a jeden 

lůžkový výtah. Nájezdy do budov i výtahy umožňují bezbariérový přístup. 

Domov je vybaven telefonní a rozhlasovou ústřednou a centrálním rozvodem videa. Ve všech 

provozech jsou instalovány osobní počítače a internet. 

Vytápění budov a ohřev teplé vody je zajištěn místními plynovými kotelnami s podporou 

solárního zařízení.  Dodávky el. energie, studené vody i odpadů jsou zajištěny dodavatelsky. Ve 

všech budovách je rozvod požární vody a na některých pokojích jsou nainstalovány hlásiče požáru. 

Ve stravovací a společenské budově, koridoru a chodbách se nachází rozvod nouzového osvětlení. 

Kolem budov Domova je upravená parková zahrada. K posezení slouží různě rozmístěné 

lavičky a prostor pro posezení s venkovním krbem, pro aktivizační činnost jsou využívány venkovní 

kuželky, stolní tenis a přes léto stanový altán. Klienti využívají senior park, kde jsou k dispozici 

cvičební stroje a mobilní zahrádky. 

Všechny budovy, zařízení a vybavení jsou udržovány v dobrém technickém stavu. Vybavení 

a zařízení je na základě dodržování zásad 3E a plánování průběžně obnovováno a udržováno. 

Provoz Domova se řídí provozním řádem, organizačním řádem, standardy Domova 

a Domova se zvláštním režimem, legislativními normami, metodickými pokyny zřizovatele 

a vnitřními předpisy. 

 

  

 

RECEPCE 
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HISTORIE DOMOVA 
 

Historie Domova 

Sedlčany nastala v čer-

venci roku 1977. Na 

Severním sídlišti města 

byly postupně oteví-

rány tři sedmipodlažní 

panelové domy s malo-

metrážními byty jako 

Domov důchodců. Ka-

pacita Domova byla 320 

lůžek. První klient 

nastoupil 15. července 

1977 a v začátcích zde pracovalo vzhledem k dobré-mu stavu klientů pouze 74 zaměstnanců. V roce 

1981 byla otevřena budova stravovacího provozu. Do té doby byla strava dovážena z místních 

restaurací a z nemocnice. Po celé další období až do současnosti byly v Domově prováděny stavební 

úpravy různého druhu a charakteru v závislosti na finančních možnostech a potřebách té dané doby. 

K nejvýznamnějším změnám, které byly v domově provedeny, patří výstavba nákladního výtahu, 

rekonstrukce prádelny, plynofikace všech provozů, instalace zařízení na solární ohřev teplé vody, 

centrální bezbariérový vstup a rozšíření prostoru pro zájmové činnosti. Zanedbatelné nejsou ani 

změny interiéru Domova, vybavení společenských místností a pokojů seniorů, které se postupně 

provádí. 

Do roku 1989 byl Domov rozpočtovou organizací se zřizovatelem OÚSS Příbram, od roku 

1991 samostatnou příspěvkovou organizací při OÚ Příbram. Od roku 2003 je zřizovatelem 

Středočeský kraj. 

  

 

RECEPCE 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SLUŽBÁCH A KLIENTECH 
 

Ubytování 

Uživatelé jsou ubytováni v jednolůžkových až čtyřlůžkových pokojích. Zvláštním typem 

pokoje je oddělená část vícelůžkového pokoje se samostatným vchodem. Uživatelům jsou 

přidělována místa v pokoji dle Pravidel pro přidělování jednolůžkového, dvoulůžkového, 

manželského a jiného pokoje. Za dodržení těchto pravidel má uživatel možnost požádat o změnu 

místa i pokoje. 

Pokoje jsou vybaveny nábytkem dle typu pokoje - běžná lůžka, která jsou nahrazována 

elektricky polohovacími, stoly, komody, skříně, jídelní stolky aj. Klienti si mohou donést ze svého 

domova drobné předměty pro výzdobu pokoje (event. oblíbené křeslo, stolek, obrázky, fotografie 

apod.). Některé pokoje byly a jsou v průběhu let zrekonstruovány a odpovídají potřebám současné 

doby při poskytování služby uživatelům imobilním i uživatelům, kteří se pohybují na invalidním 

vozíku. Na všech pokojích je možnost připojení vlastního televizoru, telefonu a internetu. Některé 

pokoje jsou vybaveny čističkami vzduchu, požárními hlásiči a větráky. Na lůžkách imobilních 

klientů jsou evakuační podložky. 

 

Statistický přehled za rok 2020 
  

 

186

114

Kapacita Domova Sedlčany

DS DZR
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 DS DZR 

Počet přijatých klientů  60 33 

Počet klientů, kteří odešli ze zařízení do přirozeného sociálního 

prostředí 
3 0 

Počet klientů, kteří odešli ze zařízení do jiné pobytové služby 6 3 

Počet zemřelých klientů 47 54 

 

 

 

POHLAVÍ KLIENTŮ K 31. 12 2020 DS DZR 

Muži 49 24 

Ženy 124 69 

 

 

 

 

 

 

49

124

Pohlaví klientů DS

Muži Ženy
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POČET KLIENTŮ PODLE VĚKU K 31. 12 2020 

Věk DS DZR 

57 – 65 let 5 5 

66 – 75 let 34 21 

76 – 85 let 74 35 

86 – 95 let 55 28 

Nad 96 let 5 4 

 

 

 DS DZR 

Průměrný věk klientů 82 81 

 

 

 

24

69

Pohlaví kientů DZR

Muži Ženy
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Počet klientů dle věku DS

57 - 65 66 - 75 76 - 85 86 - 95 Nad 96

Počet klientů dle věku DZR

57 - 65 66 - 75 76 - 85 86 - 95 Nad 96
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PŘÍSPĚVEK NA PÉČI  

K 31. 12 2020 
DS DZR 

0 16 3 

I. stupeň 35 13 

II. stupeň 44 19 

III. stupeň 54 26 

IV. stupeň 24 32 

 

 

 

 

 

  

PnP DS

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň 0

PnP DZR

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň 0
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Rok 2020 v poskytované službě DZR 

Snahou našeho Domova je 

neustálé zlepšování a zkvalitňování 

poskytované komplexní ošetřovatel-

ské péče ve službě DS a DZR.  

Na DZR v minulém roce pracovalo 9 

zdravotních sester, 1 sociální pracov-

nice, 40 pracovníků v sociálních 

službách /z toho 4 muži/ 6 pracovnic 

úklidu, kteří se starali o 114 klientů. 

Během roku 2020, který byl 

velmi náročný ohledně pandemie 

Covidu se zlepšila kultura bydlení 

klientů, protože došlo k rekonstrukci 14 dvojlůžkových pokojů na pavilonu DZR. 

Pokoje po rekonstrukci jsou velmi pěkné, ale současně došlo k celkovému zmenšení obytného 

prostoru vzhledem k přidělání sociálního zařízení na každém pokoji. 

Některé pokoje byly vybaveny novým nábytkem a byla udělána příjemná výzdoba. 

Byly zakoupeny nové invalidní vozíky pro klienty, manipulační vozíky plastové, které jsou 

bezhlučné a dobře se ovládají personálem. 

Také došlo k výměně podlahové krytiny na chodbách 1-7. patra pavilonu DZR a opravě a 

výměně bezpečnostních dveří na 5-7. patře pavilonu DZR, které již nevyhovovaly novým požárním 

požadavkům. 

Pro klienty byly zakoupeny nové 3 aktivní antidekubitní matrace. 

Byla provedena rekonstrukce koupelny na 4. patře, která byla vybavena novou polohovací 

vanou, a tím došlo k ulehčení manipulace s klientem pro ošetřující personál. Klienti se nemusí již 

převážet do koupelny na jiném patře. 

Před pandemii Covid-19 jsme pořádali autem malé výlety našich klientů do okolí, které byly 

velmi oblíbené. 

Pro klienty DZR byla v době pandemie určena část zahrady, kde se mohli klienti za asistence 

PSS věnovat aktivitám. Bylo vytvořeno venkovní posezení a dodělána výzdoba terasy. 

Po celý rok byla klientům poskytována péče na vysoké úrovni.  V době pandemie jsme rovněž 

zachovali úroveň péče a vše jsme dobře zvládli. Co nejdříve jsme obnovili návštěvy blízkých, které 

jsou tak pro naše klienty velice důležité.  

 

NOVÉ VYBAVENÍ K POSEZENÍ VENKU 
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UKÁZKY AKTIVIZACE 

 

UKÁZKY AKTIVIZACE 
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PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ 
 

1. SOCIÁLNÍ ÚSEK 

Pracovníci sociálního úseku vykonávali odbornou činnost dle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách v počtu sedmi pracovníků - vedoucí sociálního úseku, čtyři sociální pracovnice, 

dvě pracovnice v sociálních službách. V roce 2020 však byla práce ztížená celosvětovou pandemií         

Covid – 19. Součástí života klientů i zaměstnanců se staly roušky a respirátory. 

Zakázány či zcela omezeny byly návštěvy v zařízení. Sociální pracovnice se staly 

koordinátorkami návštěv a testování v zařízení. Každý návštěvník se musel předem objednat, 

prokázat negativním antigenním testem nebo potvrzením o prodělání koronaviru v posledních 90 

dnech. Klientům začala být nabízena nová služba v rámci zprostředkování společenského kontaktu 

a to videohovory prostřednictvím Skypu nebo WhatsAppu. 

V době nouzového stavu bylo omezeno poskytování některých fakultativních služeb. Doprava 

nebyla téměř využívána z důvodu omezení návštěv klientů u lékařů a zákazu vycházení seniorů ze 

zařízení. Kopie jídelních lístků byly tištěny velmi omezeně a to z důvodu dočasného zrušení výběrů 

z jídelníčku. 

Aktivizace se omezily na jednotlivá oddělení a pokoje klientů. Během letních měsíců bylo 

možné pořádat Letní olympiádu DS i hudební vystoupení v zahradě Domova a to za přísných 

hygienických opatření – roušky, rozestupy, zákaz občerstvení. 

Od března do prosince zajišťovalo zařízení stříhání a manikúru z vlastních zdrojů. 

Canisterapie v těchto měsících neprobíhala vůbec. Nákupy pro klienty byly zrušeny. Zboží 

z kantýny bylo rozváženo po pokojích klientů prostřednictvím pracovnic PSS nebo pracovnic 

aktivizačních. 

  

 

Činnosti zajišťované sociálními pracovnicemi v roce 2020 

 Informovanost o službě, jednání se zájemci o službu, příjem nových klientů, ukončení 

pobytu 

 Smlouvy, dodatky ke smlouvě, úhrady za poskytované služby 

 Agenda spojená s příspěvkem na péči a s ostatními sociálními dávkami 

 Jednání s ČSSZ 
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 Jednání s opatrovníky 

 Institut vážně míněného nesouhlasu 

 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 Uplatňování práv a oprávněných zájmů 

 Evidence a řešení stížností, podnětů, připomínek a pochval 

 Sociální poradenství 

 Aktivizace klientů, metodické vedení aktivizací, tvorba kulturních plánů 

 Doprava klientů 

 Vedení individuálních plánů a plánů péče 

 Tvorba standardů kvality sociálních služeb 

 Školení zaměstnanců v oblasti standardů kvality sociálních služeb  

 Kontrolní činnost 

 Kulturní programy a akce 

 Metodické vedení pracovníků v sociálních službách 

 Koordinace návštěv 

 

Spolupráce s místními organizacemi, zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím 

 
Spolupráce s místními organizacemi byla díky koronaviru omezena na vystoupení „pod okny“ 

a na oboustranné předávání výrobků v rámci několika projektů. Do aktivizace klientů se zapojovali 

především ZUŠ Sedlčany a studenti místního gymnázia. 

Bohoslužby a kulturní vystoupení byla přenášena pouze rozhlasem a vnitřním TV kanálem.  

Dobrovolnická činnost v zařízení byla pozastavena z hygienických důvodů od února až do 

konce roku. 

 

Již tradičně uspořádalo zařízení několik větších společenských akcí: 

- Masopustní zábava (hudební akce, tombola, masopustní průvod) 

- Letní olympiáda DS 

- Peklo na oddělení  

- Projekt Hvězda – ZUŠ Sedlčany 
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Zařízení se zúčastnilo několika celorepublikových projektů: 

- Ježíškova vnoučata – projekt Českého rozhlasu 

- Miss panenka Středočeského kraje senior – projekt Středočeského kraje a Unicef 

 

Zprostředkované služby: 

- SOU Sedlčany – stříhání a holení 

- Tam, kde zvířata pomáhají – Marečková Jaroslava – canisterapie 

- Soukupová Irena – canisterapie 

- Centra pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj o. p. s. – sluchová 

 

Fakultativní služby: 

- Doprava 

- Doprovod 

- Kopírování 

- Internet na pokoji 

- Telefonování 

- Opravy a nákup elektroniky 

- Kadeřnické služby 

 

Kulturní program 2020 

Leden 

Novoroční setkání, ohňostroj  

Výroba zimních dekorací  

Divadelní představení ZŠ Tochovice 

Promítání na plátno  

Sluchová poradna Centrum neslyšících a nedoslýchavých 

Dramaterapie ZUŠ Sedlčany 

Divadelní představení Mrazík 
Spolek divadelních ochotníků Kamýk nad 

Vltavou 

Karetní soubor  

Kouzelnické vystoupení  
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Únor 

Hudební vystoupení Šlapeto 

Sluchová poradna Centrum neslyšících a nedoslýchavých 

Valentýnské tvoření  

Masopustní tvoření masek  

Pečení masopustních koblížků  

Masopustní veselice Pavel Justich 

Bingo  

Beseda s nutriční terapeutkou Mgr. Kateřina Králová 

 

 

Březen 

Přednáška „Keňa“ Pavel Justich 

Aktivizace na pokojích   

 

 

Duben 

Písničky na přání Rozhlas DS 

Víkendové kvízování Pokoje klientů 

Koncert Pavla Justicha Vnitřní TV kanál 

Velikonoční povídačky Rozhlas DS 

Ranní vysílání Rozhlas DS 

 

 

Květen 

Písničky na přání Rozhlas DS 

Víkendové kvízování Pokoje klientů 

Soutěžní úterky Pokoje klientů 

Velikonoční povídačky Rozhlas DS 

Ranní vysílání Rozhlas DS 

Koncert pod okny Pavel Justich 

 

 

Červen 

Písničky na přání Rozhlas DS 

Víkendové kvízování Pokoje klientů 

Soutěžní úterky Pokoje klientů 

Velikonoční povídačky Rozhlas DS 
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Ranní vysílání Rozhlas DS 

Koncert pod okny 4x ZUŠ Sedlčany 

 

 

Červenec 

Letní olympiáda DS, každý čtvrtek Slavnostní zahájení, soutěže 

Písničky na přání Rozhlas DS 

Víkendové kvízování Pokoje klientů 

Ranní vysílání Rozhlas DS 

Beseda Ředitel příbramské nemocnice 

Muzikoterapie Pavel Justich 

Výroba domácí limonády  

Letní olympiáda DS Soutěžní dopoledne každý čtvrtek 

Grilování v zahradě DS  

Den čokolády – výroba domácí čokolády  

Turnaj v dámě a šachu  

 

 

Srpen 

Písničky na přání Rozhlas DS 

Víkendové kvízování Pokoje klientů 

Soutěžní úterky Pokoje klientů 

Ranní vysílání Rozhlas DS 

Muzikoterapie Pavel Justich 

Hudební vystoupení Divadlo Slunečnice 

Pečení pouťových koláčů  

Pouťová zábava Duo PaMi 

Letní olympiáda DS, každý čtvrtek Slavnostní zahájení, soutěže 

Karetní souboj  

 

 

Září 

Písničky na přání Rozhlas DS 

Víkendové kvízování Pokoje klientů 

Soutěžní úterky Pokoje klientů 

Ranní vysílání, cvičíme pro radost Rozhlas DS 

Koncert pod okny Pavel Justich 
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Říjen 

Písničky na přání Rozhlas DS 

Víkendové kvízování Pokoje klientů 

Soutěžní úterky Pokoje klientů 

Ranní vysílání, cvičení pro radost Rozhlas DS 

Koncert pod okny Pavel Justich 

 

 

Listopad 

Písničky na přání Rozhlas DS 

Víkendové kvízování Pokoje klientů 

Soutěžní úterky Pokoje klientů 

Ranní vysílání, cvičení pro radost Rozhlas DS 

Vánoční tvoření Pokoje klientů 

Projekt Hvězda ZUŠ Sedlčany 

 

 

Prosinec 

Pečení vánočního cukroví  

Vánoční zvyky Pokoje klientů 

Vánoční představení pod okny ZUŠ Sedlčany 

Vánoční koncert Pavel Justich 

Písničky na přání Rozhlas DS 

Víkendové kvízování Pokoje klientů 

Soutěžní úterky Pokoje klientů 

Ranní vysílání, cvičení pro radost Rozhlas DS 

Silvestrovský program Rozhlas DS 
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2. OŠETŘOVATELSKÝ ÚSEK 

Lékařská péče 
Zdravotnická péče v našem Domově 

byla pro uživatele zajištěna praktickými 

lékaři docházejícími za klienty. Nejvíce 

klientů je registrováno u praktické lékařky 

MUDr. Šárky Machovské a MUDr. Petra 

Horkého. V naléhavých případech se 

obracíme na rychlou záchrannou službu. 

Klienti též využívali služby soukromé 

chirurgické a ortopedické ambulance, 

která se nachází v prostorách Domova. 

 Pravidelně do Domova docházel neurolog, psychiatr, urolog a kardiolog, dermatoložka, 

diabetoložka a psycholožka. Spolupracovali jsme také s lékařem gastroenterologem z ambulance 

nutriční podpory a využívali jsme služeb soukromé nemocnice Mediterra Sedlčany, s. r. o.  

 

Ošetřovatelská péče 

 Základním předpokladem úspěšné ošetřo-

vatelské péče o naše seniory je odborná, kvali-

fikovaná péče poskytovaná registrovanými vše-

obecnými sestrami, které mají osvědčení 

k výkonu zdravotnického povolání bez odbor-

ného dohledu dle zákona 96/2006 Sb. Všeobecné 

sestry pracují na základě smluvních ujednání a 

norem stanovených zdravotními pojišťovnami. 

Sestry zajišťovaly nepřetržitou zdravotnickou 

péči, asistují lékařům, poskytují uživatelům na 

základě holistického přístupu individualizovanou 

péči podle ošetřovatelských plánů a samostatně 

vedou ošetřovatelskou dokumentaci. 

 

  

 

OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE 

 

ZDRAVOTNÍ SESTRA 
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Činnosti všeobecných sester dle ordinace lékaře  

 Příprava a podávání léků 

 Aplikace infuzní terapie za účelem zajištění hydratace 

 Aplikace injekcí  

 Ošetřování ran 

 Ošetřování stomií  

 Základní odběry biologického materiálu a příprava na vyšetření  

 Měření fyziologických funkcí, vyšetření stavu klienta glukometrem, CRP  

 Příjem klientů  

 Zprostředkování objednávek léků, inkontinenčních pomůcek a objednávání klientů na 

předepsaná vyšetření  

 Poskytování enterální výživy do PEGU (perkutánní endoskopická gastrostomie) a péče o 

PEG, výživu podávají bolusově nebo kontinuálně pomocí enterální pumpy klientům, kteří 

nejsou schopni přijímat dostatečné množství stravy nebo klientům s poruchou trávicího 

traktu.  

 Péče o umírající a zemřelé  

 Vedení ošetřovatelské dokumentace, práce na PC v programu Cygnus  

 

Činnosti všeobecných sester v rámci rehabilitačního ošetřování  

 Polohování jako prevence a součást léčby dekubitů  

 Dechová a kondiční cvičení  

 Nácvik vertikalizace, přesunů, sedu, stoje, chůze, nácvik soběstačnosti  

 Edukace uživatele v oblasti péče o svoje zdraví podle ošetřovatelských plánů 

 Všeobecné sestry jsou oprávněny vykonávat další odborné činnosti v rámci svých kompetencí 

a při své práci se řídí ošetřovatelskými standardy.  

 

Fyzioterapie 
Svou činnost v Domově vykonávaly velice potřebné 2 fyzioterapeutky, které se věnovaly 

hlavně uživatelům u lůžka, zajišťovaly a prováděly odbornou rehabilitační péči, edukovaly uživatele 

v oblasti fyzioterapie.  
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Fyzioterapie prošla kompletní rekonstrukcí a obnovou. Zrekonstruoval se suterén 3. pavilonu, 

kde vznikly kanceláře, sklad, nová kaple a fyzioterapie. 

V rehabilitační místnosti mohou klienti využít blahodárné účinky infrasauny s aromaterapií 

a světelnou terapií, dále fyzioterapeutky poskytovaly cvičení na rotopedu, magnetoterapii, 

lymfoven, perličkové koupele na dolní končetiny, rašelinné zábaly.  

 

 

 

  

 

Činnosti pracovníků v sociálních službách  

Na odděleních byly v loňském roce nepostradatelnou součástí týmu aktivizační pracovnice, 

které se zabývaly aktivizací převážně imobilních, nesoběstačných a méně soběstačných klientů. 

Pracovaly s klienty individuálně nebo v malých skupinkách, používaly prvky bazální stimulace, 

ergoterapie, muzikoterapie, zooterapie, aromaterapie, doprovázely klienty na akce pořádané 

Domovem, procházky, pořádají výlety do okolí Sedlčan, vedly kroužky pečení, cvičení, 

procvičování paměti. Pracovnice spolu s klienty vytvořily krásné zahrádky v areálu u svých 

oddělení, kde pěstovaly okrasné květiny, keře, zeleninu, kterou využívaly při společném vaření. 

Omezené aktivizace ale byly po celý rok z důvodu koronavirové pandemie, kdy kontakty byly téměř 

po celý rok omezené, takže často se aktivizace s klienty konaly pouze v rámci pokojů a individuálně. 

Komunikace s příbuznými zprostředkovávaly pracovnice přes mobilní telefony nebo on-line přes 

tablety. Návštěvy byly často zakázány anebo omezeny. 

 

 

SOLNÁ JESKYNĚ  

OBLOHA V SOLNÉ JESKYNI 
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Pracovníci v sociálních službách zajišťují pomoc při zvládání 

běžných úkonech péče o vlastní osobu 

 Přímá obslužná péče a podpora klientů k samostatnosti  

 Nácvik jednoduchých denních činností a poskytování pomoci při osobní hygieně, koupání 

klientů, výměna inkontinenčních pomůcek a péče o pokožku  

 Podávání stravy, mytí nádobí na kuchyňkách  

 Oblékání klientů, převlékání lůžek  

 Pravidelné vážení klientů  

 Aktivizační činnosti s klienty, používání prvků bazální stimulace u imobilních klientů  

 Příprava klientů na vyšetření, k hospitalizaci  

 Doprovázení klientů na plánovaná vyšetření  

 Péče o umírající a o zemřelé  

 Individuální plánování poskytované sociální služby  

 Sestavování plánů péče a vedení příslušné dokumentace  

 Vedení dokumentace v programu Cygnus v rámci svých kompetencí 

 

Pracovnice úklidu 
 

Náš tým tvoří také pracovnice úklidu, které přešly do týmu z technického úseku. Staraly se 

celý rok o čistotu a pořádek na odděleních.  

 

V loňském roce jsme pro zkvalitnění péče zakoupili: 

 Aktivní a pasivní antidekubitní matrace  

 Elektricky polohovatelná lůžka  

 Mechanické invalidní vozíky 

 Polohovací antidekubitní pomůcky  

 Toaletní židle 

 Povlečení, prostěradla, antidekubitní podložky 

  Bezkontaktní teploměry 

 Toaletní křesla 

 Nábytek do koupelny 
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 Manipulační vozíky na prádlo 

 Ventilátory na pokoje klientů 

 Lékárny na pracovnu sester 

 Lednička pro klienty 

 Termotalíře 

 Kardia křesla 

 

Ke zlepšení poskytované péče také přispěla rekonstrukce pokojů, koupelen, průběžné 

malování chodeb a pokojů, výměna podlahových krytin na chodbách.  

Průběžně jsme zajištovali vzdělávání pracovníků, kteří během roku absolvovali mnoho 

odborných seminářů. Poskytovali jsme i odborné praxe pro studenty zdravotnických a sociálních 

škol. 

Loňský rok byl pro nás velice náročný z důvodu koronavirové pandemie. Začátek roku, kdy 

se nemoc objevila, byl nedostatek ochranných pomůcek. Šily jsme roušky společně s klienty, sestry 

šily i ochranné pláště, sháněli jsme ochranné štíty. Chyběla dezinfekce na ruce, tak jsme si udělali 

dle návodu vlastní.  Prováděli jsme finančně nákladnou plošnou dezinfekci celého objektu. 

Pracovníci na odděleních pravidelně dezinfikovali společné prostory pomocí ozónu. Péče o klienty 

byla náročná, zvláště když se u nás na podzim vyskytl omezeně koronavirus mezi klienty i 

zaměstnanci. Dodržovala se přísná protiepidemická opatření, všeobecné sestry testovaly téměř celý 

rok klienty i zaměstnance na Covid-19, testovali jsme i návštěvy antigenními testy. Bez velkého 

úsilí nás všech by se nám nepodařilo zvládnout epidemii v Domově takovým způsobem, jakým se 

nám to podařilo. Během 1. vlny nebyl nikdo v Domově nakažený. První nemocní se objevily až 

v říjnu. Do boje s pandemií byli zapojeni všichni zaměstnanci. 
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3. EKONOMICKÝ ÚSEK 

Zaměstnanci ekonomického úseku zabezpečovali v roce 2020 provoz Domova a jeho veškeré 

ekonomické potřeby (rozpočet, dotace, kontrola plnění závazných ukazatelů, účtování, styk s 

bankou a ostatními úřady, mzdy a personalistika, pokladna, vedení depozit, faktury, výkazy a 

statistika, inventarizace, vnitřní předpisy a další činnosti). 

 

Seznámení s hospodařením Domova v roce 2020 

Náklady (v tis. Kč) DS DZR 

Spotřeba materiálu 11405,71 7621,29 

Spotřeba energií (elektřina, plyn, voda) 2840,11 1900,92 

Opravy a udržování 3325,73 2218,25 

Cestovné 1,86 1,24 

Náklady na reprezentaci 7,03 8,14 

Služby 1057,01 780,01 

Mzdové náklady 42437,60 26465,95 

Zákonné pojištění 14409,63 8274,67 

Zákonné náklady 2005,34 1165,56 

Daně a poplatky 8,53     5,49         

Ostatní náklady 2311,08 1578,95 

Odpisy 1705,56 1137,04 

Celkem 81515,19 51157,48 
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Výnosy (v tis. Kč) DS DZR 

Výnosy z pronájmu 19,63 13,09 

Úhrady za služby 44941,25 28008,04 

Ostatní výnosy 144,94 87,54 

Příspěvek na provoz SKÚ  4042,60 3098,40 

Dotace MPSV  -  SKÚ 28800,00 18297,60 

Dotace -COVID 4109,39 2752,16 

Celkem 82057,81 52256,83 

 

 

Hodnocení doplňkové činnosti 
 

Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb, má ve zřizovací listině schválenou 

doplňkovou činnost (vaření obědů, hostinskou činnost, nákup a prodej). 

Náklady za rok 2020 6035,76 

Výnosy za rok 2020 6045,01 

Výsledek hospodaření za rok 2020 9,25 

 

 

Investiční akce uskutečněné v roce 2020 

 

Varný plynový kotel 169.388,00Kč 

Rekonstrukce pokojů na DZR – 15 pokojů 6.395.460,71Kč 
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Personální zajištění 

V průběhu roku jsme se stejně jako všude jinde i my potýkali s novými situacemi, které 

vznikly v souvislosti s šířením koronaviru. Chyběla nám najednou poměrně velká část zaměstnanců, 

kteří byli nemocní anebo čerpali OČR z důvodu uzavření škol. V těchto případech jsme využili 

výpomoc pracovníků, kteří pracovali na DPP, tak aby nebyl nijak omezen provoz a nezbytná péče. 

Ke dni 31. 12. 2020 bylo v našem Domově zaměstnáno 185 zaměstnanců. V přímé péči o 

seniory pracovalo 67,6 % pracovníků.  

 

Personální zajištění k 31. 12. 2020 

Funkce  Pracovní úvazek DS Pracovní úvazek DZR 

Ředitel   0,6 0,4 

Vedoucí ekonomického úseku  0,6 0,4 

Technik  0,6 0,4 

Zdravotní sestra  10,5 9 

Fyzioterapeut 1,125 0,75 

Nákupčí – zásobovač  1,2 0,8 

Finanční účetní  1,8 1,2 

Nutriční terapeut 0,6 0,4 

Administrativní pracovník 0,3 0,2 

Referent 0,6 0,4 

Technik IT 0,6 0,4 

Sociální pracovník v soc. péči  3 2 

Provozní  0,6 0,4 

Kuchař  5,4 3,6 

Pomocný kuchař  5,25 3,5 

Pracovník v sociálních službách 51,5 43,975 

Provozní zámečník - údržbář 0,6 0,4 

Instalatér - údržbář 0,6 0,4 

Elektromechanik - údržbář 1,2 0,8 
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Šička  1,2 0,8 

Pracovník prádelny 3 2 

Uklízečka  8,5 7,75 

Celkový úvazek:  99,375 79,975 

Fyzický počet pracovníků: 127 119 

Pracovní neschopnost za rok 2020:  11,04 %  

 

Zaměstnanci Domova Sedlčany jsou rozděleni do těchto úseků:  

1. ošetřovatelský (všeobecné sestry, fyzioterapeutky, nutriční terapeut a pracovnice 

v sociálních službách, uklízečky) 

2. sociální (sociální pracovnice, pracovnice v sociálních službách) 

3. stravovací (vedoucí stravovacího úseku, kuchařky, pomocné kuchařky, nákupčí – 

zásobovač).  

4. technický (vedoucí technického úseku, pracovníci prádelny, údržbáři, nákupčí – zásobovač, 

IT technik) 

5. ekonomický (ředitel, vedoucí ekonomického úseku, finanční účetní, administrativní 

pracovník, referent) 

 

  

0

20

40

60

80

100

120

140
128

22 21

7 7

P
o

če
t 

za
m

ěs
tn

an
ců

Počet zaměstnanců za jednotlivé úseky k 31.12.2020

Ošetřovatelský Technický Stravovací Sociální Ekonomický



32 

 

 

 

  

Počet zaměstnanců, kteří nastoupili v roce 2020 33 

Počet zaměstnanců, kteří ukončili pracovní poměr v roce 2020  26 

Počet zaměstnanců, kteří pracovali v roce 2020 na DPP 43 

do 5 let
46%

do 10 let
24%

do 15 let
11%

do 30 let 
14%

nad 30 let 
5%

Struktura  doby  zaměstnání v  organizaci

do 5 let do 10 let do 15 let do 30 let nad 30 let
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4. STRAVOVACÍ ÚSEK 

Stravovací úsek sčítal v roce 2020 celkem 21 pracovníků. Vedoucí kuchyně, nákupčí – 

zásobovač, 6 kuchařů a 13 pomocných zaměstnanců.  

 

 

Rozdělení a rozmanitost stravy 

Klientům Domova Sedlčany byla 

poskytována strava v rozsahu pěti denních 

dávek (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina 

a večeře). Pro diabetiky byla podávána 

i druhá večeře. Do jídelníčků se zařazovaly 

všechny dostupné druhy čerstvé i mražené 

zeleniny a ovoce, které byly v danou dobu 

na trhu. Vzhledem k mimořádné situaci 

ohledně Covidu - 19 byla klientům častěji 

podávána vitamínová a doplňková strava, 

více ovoce i zeleniny, formou přídavků 

k běžnému režimu celodenní stravy. 

Klientům byly v tomto náročném období 

v rámci stravovacího režimu zařazeny 1 x měsíčně balíčky s vitamíny D3 a další vitamíny 

a minerály.  Nutriční terapeutka zajištovala dodržování nutričních hodnot stravy a dohlížela na 

dodržování zásad zdravé výživy. Dodržujeme nařízení lékaře. 

Velkým přínosem pro přípravu jídel ve stravovacím provozu bylo zakoupení dalšího nového 

velkokapacitního kotle.  Dále jsme v roce 2020 provedli úpravu skladovacích prostor pro potraviny, 

kde jsme zakoupili a nainstalovali nové kovové regály, které jsou bezpečnější a přehlednější pro 

skladování potravin. 

Vzhledem k probíhající pandemii Covid - 19 a na základě nařízení vlády ČR v zařízeních 

sociálních služeb, jsme museli zřídit nové výdejní místo, které slouží pro veřejnosti, pečovatelské 

službě města Sedlčany a ostatním zájemcům o obědy v našem stravovacím zařízení. Toto výdejní 

místo je vybaveno novým ohřívacím výdejním pultem s infrazářivkovým desinfekčním světlem, 

které eliminuje případné viry a bakterie. 

 

ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST A JÍDELNA 

PRO ZAMĚSTNANCE 

V BUDOVĚ STRAVOVÁNÍ 
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Toto výdejní místo a vstup do tohoto prostoru jsme vybavili automatickou desinfekcí rukou, 

rukavicemi, na podlaze byly desinfekční rohožky na obuv. Pravidelným plošnou dezinfekcí, jak 

v této místnosti, tak i v celém prostoru stravovacího provozu, kuchyně i přilehlých skladů jsme se 

bránili nákaze Covid - 19. 

 

Strava pro diabetiky 

Významná pozornost byla věnována diabetikům, kterým byla podávána diabetická strava a 

hodnotná druhá večeře, tvořená především z tmavého chleba, celozrnného pečiva, kvalitních sýrů, 

mléčných jogurtů a dalších produktů doporučených ošetřujícím lékařem. Ve spolupráci 

s diabetology jsme připravovali individuální jídelní lístky na míru pro tyto klienty.  

 

Úprava stravy pro klienty s potížemi 

Klientům, kteří měli problémy s polykáním, jsme podávali stravu ve formě mleté, krájené, 

strouhané, či mixované na speciálních dělených talířích.  Pro klienty se zhoršeným zdravotním 

stavem byly zařazeny i speciální výživové doplňky. Vhodnou formu podávané stravy určil nutriční 

lékař na základě vyšetření zdravotního stavu klienta. 

Nadále se nám dařilo v roce 2020 ve spolupráci s MUDr. Hrubým a se společností ABOTT 

v oblasti stravování zajišťovat odpovídající stravu klientům se zažívacími potížemi, doprovázenými 

s celkovou nefunkčností procesu polykání. Klientům pod odborným dozorem lékaře, zdravotních 

sester a nutriční terapeutky je do oblasti žaludku zavedena sonda, která cestou dávkovací pumpy 

přímo zaručuje přísun odpovídající potřebné výživy organismu. 

 

Komise a návrhy jídelních lístků 

Návrhy jídelních lístků byly konzul-

továny s nutriční terapeutkou a vedoucími 

oddělení. Stravovací komise byly podle 

rozvrhů uskutečňovány online vzhledem 

k opatřením proti Covid - 19, která probíhala 

v celém Domově. V pravidelném měsíčním 

hlášení byli klienti průběžně informováni 

o případných návrzích a změnách v jídel-  

PÓDIUM NA VELKÉ JÍDELNĚ 
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ních režimech. Všem klientům bylo zprostředkováno sledování hlášení o stravovacím provozu 

pomocí interní TV. 

 Nutriční terapeutka zajišťovala 1x za měsíc přednášky online, kde přednášela, diskutovala, 

probírala problematiku ohledně vyvážené, kvalitní, chutné či nechutné stravy, kde se naši klienti 

mohli vyjádřit ústně i písemně k tématu. O těchto připomínkách, návrzích apod. jsou vedené 

písemné záznamy, které jsou uložené u vedoucího stravovacího provozu i nutriční terapeutky. 

 

Pitný režim 

Každý den jsme dbali na dodržování pitného režimu. Po dobu 24 hodin měli klienti v určených 

prostorech Domova a v současné době epidemie především na pokojích a malých jídelnách 

k dispozici celou řadu nápojů, především hořký nebo sladký čaj, kvalitní ochucené nápoje různého 

druhu, ovocné šťávy, sirupy, džusy, pitnou vodu s citronem a ovocem.  

 Nadále mají klienti k dispozici nápojové automaty ve všech prostorách stravovacího provozu 

a oddělení. 

 

Součástí nabídky stravování a pitného režimu jsou i diabetické nápoje, které mají klienti 

možnost konsumovat ve všech prostorách Domova na oddělení, předsálí jídelny, na samotné jídelně 

stravovacího provozu, v malých jídelnách, společenské místnosti a v neposlední řadě i u lůžek 

klientů. 

Na Domově se zvláštním režimem jsou nápoje podávány obsluhujícím personálem, který má 

za úkol sledovat pitný režim klientů. Tito klienti vyžadují zvláštní péči a jsou zde kladeny zvýšené 

nároky na personál. 

Klienti mají možnost využít nápojových automatů neomezeně, kdykoli 24 hodin nepřetržitě 

si můžou vybrat z pěti možných nápojů. 

 

 Cukrárna – Kavárna U Václava 

 

V roce 2020 byla i nadále v provozu cukrárna i kavárna u Václava, která zajišťovala 

doplňkový prodej pro klienty. Dále jsme pro klienty zajištovali ambulantní prodej pracovnicemi 

Domova donáškou z naší cukrárny U Václava na pokoje klientů. Vzhledem k pandemii Covid 19, 

která probíhala v roce 2020, byla služba velmi využívaná. 
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      Nemalou mírou zajišťovala doplňkový 

prodej po dobu 24 hodin i recepce Domova. 

Zde si mohli klienti zakoupit veškerý 

doplňkový sortiment jako např. chlebíčky, 

zákusky, pochutiny, ale i také nezbytné 

hygienické potřeby, vitamíny, noviny 

a další sortiment. 

V jídelně je k dispozici velká celo-

plošná televize, kde klienti mohli sledovat 

televizní přenosy při samotném stravování 

nebo individuálně a to pouze v případě, kdy 

bylo možné se scházet vzhledem ke Covid 

19.  Na jídelně stravovacího provozu byli 

klienti obsluhováni pracovnicemi stravovacího úseku a i zde měli možnost vyjádřit svá přání 

a požadavky nebo využít schránek, sešitů Přání, stížností a pochval. Zde klienti nechávají zprávy, 

co se jim líbí, nelíbí a co by si třeba i přáli k jídlu. Předávají zde různé nápady a náměty. 

  Jídelna stravovacího provozu byla využívána pro společenské a kulturní akce, při kterých 

zajišťoval stravovací úsek pohoštění.  V jídelně je k dispozici velká celoplošná televize, kde klienti 

mohli sledovat televizní přenosy při samotném stravování nebo individuálně.  Na jídelně 

stravovacího provozu byli klienti obsluhováni pracovnicemi stravovacího úseku a i zde měli 

možnost tlumočit svá přání a požadavky nebo využít schránek, Knihy přání, stížností a pochval. 

       

Služby pro veřejnost a ocenění 

Stravovací provoz zajišťoval stravování nejen klientům našeho Domova, ale i prostřednictvím 

pečovatelské služby seniorům města Sedlčany. Vařili jsme i pro zaměstnance našeho Domova a 

veřejnost. Nadále jsme vařili pro místní nemocnici Mediterra Sedlčany a to jak obědy, tak i večeře. 

Rozšířili jsme nabídku o další nová, netradiční, dietní a chutná jídla tak, aby vše bylo v souladu 

s přáním nemocnice Sedlčany a naším Domovem. O tomto vedeme písemné záznamy formou e-

mailů mezi nutriční pracovnicí Domova a nemocnicí Sedlčany. 

Náš personál se průběžně po celý rok 2020 zúčastňoval odborných kurzů, přednášek 

a konferencí ohledně stravování v sociálních službách pouze online vzhledem k pandemii 

Covid - 19. 

 

DOPLŇKOVÝ PRODEJ PRO KLIENTY 
A NÁVŠTĚVNÍKY DOMOVA 
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PRACOVNICE PRÁDELNY 

5. TECHNICKÝ ÚSEK 

Provozně – technický úsek v roce 2020 zabezpečoval chod Domova Sedlčany na velmi dobré 

úrovni. Provozně – technický úsek - prádelna (7 zaměstnanců), recepce (6 zaměstnanců z toho 1 na 

částečný úvazek) úklid (1 zaměstnanec), údržba (5 zaměstnanců z toho 1 na částečný úvazek), 

nákupčí skladnice, správce IT a vedoucí provozně-technického úseku. Celkem tedy 22 osob.  

 

Činnosti prádelny 

 Praní prádla 

 Žehlení, mandlování prádla 

 Drobné opravování oděvů 

 Přišívání zipů, knoflíků 

 

 

Celkem se v prádelně za rok 2020 vypralo a vyžehlilo 265.307 kg prádla.   

V roce 2020 nebyla do prádelny provedena žádná investice.  

 

Úklid  

Úklid zajišťovala 1 uklízečka - spojovací chodbu mezi jednotlivými pavilony, kanceláře, 

budovu stravování a kotelny. 

Vzhledem k neustálému úsilí vedení celého domova zlepšovat podmínky pro klienty, 

probíhala celá řada oprav, rekonstrukcí, modernizací. Zvýšené nároky na úklid se zásadnějším 

způsobem na kvalitu úklidu neprojevily.  

 

Údržba  

Údržba areálu Domova Sedlčany probíhala za pomoci 5 zaměstnanců údržby. Společně 

udržovali interiér a exteriér Domova a prováděli opravy nejrůznějšího charakteru: 

 instalatérské práce 

 elektrikářské práce 

 zámečnické práce 

 truhlářské práce 
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PRACOVNÍCI ÚDRŽBY 

 malířské práce 

 drobné opravy 

Společně zabezpečovali technický 

stav vozidel: 

 Peugeot Expert combi premium  

RZ 1SA 53-01 

 Škoda Rapid RZ 2ST 16-46 

 Škoda Roomster RZ 2SY 61-94  

 Dacia Dokker RZ 4SN 69-74 

 Citroen C4Spacetour RZ 4SZ 29-78 

 Traktor XDC 1401 

Uzávěrku PHM, řešení a objednávání oprav, garanční prohlídky vozidel a provádění 

nejrůznějších kontrol zabezpečoval vedoucí provozně technického úseku.  

 

Recepce 

V roce 2020 recepci zabezpečovalo 6 zaměstnanců. Nabízeli klientům i veřejnosti vystavené 

zboží vlastní výroby, podávali kávu, zajišťovali parkování v objektu, prováděli obchůzky objektu a 

parkoviště, pečovali o akvárium, obsluhovali telefonní ústřednu a prováděli hlášení do rozhlasu. V 

uvedeném úseku došlo k výměně zaměstnanců, kdy odešel p. Robert Glabazňa a pí. Martina 

Sirotková a novými recepčními se stala pí. Věra Hrbková a Alena Dvořáková. 

 

Další činnosti provozně – technického úseku 

 Zpracovávání kompletní dokumentace poptávkového řízení k veřejným zakázkám dle úst. 

§12 odst. 3 a §18 odst. 5 a §6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Zabezpečování revizí 

 Vedení přehledu energií 

 Evidence, vyúčtování a aktualizace místního telefonního seznamu 

V roce 2020 vzhledem k situaci boje proti COVID-19 pracovníci údržby zabezpečovali 

součinnost při realizaci akce “Polymerová dezinfekce”.    



40 

 

NOVÉ VYBAVENÍ DO KUCHYNĚ 

Spolupráce v roce 2020 

Domov v roce 2020 spolupracoval s firmou POUR servis, která pro organizaci zajišťovala 

kompletní požární ochranu i bezpečnost práce. Prováděla školení, prověrky BOZP a požární 

poplachové cvičení. 

Další spolupráce probíhala s firmou Poradenství civilní ochrany, která pro naši organizaci 

zpracovává, aktualizuje a provádí školení plánu opatření zařízení sociálních služeb při vzniku 

mimořádných událostí a krizových situací. 

V oblasti prevence Domov Sedlčany spolupracoval s firmou Šimandl, která provádí nejméně 

1x za 3 měsíce nebo dle potřeby deratizaci a dezinfekci celého areálu Domova Sedlčany. 

 

Uskutečněné investice (neinvestice) v roce 2020 (nad 50.000,-Kč) 

- Projektová dokumentace na rekonstrukci pokojů II. Etapa 

- Projektová dokumentace na akci vybudování nových sociálních zařízení z umakartových 

jader 

- Technický dozor stavebníka na akci rekonstrukci pokojů II. Etapa 

- Technický dozor stavebníka na akci vybudování nových sociálních zařízení 

z umakartových jader 

- vybudování nových sociálních zařízení z umakartových jader 

- rekonstrukci pokojů II. Etapa 

- elektricky polohovatelná lůžka 3 ks 

- inteligentní LED svítidla – sesterny, kanceláře 

- malování 

- pasivní antidekubitní matrace 

- automaticky posuvné dveře na DZR 

- oprava elektroinstalace II. etapa 

- oprava koupelny místnost č. 146 

- oprava vjezdové automatické brány – 2 ks 

- oprava podlah na DS2 a DZR 

- plynový kotel 
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Přehled zaměstnanců provozně technického úseku 

 

 

 

Přehled spotřebovaných energií v roce 2020 

Plyn celý Domov Sedlčany:  193.313m3 
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Přehled zaměstnanců provozně technického úseku
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Voda celkem 

studená:  14.100 m3 

teplá:   5.600 m3  

 

Elektřina: 

Celkem  395.758 MWh  

 

Přehled vyprodukovaného odpadu v roce 2020 

 55 kg odpadní tiskařský toner 

 720 kg kompozitní obaly  

 155 kg ostré předměty   

 542 kg infekčního odpadu    

 38.280 kg odpadů z plen    

 8.780 kg odpadů papíru    

 1.400 kg odpadů ze skla    

 2.660 kg odpadů z plastu   

 28.970 kg směsný komunální odpad 

 520 kg směsné stavební demoliční odpady    

 2.040 kg objemný odpad 

 14.217 kg biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 

 

Celkem 98.339 kg odpadu 
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ZÁVĚR 
 

Celý rok jsme se snažili naplňovat naše motto: Domov Sedlčany, Domov se srdcem 

a tomuto chceme podřídit činnost i v roce 2021. 

Budeme se snažit naši službu zkvalitňovat, abychom zůstali v podvědomí klientů i široké 

veřejnosti, jako jeden z nejlepších Domovů Středočeského kraje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sedlčany 5. 3. 2021 

 

Mgr. Jaroslava Kocíková MBA, MBE 

ředitelka 
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