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ZZZááákkklllaaadddnnnííí   úúúdddaaajjjeee   
 
 

   
   

ÚÚÚvvvooodddnnnííí   ssslllooovvvooo   

 

„Nadále jsme se snažili i v roce 2009 poskytovat kvalitní a odborné 

služby kvalifikovaným personálem, reagovat na měnící se životní situaci 

uživatelů tak, abychom v co největší možné míře zachovali jejich 

důstojný život a jejich individuální potřeby.“ 

 

Ing. Luboš Halekovský 

mailto:sekretariat@centrumrozmital.cz
http://www.centrumrozmital.cz/
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PPPřřřeeehhhllleeeddd   čččiiinnnnnnooossstttiii   

   
Naše zařízení poskytuje pobytové sluţby osobám dle § 49 a § 50 zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních sluţbách, které se v důsledku svého věku mají sníţenou soběstačnost, 

způsobenou zejména ze zdravotního a duševního onemocnění, a jejichţ situace 

vyţaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Zařízení je uzpůsobeno pro péči o 

seniory imobilní, upoutané na lůţko, invalidní vozík, uţívající kompenzační pomůcky, 

chronicky nemocné a jiné. Z těchto pak zvláště těm, kteří upřednostňují tiché, klidné 

prostředí uprostřed přírody a moţnost duchovního zázemí.  

UUUbbbyyytttooovvvááánnnííí   

Budova je majetkem zřizovatele, je moderně vybavena a splňuje poţadavky k naplnění 

standardů ubytování v oblasti poskytování sociálních sluţeb.  

Celková kapacita  "Centra" je 215 lůţek. Z toho Domov pro seniory zahrnuje 171 míst a 

Domov se zvláštním reţimem 44 míst. 

Pobyt je poskytován v jednolůţkových, dvoulůţkových a třílůţkových pokojích. Pokoje 

nejsou vybaveny samostatným hygienickým zařízením, k dispozici jsou WC tzv. „na 

buňkách“ a chodbách zařízení.  

Pro uţivatele jsou vybaveny samostatné společenské místnosti a kuchyňky, vybavené 

různými spotřebiči. V zařízení se nachází také knihovna, kadeřnictví, ordinace lékaře a 

tělocvična. 

  

  

  

  

  

Součástí Centra je krásná, velká zahrada, kde je moţné se procházet, posedět na 

lavičkách nebo se houpat na houpačkách. Před sluníčkem se mohou ukrýt na dřevěných 

pergolách se střechou nebo pod slunečníky.   

CCeennííkk  uubbyyttoovváánníí  

JJeeddnnoollůůţţkkoovvýý  ppookkoojj            118800,,--KKčč//ddeenn  

DDvvoouullůůţţkkoovvýý  ppookkoojj            117700,,--KKčč//ddeenn  

TTřřííllůůţţkkoovvýý  ppookkoojj            116655,,--KKčč//ddeenn  
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počet pokojů    
   

   

155,00

160,00

165,00

170,00

175,00

180,00

185,00

jednolůţkový pokoj dvoulůţkový pokoj třílůţkový pokoj

K
č

cena pokoje

cenová relace

jednolůžkový pokoj; 
49

dvoulůžkový pokoj; 80

třílůžkový pokoj; 2
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SSSllluuuţţţbbbyyy   uuuţţţiiivvvaaattteeelllůůůmmm   

SSStttrrraaavvvaaa   

Celodenní strava je připravována ve vlastní kuchyni zařízení a je podávána v 

samostatné jídelně nebo přímo na pokojích uţivatelů. Stravu tvoří snídaně, svačina, 

oběd, druhá svačina a večeře. U diabetiků je přihlédnuto k jejich dietě a navíc je 

poskytována i druhá večeře. Na výběr je ze dvou menu, přičemţ kaţdý uţivatel má 

moţnost si zvolit menu dle své chuti a předepsané diety. Kvalita a pestrost stravy je 

pečlivě vybírána stravovací komisí, která je sloţena ze zástupců uţivatelů a zástupce 

vedení stravovacího.  

 

 

Druh diety 
 

 
NORMÁLNÍ 
STRAVA 

 
ŽLUČNÍKOVÁ 

DIETA 

 
DIABETICKÁ 

DIETA Druh stravy 
 

snídaně 
 
 

20,- 20,- 20,- 
přesnídávka 

 
13,- 13,- 13,- 

oběd 
 
 

60,- 60,- 60,- 

svačina 
 
 

13,- 13,- 13,- 
večeře 

 
 

36,- 36,- 36,- 

druhá večeře 
 
 

0 0 8,- 

 
Hodnota surovin 

 
65,-Kč 

 
65,-Kč 

 
76,-Kč 

Režie 77,-Kč 77,-Kč 74,-Kč 

 
Celkem/den 

 
142,-Kč 

 
142,-Kč 

 
150,-Kč 

 

V případě, ţe uţivatel řádně ohlásí 3 dny předem svojí nepřítomnost, náleţí mu vratka  za 

neodebrané potraviny v hodnotě surovin. 

Úhrada za pobyt a stravu v našem zařízení byla stanovena v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů. 
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PPPrrraaannnííí 

Praní loţního prádla je zajišťováno dodavatelsky firmou LC-UNION Rokycany, praní a 

ţehlení osobního prádla vlastní prádelnou.  

LLLééékkkaaařřřssskkkááá   pppéééčččeee   

Lékařskou péči zajišťuje Městské zdravotnické zařízení Roţmitál pod Třemšínem v 
ordinaci, která je součástí Centra. 

 

Ordinační hodiny lékaře:  
úterý: 09,00 – 19,00 hod    středa: 09,00 – 14,00 hod. 

 

V případě potřeby jsou pro uţivatele zajišťovány prohlídky u odborných lékařů a 
hospitalizace v jiném zdravotnickém zařízení. Do Centra rovněţ dle potřeby dochází 
psychiatr.  

 

JJJeeedddnnnááánnnííí   sss   úúúřřřaaadddyyy 

Centrum zprostředkuje a zajišťuje jednání uţivatelů s úřady a pomáhá při 
prosazování oprávněných práv a zájmů:  
 
 Česká správa sociálního zabezpečení  
 Městský úřad s rozšířenou působností – odbor sociálních věcí  
 Zdravotní pojišťovny   
 Česká pošta  
 Notář 
 Zdravotnické zařízení 

 

KKKuuullltttuuurrrnnnííí   aaakkkccceee 

V roce 2009 bylo uţivatelům Centra nabídnuto více neţ 100 společenských a kulturních 
vyţití, která se konají na základě moţností, schopností a zájmu uţivatelů. Jedná se o 
dobrovolné činnosti.  
Některé akce jsou jiţ stálé, např. kaţdou středu odpoledne je videokavárna, denně od 
9.00 hodin probíhá rozhlasová relace pro uţivatele, která obsahuje aktuální zprávy ze 
ţivota "Centra", novinky z domova i ze světa a jiné zajímavosti.  
Poslední pátek v měsíci je vţdy slavnostní posezení oslavenců, kde pro kaţdého 
připraveno bohaté pohoštění a malý dáreček. 
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Tradicí se staly, ale i sportovní utkání v minikošíkové, petanque, kuţelkách nebo 
společenské hře „Člověče nezlob se!“. Uţivatelé se mohli zapojit do ručních prací, 
jako je práce s hlínou, tkaní na stavu, batikování a další různorodé činnosti. Široký 
okruh účasti si našli terapie (např. ergoterapie, canisterapie, animalterapie a jiné) 
pořádané personálem nebo ve spolupráci s kluby zajišťující tuto činnost.  
Také pořádání Dnů otevřených dveří v květnu se stalo jiţ dlouholetou tradicí. Kaţdý 
rok je něco nového, čím se můţeme pochlubit. 
Jako kaţdoročně tak i letos jsme pořádali pro naše uţivatele několik výletů. Byli jsme 
na Vysoké u Příbrami, Svaté Hoře, zámku v Mníšku pod Brdy, v Pohádkové zemi 
v Pičíně, v Domově pro seniory Sedlčany, v Jizerských Horách a v Muzeu v Roţmitále 
pod Třemšínem. Viděli příjezd královny Johanky, práci řezbářů a vánoční jarmark. 
V Centru proběhlo hasičské námětové cvičení roţmitálské jednotky (JPO-II), které 
ukázalo skvělou evakuaci osob při poţáru.  
Víme, ţe je důleţité i získávání nových poznatků a vědomostí, proto proběhly zajímavé 
přednášky i s ukázkami. 
 

 

 

 

 

 

 

Jizerské Hory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aPohídk  

 Pohádková země v Pičíně 

 

Výstava seniorů 
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ÚNOR  
2.2. taneční terapie 

3.2. kadeřnice 

  oprava naslouchadel 

3.2. prodej groger. zboţí 

4.2. chytání rybiček 

5.2. taneční  terapie 

5.2. mše Církve římskokatolické 

6.2.  cvičení při hudbě 

9.2. taneční terapie 

10.2. cvičení při hudbě 

11.2. muzikoterapie 

12.2. taneční terapie 

12.2. keramika 

13.2. cvičení při hudbě 

16.2. taneční terapie 

17.2. prodej textilu 

17.2. prodej drogerie  

18.2. cvičení při hudbě 

19.2. taneční terapie 

19.2. mše Církve římskokatolické 

20.2. kuţelky 

24.2. kadeřnice 

24.2. prodej drogerie 

24.2. Masopustní veselice 

25.2. petangue 

26.2. keramika 

27.2. cvičení při hudbě 

27.2. únoroví oslavenci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEDEN  
6.1. kadeřnické  sluţby 

7.1. kuţelky 

8.1. taneční terapie 

13.1. cvičení při hudbě 

13.1. canisterapie 

14.1. Člověče nezlob se 

15.1. mše Církve římskokatolické 

16.1.  prodej textilu 

20.1. prodej drogerie 

21.1.  muzikoterapie 

22.1.  taneční terapie 

26.1. petangue 

27.1. cvičení při hudbě 

28.1. canisterapie 

29.1. keramika 

30.1. lednoví oslavenci 
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BŘEZEN 

  2.3.  taneční terapie 

  3.3. kadeřnice 

  3.3. prodej drogerie, dárk. zboţí 

  4.3. minikošíková 

  5.3. taneční terapie 

  oslava MDŢ 

  6.3. cvičení při hudbě 

  9.3. taneční terapie 

10.3. vystoupení dětí z MŠ 

11.3. chytání rybiček 

12.3. taneční terapie 

12.3. mše Církve římskokatolické 

13.3. cvičení při hudbě 

16.3. taneční terapie 

17.3. prodej textilu 

  kadeřnice 

  prodej drogerie, dárk. zboţí 

18.3. petangue 

19.3. taneční terapie 

19.3. canisterapie 

20.3. cvičení při hudbě 

  březnoví oslavenci 

23.3. taneční terapie 

24.3. cvičení při hudbě 

24.3. canisterapie 

25.3. Člověče nezlob se 

25.3. cvičení při hudbě 

26.3. taneční terapie 

26.3. mše Církve římskokatolické 

27.3. cvičení při hudbě 

30.3. taneční terapie 

31.3. kadeřnice 

  drogerie, dárk. zboţí 

 

 

DUBEN 

1.4. Velekonoční výstava 

1.4. kuţelky 

3.4. relaxační cvičení 

7.4. relaxační cvičení 

8.4. petangue 

10.4. relaxační cvičení 

14.4. kadeřnické sluţby 

  oprava naslouchadel 

  prodej drogérie 

15.4. relaxační cvičení 

15.4. Velikonoční zábava 

16.4. prodej prádla a textilu 

17.4. výstava Non Handicap 

17.4. minikošíková 

20.4. prodej obuvi a textilu 

  prezentační panel 

21.4. Člověče nezlob se 

22.4. relaxační cvičení 

23.4. mše Církve římskost. 

23.4. Tančíme pro radost 

24.4. výstava Non Handicap 

  dubnoví oslavenci 

29.4. relaxační cvičení 

30.4. kadeřnice 

30.4. přílet čarodějnic 

  vystoupení Venkovanky 
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KVĚTEN 

4.5. relaxační cvičení 

5.5. kuţelky 

  prodej drogérie 

6.5. cvičení při hudbě 

7.5. výlet 

  mše Církve římskokatol. 

11.5. relaxační cvičení 

12.5. kadeřnické sluţby 

  seřízení naslouchadel 

12.5. canisterapie 

13.5. petangue 

14.5. výlet- zámek 

15.5. cvičení při hudbě 

18.5. prodej textilu 

19.5. canisterapie 

19.5. prodej drogerie  

20.5. prodej obuvi 

21.5. Kabaret - p. Kubec 

  mše Církve římsko.katol. 

22.5. kulturní vystoupení  

22.5.  květnoví oslavenci 

25.5. cvičení při hudbě 

26.5. kadeřnické sluţby 

27.5. kuţelky 

29.a 
30.5. Dny otevřených dveří 

 
 
 
 
 
 

ČERVEN 

2.6. návštěva dětí v MŠ 

  prodej drogérie 

  canisterapie 

3.6. kuţelky 

  absolventský koncert 

4.6. mše Církve římskokatol. 

9.6. kadeřnické sluţby 

10.6. Sportovní hry seniorů 

11.6. soutěţ v chytání ryb 

16.6. prodej textilu 

  prodej drogérie 

17.6. hudební pásmo 

18.6. turnaj v Člověče nezlob se 

  mše Církve římskokatol. 

  vystoupení tanečního oboru 

23.6. kadeřnické sluţby 

  seřízení naslouchadel 

24.6. canisterapie 

25.6. 1.letošní grilování 

26.6. červnoví oslavenci 

27.6. Den s českou královnou  

30.6. petangue 
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ČERVENEC 

1.7. cvičení při hudbě 

   videokavárna 

2.7. mše Církve římskokatolické 

3.7. relaxační cvičení 

7.7. kuţelky 

7.7. prodej drogérie 

8.7. relaxační cvičení 

  video 

9.7. taneční terapie 

10.7. cvičení při hudbě  

13.7. relaxační cvičení 

14.7. výlet –Pohádková země 

15.7. cvičení při hudbě 

  video 

16.7. prodej textilu 

  taneční terapie 

  mše Církve římskokatolické 

17.7. Člověče nezlob se 

20.7. cvičení při hudbě 

21.7. minikošíková 

22.7. relaxační cvičení 

  video 

23.7. taneční terapie 

  grilování 

24.7. cvičení při hudbě 

27.7. relaxační cvičení 

28.7. petanque 

29.7. výlet do muzea 

  cvičení při hudbě 

30.7. taneční terapie 

31.7. červencoví oslavenci 

 

SRPEN 

5.8. relaxační cvičení 

6.8. taneční terapie 

7.8. cvičení při hudbě 

10.8. relaxační cvičení 

  výlet 

11.8. kuţelky 

  prodej drogerie 

12.8. cvičení při hudbě 

13.8. taneční terapie 

  mše Církve římskokatolické 

14.8. relaxační cvičení 

18.8. prodej textilu 

19.8. cvičení při hudbě 

20.8. prodej obuvi, prádla 

  taneční terapie 

  grilování 

21.8. relaxační cvičení 

24.8. cvičení při hudbě 

25.8. prodej drogerie 

  minikošíková 

26.8. výlet 

  relaxační cvičení 

27.8. taneční terapie 

  mše Církve římskokatolické 

28.8. cvičení při hudbě 

  srpnoví oslavenci 

31.8. relaxační cvičení 
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ZÁŘÍ 

1.9. kuţelky 

2.9. Blatenská rolnička 

8.9. kadeřnické sluţby 

  prodej drogerie 

  petangue 

10.9. canisterapie 

14.9. výlet 

15.9. chytání rybiček 

16.9. prodej textilu 

  přednáška-kompenz. pomůcky 

17.9. grilování 

22.9. kadeřnické sluţby 

  prodej drogerie 

  Člověče nezlob se 

23.9. canisterapie 

24.9. chytání rybiček 

  mše 

25.9. zářijoví oslavenci 

29.9. minikošíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŘÍJEN 

1.10. DEN SENIORŮ 

2.10. výstava prací seniorů 

  relaxační cvičení 

5.10. šipky 

6.10. kadeřnické sluţby 

  prodej drogerie 

  oprava naslouchadel 

7.10. vystoupení dětí MŠ 

8.10. taneční terapie 

  mše Církve římskokatol. 

9.10. relaxační cvičení 

12.10. petangue 

    Na tý louce zelený 

13.10. canisterapie 

14.10. relaxační cvičení 

15.10. taneční terapie 

16.10. prodej textilu 

  relaxační cvičení 

19.10. chytání rybiček 

20.10. kadeřnice 

  prodej drogerie 

21.10. relaxační cvičení 

  canisterapie 

22.10. taneční terapie 

  mše Církve římskokatol.  

23.10. relaxační cvičení 

26.10. relaxační cvičení 

29.10. taneční terapie 

 
Hašlerovy písničky 

30.10. říjnoví oslavenci 
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LISTOPAD 

2.11. návštěva hřbitovů 

  relaxační cvičení 

3.11. kadeřnické sluţby 

  prodej drogerie 

4.11. relaxační cvičení 

  canisterapie 

5.11. taneční terapie 

  mše  

6.11. relaxační cvičení 

9.11. relaxační cvičení 

10.11. šipky 

11.11. relaxační cvičení 

12.11. taneční terapie 

  Martinská zábava 

13.11. relaxační cvičení 

18.11. prodej textilu 

  canisterapie 

19.11. kadeřnické sluţby 

  prodej ponoţek 

  mše 

20.11. Kouzelná perla - ZŠ Tochovice 

24.11. Člověče nezlob se 

25.11. prodejní výstava 

26.11. taneční terapie 

27.11. listopadoví oslavenci 

28.11. Vánoční jarmark 

30.11. petangue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSINEC 

1.12. kadeřnické sluţby 

2.12. vánoční prodejní výstava 

  relaxační cvičení 

3.12. taneční terapie 

  mše  

4.12. Mikulášská zábava 

7.12. minikošíková 

8.12. prodej drogerie 

 
canisterapie 

9.12. relaxační cvičení 

10.12. kulturní vystoupení 

11.12. relaxační cvičení 

14.12. šipky 

15.12. kadeřnické sluţby 

16.12. prodej textilu 

17.12. vystoupení dětí MŠ 

  mše 

18.12. Kde se vzaly Vánoce 

21.12. rybičky 

  prosincoví oslavenci 

22.12. prodej drogerie 

24.12. slavnostní večeře 

30.12. Silvestrovská zábava 
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FFFoootttooogggaaallleeerrriiieee    

 

mmaalloovváánníí  hheeddvváábbíí  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ppeeččeenníí  
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ppeeččeenníí  kkoollááččee  

 

ppřříípprraavvaa  mmaassooppuussttnníícchh  ččeeppiiččeekk  
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DDeenn  ppllnnýý  ttaannccee  nnaa  TTooččnnííkkuu  
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ddeenn  ppllnnýý  zzáábbaavvyy,,  hheerr  aa  ssoouuttěěţţíí  ––  DDEENN  SSEENNIIOORRŮŮ  
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oossllaavvaa  mmaassooppuussttuu  

 

oossllaavvaa  MMDDŢŢ  
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ppeettaanngguuee  
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lleettnníí  ggrriilloovváánníí  
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ssoouuttěěţţ  vv  kkuuţţeellkkáácchh  vv  ttěěllooccvviiččnněě  

 

ssoouuttěěţţ  vv  mmiinniikkooššííkkoovvéé  

  



 
 

22 

Centrum Rožmitál pod Třemšínem               Výroční zpráva za rok 2009 

 

ssppoolleeččeennsskkéé  sseettkkáánníí  vv  DDSS  ZZddiiccee  

 

ssppoorrttoovvnníí  kklláánníí  vv  HHaaččccee  OOlleeššccee  
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úúččaasstt  nnaa  ppřřííjjeezzdduu  kkrráálloovvnnyy  JJoohhaannkkyy  ss  kkrráálleemm  JJiiřřííkkeemm  zz  PPoodděěbbrraadd  
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vvýýlleett  nnaa  SSvvaattoouu  HHoorruu  

 

nnáávvššttěěvvaa  PPoohhááddkkoovvéé  zzeemměě  vv  PPiiččíínněě  
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MMuuzzeeuumm  vv  RRooţţmmiittáállee  ppoodd  TTřřeemmššíínneemm  

 

ZZáámmeekk  vv  MMnnííšškkuu  ppoodd  BBrrddyy  
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vvyyssttoouuppeenníí  dděěttíí  zz  mmaatteeřřsskkéé  šškkoollyy  

 

ţţeennsskkýý  ssbboorr  RRaaddoosstt  zz  MMiillíínnaa  
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vvyyssttoouuppeenníí  dděěttíí  zz  mmaatteeřřsskkéé  šškkoollyy  

 

 

vvyyssttoouuppeenníí  dděěttíí  zzee  ZZŠŠ  TToocchhoovviiccee  
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hhuuddeebbnníí  ppáássmmoo  TTooččttee  ssee  ppaarrddáálloovvéé  

 

 

vvyyssttoouuppeenníí  ppaannaa  KKuubbccee  --  KKeellttoovvéé  
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vvyyssttoouuppeenníí  ssbboorruu  ŠŠkkvvrrňňaattaa  zz  PPřřííbbrraammii  

 

ppáássmmoo  ZZŠŠ  ssppeecciiáállnníí  aa  pprraakkttiicckkéé  RRooţţmmiittááll  pp..  TTřř..  
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kkuuţţeellkkyy  nnaa  zzaahhrraadděě  

 

 

ššiippkkyy  
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nnáávvššttěěvvaa  ččaarroodděějjnniicc  

 

VVeelliikkoonnooččnníí  zzáábbaavvaa  
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vvýýlleett  nnaa  VVyyssookkoouu  uu  PPřřííbbrraammii  
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zzaappáálleenníí  ssvvííččkkyy  nnaa    hhrroobběě    JJ..JJ..  RRyybbyy  

 

nnáávvššttěěvvaa  hhrroobbuu  ssppiissoovvaatteellee  DDrr..  KK..JJ..  BBeenneeššee  
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pprrooddeejj  ii  nnáákkuupp  nnaa  VVáánnooččnníímm  jjaarrmmaarrkkuu  vv  RRooţţmmiittáállee  
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VVáánnooccee  22000099  
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PPPéééčččeee   ooo   uuuţţţiiivvvaaattteeellleee   

Snahou vedení Centra Roţmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních sluţeb je, 

aby péče o uţivatele byla co nejkvalitnější a aby byl provoz Centra bezproblémový. 

Centrum zajišťuje trvalé ubytování, stravování, sociální a lékařskou péči dle potřeb 

uţivatelů. Zdravotně-ošetřovatelská péče je zajišťována nepřetrţitou sluţbou. 

Přístup ke kaţdému jednotlivci je individuální a je brán zřetel na jeho osobní cíl, přání 

a zájmy s ohledem na jeho moţnosti pohybu, vnímání, schopnosti sebeobsluhy a na 

jeho zvyklosti. Klíčový pracovníci vypracovávají u kaţdého „svého“ uţivatele 

individuální plán, kterým se řídí při své práci. 

Společnost BB Klinik, s.r.o. zajišťuje v zařízení léčebné rehabilitace, které probíhají v 

pravidelných intervalech ve společných prostorách Centra nebo i individuálně na 

pokoji. Účelem je dosaţení optimální soběstačnosti pomocí vybraných činností.  

V roce 2009 byly zakoupeny dva přístroje MOTREN BED k rehabilitaci dolní části těla, 

které si naši uţivatelé velmi oblíbili.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ošetřovatelská péče je prováděna s klasickými pomůckami. Velkým pomocníkem jsou 
antidekubitní podloţky a různé kompenzační pomůcky. Kompenzační pomůcky mají 
významnou úlohu v procesu rehabilitace.  
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O uţivatele Centra Roţmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních sluţeb a o 

provoz tohoto zařízení se v roce 2009 starali zaměstnanci následujících profesí: 

 Zdravotní sestry      11,5 

 Pracovníci v soc. sluţbách, přímá péče   38 

 Sociální pracovníci      3 

 Pracovníci v soc. sluţbách, terapeuti   5,625 

 THP        12 

 Zaměstnanci kuchyně      9 

 Zaměstnanci prádelny     2 

 Zaměstnanci úklidu      8 

 Zaměstnanci údrţby      4 

 Zaměstnanci recepce      3 

 Posel        0,75 

 

 

12%

39%

3%

6%

13%

9%

2% 8%

4% 3% 1%

Počet pracovníků k 31.12.2009

zdravotní sestry

pracovníci v soicálních sluţbách

sociální pracovníci

terapeuti

THP

zam. kuchyně

zam. prádelny

zam. úklidu

zam. údrţby

zam. recepce

posel

1%

10%

21%

31%

30%

7%

Věková struktura zaměstnanců k 31.12.2009

do 20 let 21 - 30 let

31 - 40 let 41- 50 let

51 - 60 let nad 61 let
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OOOrrrgggaaannniiizzzaaačččnnnííí   sssccchhhééémmmaaa 
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Oddělení úseku administrativně správních činností a sociálních sluţeb se snaţí plně 

vyuţívat kapacitu zařízení tak, aby byl splněn účel, pro který byl zřízen.  

Obloţnost v roce 2009 činila 98,53 %. 

Celkový počet uţivatelů ke dni 31.12.2009 byl 209.  

K 31.12.2009 byly příspěvky na péči (dále jen PnP) ve výši 689.000,- Kč, coţ činilo 70% 

z celkového počtu uţivatelů. Ve srovnání s rokem 2008 došlo k nárůstu PnP o 10%. 

Správním orgánem nebyl 75 uţivatelům přiznán PnP, ale s ohledem na jejich zdravotní 
stav je jim poskytována zvýšená péče o vlastní osobu a soběstačnost.  
Tato skutečnost měla negativní vliv na rozpočet Centra. 

 

 

 

171
80%

44
20%

Přehled klientů podle poskytované sluţby k 31.12.2009

Domov pro seniory

Domov se zvláštním reţimem

26
12%

139
64%

53
24%

Přehled klientů podle věku k 31.12.2009

26 - 65 let

65 - 85 let

nad 85 let
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33
15%34

16%
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32%

17
8%

Zdravotní stav umístněných ţadatelů

leţící

invalidní vozík

2 francouzské hole

šourající pouţívající hůlku

chodící

chodítko

53
20% 16

6%

12
5%

169
65%

11
4%

Způsob vyřízení ţádostí 

umístěno

odmítnuto ze strany ţadatele

zemřelo před umístěním

na umístění čeká

odmítnuto z důvodu neposkytování 
sluţby
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Nevyřízené ţádosti 2009

ţádosti určené pro domov pro 
seniory

ţádosti určené pro domov se 
zvláštním reţimem

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0,-Kč

2000,- Kč

4000,- Kč

8000,- Kč

12000,- Kč

b
ez

 
P

n
P

I.
 

st
u

p
eň

II
. 

st
u

p
eň

II
I.

 
st

u
p

eň
IV

. 
st

u
p

eň

bez PnP I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň

0,-Kč 2000,- Kč 4000,- Kč 8000,- Kč 12000,- Kč

počet uţivatelů 75 63 39 24 14

Příspěvek na péči k 31.12.2009

65%

35%

uživatelé s PnP uživatelé bez PnP



 
 

43 

Centrum Rožmitál pod Třemšínem               Výroční zpráva za rok 2009 

PPPrrraaaxxxeee,,,   vvvzzzddděěělllááávvvááánnnííí   zzzaaammměěěssstttnnnaaannncccůůů   

Zařízení i nadále v roce 2009 poskytovalo zázemí pro provádění studentské praxe, 
zdravotnických a sociálních oborů, středních, vyšších a vysokých škol. 
Jednalo se např. o praxe studentů Církevní střední a odborné školy ve Spáleném Poříčí, 

Vyšší odborné školy a Střední odborné školy v Březnici, Odborného učiliště a praktické 

školy v Příbrami a dalších. Kaţdoročně také navštěvují naše zařízení formou exkurzí 

ţáci 8. a 9. ročníků Základní školy J. J. Ryby Roţmitál p. Tř., kteří se rozhodují o svém 

povolání. Prohlídka našeho Centra by jim měla přiblíţit především sociální oblast, do 

které potom mnozí také směřují. 

V našem Centru pracují rovněţ koordinátoři dobrovolníků, kteří se zúčastnili „ Kurzu 

pro koordinátory dobrovolníků II.“ pořádaným občanským sdruţením HESTIA.  

Mezi naše nejaktivnější a nejmilejší dobrovolníky patří členové občanského sdruţení 

PESSOS Příbram. Canisterapie tohoto sdruţení má u nás jiţ několikaletou tradici a 

cvičitelky se psi se stali nedílnou součástí našich aktivizací. Další dobrovolníci 

pocházejí především z řad seniorů města Roţmitál p. Třemšínem, studentů a ţáků 

okolních škol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naši koordinátoři neustále pracují formou letáků a článků na získávání dalších 

dobrovolníků pro naše Centrum, i kdyţ se někdy jedná o bezmála nadlidský výkon. 

Náplní jejich práce je doprovázení uţivatelů na procházce, komunikace s uţivateli, 

aktivní naslouchání, zpříjemňování chvil a mnoho dalších aktivit. 
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Kaţdý zaměstnanec Centra je povinen řídit se zásadou celoţivotního vzdělávání za 

účelem profesního rozvoje a zkvalitnění poskytovaných sociálních sluţeb. 

Pracovníkům, kteří získají vzdělání, dovednosti či znalosti se snaţíme vytvářet 

podmínky pro uplatnění a realizaci jejich nových poznatků. 

Na konci roku absolvoval management Centra návštěvu podobných zařízení: Domov pro 

seniory Sedlčany, Vojkov, Jankov apod.  Cílem návštěvy bylo porovnání sluţeb a získání 

inspirace do další práce. 

ššškkkooollleeennnííí   aaa   ssseeemmmiiinnnááářřřeee   vvv   rrroooccceee   222000000999   
   

 

Individuální plánování 
sociálních sluţeb 

29.1.2009 

Rekvalifikační kurz pro 
pracovníky přímé péče 

24.1.2009 

Paliativní péče 12.2.2009 

Novela zákona č. 108/2006 Sb. 
o sociálních sluţbách 

17.2.2009 

Smlouvy, inspekce, novela 
zákona č. 180/2006 Sb. 

19.2.2009 

Zadávání, příprava, realizace 
zakázek 

5.3.2009 

Metody sociální práce 10.3.2009 

Práva a povinnosti zaměstnanci 
při vzniku, 

7.4.2009 

změna a zániku pracovního 
poměru 

 

Management dobrovolnictví II. 6. – 8.4.2009 

Individuální plánování 14.4.2009 

Inspekce kvality sociálních 
sluţeb 

16.4.2009 

Zasedání členů APSS ČR, KÚSK 21.4.2009 

Datová schránka 30.4.2009 

Datové schránky – KÚSK 30.4.2009 

Jak vyhovět standardům kvality 14.5.2009 

Management, ekonomika, 
marketing 

21.5.2009 

Školení programu KLIENTI 20.5.2009 

Personalistika 21.5.2009 

Etika 10.6.2009 

Seminář pro ředitele APSS ČR 10.6.2009 

Restriktivní opatření a 
opatrovnictví 
v sociálních sluţbách 

25.6.2009 

Veřejné zakázky rok 2009 26.8.2009 

Prevence agresivity a 
problémového chování 

15.9.2009 

Seminář ředitelů ve Zlenicích 30.9.2009 

Veletrh POGRR 24.9.2009 

Vybrané okruhy účtování přísp. 
organizace 

14.10.2009 

Datové schránky 30.10.2009 

Specializovaných kurz 
mzdového účetnictví I. 

15.10. - 
5.11.2009 

Školení programu KLIENTI 11.11.2009 

Vliv aktivizačních programů na 
kongitivní funkce seniorů s 
demencí 

23. - 26.11.2009 

 
Vykazování zdravotní péče 
pojišťovnám 

23.11.2009 

Smlouva o poskytování sluţby 26.11.2009 

Trénování paměti 23. - 26.11.2009 

Specializovaných kurz 
mzdového účetnictví II. 

10.11. - 
26.11.2009 

Seminář ekonomů ve Zlenicích 8.12.2009 

Individuální plány 9.12.2009 

Ţena, Vánoce a stres 9.12.2009 

Ošetřovatelský proces, práce 
s dokumentací 

11.12.2009 

Konflikty a jejich řešení 15.12.2009 

Aktuální otázky zákoníku práce 18.12.2009 
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PPPrrrooovvvooozzz   aaa   úúúdddrrrţţţbbbaaa   zzzaaařřřííízzzeeennnííí   vvv   rrroooccceee   222000000999   

RReekkoonnssttrruukkccee 

Došlo k výměně účelovosti místností. Na ţádost pana faráře byla zrušená kaple na 

„novém pavilonu“ (mše se konají nadále na společenské místnosti v třetím nadzemním 

podlaţí; více místa, více přirozeného denního světla.) 

Místo kaple je nyní dílna uţivatelů na ruční práce. 

Proběhla kompletní rekonstrukce sociálního vybavení na oddělení Domova pro seniory 

I. Stavení práce společnost ukončila v měsíci červenci, převzetím za účasti stavebního 

dozoru. Došlo také k poloţení nových podlah na chodbách a společenských 

místnostech. 

Dále byla započata rekonstrukce Domova se zvláštním reţimem II. Provedla se celková 

oprava pokojů, výměna podlah, malování a výměna nábytku za nový. V rámci 

rekonstrukce se vyměnily i záclony a vitráţky na celém oddělení. Dokončeny byly i 

stavební úpravy na společenské místnosti s kuchyňkou a jídelnou. 

V měsíci květnu dokončila firma zateplení fasády budovy „C. 

Za rok 2009 bylo v Centru vyprodukováno 28,275t nebezpečných odpadů a 30,490t 

komunálního a ostatního směsného odpadu. Tento odpad likvidovali odborné 

společnosti Wastech Praha a Rumpold Plzeň . 

  

PPooččííttaaččoovváá  ssííťť  

Vnitřní počítačová síť je plně funkční. Počítačová gramotnost jednotlivých uţivatelů se 

postupně zvyšuje. V dalším období je nutné centrálně provést školení na vyšší stupeň 

znalostí zejména MS Office Excel. 

Problémy se vyskytly pouze při zavádění síťových verzí jednotlivých programů – 

program Klienty od firmy PREUS  Praha a Bonap-stravné od firmy ZWARE Brno. Tyto 

závady jiţ byly odstraněny.  

Bezpečnost počítačové sítě je na velmi dobré úrovni. K zabezpečení pouţívá Centrum 

antivirový program ESET NOD 32 s plnou aktualizací.  

Tvorba webové stránky zařízení http://www.centrumrozmital.cz je smluvně 

zabezpečená s firmou MONIAK Příbram.  

V uplynulém roce 2009 nebyly zjištěny ţádné závaţné nedostatky v oprávněnosti 

pouţívání počítačových programů, ani nedostatky v zneuţívání počítačové sítě.  

http://www.centrumrozmital.cz/
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KKKooonnntttrrrooolllnnnííí   čččiiinnnnnnooosssttt   vvv   rrroooccceee   222000000999   

Centrum Roţmitál pod Třemšínem se řídí vţdy dle doloţeného ročního plánu kontrol 
jednotlivých oblastí provozu „úseků“. Kontrolní činností jsou pověřeni vedoucí pracovníci, 
kteří své kontroly zaměřují především na oblasti, kde by mohlo dojít k porušení 
pracovních podmínek nebo nedodrţení vnitřních pravidel a platných předpisů v organizaci. 
 
 
 
 

Dle plánu kontrolní činnosti v Centru byly v roce 2009 provedeny tyto kontroly: 
 

- kontrola vedení dokumentace uživatelů  

- kontrola dodržování pracovní doby 

- kontrola uzavírání smlouvy o poskytování sociálních služeb 

- kontrola zpracování SQ a jejich aktualizace 

- kontrola individuálních plán uživatelů 

- kontrola dodržování směrnice o ochraně osobních údajů uživatelů 
- kontrola zajištění plánovaných akcí pro uživatele 

- kontrola osobních složek zaměstnanců a započitatelných praxí 

- kontrola proškolení zaměstnanců v BOZP a PO 

- kontrola splněných hodin školení u zaměstnanců v sociálních službách 

- kontrola hasicích přístrojů 

- kontrola hydrantů 

- kontrola tlakových nádob 
- kontrola těsnosti plynového potrubí 

- odborná prohlídka kotelny zařízení 

- kontrola prádelny 

- kontrola používání OOPP zaměstnanců 

- kontrola pracovní činnosti vzhledem k bezpečnosti uživatelů 

- kontrola provozuschopnosti dopravních prostředků 

- kontrola osvětlení 

- kontrola realizace investic a faktur 
- vyhodnocení rizik v celém objektu 

- kontrola plateb uživatelů za pobyt, ostatní činnosti a vykazování registrovaných činností 

- kontrola výplaty vratek uživatelům 

- kontrola formální náležitosti pokladních dokladů, vedení evidence cenností 

-  a výplat z depozitního účtu 

- kontrola provozní a depozitní poklady 

- kontrola zásad výdeje stravy 
- kontrola alkoholu na pracovišti 

- kontrola gramáže surovin při přípravě stravy 

- kontrola teploty podávané stravy 

- kontrola hygienické čistoty na pracovišti 

- kontrola manipulace s uživatelem, vyhodnocení rizik práce 

- kontrola manipulace se špinavým prádlem 

- kontrola vykazování zdravotní péče 
- kontrola denní a noční služby zaměstnanců 

 

Během uplynulého období bylo provedeno nejméně 34 kontrol. Průběţné, namátkové 

kontroly kvality a rozsahu poskytovaných sluţeb uţivatelům, provozu zařízení i vedení 

účetnictví a hospodaření dle platné legislativy a interních směrnic.  

Zjištěné nedostatky byly dle charakteru a závaţnosti odstraňovány okamţitě, případně 

byl stanoven přesný termín, do kdy má být nedostatek odstraněn. Následně je 

provedena zpětná kontrola nápravy. Podrobné zápisy z kontrol jsou zaloţeny na 

sekretariátu Centra. 
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FFFiiinnnaaannnčččnnnííí   hhhooossspppooodddaaařřřeeennnííí   zzzaaa   rrroookkk   222000000999   

KK  jjeeddnnoottlliivvýýmm  ppoollooţţkkáámm  ččeerrppáánníí  rroozzppooččttuu  zzaa  rrookk  22000099  uuvvááddíímmee  nnáásslleedduujjííccíí::  

Náklady PO – účtová třída 5 celkem 

SSppoottřřeebbaa  mmaatteerriiáálluu  

Čerpání materiálových nákladů v roce 2009 je v porovnání s rokem 2008 niţší o 317,- tis. 

Kč. Toto sníţení je v oblasti nákupu drobného dlouhodobého majetku. Finanční rozpočet 

na rok 2009 nám neumoţnil pouţití finančních zdrojů v takovém rozsahu jako předešlého 

roku. Obnova vybavení, které je v některých případech původní (r. 1972) vyţaduje a bude 

vyţadovat i nadále zvýšené nároky na finanční prostředky. Aby vybavení odpovídalo 

poţadavkům a potřebám uţivatelů, jejichţ nároky se zvyšují a jejich zdravotní a duševní 

stav se zhoršuje, bude nutné i nadále pokračovat ve směrování finančních prostředků do 

této oblasti. Obnova vybavení loţním prádlem si vyţádala vyšší náklady proti roku 2008 o 

118,- tis. Kč. Nárůst ve výši 118,- tis. Kč byl zaznamenán i ve spotřebě kancelářských 

potřeb, zejména papíru, náplní do kopírek a tiskáren. Zvyšování úrovně čistoty a hygieny, 

ovlivňuje růst spotřeby materiálu na tomto úseku. Proti roku 2008 je to nárůst 82,-tis. Kč.  

U ostatních nákladových poloţek ve spotřebě materiálu nedochází k výrazným rozdílům 

proti minulému roku. 

SSppoottřřeebbaa  eenneerrggiiee  aa  oossttaattnníícchh  nneesskkllaadd..  ddooddáávveekk..  

Vyšší náklady v této oblasti proti roku 2008 o 265,- tis. Kč, jsou především v návaznosti na 

nárůst cen elektrické energie proti tomuto roku. Vzhledem k vyuţívání slunečních 

kolektorů k ohřevu vody, má vliv na spotřebu elektrické energie i počet dnů slunečního 

svitu. Provoz plynové kotelny zajišťovaný vlastními pracovníky, spolu s postupnou 

realizací opatření energetického auditu (zateplování, výměna oken), příznivě ovlivnilo 

náklady na vytápění. Úspora proti roku 2008 představuje cca 400,- Kč.  

OOpprraavvyy  aa  uuddrrţţoovváánníí      

Překročení trţeb z prodeje sluţeb a tím získané finanční prostředky byly v minulém roce 

vyuţity zejména v oblasti oprav. Na čerpání nákladů na opravy a udrţování se nejvíce 

podílí náklady spojené s výměnou oken včetně ţaluzií, opravy pokojů včetně 

vodoinstalace, elektroinstalace a malování, lakýrnické práce ostatních interiérů, 

předělání signalizace pacient sestra, opravy podlahových krytin a v neposlední řadě i 

opravy DHM.  

Přesto, ţe v roce 2009 byly prováděny rozsáhlé opravy nemovitého majetku, vzhledem ke 

stáří objektu a jeho ceně, nelze nespoléhat pouze na moţnost řešení tohoto problému 

v návaznosti na překročení výnosů, ale řešit situaci přídělem prostředků do investičního 

fondu.  
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OOssoobbnníí  nnáákkllaaddyy  

Mzdové náklady byly čerpány za rok 2009 na úrovni stanoveného upraveného rozpočtu. 

Absolutní nárůst proti roku 2008 je ovlivněn hlavně navýšením počtu pracovníků 

v návaznosti na zabezpečení poţadavků na poskytované sociální sluţby. Vyšší čerpání OON 

ve srovnání s limitem pro letošní rok, představují náklady na práce, které jsou zajišťovány 

na základě dohod o provedení práce, případně dohod o pracovní činnosti. Jedné se o – 

zpracování mezd, výpomoc v prádelně, úklid apod.  

Průměrný výdělek zaměstnanců Centra Roţmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních 

sluţeb za rok 2009 činí pouze 16 111,- Kč, coţ stále značně pokulhává za celostátním 

průměrem.  

Vyšší náklady na zákonné sociální a zdravotní pojištění a zákonné sociální náklady, jsou 

v návaznosti na čerpání mzdových nákladů. 

OOddppiissyy  ddlloouuhhooddoobbééhhoo  mmaajjeettkkuu  

K výši odpisů jsme se jiţ vyjadřovali v předcházejících zprávách k rozboru případně při 

podávání návrhu rozpočtu. Opět je nutné připomenout, ţe celý areál Centra Roţmitál pod 

Třemšínem, poskytovatele sociálních sluţeb byl vystaven za ceny, které neodpovídají 

cenám současným, a proto i zdroje, které vznikají pro naši příspěvkovou organizaci 

z odpisů, nevyjadřují míru opotřebení majetku, ale jsou cca 3 – 4 x niţší v návaznosti na 

ceny, které v současné době platíme za nákup investičního majetku, případně opravy. 

Naše organizace k realizaci oprav a údrţby movitého majetku v minulých létech vyuţívala 

vlastní prostředky vytvořené z fondu investic (reprodukce majetku).  

Výnosy z činnosti PO – účtová třída 6 celkem 
 

Zaměření se na uţivatele, kteří potřebují zvýšenou péči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., 

má příznivý dopad na výnosy Centra Roţmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních 

sluţeb. V roce 2009 se podařilo naší organizaci uplatnit prováděné zdravotní výkony u 

zdravotních pojišťoven. Nárůst výkonů u tohoto ukazatele proti roku 2008 je 1 558,- tis. 

Kč a dosaţený index 240,3 %. Centrum bude i nadále pokračovat v tomto trendu, coţ však 

bude vyţadovat další technické úpravy objektu tak, aby vyhovoval poţadavkům na 

poskytovanou sociální péči. 

HHoossppooddáářřsskkýý  vvýýsslleeddeekk  

V hodnocení za rok 2009 jsme chtěli poukázat především na některé vlivy, které mají 

pozitivní, ale i negativní dopad na hospodaření naší organizace. Z výše uvedeného 

hodnocení vyplývá, ţe výsledek hospodaření byl docílen zejména vysokým nárůstem 

výkonů na úseku trţeb od obyvatel (úhrada pobytu a příspěvek na péči) a dále vyššími 

trţbami za provedené zdravotní úkony.  

V dalším období vidíme částečně jako slabinu zastaralost objektu a procento vysokého 

opotřebení movitého majetku (87,84%). 
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      PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACÍ 

  
     

v tis.Kč 

Příspěvek na provoz 
Plán 2009 

(hodnocený rok) 
upravený 

Skutečnost                
k 

31.12.2009 
(hodnocený 

rok) 

% plnění 

Porovnání 

skuteč. k 
31.12. 
m.r. 

index 

 
1 2 

 
3 4 5=2/4 

Od zřizovatele 2 010 2 010 100,00 1 315 152,85 

Ze státního rozpočtu a státních fondů 
přes rozpočet zřízovatele 

9 301 9 301 100,00 12 447 74,72 

Od jiných subjektů           

P ř í s p ě v e k   c e l k e m 11 311 11 311 100,00 13 762 82,19 

   

   

PŘEHLED INVESTIČNÍ ČINNOSTI - ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC   

  
     

v tis.Kč 

Zdroje financování investic Plán 2009  

Skutečnost                
k 

31.12.2009                       
(hodnocený 

rok) 

%  plnění 

Porovnání   

skuteč.k 
31.12. m.r. 

index 

  1 2 3 4 5=2/4 

Zapojení investičního fondu 
(vlastních zdrojů) 1 900,00 1 724,00 90,74 3 285,00 52,48 

Dotace od zřizovatele     #DIV/0! 770,00 0,00 

Dotace ze státního rozpočtu 0,00 0,00 #DIV/0!   #DIV/0! 

Státní fondy 0,00 0,00 #DIV/0!   #DIV/0! 

Ostatní zdroje 0,00 0,00 #DIV/0!   #DIV/0! 

Z d r o j e  c e l k e m 1 900,00 1 724,00 90,74 4 055,00 42,52 
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ZZZááávvvěěěrrr   

V uplynulém roce jsme splnili vytyčenou koncepci rozvoje našeho zařízení.  
V oblasti vybavenosti jsme postupovali dle vypracovaného plánu s vědomím, ţe 
všechny navrţené změny přinesou zlepšení podmínek pro práci zaměstnanců, ale 
především zvýšený komfort pro naše uţivatele. 
Investiční akce proběhly podle schváleného plánu investic. Poskytnutá dotace MPSV 
pro rok 2009 na sociální sluţbu byla pouţita v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí 
neinvestiční dotace.  
Finanční prostředky byly profinancovány do 31.12.2009 v souladu s metodikou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Roţmitále pod Třemšínem dne 5.2.2010 
 
 

Ing. Luboš Halenkovský, 
ředitel zařízení 

 
 


