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ÚÚÚVVVOOODDDNNNÍÍÍ   SSSLLLOOOVVVOOO   

 
„Vážení přátelé, 

jsem velice potěšen za Váš zájem se seznámit s Výroční zprávou 2014 

Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb (dále 

jen Centra).  Vedoucí tým pro Vás zpracoval kompletní přehled našich 

činností. 

Rok 2014 je za námi a já jsem velmi rád, že byl úspěšný. Dařilo se nám 

poskytovat péči na vysoké úrovni. Ke zkvalitňování služeb patřila 

například částečná stavebně technická rekonstrukce prostorů Centra, 

terapeutické a volnočasové aktivity pro uživatele sociálních služeb, 

vzdělávání a zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců atd… 

Úcta ke stáří je jednou ze základních hodnot společnosti, proto našim 

cílem je vytvářet prostředí, kde se budou senioři cítit dobře. Klademe 

důraz na důstojný a aktivní život seniorů a respektujeme potřeby a 

přání uživatele. Naší snahou je tedy vytvořit co nejkvalitnější podmínky 

pro uživatele sociálních služeb. Ani v roce 2014 tomu nebylo jinak. 

Závěrem bych chtěl poděkovat celému týmu pracovníků a popřát všem 

do další spolupráce mnoho osobních i pracovních úspěchů a ať je rok 

2015 úspěšnější, nebo alespoň stejně úspěšný jako ten uplynulý.“ 

 
 

Ing. Luboš Halenkovský,  
ředitel zařízení 
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III...   ZZZPPPRRRÁÁÁVVVAAA   OOO   ČČČIIINNNNNNOOOSSSTTTIII   
   

Naše zařízení poskytuje dva druhy pobytových služeb:  

 

Domov pro seniory  

dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

- poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního 
pobytu osobám starším 57 let, kteří v důsledku svého věku a 
zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby (dále jen 
uživatelé). 

  

Domov se zvláštním režimem  

dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

- poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního 
pobytu osobám starším 57 let, které trpí převážně stařeckou 
demencí, Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence 
bez vážnějších poruch chování, organickou emoční labilitou, 
organickou poruchou nálad lehkého, případně středního stupně a 
v důsledku svého zdravotního stavu vyžadují pravidelnou péči. 

 

Celková kapacita zařízení činila v roce 2014 220 lůžek, , tj.139 lůžek 
Domov pro seniory a 81 lůžek Domov se zvláštním režimem 
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Ubytování je poskytováno v jednolůžkových, dvoulůžkových a 
výjimečně i třílůžkových pokojích. Pokoje uživatelů jsou vybaveny 
standardním nábytkem a zařízením. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úhrada za pobyt je stanovena dle Zákona č. 108/2006 Sb., který 
provádí Vyhláška č. 505/2006 Sb. a řídí se Ceníkem Centra. 

 

CCCeeennníííkkk   uuubbbyyytttooovvvááánnnííí   

JJJeeedddnnnooolllůůůžžžkkkooovvvýýý   pppoookkkooojjj                     111888000,,,---KKKččč///dddeeennn   

DDDvvvooouuulllůůůžžžkkkooovvvýýý   pppoookkkooojjj                     111777000,,,---KKKččč///dddeeennn   

TTTřřřííílllůůůžžžkkkooovvvýýý   pppoookkkooojjj                        111666555,,,---KKKččč///dddeeennn   

 
 
 
 
 
 
 
 



Centrum Rožmitál pod Třemšínem      Výroční zpráva za rok  2014 

 

7 | S t r á n k a  
 

Obložnost v roce 2014
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Přehled uživatelů podle věku 

k 31.12.2014

27 až 65 let
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86 až 95 let

Nad 95 let

Využití kapacity zařízení - celková obložnost činila k 31.12.2014 
98,2 %. 
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Stravování je zajištěno vlastní kuchyní, která podává pestrou a kvalitní 
stravu pro uživatele i personál. Nadále zůstává možnost výběru oběda 
ze dvou variant a možnost výběru teplé nebo studené večeře. Každý 
uživatel má možnost si zvolit menu dle své chuti a předepsané diety. 
Volba jídla je tedy výhradně záležitostí strávníka.  

Kvalita a pestrost stravy je hodnocena stravovací komisí složené ze 
zástupců uživatelů a zástupce stravovacího úseku. Tato komise rovněž 
připomínkuje jídelní lístek, který poté schválí nutriční terapeutka a 
nakonec ředitel Centra. 

Stolovat mohou uživatelé dle svých možností a přání tam kde je jim to 
milé a příjemné, tedy jak ve společné jídelně, tak i na pokojích nebo v 
dalších příhodných prostorách "Centra". 

Pokud to uživatelům zdravotní stav dovoluje, mohou též dle libosti 
využívat samostatných kuchyněk vybavených různými spotřebiči. Často 
se tak děje například v souvislosti se zájmovými aktivitami. 

 

 

 

Druh diety 
 

 
NORMÁLNÍ 

STRAVA 

 
ŽLUČNÍKOVÁ 

DIETA 

 
DIABETICKÁ 

DIETA Druh stravy 
 

snídaně 
 
 

26,- 26,- 26,- 

přesnídávka 
 

12,- 12,- 12,- 

oběd 
 
 

62,- 62,- 63,- 

svačina 
 
 

15,- 15,- 16,- 

večeře 
 
 

35,- 35,- 34,- 

druhá večeře 
 
 

0 0 9,- 

 
Hodnota surovin 

 
74,-Kč 

 
74,-Kč 

 
83,-Kč 

Režie 76,-Kč 76,-Kč 77,-Kč 

 
Celkem/den 

 
150,-Kč 

 
150,-Kč 

 
160,-Kč 
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Počet žádostí o službu k 31.12.2014

počet žadatelů

III...111   PPPOOOSSSKKKYYYTTTOOOVVVÁÁÁNNNÍÍÍ   SSSOOOCCCIIIÁÁÁLLLNNNÍÍÍ   SSSLLLUUUŽŽŽBBBYYY      
 

Sociální a administrativní pracovnice přijímají a vyřizují žádosti o 
umístění do Centra Rožmitál pod Třemšínem. Vyřizují nezbytnou 
korespondenci s úřady (žádosti o příspěvek na péči, příspěvky na 
zdravotní pomůcky, nové občanské průkazy …), sociální poradenství, 
uzavíraní smlouvy s žadatelem o službu, pomáhají při zajišťování 
dalších sociálních služeb jinými organizacemi.  

V průběhu roku 2014 bylo přijato celkem 171 nových žádostí, z toho 
104 do domova pro seniory a 67 do domova se zvláštním režimem.  
 
Z celkového počtu přijatých žádosti jsme 7 žádostí odmítli, protože 
žadatelé nespadali do okruhu osob, kterým je naše služba určena.  
 
V pořadníku žadatelů evidujeme k 31.12.2014 celkem 191 žadatelů o 
sociální službu, z toho 128 žadatelů o sociální službu v domově pro 
seniory a 63 žadatelů o službu v domově se zvláštním režimem. 
 
Umístěno v roce 2014 bylo celkem 41 žadatelů o sociální službu. 
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Při jednání se zájemci o službu a jejich rodinnými příslušníky dbáme o 
to, abychom poznali žadatele, jeho schopnosti, potřeby a případná 
omezení co nejlépe. Sociální šetření a osobní jednání je tak důležitou 
součástí procesu zpracovávání žádosti. Nedílnou součástí žádosti je 
lékařská zpráva, která se dává vedoucí zdravotní péče k posouzení. Na 
základě posouzení celkové situace žadatele a zpracování všech 
zjištěných informací obdrží žadatel vyjádření o zařazení či nezařazení 
do evidence žadatelů. 

 
Z důsledku zdravotního stavu je poskytován 180 uživatelům příspěvek 
na péči. 
Příspěvek na péči náleží osobám, které jsou v úkonech péče o vlastní 
osobu závislé na pomoci druhých. Příspěvek je přiznáván na základě 
sociálního šetření a na základě posouzení zdravotního stavu 
posudkovým lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. 
Výše přiznaného příspěvku na péči je pak ukazatelem, v jaké míře 
člověk potřebuje pomoc určité služby.  
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III...222   AAAKKKTTTIIIVVVIIIZZZAAAČČČNNNÍÍÍ   ČČČIIINNNNNNOOOSSSTTTIII   SSS   UUUŽŽŽIIIVVVAAATTTEEELLLEEEMMM   

   
Aktivizace probíhá individuálně nebo skupinově na každém patře podle 
poskytovaných služeb a vychází z individuálního plánu uživatele. 
Terapie jsou přizpůsobené aktuálnímu fyzickému, duševnímu a 
psychickému stavu uživatele. Aktivizace se cíleně zaměřuje na rozvoj a 
udržení osobních a sociálních schopností našich uživatelů, její 
rozmanitost má za cíl co nejvíce připomínat domácí prostředí s 
dopomáháním k sebeobsluze. Pro imobilní uživatele a pro uživatele 
trpící demencí či Alzheimerovou chorobou je plánování vedeno 
individuálněji, právě s ohledem na jejich schopnosti a možnosti. 

Provádíme muzikoterapii, taneční terapii, cvičení zaměřené na trénink 
paměti, stolní hry, výrobu keramiky, canisterapii, nácvik jemné motoriky 
a uživateli velmi oblíbené vaření a pečení. Disponujeme dvěma 
multifunkčními panely na procvičování jemné motoriky a tabulí 
s písmenky na hru scrabble. 

Do programu zařazujeme i sportovní aktivity, přizpůsobené zdravotnímu 
stavu uživatelů. Pro pořádání akcí i odpočinek uživatelů a rodinných 
příslušníků jsou k dispozici na zahradě Centra i zastřešené altány. 

Po celý rok se pravidelně po čtrnácti dnech konají mše církve 
římskokatolické. 

Své služby nám zde nabízí masérka, kadeřnice ze SOU Sedlčany, 
pedikérka a soukromá kadeřnice, která do zařízení dochází. Jsou také 
zajištěny opravy a seřízení naslouchadel, které zajišťuje paní Fišerová. 
Do zařízení také dojíždí prodejce drogerie a dárkového zboží, prodejce 
textilu a ponožek. Hlavním úkolem je zajistit uživatelům smysluplné 
trávení jejich volného času. 

O trávení volného času si každý uživatel rozhoduje sám. O veškerém 
dění a důležitých informacích jsou uživatelé pravidelně informováni 
prostřednictvím nástěnek na chodbách a rozhlasovým vysíláním tzv. 
„ranní hlášení“ jehož program mají na starosti pověření pracovníci 
v sociálních službách. V rámci vysílání jsou uživatelé seznámeni s 
denním programem, jídelníčkem, rádio rovněž hraje jubilantům.    
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    III...333   KKKUUULLLTTTUUURRRNNNÍÍÍ   AAAKKKCCCEEE    

V roce 2014 bylo našim uživatelům nabídnuto přes 500 akcí – 

kulturních či sportovních a také široká nabídka aktivizačních činností, 

do kterých se mohli dobrovolně zapojit.  

Ze sportovních akcí jsou to převážně turnaje v kuželkách, pétangue, 

srážení plechovek, nebo prodloužené ruce. Při aktivizačních činnostech 

se uživatelé zapojují například do rukodělných činností, malování, 

zpívání, muzikoterapie, trénování paměti, společenských her, 

skupinového cvičení, keramiky, tkaní na ručním stavu, ale také pečení 

nebo vaření. Ke zpříjemnění pobytu přispělo vystoupení dětí z country 

kroužku při ZŠ Rožmitál, žáků ZUŠ J.J.Ryby, ženského pěveckého 

sboru Radost, dětí ze ZŠ Tochovice, vystoupení pana Kubce a pana 

Šedivého. Besedovali jsme s panem Miloslavem Mejzlíkem a paní 

Miriam Kantorkovou. Pozvání přijal také výborný imitátor Petr Martinák. 

V období Velikonoc a adventu nám přicházejí zazpívat Třemšínská 

kvítka společně s páterem Kuníkem. Při vánoční mši světí P. Kuník 

všechny adventní věnce, které zdobí náš domov. Již tradičně slavíme 

významnější dny v roce, jako je Masopust, MDŽ, Velikonoce, Den 

seniorů, svátek sv. Martina, sv. Mikuláše a Silvestra. V létě při hezkém 

počasí grilujeme na zahradě při hudbě. Každý měsíc pořádáme malou 

oslavu všech jubilantů narozených v daném měsíci. Při pořádání 

kulturních vystoupení a zábav, nezapomínáme ani na ty, kteří se 

nezúčastňují. Akce jsou přenášeny pomocí kamery na TV přijímače na 

oddělení DS1. 

Vždy v období velikonoc a vánoc jsou aktivizační činnosti zaměřené na 

výrobu tématických výrobků, kterými se potom naše Centrum 

prezentuje na Velikonoční a Vánoční výstavě v Praze, která se koná 

v prostorách Krajského úřadu Středočeského kraje a rovněž na 

Velikonočním a Vánočním jarmarku, pořádaném pravidelně městem 

Rožmitál pod Třemšínem. 
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Dvakrát až třikrát do měsíce přicházejí naše uživatele potěšit pejskové 

ze sdružení PESSOS Příbram. V poslední době cvičitelky vozívají i 

kočičku nebo morče. 

Během roku jsme přijali pozvání na setkání s uživateli z jiných domovů 

na kulturní akce a také na sportovní hry seniorů. Sportovního klání jsme 

se zúčastnili v DPKS Říčany, DS Dobříš a DS Sedlčany.  Již podruhé 

jsme soutěžili na „Župné olympiádě seniorů“ v Bratislavě. Tradičně jsme 

se zúčastnili kulturně společenského setkání „Tančíme pro radost“, 

které pořádá Domov Hostomice – Zátor v restauraci „U Krále Václava 

IV.“ na Točníku. Na výletech, které jsme podnikli, jsme poznávali krásy 

zámků Dobříš, Kozel a Březnice i s jejich krásnými přilehlými 

zahradami. Několikrát jsme navštívili také Svatou Horu a projeli se 

výletním vláčkem po Příbrami. Zúčastnili jsme se plavby parníkem po 

Orlické přehradě a někteří z nás se plavili po Vltavě Starou Prahou na 

parníku s výborným občerstvením a živou hudbou. Pozvání jsme přijali 

také na soutěž „Blatenská rolnička“, které se tradičně zúčastňujeme. 

Dalším výletem, na který se naši uživatelé vždy těší, je návštěva ZOO v 

Plzni. K návštěvě nás zlákalo i město Písek, kde jsme obdivovali jeho 

starou část a právě postavené sochy z písku na nábřeží řeky Otavy.  

Začátkem června byla naším zařízením uspořádána velká zahradní 

slavnost. Den plný akcí zahájil ředitel Centra Ing. Halenkovský společně 

s MVDr. Josefem Řihákem, hejtmanem pro Středočeský kraj.  

V průběhu slavnosti vystoupila například Třemšínská kvítka, country 

kroužek při ZŠ Rožmitál, skupina Ginevra a známí zpěváci – Šárka 

Rezková, Bohuš Matuš a Jiří Helekal. 

Tento rok byl v našem Centru uspořádán již 12. Den seniorů. 

V dopoledních hodinách vystoupily děti z country kroužku při ZŠ 

Rožmitál a odpoledne se konala oslava, na které hrály Kladenské 

heligonky. Týden nato, se uskutečnily sportovní hry, kterých se 

zúčastnily domovy z okolí. 
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III...444   PPPŘŘŘEEEHHHLLLEEEDDD   AAAKKKCCCÍÍÍ   VVV   RRROOOCCCEEE   222000111444      

   

LEDEN 2014 

DATUM ČAS   NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ 

2.1.      9,00  muzikoterapie DZR 1 

 10,00  muzikoterapie DZR 2 

 14,30  keramika dílna - pavilon 

6.1. 9,00  turnaj v pétanque DS jídelna 

8.1.  9,30  cvičení tělocvična 

9.1. 14,00  keramika dílna - pavilon 

 14,30  canisterapie čítárna 

10.1. 9,30  turnaj v pétanque DZR tělocvična 

 9,00  muzikoterapie DS 2 

 10,00  muzikoterapie DS 1 

13.1. 9,30  kuželky DS Jídelna 

14.1. 9,30  prodej drogerie Recepce 

15.1. 9,30  cvičení Tělocvična 

16.1. 8,00  kadeřnice pí Tůmová kadeřnický salón 

 9,00  muzikoterapie DZR 1 

 10,00  muzikoterapie DZR 2 

 10,00  prodej drogerie pí Chadrabové Čítárna 

 14,00  keramika dílna – pavilon 

 14,30  MŠE ŘÍMSKOKATOLICKÁ video – pavilon 

17.1. 9,30  kuželky DZR Tělocvična 

20.1. 9,30  prodloužená ruka DS Jídelna 

21.1.        8,00  kadeřnice SOU Sedlčany kadeřnický salón 

22.1.     9,30  cvičení Tělocvična 

23.1.  9,00  muzikoterapie DS 2 

  10,00  muzikoterapie DS 1 

 14,00  keramika dílna – pavilon 

 14,30  canisterapie Oddělení 
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24.1.     9,30  prodloužená ruka DZR Tělocvična 

27.1.     9,30  chytání rybiček DS Jídelna 

29.1. 9,30  cvičení Tělocvična 

30.1.    8,00  kadeřnice pí Tůmová kadeřnický salón 

 9,00  muzikoterapie DZR 1 

 10,00  muzikoterapie DZR 2 

31.1.          9,30  chytání rybiček DZR Tělocvična 

 14,00  oslavenci měsíce ledna Jídelna 
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ÚNOR 2014 

DATUM ČAS   NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ 

3.2. 9,30  turnaj v pétanque DS jídelna 

5.2. 9,30  "Láska bez hádky" - hud. vystoupení jídelna 

6.2. 14,00  keramika dílna - pavilon 

 14,30  canisterapie čítarna 

7.2. 9,30  turnaj v pétanque DZR tělocvična 

10.2. 9,30  kuželky DS jídelna 

11.2. 9,30  prodej drogerie recepce 

12.2. 9,30  cvičení tělocvična 

13.2. 8,00  kadeřnice pí Tůmová kadeřnický salón 

 9,00  muzikoterapie DS 2 

 10,00  muzikoterapie DS 1 

 14,00  keramika dílna - pavilon 

 14,30  MŠE ŘÍMSKOKATOLICKÁ video - pavilon 

14.2. 9,30  kuželky DZR tělocvična 

17.2. 9,30  prodloužená ruka DS jídelna 

 10,00  prodej drogerie pí Chadrabová čítarna 

18.2. 8,00  kadeřnice SOU kadeřnický salón 

19.2. 9,30  cvičení tělocvična 

21.2. 9,00  muzikoterapie DZR 1 

 10,00  muzikoterapie DZR 2 

24.2. 9,30  chytání rybiček DS jídelna 

 14,30  canisterapie oddělení 

25.2. 14,00  vystoupení p Šedivý - "Hašlerky" jídelna 

26.2. 9,30  cvičení tělocvična 

27.2. 8,00  kadeřnice pí Tůmová kadeřnický salón 

 9,00  muzikoterapie DS 2 

 10,00  muzikoterapie DS 1 

 14,00  keramika dílna - pavilon 

 14,30  MŠE ŘÍMSKOKATOLICKÁ video - pavilon 

28.2. 9,30  chytání rybiček DZR tělocvična 

 14,00  oslavenci měsíce února jídelna 
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BŘEZEN 2014 

DATUM ČAS   NÁZEV AKCE MÍSTO 
KONÁNÍ 

3.3. 9,30  turnaj v pétanque DS Jídelna 

 10,00  beseda s ředitelem DZR 1 

 10,30  beseda s ředitelem DZR 2 

4.3. 8,00  kadeřnice SOU kadeřnický salón 

 9,00  ZABIJAČKA Zahrada 

 14,00  MASOPUST - zábava Jídelna 

5.3. 9,30  cvičení Tělocvična 

6.3. 9,00  muzikoterapie DZR DZR 1 

 10,00  muzikoterapie DZR DZR 2 

 14,00  keramika dílna – pavilon 

7.3. 9,30  MUZIKÁLY - p. Kubec Jídelna 

 13,00  přání k MDŽ jednotlivá 
oddělení 

10.3. 9,30  kuželky DS Jídelna 

 9,00  beseda s ředitelem DS 3, 3. Patro 

 9,30  beseda s ředitelem DS 3, 2. Patro 

 10,00  beseda s ředitelem DS 1 

 14,30  canisterapie  Čítárna 

11.3. 9,00  beseda s ředitelem DS 2, 1. Patro 

 9,30  beseda s ředitelem DS 2, 2. Patro 

 9,30  prodej drogerie Recepce 

12.3. 9,30  cvičení Tělocvična 

13.3. 8,00  kadeřnice pí Tůmová kadeřnický salón 

 8,30  prodej textilu - MINIMARKET Koridor 

 9,00  muzikoterapie DS 2 

 10,00  muzikoterapie DS 1 

 14,00  keramika dílna – pavilon 

 14,30  MŠE ŘÍMSKOKATOLICKÁ video – pavilon 

14.3. 9,30  kuželky DZR Tělocvična 

17.3. 9,30  prodloužená ruka DS Jídelna 
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 10,00  prodej drogerie pí Chadrabová Čítarna 

18.3. 8,00  kadeřnice SOU kadeřnický salón 

19.3. 9,30  zpívání s harmonikou Jídelna 

20.3. 9,00  muzikoterapie DZR 1 

 10,00  muzikoterapie DZR 2 

 14,00  keramika dílna – pavilon 

21.3. 9,30  prodloužená ruka DZR Tělocvična 

24.3. 9,30  chytání rybiček DS Jídelna 

25.3. 9,30  prodej drogerie Recepce 

26.3. 9,30  cvičení Tělocvična 

 14,30  canisterapie-oddělení Oddělení 

27.3. 8,00  kadeřnice pí Tůmová kadeřnický salón 

 8,30  prodej textilu - MINIMARKET Koridor 

 9,00  muzikoterapie DS 2 

 10,00  muzikoterapie DS 1 

 14,00  keramika dílna – pavilon 

 14,30  MŠE ŘÍMSKOKATOLICKÁ video – pavilon 

28.3. 9,30  chytání rybiček DZR Tělocvična 

 14,00  oslavenci měsíce března Jídelna 

31.3. 9,30  petanque DS Jídelna 
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DUBEN 2014 

DATUM ČAS   NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ 

2. 4. 9,30  cvičení Tělocvična 

3. 4.  9,00  muzikoterapie DZR DZR 1 

 10,00  muzikoterapie DZR DZR 2 

 14,00  keramika dílna – pavilon 

4. 4. 9,30  turnaj v petanque DZR Jídelna 

7. 4.  9,30  kuželky DS Jídelna 

8. 4. 9,30  prodej drogerie Recepce 

9. 4. 7,30  velikonoční prodejní výstava KÚ Praha 

10. 4. 8,30  prodej textilu - Minimarket Koridor 

 9,00  muzikoterapie DS DS 3 

 10,00  muzikoterapie DS DS 1 

 14,30  MŠE ŘÍMSKOKATOLICKÁ  video – pavilon 

11. 4. 9,30  kuželky DZR Jídelna 

 14,00  canisterapie Čítárna 

12. 4. 10,00  velikonoční jarmark muzeum Rožmitál 

14. 4. 9,30  prodloužená ruka DS Jídelna 

15. 4. 8,00  kadeřnice SOU kadeřnický salón 

 10,00  prodej drogerie pí Chadrabová Čítárna 

16. 4. 8,30  ,,Tančíme pro radost" Točník 

 9,30  cvičení Tělocvična 

17. 4. 9,00  muzikoterapie DZR DZR 1 

 10,00  muzikoterapie DZR DZR 2 

 14,00  keramika dílna – pavilon 

18. 4. 9,30  prodloužená ruka DZR Jídelna 

22. 4. 9,30  prodej drogerie Recepce 

23. 4. 9,30  cvičení Tělocvična 

24. 4. 8,00  kadeřnice pí Tůmová kadeřnický salón 

 8,30  prodej textilu - Minimarket Koridor 

 9,00  muzikoterapie DS DS 2 

 10,00  muzikoterapie DS DS 1 

 14,00  keramika dílna – pavilon 
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 14,30  MŠE ŘÍMSKOKATOLICKÁ  video – pavilon 

25. 4. 9,30  chytání rybiček DZR Jídelna 

 14,00  oslavenci měsíce dubna Jídelna 

28. 4. 9,30  turnaj v petanque DS Jídelna 

 14,00  canisterapie Oddělení 

29. 4. 8,00  kadeřnice SOU kadeřnický salón 

30. 4. 9,00  muzikoterapie DZR DZR 1 

 10,00  muzikoterapie DZR DZR 2 

 14,00  Čarodějnice - zábava Jídelna 
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KVĚTEN 2014 

DATUM ČAS   NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ 

2. 5.  9,30  turnaj v petanque DZR Tělocvična 

5. 5.  9,30  kuželky DS Tělocvična 

6. 5. 9,30  prodej drogerie Recepce 

 10,00  prodej textilu - Minimarket Koridor 

7. 5. 8,30  kadeřnice pí Tůmová kadeřnický salón 

 9,30  relaxační cvičení Jídelna 

 14,00  vystoupení ZUŠ Rožmitál p. Tř. Jídelna 

9. 5. 8,45  muzikoterapie DS DS 3 

 9,45  muzikoterapie DS DS 1 

 9,30  kuželky DZR Jídelna 

12. 5. 9,30  prodloužená ruka DS Jídelna 

13. 5. 8,00  kadeřnice SOU kadeřnický salón 

14. 5. 9,30  relaxační cvičení Jídelna 

15. 5. 8,45  muzikoterapie DZR DZR 1 

 9,45  muzikoterapie DZR DZR 2 

 14,00  keramika dílna – pavilon 

16. 5. 9,30  prodloužená ruka DZR Jídelna 

 14,00  canisterapie Čítárna 

19. 5. 10,00  Milínský sbor ,,RADOST" Jídelna 

20. 5. 9,00  výlet na Svatou Horu Příbram 

 9,30  prodej drogerie  Recepce 

21. 5. 9,30  chytání rybiček DS Tělocvična 

 9,30  relaxační cvičení Jídelna 

22. 5. 8,30  kadeřnice pí Tůmová kadeřnický salón 

 8,30  prodej textilu - Minimarket Koridor 

 8,45  muzikoterapie DS DS 2 

 9,45  muzikoterapie DS DS 1 

23. 5. 9,30  chytání rybiček DZR Jídelna 

26. 5. 9,30  turnaj v petanque DS Jídelna 

27. 5. 8,00  kadeřnice SOU kadeřnický salón 

28. 5. 9,30  relaxační cvičení Jídelna 
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29. 5. 8,45  muzikoterapie DZR DZR 1 

 9,45  miuzikoterapie DZR DZR 2 

 14,00  canisterapie Oddělení 

30. 5. 9,30  turnaj v petanque DZR Jídelna 

 14,00  oslavenci měsíce května Jídelna 
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ČERVEN 2014 

DATUM ČAS   NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ 

2. 6. 9,30  kuželky DS Jídelna 

3. 6. 9,30  prodej drogerie Recepce 

4. 6. 9,30  relaxační cvičení Jídelna 

 9,00  výlet na zámek a zámecké zahrady Dobříš 

5. 6. 7,45  sportovní hry seniorů DS Zdice 

 8,00  kadeřnice Tůmová kadeřnický salón 

 8,30  minimarket Čítárna 

 8,45  muzikoterapie DS DS 3 

 9,45  muzikoterapie DS DS 1 

6. 6. 9,30  kuželky DZR Jídelna 

7. 6. 10,00  ZAHRADNÍ SLAVNOST CENTRUM 
zahrada 

9. 6. 9,30  prodloužená ruka DS Jídelna 

10. 6. 8,00  kadeřnice SOU kadeřnický salón 

 9,00  výlet na Svatou Horu Příbram 

11. 6. 9,30  relaxační cvičení Jídelna 

12. 6. 8,45  muzikoterapie DZR DZR 1 

 9,45  muzikoterapie DZR DZR 2 

 14,00  keramika dílna – pavilon 

 14,00  canisterapie Čítárna 

13. 6. 9,30  prodloužená ruka DZR Jídelna 

16. 6. 9,30  rybičky DS Jídelna 

17. 6. 9,30  prodej drogerie  Recepce 

 10,00  prodej drogerie pí Chadrabové Čítárna 

18. 6. 9,30  relaxační cvičení Jídelna 

 14,00  GRILOVÁNÍ zahrada/jídelna 

19. 6. 8,00  kadeřnice pí Tůmová kadeřnický salón 

 8,30  prodej textilu - Minimarket Koridor 

 9,00  Rožmitálský senior-volba do funkcí Jídelna 

 14,00  keramika dílna – pavilon 

20. 6. 9,30  chytání rybiček DZR Jídelna 
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 8,45  muzikoterapie DS 3 

 9,45  muzikoterapie DS 1 

23. 6. 9,30  turnaj v petanque DS Jídelna 

25. 6. 9,30  relaxační cvičení Jídelna 

26. 6. 7,00  sportovní hry seniorů Hačka Oleška 

 14,00  canisterapie Oddělení 

 8,45  muzikoterapie DZR DZR 1 

 9,45  miuzikoterapie DZR DZR 2 

 14,00  canisterapie Oddělení 

27. 6. 9,30  turnaj v petanque DZR Jídelna 

 14,00  oslavenci měsíce června Jídelna 

30. 6.  9,30  kuželky DS Jídelna 
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ČERVENEC 2014 

DATUM ČAS   NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ 

1.7. 9,30  prodej drogerie Recepce 

 12,30  prodej textilu - Minimarket Čítárna 

2.7. 9,30  relaxační cvičení Jídelna 

 9,00  výlet na zámek a zámecké zahrady Březnice 

3.7. 8,00  kadeřnice Tůmová kadeřnický salón 

 8,45  muzikoterapie DS DS 3 

 9,45  muzikoterapie DS DS 1 

 14,30  mše římskokatolická Jídelna 

4.7. 9,30  kuželky DZR Jídelna 

7.7. 9,30  prodloužená ruka DS Jídelna 

8.7. 14,00  canisterapie Čítárna 

9.7. 9,30  relaxační cvičení Jídelna 

 8,30  výlet - prohlídka města Písek 

10.7. 14,00  keramika dílna – pavilon 

11.7. 9,30  prodloužená ruka DZR Jídelna 

14.7. 9,30  srážení plechovek DS Jídelna 

15.7. 9,30  prodej drogerie  Recepce 

 10,00  prodej drogerie pí Chadrabové Čítárna 

 12,30  prodej textilu - Minimarket Čítárna 

16.7. 9,30  relaxační cvičení Jídelna 

 14,00  vystoupení-imitátor p. Martinák Jídelna 

17.7. 8,00  kadeřnice pí Tůmová kadeřnický salón 

 8,45  muzikoterapie DS DS 2 

 9,45  muzikoterapie DS DS 1 

 14,00  keramika dílna – pavilon 

 14,30  mše římskokatolická Video 

18.7. 9,30  srážení plechovek DZR Jídelna 

21.7. 9,30  turnaj v petanque DS Jídelna 

 14,00  canisterapie oddělení-st. 
Budova 
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22.7. 14,00  GRILOVÁNÍ zahrada/jídelna 

23.7. 9,30  relaxační cvičení Jídelna 

 8,00  výlet do ZOO Plzeň 

24.7. 8,45  muzikoterapie DZR DZR 1 

 9,45  miuzikoterapie DZR DZR 2 

 14,00  keramika dílna – pavilon 

25.7. 9,30  turnaj v petanque DZR Jídelna 

 14,00  oslavenci měsíce července Jídelna 

26.7.   výlet parníkem po Praze Praha 

28.7. 9,30  kuželky DS Jídelna 

29.7. 9,30  prodej drogerie Recepce 

 12,30  prodej textilu - Minimarket Čítárna 

30.7. 9,30  relaxační cvičení Jídelna 

31.7. 8,00  kadeřnice Tůmová kadeřnický salón 

 8,45  muzikoterapie DS DS 3 

 9,45  muzikoterapie DS DS 2 

 14,00  keramika dílna – pavilon 

 14,30  mše římskokatolická Video 
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SRPEN 2014 

DATUM ČAS   NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ 

1.8. 9,30  kuželky DZR jídelna 

6.8. 9,30  relaxační cvičení jídelna 

7.8. 14,00  keramika dílna - pavilon 

8.8. 9,30  prodloužená ruka DZR jídelna 

11.8. 9,30  srážení plechovek DS jídelna 

12.8. 9,30  prodej drogerie  recepce 

 12,30  prodej textilu - Minimarket čítárna 

 14,00  canisterapie čítárna 

13.8. 9,30  relaxační cvičení jídelna 

 8,30  projížďka parníkem DS Orlík 

14.8. 14,00  keramika dílna - pavilon 

 14,00  canisterapie čítárna 

 14,30  mše římskokatolická video 

15.8. 9,30  srážení plechovek DZR jídelna 

18.8. 8,45  muzikoterapie DZR DZR 1 

 9,45  muzikoterapie DZR DZR 2 

 9,30  turnaj v petanque DS jídelna 

 10,00  prodej drogerie pí Chadrabové čítárna 

 14,00  canisterapie oddělení-st. budova 

20.8. 9,30  relaxační cvičení jídelna 

 14,00  GRILOVÁNÍ zahrada/jídelna 

21.8. 8,45  muzikoterapie DS DS 2 

 9,45  muzikoterapie DS DS 1 

 14,00  keramika dílna - pavilon 

22.8. 9,30  turnaj v petanque DZR jídelna 

 9,00  výlet na zámek a zámecké zahrady Kozel 

25.8. 9,30  kuželky DS jídelna 

 8,45  muzikoterapie DZR DZR 1 

 9,45  muzikoterapie DZR DZR 2 

26.8. 9,30  prodej drogerie recepce 
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 12,30  prodej textilu - Minimarket čítárna 

 14,00  canisterapie pavilon 

27.8. 9,30  relaxační cvičení jídelna 

 8,30  projížďka parníkem DZR Orlík 

28.8. 8,00  kadeřnice Tůmová kadeřnický salón 

 8,45  muzikoterapie DS DS 3 

 9,45  muzikoterapie DS DS 2 

 14,00  keramika dílna - pavilon 

 14,30  mše římskokatolická video 

29.8. 9,30  kuželky DZR jídelna 

 14,00  oslavenci měsíce jídelna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Centrum Rožmitál pod Třemšínem      Výroční zpráva za rok  2014 

 

29 | S t r á n k a  
 

ZÁŘÍ 2014 

DATUM ČAS   NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ 

1.9. 9,30  prodloužená ruka DS jídelna 

2.9. 8,30  kadeřnice SOU kadeřnický salón 

 9,30  prodloužená ruka DZR jídelna 

3.9. 9,30  relaxační cvičení jídelna 

 14,00  PIŇAKOLÁDA - hudební vystoupení jídelna 

4.9. 9,00  beseda s ředitelem DS 2 DS 2 

 9,30  beseda s ředitelem DS 3 DS 3, 2.patro 

 10,00  beseda s ředitelem DS 3 DS 3, 3.patro 

 14,00  keramika dílna - pavilon 

5.9. 9,00  beseda s ředitelem DZR 1 DZR 1 

 9,30  beseda s ředitelem DZR 2 DZR 2 

 10,00  beseda s ředitelem DS 1 DS 1 

8.9. 9,30  srážení plechovek DS jídelna 

9.9. 7,30  sportovní hry seniorů DPKS Říčany 

 9,30  prodej drogerie  recepce 

 12,30  prodej textilu - Minimarket čítárna 

10.9. 8,00  Blatenská rolnička DS Blatná 

 9,30  relaxační cvičení jídelna 

 14,00  CANISTERAPIE čítárna 

11.9. 8,00  kadeřnice pí Tůmová kadeřnický salón 

 8,45  muzikoterapie DS  DS 3, 2.patro 

 9,45  muzikoterapie DS  DS 1 

 14,00  keramika dílna - pavilon 

 14,30  mše římskokatolická video 

12.9. 9,30  srážení plechovek DZR jídelna 

15.9. 9,30  turnaj v petanque DS jídelna 

16.9. 8,30  kadeřnice SOU kadeřnický salón 

´17.9. 7,45  sportovní hry seniorů DS Dobříš 

 9,30  relaxační cvičení jídelna 

 10,00  prodej drpgerie pí Chadrabové čítárna 
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 14,00  GRILOVÁNÍ zahrada/jídelna 

18.9. 8,45  muzikoterapie DZR DZR 1 

 9,45  muzikoterapie DZR DZR 2 

 14,00  keramika dílna - pavilon 

 14,00  CANISTERAPIE stará budova 

19.9. 9,30  turnaj v petanque DZR jídelna 

19.+20.9.  Župná olympiáda Bratislava 

22.9. 9,30  kuželky DS jídelna 

23.9. 9,30  prodej drogerie recepce 

 12,30  prodej textilu - Minimarket čítárna 

 14,00  CANISTERAPIE pavilon 

24.9. 9,30  relaxační cvičení jídelna 

25.9. 8,00  kadeřnice Tůmová kadeřnický salón 

 8,45  muzikoterapie DS DS 2 

 9,45  muzikoterapie DS DS 1 

 14,00  keramika dílna - pavilon 

 14,30  mše římskokatolická video 

26.9. 9,30  kuželky DZR jídelna 

 14,00  oslavenci měsíce jídelna 

29.9. 9,30  prodloužená ruka DS jídelna 

30.9. 8,30  kadeřnice SOU kadeřnický salón 
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ŘÍJEN 2014 

DATUM ČAS   NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ 

   DEN SENIORŮ  

1.10. 9,30  COUNTRY VYSTOUPENÍ JÍDELNA 

 14,00  KLADENSKÁ HELIGONKA-zábava JÍDELNA 

2.10. 8,45  muzikoterapie DZR DZR 1 

 9,45  muzikoterapie DZR DZR 2 

3.10. 9,30  prodloužená ruka DZR jídelna 

6.10. 9,30  srážení plechovek DS jídelna 

7.10. 9,00  SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ CENTRUM 

 14,00  TANEČNÍ ODPOLEDNE p. Velíšek JÍDELNA 

8.10. 9,30  relaxační cvičení jídelna 

 14,00  canisterapie čítárna 

9.10. 8,00  kadeřnice pí Tůmová kadeřnický salón 

 8,00  prodej textilu - Minimarket čítárna 

 8,45  muzikoterapie DS  DS 3, 2.patro 

 9,45  muzikoterapie DS  DS 1 

 14,00  posezení s Miloslavem MEJZLÍKEM jídelna 

 14,00  keramika dílna - pavilon 

 14,30  mše římskokatolická video 

10.10. 9,30  srážení plechovek DZR jídelna 

13.10. 9,30  turnaj v petanque DS jídelna 

14.10. 8,30  kadeřnice SOU kadeřnický salón 

 9,30  prodej drogerie recepce 

15.10. 9,30  relaxační cvičení jídelna 

 14,00  canisterapie stará budova 

16.10. 8,00  prodej ponožek - pí Kořínková čítárna 

 8,45  muzikoterapie DZR DZR 1 

 9,45  muzikoterapie DZR DZR 2 

 14,00  keramika dílna - pavilon 

17.10. 9,30  turnaj v petanque DZR jídelna 

20.10. 9,30  kuželky DS jídelna 
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21.10. 12,30  prodej textilu - Minimarket čítárna 

22.10. 9,30  relaxační cvičení jídelna 

 14,00  canisterapie pavilon 

23.10. 8,00  kadeřnice Tůmová kadeřnický salón 

 8,45  muzikoterapie DS DS 2 

 9,45  muzikoterapie DS DS 1 

 14,00  keramika dílna - pavilon 

 14,30  mše římskokatolická video 

24.10. 9,30  kuželky DZR jídelna 

27.10. 9,30  prodloužená ruka DS jídelna 

29.10. 9,30  relaxační cvičení jídelna 

30.10. 8,45  muzikoterapie DZR DZR 1 

 9,45  muzikoterapie DZR DZR 2 

 14,00  keramika dílna - pavilon 

31.10. 9,30  prodloužená ruka DZR jídelna 

 14,00  říjnoví jubilanti jídelna 
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LISTOPAD 2014 

DATUM ČAS   NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ 

4.11. 9,30  srážení plechovek DS jídelna 

 9,30  prodej drogerie - pí Pazderníková recepce 

 12,30  prodej textilu - Minimarket čítárna 

5.11. 9,30  relaxační cvičení jídelna 

6.11. 8,00  kadeřnice pí Tůmová kadeřnický salón 

 8,45  muzikoterapie DS  DS 3, 2.patro 

 9,45  muzikoterapie DS  DS 1 

 14,00  keramika dílna - pavilon 

 14,30  mše římskokatolická video 

7.11. 9,30  srážení plechovek DZR jídelna 

10.11 9,30  turnaj v petanque DS jídelna 

 14,00  canisterapie čítárna 

11.11. 8,30  kadeřnice SOU kadeřnický salón 

 14,00  MARTINSKÁ ZÁBAVA jídelna 

12.11. 9,30  relaxační cvičení jídelna 

 10,00  prodej drogerie - pí Chadrabová čítárna 

13.11. 8,45  muzikoterapie DZR DZR 1 

 9,45  muzikoterapie DZR DZR 2 

 14,00  keramika dílna - pavilon 

14.11. 9,30  turnaj v petanque DZR jídelna 

18.11. 9,30  kuželky DS jídelna 

 9,30  prodej drogerie - pí Pazderníková recepce 

 10,00  prodej hraček - pí Chadrabová čítárna 

 12,30  prodej textilu - Minimarket čítárna 

19.11. 9,30  relaxační cvičení jídelna 

 14,00  canisterapie stará budova 

20.11. 8,00  kadeřnice Tůmová kadeřnický salón 

 8,45  muzikoterapie DS DS 2 

 9,45  muzikoterapie DS DS 1 

 14,30  mše římskokatolická video 
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21.11. 9,30  kuželky DZR jídelna 

24.11. 9,30  prodloužená ruka DS jídelna 

25.11. 8,30  kadeřnice SOU kadeřnický salón 

26.11. 6,00  VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA KÚ Praha 

 9,30  relaxační cvičení jídelna 

 14,00  ZUŠ - adventní koncert jídelna 

27.11. 8,45  muzikoterapie DZR DZR 1 

 9,45  muzikoterapie DZR DZR 2 

 14,00  keramika dílna - pavilon 

 14,00  canisterapie pavilon 

28.11. 9,30  prodloužená ruka DZR jídelna 

 14,00  listopadoví jubilanti jídelna 

29.11. 9,00  Vánoční jarmark Rožmitál p. 
Třemš. 

 10,00  Návštěva jarmarku s uživateli Rožmitál p. Třemš. 
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PROSINEC 2014 

DATUM ČAS   NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ 

1.12. 9,30  Vánoce s Miriam Kantorkovou jídelna 

2.12. 9,30  prodej drogerie - pí Pazderníková recepce 

 12,30  prodej textilu - Minimarket čítárna 

3.12. 9,00  Vánoční posezení s ředitelem DZR 2 

 9,30  Vánoční posezení s ředitelem DZR 1 

 10,00  Vánoční posezení s ředitelem DS 1 

4.12. 8,00  kadeřnice pí Tůmová kadeřnický salón 

 8,45  muzikoterapie DZR  DZR 1 

 9,45  muzikoterapie DZR  DZR 2 

 9,00  Vánoční posezení s ředitelem DS 2 

 9,30  Vánoční posezení s ředitelem DS 3, 2.patro 

 10,00  Vánoční posezení s ředitelem DS 3, 3.patro 

 14,00  keramika dílna - pavilon 

 14,00  canisterapie čítárna 

 14,30  mše římskokatolická video 

5.12 14,00  MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA JÍDELNA 

8.12. 9,00  prodej textilu pí Novotné čítárna 

 9,30  turnaj v petanque DS jídelna 

9.12. 8,30  kadeřnice SOU kadeřnický salón 

10.12. 9,30  relaxační cvičení jídelna 

11.12. 8,45  muzikoterapie DZR DZR 1 

 9,45  muzikoterapie DZR DZR 2 

 14,00  keramika dílna - pavilon 

 14,00  canisterapie DZR 

12.12. 9,30  turnaj v petanque DZR jídelna 

 15,00  TŘEMŠÍNSKÁ KVÍTKA + P. KUNÍK JÍDELNA 

15.12. 9,30  kuželky DS jídelna 

 14,00  KONCERT ZUŠ ROŽMITÁL JÍDELNA 

16.12. 9,00  VYSTOUPENÍ SBORU RADOST JÍDELNA 

 9,30  prodej drogerie - pí Pazderníková recepce 
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 12,30  prodej textilu - Minimarket čítárna 

 14,00  canisterapie DS 

17.12. 9,30  relaxační cvičení jídelna 

18.12. 8,00  kadeřnice Tůmová kadeřnický salón 

 8,45  muzikoterapie DS DS 2 

 9,45  muzikoterapie DS DS 1 

 14,30  mše římskokatolická video 

19.12. 9,00  prodej textilu pí Novotné čítárna 

 9,30  kuželky DZR jídelna 

22.12. 9,00  promítání videa jídelna 

23.12. 9,30  KDE SE VZALY VÁNOCE - p. 
Kubec 

jídelna 

24.12. 16,30  ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE JÍDELNA 

29.12. 9,30  petangue DS jídelna 

 13,00  prosincoví jubilanti jídelna 

30.12. 9,30  prodej drogerie - pí Pazderníková recepce 

 14,00  SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA JÍDELNA 

31.12. 9,00  promítání videa jídelna 

 

 

 

PO-ST-PÁ 14,30  hipoterapie zahrada 

STŘEDA 15,00  
posezení s Kateřinou - 
dobrovolnictví 

čítárna 

     

PO-PÁ 9,00  zprávy z domova i ze světa recepce 

 9,00  aktivizace a terapie oddělení 
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III...555   FFFOOOTTTOOOGGGAAALLLEEERRRIIIEEE      

 

Vystoupení p. Pečenky 

Vystoupení p. Kubce 
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Masopust – zabijačka, masky 
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Přání k MDŽ 

 

Společenské setkání „Tančíme pro radost“ -

Točník
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Čarodějnice 

 

Velikonoční prodejní výstava na KÚ Praha 
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Vystoupení žáků ZUŠ Rožmitál 

 

Vystoupení ženského sboru RADOST z Milína 
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Taneční terapie 

 

Hipoterapie 
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Canisterapie 

 

Výlet na Svatou Horu 
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Výlet na zámek v Dobříši 

 

Grilování – zahrada 
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Sportovní hry v DS Zdice 

 

Sportovní hry v DS Hačka Oleška 
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Zahradní slavnost 

 

 



Centrum Rožmitál pod Třemšínem      Výroční zpráva za rok  2014 

 

47 | S t r á n k a  
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Výlet na zámek v Březnici 

 

 

Vystoupení imitátora Petra Martináka 
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Výlet do Písku 
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Projížďka parníkem Starou Prahou 

 

Plavba parníkem – Orlík 
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Plavba parníkem – Orlík 

 

Výlet na zámek Kozel 
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Zkušební jízdy na elektrickém vozíku 
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PIŇAKOLÁDA – vystoupení 

 

 



Centrum Rožmitál pod Třemšínem      Výroční zpráva za rok  2014 

 

54 | S t r á n k a  
 

Blatenská rolnička 

 

Sportovní hry Dobříš 
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Župná olympiáda Bratislava 

 

 



Centrum Rožmitál pod Třemšínem      Výroční zpráva za rok  2014 

 

56 | S t r á n k a  
 

Sportovní hry seniorů v Centru 
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Vystoupení dětí ZŠ Tochovice 

 

Beseda s p. Mejzlíkem 
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Den seniorů 

 

p. Šimůnek – Martinská zábava 

 

 

Srážení plechovek 
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Plechovky, Prodloužená ruka 
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Chytání rybiček 

 

Kuželky 
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Petanque 

 

Naši jubilanti-oslava narozenin 

 



Centrum Rožmitál pod Třemšínem      Výroční zpráva za rok  2014 

 

62 | S t r á n k a  
 

Vystoupení M. Kantorkové a Š. Pečenky 

 

p. Kubec – „Vánoce“ 
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Vánoční prodejní výstava – KÚ Praha 

 

Vánoční vystoupení dětí ze ZŠ Višňová 
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Vystoupení Třemšínských kvítek a svěcení adventních věnců 

 

Mikulášská nadílka 
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Vánoční posezení s ředitelem Ing. Halenkovským 

 

Štědrý večer 
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Rozloučení se starým rokem 2014 
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IIIIII...      PPPRRROOOVVVOOOZZZ   AAA   ÚÚÚDDDRRRŽŽŽBBBAAA   ZZZAAAŘŘŘÍÍÍZZZEEENNNÍÍÍ      

Náplň provozního úseku údržby spočívala v uplynulém roce především 
v provádění drobných oprav zařízení, preventivní údržbě, kontrole 
vybavení budovy a venkovního areálu.  

Hlavní úkoly provozního úseku na rok 2014: 

      IIIIII...111   MMMAAALLLOOOVVVÁÁÁNNNÍÍÍ   PPPOOOKKKOOOJJJŮŮŮ   

      
V roce 2014 započalo malování všech pokojů a chodeb Hlavní budovy. 

Práce na jednotlivých pokojích byly spojeny s rekonstrukcí chodeb – 

zakrytí stávajícího rozvodu vody a elektriky… 

 

 



Centrum Rožmitál pod Třemšínem      Výroční zpráva za rok  2014 

 

68 | S t r á n k a  
 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Centrum Rožmitál pod Třemšínem      Výroční zpráva za rok  2014 

 

69 | S t r á n k a  
 

IIIIII...222   RRROOOZZZŠŠŠÍÍÍŘŘŘEEENNNÍÍÍ   OOOHHHRRRAAADDDYYY   PPPRRROOO   ZZZVVVÍÍÍŘŘŘAAATTTAAA   
 

Práce vykonali svépomocí pracovníci údržby. V současné době má 

Centrum 5 ks zvířat – 2 koně a 3 ovce.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   



Centrum Rožmitál pod Třemšínem      Výroční zpráva za rok  2014 

 

70 | S t r á n k a  
 

IIIIII...333   NNNÁÁÁKKKUUUPPP   VVVÍÍÍŘŘŘIIIVVVÝÝÝCCCHHH   VVVAAANNN   
 

V rámci zlepšení péče o uživatele Centra byly v roce 2014 zakoupeny  

2 ks vířivých van.  
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IIIIII...444   NNNEEERRREEEZZZOOOVVVÉÉÉ   ZZZÁÁÁBBBRRRAAADDDLLLÍÍÍ   

   
Proti poškození maleb byly instalovány na chodbách dřevěné 

zábrany proti oděru invalidními vozíky, tak i manipulačními vozíky. 

Přispívá nejen z estetického a účelového aspektu, ale významně 

také z hygienických důvodů. 
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IIIIII...555   AAAKKKVVVÁÁÁRRRIIIAAA   

   
V roce 2014 Centrum podepsalo smlouvu o zřízení akvárii včetně 

údržby s firmou ZOOTROPIC Příbram. V recepci Centra bylo 

instalováno nové krásné akvárium, které okamžitě zaujalo velké 

množství nejen uživatelů, ale i návštěvy. Někteří dokážou sedět a 

sledovat akvárium i dlouhé minuty.  
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IIIIII...666   VVVÝÝÝSSSTTTAAAVVVBBBAAA   KKKLLLUUUBBBUUU   PPPRRROOO   SSSEEENNNIIIOOORRRYYY   
 

V roce 2014 započala celková rekonstrukce bytu na ubytovně Centra. 

Proběhla celková hydroizolace základu budovy, opravy střechy, nátěru 

fasády budovy, oprava nátěru jednotlivých pokojů, výměna podlah a 

úprava celkového okolí budovy. Po dokončení bude klub plně sloužit 

potřebám uživatelů – instalovaná sauna, odpočinková regenerační 

místnost s aromaterapií, tzv. retro místnost a dílnička na rukodělné 

práce. 
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IIIIII...777   NNNOOOVVVÝÝÝ   NNNÁÁÁBBBYYYTTTEEEKKK   ---   dddoooppplllnnněěěnnnííí   

   
Nadále pokračovala výměna nábytku na Novém pavilonu, která 

započala již v roce 2013. Nynější nový nábytek splňuje veškeré 

požadavky na kvalitní a estetické vybavení. 
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IIIIII...888   RRREEEKKKOOONNNSSSTTTRRRUUUKKKCCCEEE   DDDLLLAAAŽŽŽBBBYYY   

   
Oprava dlažeb započala v rámci Veřejné zakázky. Po ukončení prací 

bude na celém Novém pavilonu vyměněna stávající podlaha - místo 

nehygienického prošlapaného lina bude kvalitní dlažba.  

 

   

IIIIII...999   OOOBBBKKKLLLAAADDD   SSSUUUTTTEEERRRÉÉÉNNNUUU   

   
V rámci zvýšení hygieny a hlavně estetiky suterénu Centra začalo 

svépomocí obkládání suterénu plastovými palubky. Obklad výrazně 

pomohl kultuře technického zázemí. V obkladu se bude dále pokračovat 

v roce 2015.  
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IIIIII...111000   RRRAAAMMMPPPAAA   

   
Na podzim roku 2014 v rámci zabezpečení bezpečnosti uživatelů a 

návštěvníků Centra proběhla rekonstrukce nájezdové rampy u vchodu 

do recepce. Provedené práce výrazně zlepšily jednak bezpečnost při 

nájezdu do Centra, ale i estetičnost a reprezentaci vchodu do Centra. 
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IIIIII...111111   ÚÚÚKKKOOOLLLYYY   ppprrrooo   RRROOOKKK   222000111555   

   
Hlavními úkoly pro rok 2015 je dokončení klubu pro seniory, zavedení 

osvětlení na zahradu Centra, oprava střechy Centra, rekonstrukce 

jídelny a dokončení oprav solárního systému. 
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IIIIIIIII...   ZZZdddrrraaavvvoootttnnnííí,,,   ooošššeeetttřřřooovvvaaattteeelllssskkkááá   pppéééčččeee,,,   rrreeehhhaaabbbiiillliiitttaaaccceee   

V roce 2014 zakoupilo Centrum na oddělení domov pro seniory („DS2“) 

nový zvedák pro lepší manipulaci s uživateli. 

Byly rekonstruovány kanceláře pro pracovníky v sociálních službách 

Domov se zvláštním režimem („DZR1 a DZR2“) a nově vybavena 

společenská místnost na oddělení Domov se zvláštním režimem 

(„DZR1“).  

Pro zútulnění bydlení uživatelů došlo k postupnému vymalování staré 

budovy, položené nové dlažby („DS3“) a dovybavení pokojů nábytkem 

na oddělení Domov pro seniory („DS2 a DS3“). 

Zdravotní péče je zajišťována praktickým lékařem, který dochází 
do domova 2x týdně.  

Ošetřující lékařka: MUDr. Olga Štauberová 

Nadále do našeho zařízení dochází dle potřeby psychiatr a klinický 
logoped. Další odborná péče je zajišťována dovozem uživatelů do 
odborných ambulancí, akutní stavy jsou řešeny přivoláním RZP. 

Zdravotní a ošetřovatelský personál zajišťuje všestrannou péči o 
individuální potřeby uživatelů v souladu s nejnovějšími zásadami a 
odbornými poznatky komplexní ošetřovatelské péče. Poskytuje 
ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu, 
vykazuje zdravotním pojišťovnám odborné ošetřovatelské výkony, vede 
předepsanou dokumentaci. 

Zařízení má uzavřeny smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami 
Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Vojenskou zdravotní pojišťovnou, 
Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou, Zdravotní pojišťovnou MV 
ČR a Oborovou zdravotní pojišťovnou. 

Poskytování kvalitní ošetřovatelské péče ovlivňuje mimo jiné i 
problematiku výskytu dekubitů. Vzhledem k cílové skupině uživatelů, 
pro kterou je zařízení určeno, nelze spolehlivě zabránit vzniku dekubitů 
u jednotlivých uživatelů, protože právě věk je jedním z 
nejvýznamnějších rizikových faktorů. K dalším patří mobilita, 
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inkontinence, poruchy výživy – nedostatečný a neplnohodnotný příjem 
stravy, některé nemoci a mnoho dalších. Terapie dekubitů je velmi 
složitý proces, vyžadující přijetí různých opatření, je finančně náročná a 
hlavně neúměrně zatěžuje uživatele, kterému způsobuje velké bolesti. 
Z těchto důvodů je věnována velká pozornost právě prevenci vzniku 
dekubitu. 

Preventivní opatření vzniku dekubitu je – používání antidekubitárních 
pomůcek – polohovacích lůžek, antidekubitárních matrací. 

V rámci ošetřovatelské péče je prováděna v zařízení rehabilitace.  

Na základě uzavřené smlouvy zajišťuje v pravidelných intervalech 
léčebné rehabilitace společnost BB Klinik, s.r.o. V rehabilitační péči je 
zahrnuta fyzikální terapie (ultrazvuk, elektroproudy, laser, 
magnetoterapie), vodoléčba, parafínová lázeň a další léčebné 
procedury. 

K rehabilitaci je možné využít i tělocvičnu, která se nachází v zařízení. 
Pro procvičování svalů jsou k dispozici činky, overbally, rotoped, tyče a 
jiné. Uživatelé mohou také využít moderní rotoped BREMSHEY, 
běžecký trenažér KETTLER, masážní křeslo a přístroj MOTREN BED, 
který pomáhá k rehabilitaci dolní části těla. 
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IIIVVV...   OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAAČČČNNNÍÍÍ   SSSTTTRRRUUUKKKTTTUUURRRAAA   

   

   
 

 
 

EKONOMICKÝ ÚSEK 

 
vedoucí ekonomického úseku 
všeobecná účetní 
pokladní 

 
 

STRAVOVACÍ ÚSEK 

 
vedoucí stravovacího úseku 
skladová účetní 
vedoucí směny – kuchař/ka 
pomocná síla v kuchyni 
vedoucí recepce 
recepční 

 
nutriční terapeutka / DPP 
 

 

PROVOZNÍ ÚSEK 

 
vedoucí provozní úseku 
skladník/ údržbář 
uklízečka  
pracovnice prádelny 

 

 

 

ŘEDITEL 

asistentka ředitele 

mzdová účetní 
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ÚSEK SOCIÁLNÍ PÉČE  
A ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB 

 
vedoucí úseku – všeobecná sestra 

všeobecné zdravotní sestry 

 

   

   

   

vedoucí oddělení 
pracovník  v sociálních službách 
- přímá obslužná péče 
 

   

   

   

ÚSEK  
ADMINISTRATIVNĚ SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ  

A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 

vedoucí úseku  
administrativní pracovník 
sociálních pracovník 
pracovníci v sociálních službách 
-základní výchovná nepedagogická činnost 

   

 

 

 

   

DOMOV PRO SENIORY 

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

všeobecná sestra  / DPP 

právní poradce  / DPP 
muzikoterapie / DPP 
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IIIVVV...111   ZZZAAAMMMĚĚĚSSSTTTAAANNNCCCIII   

O uživatele Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních 
služeb a o provoz tohoto zařízení se v roce 2014 starali zaměstnanci 
následujících profesí: 

 

  ZZddrraavvoottnníí  sseessttrryy              1122  

  PPrraaccoovvnnííccii  vv  ssoocc..  sslluužžbbáácchh,,  ppřříímmáá  ppééččee      4466  

  SSoocciiáállnníí  pprraaccoovvnnííccii              33  

  PPrraaccoovvnnííccii  vv  ssoocc..  sslluužžbbáácchh,,  tteerraappeeuuttii      66  

  TTHHPP                    1100  

  ZZaamměěssttnnaannccii  kkuucchhyynněě            1111  

  ZZaamměěssttnnaannccii  pprrááddeellnnyy            33  

  ZZaamměěssttnnaannccii  úúkklliidduu              99  

  ZZaamměěssttnnaannccii  úúddrržžbbyy            55  

  ZZaamměěssttnnaannccii  rreecceeppccee            33  

 

Během roku 2014 jsme nadále spolupracovali s Úřadem práce ČR. Byly 
nově uzavírány Dohody o poskytnutí mzdového příspěvku na nově 
vytvořené pracovní příležitosti. 

 
 
 
 

IIIVVV...222   PPPRRRAAACCCOOOVVVNNNÍÍÍ   NNNEEESSSCCCHHHOOOPPPNNNOOOSSSTTT   

Pracovní neschopnost ve sledovaném roce činila 9.810,5 hodin nemoci, 
tj. 4,55 %. V porovnání s rokem 2013 došlo k poklesu o 2,45%. 
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IIIVVV...333   VVVZZZDDDĚĚĚLLLÁÁÁVVVÁÁÁNNNÍÍÍ   ZZZAAAMMMĚĚĚSSSTTTNNNAAANNNCCCŮŮŮ   

Zaměstnancům, kteří mají zájem o další vzdělávání, studium, či 

prohlubování svých znalostí vychází Centrum vstříc. 

V roce 2014 se naši zaměstnanci vzdělávali převážně v rámci projektu 

OP LZZ „Vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb pro 

seniory ve Středočeském kraji, který je financován z Evropského 

sociálního fondu prostřednictvím operačního programu lidské zdroje a 

zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.“ 

Rovněž nesmíme zapomenout na pravidelnou SUPERVIZI, která 

probíhá buď ve skupinové formě, či individuálně. Ač je to nezvyklé, i o 

individuální supervizi je ze strany zaměstnanců zájem. 

Praxe 

V roce 2014 se uskutečnilo v našem Centru několik odborných praxí, 

kdy se jednalo především o studenty VOŠ a SOŠ v Březnici. 

Jako v předchozích letech, i letos u nás probíhala praxe žáků Středního 

odborného učiliště ze Sedlčan – obor kadeřník. Služeb učňů tohoto 

oboru u nás hojně využívají naši uživatelé. 

Již dlouhou dobu poskytujeme možnost odborné praxe i žákům 

Odborného učiliště a praktické školy v Příbrami. Tito žáci získávají 

praktické zkušenosti a uplatňují se především v prádelně, v kuchyni 

stravovacího úseku či na jednotlivých odděleních při práci s uživateli. 

Dobrovolnictví 

I přes snahu našich koordinátorek dobrovolnictví, se nám stále nedaří 

nalákat do našeho Centra lidi, kterým dělá radost pomáhat, zpříjemnit 

někomu den nebo si jen tak přijít popovídat. Přitom dobrovolnictví 

neobnáší nic složitého, žádné závazky či náklady. Stačí jen přijít a svojí 

přítomností udělat někomu radost, zpříjemnit mu den. Musím však 

vyzdvihnout naše dlouholeté dobrovolníky, jimiž jsou členové, vlastně 
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členky občanského sdružení PESSOS Příbram a jejich čtyřnozí miláčci. 

Toto sdružení spolupracuje s naším Centrem již dlouhou řadu let a jsme 

jim velice vděčni, že zabezpečují CANISTERAPII pro naše uživatele. 

Canisterapie probíhá přímo na pokojích uživatelů a to u těch, kteří za 

pejsky nemohou vyrazit osobně z důvodu svého zdravotního stavu 

nebo na jednotlivých odděleních pro větší skupinku klientů, kteří se na 

své psí mazlíky těší a mají pro ně připravený i nějaký ten pamlsek. 

   
   Školení 2014   

    Název školení Datum 
    
1.   Daň z příjmů 2014 a další zákony mimo DPH 7.1.2014 
2.   Cukrářský kurz 7.2.2014 
3.   Konference pro ředitele a ekonomy 

poskytovatelů sociálních služeb 

16.1.2014 

4.   Mzdové a personální účetnictví od 1.1.2014 25.2.2014 

5.  Základy pohybové a taneční terapie v práci  
s klientem  

1.3.2014 

6.   Smlouvy o poskytování sociální služby a jejich 
uzavírání 

18.3.2014 

7.   Školení BOZP 2014 19.3.2014 
8.  Manažerské dovednosti pro zdravotnické 

pracovníky 

25.3.2014 

9.  Pracovně právní oblast s vazbou na nový 
občanský zákoník 

25.3.2014 

10.  Specifika komunikace s klienty sociálních 
služeb 

24.-25.4.2014 

11.   10 nejčastějších omylů personalisty 12.5.2014 
12.   "Vzpomínejme, když pečujeme" 19.5.2014 
13.   Aktualizace daňových zákonů a účetních 

předpisů 

20.-21.5.2014 

14.  Individuální plánování s nekomunikujícím 3.6.2014 
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klientem (klientem s demencí) 
15.  Dvoudenní seminář pro zdravotnický 

managament pobytových zařízení 
6.6.2014 

16.   Komunikace v týmu 15.6.2014 
15.  Problematika šikany v zařízeních sociálních 

služeb 
18.6.2014 

17.   Interpersonální dovednosti ve vedení lidí 
v sociálních službách 

23.-24.6.2014 

18.   Komunikace se seniory 25.6.2014 
19.  Odborná stáž 16.1.2014 
20.   Zákon o sociálních službách 21.8.2014 
21.   Péče o uživatele s Parkinsonovou chorobou 3.9.2014 
22.   Základy gerontopsychiatrické péče 9.-10.9.2014 
23.   Sociální šetření 30.9.2014 
24.  Komplexní péče o seniory využívající terénní 

a pobytové služby 
14.-15.10.2014 

25.   Sociální služby - aktuality a praxe 21.10.2014 
26.   Pokrmy pro podzimní inspiraci 24.10.2014 
27.   Školení Jídelny 31.10.2014 
28.  Základy práce s přirozeným rizikem 3.11.2014 
29.   Označování alergenů 6.11.2014 
30.   Školení Jídelny.cz 31.10.2014 
31.   QUO VADIS 913? 10.11.2014 
32.   Školení PO - požárních hlídek 12.-13.11.2014 
33.  Aktualizace daňových zákonů  

a účetních předpisů 

18.-19.11.2014 

34.   Seminář pro ředitele - Zaječí 19 -21.11.2014 
35.  Aktivizace a motivace uživatelů sociálních 

služeb (úvod do problematiky) 
29.11.2014 

36.   Školení řidičů 4.12.2014 
37.   Školení BOZP 2014 9.12.2014 
38.   KLIENTI  - školení v programu 10.12.2014 
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VVV...   DDDooodddrrržžžooovvvááánnnííí   bbbeeezzzpppeeečččnnnooossstttiii   ppprrráááccceee,,,   ppprrraaacccooovvvnnnííí   úúúrrraaazzzyyy   
  
Dodržování bezpečnosti práce je věnována patřičná pozornost. 
Bezpečnost práce a požární ochrana je v organizaci zajišťována 
odborně způsobilou osobou, která pravidelně provádí v organizaci 
návštěvy a potřebné kontroly. V organizaci je smluvně zajištěna i 
zdravotní péče. Jsou prováděny vstupní i preventivní zdravotní 
prohlídky zaměstnanců.  

Zaměstnavatel má zpracováno ve směrnici vyhodnocení rizik možného 
ohrožení zaměstnanců. Rovněž je vypracována a schválena 
kategorizace prací dle zák. 258/2000 Sb., a metodika manipulace s 
uživateli pro pracovníky přímé péče. Zaměstnavatel poskytuje 
pracovníkům osobní ochranné pracovní prostředky. Jsou zajišťovány 
vstupní a periodická školení bezpečnosti práce a požární ochrany, 
vybrané profese pracovníků se účastní v předepsaných termínech 
odborných proškolení a přezkoušení (školení řidičů referentských 
vozidel, obsluha kotlů,…) 

 

V roce 2014 probíhaly kontroly v souladu s plánem kontrol ředitele a 
plány kontrol jednotlivých vedoucích úseků v rámci organizace.  
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VVVIII...   FFFIIINNNAAANNNČČČNNNÍÍÍ   HHHOOOSSSPPPOOODDDAAAŘŘŘEEENNNÍÍÍ   

Při hodnocení závazných ukazatelů došlo k navýšení výnosů o 1 413 

tis. Kč a nákladů o 1 418 tis. Kč. Mzdové prostředky byly dodrženy dle 

rozpočtu na rok 2014, i když došlo k navýšení platů dle nařízení vlády. 

V rozpočtu bylo počítáno s navýšením počtu zaměstnanců z důvodu 

navýšení uživatelů na Domově se zvláštním režimem. Zaměstnanci se 

přibírali postupně, proto jsme nepřekročili plánovaný rozpočet. 

Příspěvek na provoz byl zvýšen o 529 tis. Kč. Státní dotace byla 

navýšena o 389 tis. Kč.  Odpisový plán byl snížen o 5 tis. Kč. 

Hlavní vlivy na změnu závazných ukazatelů byly tyto: 

Výnosy -  Byly uznány vyšší příspěvky na péči, některá zvýšení byla 

uznaná zpětně. Výnosy ze zdravotních výkonů jsou vyšší, než bylo 

počítáno v rozpočtu.                                                                                                                                                                 

Náklady - Z důvodu získání více finančních prostředků jsme mohli 

hlavně investovat do oprav a udržování a částečně pořídit nábytek pro 

uživatele, který je už velmi zastaralý.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Příspěvek na provoz - byl zvýšen z důvodu schválení 2. splátky a 

převedení částečných příjmů za pronájem na příspěvek na provoz.                                                                                                                                                                                

Státní dotace – Ke zvýšení státní dotace došlo na základě využívání 

prostředků Úřadu práce v rámci veřejně prospěšných prací a dohod o 

vyhrazení společensky účelného pracovního místa. Státní dotace od 

MPSV v rámci dofinancování sociálních služeb v roce 2014 ve III. kole.                                                                                                                                                                           

Odpisový plán - snížení z důvodu neuskutečnění všech plánovaných 

investičních akcí. 
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K jednotlivým položkám čerpání rozpočtu za rok 2014 uvádíme 

následující: 

Z přiložené tabulky „Přehled nákladů a výnosů“ (příloha č. 10) je patrné, 

že náklady letošního roku jsou o 795 tis. Kč vyšší než v roce 2013. 

Čerpání rozpočtu v roce 2014 činní 102,7 %. Podobná situace je i u 

výnosů. Zde došlo k nárůstu o 800 tis. Kč, což činní 102,8 % 

z rozpočtu. Podrobnější vyhodnocení nákladů a výnosů je provedeno 

v další části tohoto hodnocení. 

 

Náklady PO – účtová třída 5 celkem: 

 

Spotřeba materiálu 

Vyšší čerpání nákladů proti roku 2013 je na úseku spotřeby 

všeobecného materiálu, kde  nárůst nákladů je  o 101 tis. Kč, Tento 

nárůst je ovlivněn hlavně cenou spotřebovávaného toaletního papíru, 

papírových utěrek, dezinfekčních a čisticích prostředků, ale i zvyšujícími  

se nároky na hygienu. V jarních měsících se vyskytla nákaza „virová 

gastroenteritis“. K navýšení došlo i na spotřebě ložního prádla o 71 tis. 

Kč např. podložky, prostěradla. Na jednotlivých odděleních byla nutná i 

obnova nádobí, proto došlo ke zvýšení nákladů o 43 tis. Kč oproti 

loňskému roku. U nákladů na spotřebu kancelářských potřeb, je čerpání 

téměř stejné jako v roce minulém. Charakter prací prováděných 

pracovníky údržby ovlivnil spotřebu materiálu drobného i ostatního, o 6 

tis. Kč, oproti loňskému roku. Nárůst byl i u materiálu určeného k přímé 

spotřebě – pořízení obkladů na stěnu, náhradní díly k majetku, 

ochranné lišty, zdravotnického materiálu, výměnou zářivek apod.. 

K nárůstu došlo u nákupu drobného majetku – OTE oproti roku 2013 

vzrostlo o 11,5 tis. Kč.  Důvodem je pořízení poliček, které mají 

uživatelé na pokojích a venkovních židliček na balkóny. U nákladových 
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položek ve spotřebě materiálu nedochází k výrazným rozdílům proti 

minulému roku. 

ostatních Spotřeba energie  

Hlavním vlivem na spotřebu energie je počasí.  

Oproti loňskému roku jsme ušetřili 35 tis. Kč na nákladech spotřeby 

elektrické energie.  Spotřeba vody byla téměř stejná jako v loňském 

roce. Náklady na spotřebu plynu se nám podařilo snížit o 30 tis. Kč 

oproti roku 2013. 

 

Opravy a udržování   

Zvýšením finančních výnosů jsme mohli provést potřebné a hlavně 

nutné opravy a udržování. Investovali jsme do výměny dlažby hlavních 

chodeb na dvou odděleních. Byla provedena oprava nájezdové rampy u 

hlavního vchodu, zábradlí, automatických dveří, stoupaček, ventilů 

v kotelně, výtahů a zajištěny všechny nutné provozní opravy. I přes 

veškeré tyto opravy došlo ke snížení nákladů oproti loňskému roku o 

526 tis. Kč. 

 

Mzdové náklady  

Došlo ke změně v registraci služeb. Celkový počet lůžek zůstal stejný, 

navyšoval se počet lůžek na Domově se zvláštním režimem a na 

domově seniorů se provedlo snížení.  Z tohoto důvodu došlo k navýšení 

počtu zaměstnanců a tím i mzdových prostředků oproti loňskému roku. 

V rozpočtu již bylo kalkulováno s nárůstem zaměstnanců. Rozpočet byl 

dodržen na 100%.  
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Odpisy dlouhodobého majetku 

Výše odpisů na letošní rok je stanovena v souladu s pokyny SK a 

čerpána je v souladu s rozpočtem. V porovnání k loňskému roku, jsou 

odpisy za rok 2014 vyšší o 142 tis. Kč.  V porovnání s rozpočtem jsme 

odepisovali na 99,66 %. 

 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

 Zde jsme využili zvýšené výnosy na pořízení nového vybavení pokojů 

uživatelů, které bylo velmi zastaralé. Jednalo se hlavně o nová křesla, 

peřiňáky, komody, noční stolky. A jiný drobný majetek jako úklidový 

vozík, bezzápachový koš, počítač, akvárium ve vstupním prostoru. I zde 

došlo ke snížení nákladů oproti loňskému roku o 127 tis. Kč. 

 

Ostatní nákladové položky 

Na úseku ostatních nákladových položek došlo k navýšení proti roku 

2013 v oblasti nákladů na likvidaci odpadů o 56,3 tis. Kč. Důvodem je 

stále rostoucí cena a narůstající množství odpadu. Náklady související 

s provozem, zejména jako jsou povinné revize (výtahů, elektrických 

spotřebičů), měly dopad na vyšší náklady v této oblasti proti loňskému 

roku. Zvýšené náklady na praní prádla proti roku 2013 jsou v důsledku 

prováděné desinfekce prádla. Velký nárůst nákladů vznikl ohledně 

vstupních a preventivních prohlídek. V důsledku změny legislativy, 

náklady přešly na zaměstnavatele. Vzhledem k tomu, že u ostatních 

nákladových položek nedochází k podstatným rozdílům mezi rozpočtem 

a skutečností, nebo se jedná o položky s nepatrným rozpočtem, nejsou 

v rozboru komentovány. 
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Výnosy z činnosti PO – účtová třída 6 celkem 
 

Výnosy z úhrad za pobyt a stravování od uživatelů ve srovnání s rokem 

2013 jsou téměř vyrovnány. Ve zvýšení výnosů příspěvků na péči se 

promítá hlavně zpětně přiznané zvýšení příspěvku u některých 

uživatelů na základě návrhů nebo odvolání na zvýšení příspěvku. 

Zvýšení příspěvků oproti roku 2013 je o 1 175 tis. Kč. Výnosy v oblasti 

zdravotních výkonů od zdravotních pojišťoven jsou nižší o 595 tis. Kč 

ve srovnání s rokem 2013. K dalšímu zvýšení oproti roku 2013 došlo u 

dotace od Úřadu práce v rámci veřejně prospěšných prací a dohod o 

vyhrazení společensky účelného pracovního místa ve výši 287 tis. Kč. 

Také byla navýšena státní dotace od MPSV v rámci dofinancování 

sociálních služeb v roce 2014 ve III. kole ve výši 97,7 tis. Kč  

 

Hospodářský výsledek 
 

V hodnocení za celý rok 2014 z výše uvedeného vyplývá, že nárůst 

rozpočtových výnosů byl docílen zejména na úseku tržeb od uživatelů a 

přiznanými vyššími příspěvky na péči.  Tím bylo možné i navýšit 

rozpočtové náklady, provést nejnutnější opravy, vyměnit zastaralý 

nábytek a další. Výsledek hospodaření za rok 2014 činní 5 145,39 Kč. 

Čerpání rozpočtových prostředků bylo na 102,78 %.  

Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb - 

příspěvková organizace hospodařila v roce 2014 s vyrovnaným 

rozpočtem a bude poskytovat i nadále spektrum sociálních služeb tak, 

jak je uvedeno v registraci.  
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VVVIIIIII...   ZZZááávvvěěěrrr   

 
Rok 2014 lze podle mého názoru hodnotit jako běžný úspěšný rok. 
Zlepšování služeb a modernizace stávajícího inventáře odpovídalo 
současným finančním prostředkům a možnostem zařízení. 

Organizace hospodařila se ziskem. Čerpání běžného rozpočtu v roce 
2014 bylo plně v souladu s potřebami našeho zařízení a s pravidly pro 
hospodaření s prostředky určenými pro zabezpečení sociální péče. 

I nadále chceme poskytovat dobré sociální služby uživatelům, kteří naši 
podporu a pomoc potřebují. 

 
 

 Ing. Luboš Halenkovský, 
ředitel zařízení 

 
 
 
 
 
 
 
V Rožmitále pod Třemšínem dne 20.2.2015 

 
 
 
 
 
Zpracovala: Zuzana Ottová ve spolupráci s vedoucími úseků 
 
 

 


