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Základní údaje 
 
 
 

Název organizace   Centrum Rožmitál pod Třemšínem,  
poskytovatel sociálních služeb  
(dále jen Centrum) 
 

Působnost    celostátní 
 
Organizační forma  příspěvková organizace Středočeského kraje 
 
IČ      42727219 
 
Adresa     Na Spravedlnosti 589, 262 42 Rožmitál pod Tř. 
 
Telefon     318 679 411 
 
Fax      318 679 440 
 
E-mail     sekretariat@centrumrozmital.cz 
 
Web     www.centrumrozmital.cz 
 
Vedení organizace  Ing. Luboš Halenkovský, ředitel 

mailto:sekretariat@centrumrozmital.cz
http://www.centrumrozmital.cz/
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 
 
I. PŘEHLED ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ         

I.1 UBYTOVÁNÍ 
I.2 STRAVOVÁNÍ 
I.3 SOCIÁLNÍ SLUŽBA 

  I.3A PŘÍSPĚVEK NA PÉČI 
  I.3B SOCIÁLNÍ ÚSEK „V KOSTCE“ 

I.3C FOTOGALERIE 
II. KLUB 
       
III. PROVOZ 

III.1 NÁKUP KOMPOSTÉRU 
III.2 MONTÁŽ VYSOUŠEČŮ RUKOU 
III.3 OPRAVY PODLAH SUTERÉN CENTRA 
III.4 ZPEVNĚNÁ PLOCHA NAD KOTELNOU 
III.5 LAVIČKY PRO INVALIDY 
III.6 PODLAHY HLAVNÍ BUDOVA 
III.7 LED SVĚTLA HLAVNÍ BUDOVA 
III.8 NÁKUP LOŽNÍCH SOUPRAV 

IV. ZDRAVOTNÍ, OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE, REHABILITACE  
      
V. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
 V.1 ZAMĚSTNANCI 

V.2 PRACOVNÍ NESCHOPNOST 
V.3 VZDĚLÁVÁNÍ 

  
VI. BOZP, PRACOVNÍ ÚRAZY, KONTROLNÍ ČINNOST 
 
VII. FINANČNÍ ZHODNOCENÍ  
VIII. ZÁVĚR 
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Vážení, 
 
rok s rokem se sešel a my si opět dovolujeme předložit Vám Výroční 
zprávu roku 2017 Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele 
sociálních služeb (dále jen Centra).  
 
 
Tato zpráva je krátkým a komplexním ohlédnutím za předchozím rokem. 
Snažíme se tak široké veřejnosti přiblížit otevřeným způsobem věrný 
obraz o činnosti naší organizace, o výsledcích hospodaření, o 
naplňování cílů a poslání. 

 
Zároveň bych rád touto cestou poděkoval všem zaměstnancům Centra, 
rodinným příslušníkům, sponzorům, dodavatelům a spolupracujícím 
organizacím za jejich práci, snahu, pomoc a úsilí, bez nichž bychom jen 
obtížně plnili úkol stojící před námi, tj. poskytování kvalitní a odborné 
sociální péče. Poděkování za podporu a spolupráci patří též zřizovateli, 
Středočeskému kraji. 
 
Děkujeme za Vaši přízeň a zájem 
 
 
 
 
 

Ing. Luboš Halenkovský,  
ředitel zařízení 
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Naše zařízení poskytuje pobytové služby osobám dle § 49 a § 50 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  

Domov pro seniory: 

Domov pro seniory poskytuje služby uživatelům od 63 let. 

Centrum poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost zejména z důvodu věku, ale i trvalého zdravotního stavu, 
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jde o 
občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vyžadují komplexní 
a odbornou péči a kteří již vyčerpali všechny dostupné možnosti sociální 
služby poskytované v terénu a jsou buď osamělí, nebo rodinná péče 
nedokáže již zabezpečit jejich potřeby. 

Domov se zvláštním režimem: 

Domov se zvláštním režimem poskytuje služby uživatelům s chronickým 
duševním onemocněním od 57 let s diagnózou demence bez vážnějších 
poruch chování. Zaměřujeme se převážně na stařeckou demenci a 
Alzheimerovu chorobu. 

Služby jsou poskytovány uživatelům, kteří jsou v nepříznivé sociální 
situaci a potřebují zajistit péči a podporu, která jim nemůže být zajištěna 
členy jejich rodiny, nebo jinými službami. 

 

UPOZORNĚNÍ: Od 1. 5. 2015 neevidujeme žádosti podané jako 
„pojistka do budoucna“. Žadatel, který nechce službu ihned využít, 
nebude zařazen do Evidence žadatelů a žádost mu bude vrácena s 
tím, že pokud se situace změní, může si podat žádost novou.  
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Cílem poskytovaných služeb je vytváření důstojné životní úrovně s 
ohledem na individuální potřeby uživatelů zajištěním: 

 ubytování umožňujícího soukromí 
 stravování s možností výběru 
 volnočasových aktivit s možností výběru (např.: muzikoterapie, 

canisterapie, pétanque, kuželky, ruční práce …) 
 podpory a poskytnutím péče uživatelům v adekvátním rozsahu 

postižení 
 dopravy 

Zásady poskytované sociální služby: 

 služby jsou poskytovány na základě přání uživatele a jeho 
individuálních potřeb 

 dodržování respektu uživatele 
 rovnost 
 zásada přirozeného rizika 
 poskytnutí jen té nezbytně nutné pomoci při činnostech, které 

uživatel nedokáže udělat sám a tím podporovat udržení co nejdelší 
samostatnosti 

dále Centrum zajišťuje další činnosti pro své uživatele, jedná se 
například o: 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu, 

 zprostředkování kontaktů se společenským prostředím  

 sociálně terapeutické činnosti 

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

 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných 
zájmů 

 



Centrum Rožmitál pod Třemšínem       Výroční zpráva za rok  2017 

 

7 | S t r á n k a  
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Jednolůžkový Dvoulůžkový Třílůžkový

Domov pro seniory 36 50 1

Domov se zvláštním režimem 8 35 1

Celkem 44 85 2

POČET POKOJŮ

Celková kapacita zařízení je 220 lůžek , tj.139 lůžek Domov pro seniory 
a 81 lůžek Domov se zvláštním režimem.  

Ubytování je poskytováno v bezbariérovém prostředí, v jednolůžkových, 
dvoulůžkových a výjimečně i třílůžkových pokojích.  

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Centrum Rožmitál pod Třemšínem       Výroční zpráva za rok  2017 

 

8 | S t r á n k a  
 

Průměrná částka, kterou platí uživatel měsíčně za službu: 
- Domov pro seniory      9160,-Kč 
- Domov se zvláštním režimem    9171,-Kč 

 
Průměrná požadovaná částka za měsíční službu: 

- jednolůžkový pokoj (RACIO./ŠETŘÍCÍ)  10230,-Kč 
- jednolůžkový pokoj (DIABETIK)    10540,-Kč 
- dvoulůžkový pokoj (RACIO./ŠETŘÍCÍ)    9920,-Kč 
- dvoulůžkový pokoj (DIABETIK)    10230,-Kč 
- třílůžkový pokoj (RACIO./ŠETŘÍCÍ)     9765,-Kč 
- třílůžkový pokoj (DIABETIK)    10075,-Kč 
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CENA UBYTOVÁNÍ 10 230 Kč 10 540 Kč 9 920 Kč 10 230 Kč 9 765 Kč 10 075 Kč 9 160 Kč

průměrná částka za službu Domov pro seniory 9 160 Kč 9 160 Kč 9 160 Kč 9 160 Kč 9 160 Kč 9 160 Kč 9 160 Kč

průměrná částka za službu Domov se zvl. režimem 9 171 Kč 9 171 Kč 9 171 Kč 9 171 Kč 9 171 Kč 9 171 Kč 9 171 Kč
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Obložnost v roce 2017 činila: 
- Domov pro seniory 99 %, 
- Domov se zvláštním režimem 97,01%. 
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Celkový počet uživatelů ke dni 31.12.2017 byl:  
- Domov pro seniory 137 
- Domov se zvláštním režimem 77. 

 
 
 
Průměrný věk uživatelů v zařízení: 

- Domov pro seniory 82,9 
- Domov se zvláštním režimem 82,9. 
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27 až 65 let

66 až 75 let

76 až 85 let

86 až 95 let

Nad 95 let

27 až 65 let 66 až 75 let 76 až 85 let 86 až 95 let Nad 95 let

Domov se zvláštním režimem 5 26 50 52 4

Domov pro seniory 2 13 33 27 2

Přehled uživatelů podle věku 
k 31.12.2017
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Centrum Rožmitál pod Třemšínem disponuje vlastní kuchyní, která 
zajišťuje pestrou a kvalitní stravu pro uživatele i personál. Je 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 kdekoliv 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 s nejrůznějšími zájmovými aktivitami. 
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V roce 2017 se dokoupil nový nábytek do pokojů na 2. a 3. patře 
pavilónu, tím se nám podařilo kompletně vybavit pokoje a zpříjemnit tak 
prostředí uživatelům na pavilónu. Část pokojů v zařízení byla vybavena 
novými polohovacími postelemi. Zakoupil se nábytek pro vybavení 
pokojů na staré budově, kde se stejně jako na pavilónu snažíme 
postupně zútulnit všechny pokoje. Proběhla renovace kuchyňky na 2. 
patře staré budovy a výmalba chodby. Koncem roku se podařilo vyměnit 
na zbývajících chodbách podlahovou krytinu za dlažbu, která je již na 
chodbách v celém zařízení. Pro zútulnění pokojů byly kromě nábytku 
zakoupeny nové záclony, konzole, nové vzorované lůžkoviny a 
prostěradla na všechny pokoje v zařízení. Vyměnila se svítidla na 
chodbách a postupně i na jednotlivých pokojích. Jednolůžkové pokoje 
v celém zařízení byly vybaveny novými lednicemi a televizemi. Byla 
zakoupena nová televize na 1. patro staré budovy.  
Jídelna se proměnila díky pořízení nových židlí. Došlo k úpravě jídelny 
na 3. patře pavilónu, kde se pro zpříjemnění prostření zakoupily nové 
stoly, židle a dekorativní obrazy. Na pracovny jednotlivých oddělení byly 
zakoupeny nové sedací soupravy. 
Pro usnadnění a zkvalitnění péče o uživatele se pořídila nová koupací 
křesla, polohovací pomůcky, podložky s abdukčními klíny pro zajištění 
bezpečnosti uživatelů na invalidních vozících, antidekubitní matrace, 
pásy pro snadnější přesun uživatelů a čističky vzduchu na jednotlivá 
oddělení i na jídelnu.  
Osvědčil se provoz vakury, která slouží k úspoře místa při uchovávání a 
skladování odpadu (inkontinentní pomůcky). Pro zajištění provozu 
vakury došlo k nákupu dalších „odocarů“ na jednotlivá oddělení, které 
slouží ke sběru tohoto odpadu a minimalizaci nepříjemného zápachu. 
V druhé polovině roku se začala připravovat Multisenzorická místnost, 
kam se postupně nakupoval nový nábytek a vybavení místnosti. 
 
V našem zařízení se pravidelně konají společenské akce, které jsou za 
příznivého počasí pořádány v prostorách zahrady Centra, proto se pro 
pohodlí a dostatek místa uživatelů zakoupili nové venkovní lavičky a 
stoly. V Centru probíhají aktivizační činnosti s našimi uživateli, pro tyto 
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účely byl zakoupen tablet, obsahující hry, vědomostní kvízy a další 
programy pro terapie. 
Snažíme se přispět k ochraně životního prostředí, proto jsme zakoupili 
několik kontejnerů na třídění odpadu, které jsou rozmístěné po celém 
zařízení. 
 
Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb je 
zařízení, kde se stále něco děje, kde nemají uživatelé prostor pro to, aby 
se nudili.  
V roce 2017 jsme pro ně připravovali pravidelné pondělní soutěže, kam 
patří pétanque, porážení kuželek, namotávání šneků, prosloužená ruka, 
házení klubíček, srážení plechovek, házení kroužků a další.  
Mezi další pravidelné aktivity patří skupinová cvičení, taneční terapie, 
muzikoterapie s paní Štěpánovou, mše s páterem Misařem, návštěvy 
psích kamarádů ze sdružení PESSOS, pravidelný prodej a samozřejmě 
aktivizace, které jsou většinou zaměřeny na určité aktuální téma a 
období.  
Mezi hojně navštěvované akce patří hudební a pěvecká vystoupení 
různých interpretů. Pravidelně k nám jezdí pan Šedivý s Hašlerovými 
písničkami, paní Jana Koutová z divadla Semafor, pan Kubec 
s rozmanitými hudebními pořady. Mezi stálé vystupující patří i pan 
Černohouz, pan Vízner, Šimon Pečenka s muzikálovými, vánočními a 
dalšími pořady. Rovněž jsme pro uživatele zajistili hudebně taneční 
vystoupení DUA RUGGIERI.  
Pro uživatele jsme pořádali pravidelné zábavy na jídelně s živou hubou. 
Patří sem například masopustní veselice  s maskami a dobrým 
občerstvením. 
Nezapomněli jsme ani na oslavu Mezinárodního dne žen a s tím 
spojenou oslavu.  Pro dobrou náladu hrál Vivasong Víti Vávry, nechyběly 
ani květiny pro dámy a dobrá nálada. Pravidelně slavíme i 
Svatojakubskou noc, kdy mezi klienty přiletí čarodějnice z širokého okolí.  
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U příležitosti oslavy Dne matek k nám přišly děti ze ZUŠ z Rožmitálu pod 
Třemšínem, rovněž nás v tu dobu navštívily i ženy ze sboru Radost 
z Milína.  
Mezi netypická vystoupení patřila produkce pana Hadače, který zahrál a 
zazpíval při kytaře a na druhý, pro nás netypický nástroj, na dudy. Všem 
uživatelům se vystoupení moc líbilo.  
Pravidelně k nám jezdí se svým programem děti ze Základní školy 
z Tochovic, které vždy vykouzlí úsměv na tvářích klientů.  
Na jídelně se uskutečnila beseda se sokolníkem, který s sebou přivezl 
dravce, sovy a další ptactvo.  
Pravidelně se konaly besedy a sezení s panem ředitelem, kdy uživatelé 
vznášeli dotazy týkající se různých témat, pan ředitel na nich seznamoval 
uživatele s plány, které by rád realizoval, i s tím, co čeká uživatele i 
Centrum v budoucnu.  
Naši uživatelé se pravidelně zúčastňovali „sportovních her“, které 
pořádaly spřátelené domovy, ať již domov seniorů na Dobříši,  domov 
Pod Kavčí Skálou, Hačka Oleška, Zdice,   
Účastnili jsme se s uživateli rovněž na „Blatenské rolničce“, která se nese 
v duchu hudby a tance. S hudbou je rovněž spojeno setkání seniorů na 
hradu Točník „Tančíme pro radost“.  
Poprvé klienti navštívili Domov seniorů Háje a jejich akci „Tuzemský um“. 
Uspořádali jsme pro ně několik výletů na blízkou Svatou Horu, výlet do 
ZOO Ohrada, u Hluboké nad Vltavou. Dalším výletem byla plavba 
parníkem po Orlické přehradě s procházkou v parku zámku Orlík.  
Od června do září jsme pořádali 1x v měsíci grilování na naší rozlehlé 
zahradě. To je vždy spojené s posezením u hezkých písniček, kdy nám 
k tanci, zpěvu i poslechu hrálo několik interpretů, například pan Zrno 
s panem Zlatohlávkem, pan Velíšek s kolegou, nebo skupina „Cirkus 
Hulata“. Vystoupení na zahradě jsou vždy příjemnější a mají velký 
úspěch oproti těm, která pořádáme na stísněné jídelně.  
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Rovněž jsme oslavili s našimi uživateli jejich svátek 1. října. Jako dárek 
jim přijely zahrát jejich oblíbené „Kladenské heligonky“, které vytvoří vždy 
dobrou a příjemnou atmosféru.  
Další významnou akcí, kterou jsme pro seniory připravili, byl již patnáctý 
ročník „Sportovních her“, na který přijeli zástupci spřátelených domovů a 
utkali se v rozmanitých disciplínách. Nechyběla ani soutěž o nejlepší 
moučník. Všichni účastníci prožili den plný zábavy, legrace a snad i 
nových přátelství, den, na který budu dlouho vzpomínat. 
Největší akcí, tak jako každý rok, byla „Zahradní slavnost“, kterou jsme 
pořádali již popáté. Tuto akci připravujeme nejen pro naše uživatele, 
jejich známé a příbuzné, ale i pro veřejnost z blízkého i vzdáleného okolí. 
Pro hosty byla připravena celá řada akcí, vystoupení „Dechové orchestru 
mladých“, který funguje při Základní umělecké škole J.J.Ryby spolu 
s jejich mažoretkami. Zlatým hřebem byla vystoupení známých umělců, 
Martina Maxi, Stanislava Hložka, Míši Břízové. Zazpívat přišla tradičně 
„Třemšínská kvítka“ a nechyběla ani známá a oblíbená skupina 
„Ginevra“. Významným hostem byla Mgr. Jaroslava Němcová, radní pro 
sociální oblast Středočeského kraje. Připraveno bylo bohaté občerstvení, 
prodej výrobků, které vznikají při aktivizacích s uživateli, soutěže pro děti, 
bohatá tombola s hezkými cenami a samozřejmě i možnost prohlídky 
Centra. Doprovodný program zajišťovali rožmitálští hasiči. Počasí nám 
přálo, vše se vydařilo, jen těch návštěvníků bychom uvítali více. 
Poslední měsíc roku, prosinec, se nesl v duchu adventu a příprav na 
vánoční svátky, ani tehdy jsme nezaháleli, konala se hudební 
vystoupení. Přijela paní Jana Koutová s kolegou, pan Šimon Pečenka, 
vystoupila Třemšínský kvítka při svěcení adventních věnců, přišly děti ze 
ZUŠ, ze ZŠ v Rožmitálu, přijely děti ze ZŠ z Višňové, přijely i ženy 
z Milína.  
Poslední z velkých akcí byla „Silvestrovská veselice“, kdy jsme se 
rozloučili se starým rokem, hezky se bavili, zazpívali si a odpoledne si 
náramně užili.  
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Každý měsíc jsme rovněž pořádali posezení s oslavenci. Pan ředitel, 
nebo někdo z vedení Centra oslavencům poblahopřál, poseděl s nimi a 
předal jim drobné dárky. 
Všechny akce, ať již hudební, sportovní, vstupy na zámky, zápisné na 
sportovní hry, honoráře umělcům, dárky uživatelům, květiny k MDŽ, 
mikulášské balíčky, potřeby pro aktivizace a podobně jsou hrazeny 
spolkem „Rožmitálský senior“, který získává finance na dobrovolných 
darech jednotlivců a organizací.  
Veřejnost je tradičně o životě v Centru informována prostřednictvím 
webových stránek na adrese www.centrumrozmital.cz, prostřednictvím 
tisku, písemně a ústně při osobním kontaktu nebo telefonicky. 
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Domov pro seniory Domov se zvláštním reřimem

umístěno 45 23

odmítnuto 5 4

zemřelo před umístěním 31 8

na umístění čeká 83 11
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POČET ŽÁDOSTÍ O SLUŽBU K 31.12.2017

Sociální 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, pomoc při zajišťování dalších sociálních služeb 
jinými organizacemi.  

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. 
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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.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Domov pro seniory 32 29 26 19 31

Domov se zvláštním režimem 3 19 24 26 5
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Naše sociální služba zahrnuje řadu činností. Nejedná se pouze o 
poskytování ubytování, stravy, pomoci při hygieně a zajištění zdravotní 
péče. Nedílnou součástí jsou také aktivizační činnosti, které nabízejí 
uživatelům možnost trávit svůj život aktivně i ve vyšším věku. Snažíme 
se nabídkou pořádaných aktivit vyplnit volný čas smysluplně i 
s přijatelnou alternativou. 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. Program pružně 
reaguje také na potřeby a přání. 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 program veden individuálněji, 
právě s ohledem na jejich schopnosti a možnosti. 

Provádíme taneční terapii, cvičení zaměřené na trénink paměti, stolní 
hry, výrobu keramiky, canisterapii (spolupráce sdružení PESSOS 
Příbram), 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, jako jsou např. kuželky, srážení plechovek, chytání 
rybiček, hry s míčem a pétanque. 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 s páterem Kuníkem. 

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. 
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AKTIVIZACE 

 



Centrum Rožmitál pod Třemšínem       Výroční zpráva za rok  2017 

 

21 | S t r á n k a  
 

 

CANISTERAPIE 
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MASOPUST 
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MASOPUST 
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NA SEMAFORU ZELENÁ – hudební vystoupení 
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HAŠLEROVY PÍSNIČKY – hudební vystoupení 
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AKTIVIZACE DS2 
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DUO RIGGIERI 
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Předávání květin MDŽ 
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Soutěž KLUBÍČKA 
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ZŠ Tochovice 
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OSLAVA MDŽ – HELIGONKY VÍTI VÁVRY 
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ČARODĚJNICE 
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VELIKONOČNÍ JARMARKY 
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SOUTĚŽ ŠNECI 
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SETKÁNÍ NA TOČNÍKU – TANČÍME PRO RADOST 
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VYSTOUPENÍ – PAN ČERNOHOUZ 
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BESEDY S PANEM ŘEDITELEM – JARO 2017 
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OSLAVENCI MĚSÍCE KVĚTNA 
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VYSTOUPENÍ PANA HADAČE 
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SOUBOR RADOST – MILÍN 
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NÁVŠTĚVA SOKOLNÍKA 

 

 



Centrum Rožmitál pod Třemšínem       Výroční zpráva za rok  2017 

 

43 | S t r á n k a  
 

 

SOUTĚŽ – KLUBÍČKA 
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SPORTOVNÍ HRY VE ZDICÍCH 
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TANEČNÍ TERAPIE 
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ROŽMITÁL P. TŘ. 
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NÁVŠTĚVA V DS V PRAZE HÁJÍCH 
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CANISTERAPIE 
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POSEZENÍ S HUDBOU - ZAHRADA 
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OSLAVENCI MĚSÍCE ČERVNA 
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VÝLET NA SVATOU HORU 
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ZAHRADNÍ SLAVNOST 
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AKTIVIZACE NA ZAHRADĚ 
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CANISTERAPIE 
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GRILOVÁNÍ – ČERVENEC 
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ČERVENCOVÍ OSLAVENCI 
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VYSTOUPENÍ HEJ PÁNI KONŠELÉ 
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POSEZENÍ S HARMONIKOU 
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SOUTĚŽ KOSTKY 
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VÝLET SVATÁ HORA 
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SRPNOVÉ GRILOVÁNÍ 
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OSLAVENCI MĚSÍCE SRPNA 
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SOUTĚŽ PRODLOUŽENÁ RUKA 
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TANEČNÍ TERAPIE 
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VÝLET PARNÍKEM NA ORLÍK 
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VÝLET DO ZOO OHRADA 
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AKTIVIZACE NA ODDĚLENÍ DS2 
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BLATENSKÁ ROLNIČKA 
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GRILOVÁNÍ – POSEZENÍ S HUDBOU 
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SOUTĚŽ KROUŽKY 
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HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ – PAN VÍZNER 
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OSLAVENCI MĚSÍCE ZÁŘÍ 
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SOUTĚŽ PETANQUE 
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SPORTOVNÍ HRY DOBŘÍŠ 
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SPORTOVNÍ HRY V DOMOVĚ POD KAVČÍ SKÁLOU 

 

 



Centrum Rožmitál pod Třemšínem       Výroční zpráva za rok  2017 

 

80 | S t r á n k a  
 

 

TANEČNÍ TERAPIE 
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DEN SENIORŮ 
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ŘÍJNOVÍ OSLAVENCI 

 

 



Centrum Rožmitál pod Třemšínem       Výroční zpráva za rok  2017 

 

83 | S t r á n k a  
 

 

 

SOUTĚŽ KOSTKY 
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SPORTOVNÍ HRY 
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SPORTOVNÍ HRY 
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SPORTOVNÍ HRY 
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SPORTOVNÍ HRY 
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SPORTOVNÍ HRY 
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VOLBY 2017 
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VYSTOUPENÍ PANA ČERNOHOUZE 
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AKTIVIZACE DS2 
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CANISTERAPIE 
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MARTINSKÁ ZÁBAVA 
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MARTINSKÁ ZÁBAVA 
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LISTOPADOVÍ OSLAVENCI 
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VÁNOČNÍ VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADU 
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SOUTĚŽ – ŠNECI 

 

 



Centrum Rožmitál pod Třemšínem       Výroční zpráva za rok  2017 

 

98 | S t r á n k a  
 

 

AKTIVIZACE ODDĚLENÍ DS2 
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BESEDY S PANEM ŘEDITELEM – PROSINEC 2017 
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ČERTOVSKÉ HRÁTKY – DS SEDLČANY 
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PROJEKT JEŽÍŠKOVA VNOUČATA 
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
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MIKULÁŠSKÁ VESELICE 
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MIKULÁŠSKÁ VESELICE 
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SBOR ŽEN Z MILÍNA 
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PROSINCOVÍ OSLAVENCI 
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SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA 
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SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA 
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SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA 
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ŠTĚDRÝ VEČER 
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ŠTĚDRÝ VEČER 
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ŠTĚDRÝ VEČER 
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TŘEMŠÍNSKÁ KVÍTKA 
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BESEDY S PANEM ŘEDITELEM  
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VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ – JANA KOUTOVÁ, JAROSLAV BENEŠ 
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VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ – ŠIMON PEČENKA 
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ŽÁCI ZUŠ ROŽMITÁL P. TŘ. 
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ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. J. RYBY 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIŠŇOVÁ 
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V měsíci lednu, vzhledem k mrazivému počasí se klub přestěhoval  na 
jednotlivá oddělení, kde jsme pracovali stejně jako v klubu. Stříhali jsme 
molitan a plnili polohovací polštáře pro klienty, kteří je potřebovali. Pekli 
jsme štrúdly z jablek, které nám posbírali pracovníci údržby na podzim. 
Jablka jsme též postupně zpracovávali do mrazáku a připravovali pečený 
čaj. Navštěvoval nás zde i čtyřnohý kamarád Žulda a králík Zuzanka, 
zvířátka rozzářila nejedny oči. Trénovali jsme motoriku, vyráběli košíčky 
z papíru a další výrobky. 

V únoru jsme tvořili dekorační a dárková  Valentýnská srdíčka. Vyráběli 
jsme pečený čaj a zpracovávali zbylá jablka. Stříhali jsme molitan, pekli 
moučníky. Nezapomněli jsme ani na naše oslavence, se kterými jsme si 
připravili pohoštění a uspořádali i příjemné posezení. Pro ty, kteří 
nezvládají náročnější práce, jsme vymysleli trhání plat na vajíčka, ze 
kterých jsme vyráběli ruční papír nebo papírové brikety. Samozřejmě,  že 
jsme vyráběli i výrobky s velikonoční tématikou, například kuřátka z vlny. 
Nezapomínali jsme ani na zvířátka, která za námi opět docházela dle 
možností a dělala klientům velkou radost.  Pustili jsme se i do výroby 
velikonočních přáníček, kdy jsme si vybarvovali velikonoční obrázky  a 
nejlepší z nich jsme použili na přáníčka, která měla nečekaný úspěch. 

V březnu se klienti bavili se Zuzankou a Žuldou. Začali jsme se 
připravovat na léto, sít semínka, pracovat s hlínou, zasadili jsme dřevinné 
řízky a vyráběli keramické zápichy k bylinkám. Pořádali  jsme oslavy 
s našimi oslavenci, protože na nikoho se nesmělo zapomenout. 
Dokončovali jsme polohovací polštáře, vyráběli molitanové míčky a 
rehabilitační pomůcky. Pekli jsme naše oblíbené štrúdly, na kterých jsme 
si potom při kávě pochutnávali, zpracovávali jsme zbytky jablíček na 
pečené čaje, pekli jsme dokonce i dort. Mezi další oblíbené činnosti 
patřilo dekorování obalů na pečené čaje. Opět jsme vyráběli papírové 
brikety a dokončovali velikonoční dekorace. Dokončili jsme i tkaný 
koberec, který jsme dělali dlouhou dobu, výsledek stál ale za to. Na přání 
jsme vyrobili panáka – strašáka. 
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V dubnu jsme pokračovali ve výrobě košíků z papírového  pediku. Upekli 
jsme si domácí velikonoční nádivku, kterou jsme si potom při příjemném 
posezení snědli. Pokračovali jsme ve vysévání semínek i výrobě 
papírových briket. Z plat od vajíček jsme vyráběli růžičky, které jsme 
barvili a dekorovali jimi další výrobky. Opět jsme trávili čas s našimi 
zvířecími kamarády. Z hlíny jsme vyráběli další zápichy k bylinkám, které 
se většinou líbily, a šly dobře na odbyt.  

I v květnu jsme pokračovali ve výrobě papírových briket, které jsme 
chystali jako jednu z cen do tomboly na „Zahradní slavnost.“ Samozřejmě 
jsme pekli, barvili jsme pedikové košíčky, pořádali jsme oblíbená 
posezení u kávy a moučníku.  Pekli jsme pouťové domácí koláčky. Začali 
jsme připravovat zahrádku na vysázení sadiček. Po „zmrzlíkách“ jsme 
vysadili papriky ven, letos se nám povedly. Z  barevného molitanu jsme 
vyráběli míčky a z pediku košíček na soutěže. Čas jsme trávili povídáním 
na různá témata, četli a prohlíželi jsme si časopisy a akční letáky a 
sledovali jsme ceny zboží, abychom měli přehled, jaká je situace na trhu.  

V červnu jsme mezi sebe přivítali nového mazlíčka - korelu, která si zvyká 
na nás a mi na ni. Stále jsme zpracovávali molitan,  vyráběli jsme 
papírové košíčky, brikety, se kterými jsme finišovali, abychom koš briket 
měli hotový na zahradní slavnost. I v červnu jsme pekli a trávili čas  při 
odpoledních posezeních při kávě. Letní čas jsme trávili s našimi zvířecími  
mazlíčky. 

V červenci jsme pokračovali ve výrobě papírového pediku a papírových 
briket. Pomalu jsme začali promýšlet, co budeme vyrábět a připravovat 
na vánoce. Žuldu jsme pravidelně ráno cestou do klubu vyvenčili a potom 
se s ním v klubu pomazlili a pohráli si. Ani v červenci jsme nezapomněli 
na pečení a posezení s kávou, konala se i oblíbená posezení s oslavenci, 
kteří klub navštěvují. Pokračovali jsme v dokončování keramických 
cedulek a snažili se ochočit korelu, která byla nová v neznámém 
prostředí. Na zahrádce nám začínala dorůstat a dozrávat první úroda, 
narostly první cukety, ze kterých jsme si upekli moučník. 
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Srpen byl měsícem, kdy se nám začala ve velkém odměňovat naše 
zahrádka svými plody, začali jsme sklízet rajčátka, cukety. Z rajčat jsme 
vyráběli saláty nebo je jedli samotná, z cuket jsme si udělali bramboráky. 
Opět jsme pekli moučníky z ovoce, které bylo k dispozici a které jsme 
dostali. I v srpnu jsme pokračovali ve výrobě keramických cedulek a 
papírových briket. Jako každý měsíc, i tento jsme pořádali oslavy pro 
návštěvníky klubu a milá posezení při kávě, moučníku, ovocném poháru 
a dalších dobrotách. 

I v září jsme sklízeli a zpracovávali hojnou úrodu rajčátek, hezky nám 
rozkvetly květiny na zahrádce afrikány, cínie, měsíčky, slunečnice a další 
rostlinky, které jsme zasázeli. Pěkně nám narostly papriky, jen bylo 
potřeba počkat, až dozrají. S podzimem jsme sbírali klásky, zpracovávali 
jsme slámu a zrníčka vybírali pro ptáčky. I nadále jsme vyráběli papírové 
brikety, vždyť topná sezóna se kvapem blížila. Nezapomínali jsme na 
oslavence, vyráběli  jsme si vlastními silami pohoštění, poseděli u kávičky 
nebo něčeho ještě lepšího. V miskách, které jsme si vyrobili již v loňském 
roce, se nám urodily krásné netřesky. Mrzelo nás, že se nám urodila 
pouze jedna malá dýně, kterou jsme zpracovali do mrazáku a poté z ní 
uvařili výborný kompot. Z toho jsme při jednom z našich sezení připravili 
poháry se šlehačkou a zpříjemnili si tak den. Pokračovali jsme v barvení 
košíčků, které jsme chystali na vánoční jarmark. 

V říjnu jsme v klubu opět pekli bramboráky, teď už z brambor, protože 
všechny cukety jsme již zpracovali a pustili jsme se i do pečení dortu. 
Vyráběli jsme keramické medaile, které byly určeny na naše „sportovní 
hry“. Rovněž jsme na sportovní hry pekli jako soutěžní moučník 
„žloutkové věnečky“, které se nám opravdu povedly.  Na vánoční 
jarmarky jsme připravovali různé vánoční dekorace,  závěsné anděly, 
hvězdy a další výrobky.  Ti z klientů, kteří nezvládali náročnější práce,  
trhali papírová plata od vajec na malé kousky a poté z nich vyráběli 
papírové brikety na topení. Tuto práci zvládnou a rádi dělají i klienti ze 
zvláštního režimu. Nastoupil k nám nový klient, který miluje zvířátka a 
denně za nimi do klubu docházel, mazlil se s nimi a ta divočejší si pěkně 
ochočil. Králík a korela spolu často sedávali na klíně tohoto klienta. 
Koncem října jsme zpracovali poslední zbytky z naší úrody paprik.  
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Listopad nám přinesl chladno, takže jsme museli otrhat  zbylá rajčata a 
uskladnit je do bedýnek,  na kterých nám postupně dozrávala. Ani tento 
měsíc jsme nezapomněli oslavit narozeniny s našimi klienty. Dokončovali 
jsme vánoční dekorace a připravovali zboží na vánoční jarmark.  I v 
listopadu jsme si užívali s našimi zvířecími mazlíčky. Pekli jsme 
bramboráky, na kterých jsme si hned i pochutnali.  Posezení jsme si 
zpříjemňovali za chladných dnů teplým nápojem, kterým nebylo nic 
jiného, než náš výborný pečený čaj.  

Prosinec byl měsícem, kdy jsme pekli domácí vánoční cukroví, abychom 
si tím připomněli vánoční atmosféru.  Stále jsme vyráběli papírové 
brikety, na vánočním jarmarku jsme udali dva za tří košů  briket, které 
jsme vyrobili.  Ozdobili jsme si vánoční stromeček a vyrobili vánoční 
svícen na stůl. Předvánoční čas byl zaplněn spoustou vánočních 
vystoupení, takže jsme navštěvovali tato vystoupení. Opět jsme slavili 
narozeniny s našimi klienty, bylo by jim líto, pokud bychom na někoho 
zapomněli. Před vánoci jsme dokončili vše, co bylo potřeba. V období 
vánoc jsme už jen odpočívali, povídali si o zvycích, tradicích, o tom, jaké 
byly vánoce dříve a porovnávali se současností.  Nechyběla ani oblíbená 
posezení u kávy, čaje a našeho výborného cukroví.  

Do klubu chodí klienti, kteří o tuto činnost mají zájem. Klienti klub 
navštěvují téměř denně, pouze v případě nemoci, návštěvy, nebo když 
se necítí dobře, tak nepřijdou. Většinou už ráno čekají  a těší se, že 
půjdou do klubu. Klub je umístěn  mimo hlavní budovu, proto docházka 
do klubu splní  více účelů najednou. Klienti se musí v zimním období 
obléci,  a tím, že v podstatě 2x přecházejí, splní tato cesta pohybovou 
aktivitu a současně i pobyt na čerstvém vzduchu. V klubu dodržujeme 
pitný režim klientů, ať již posezením u kávy, čaje nebo podáváním šťáv 
nebo minerálek, které dostáváme sponzorsky.  

Klienti vykonávají aktivity, které odpovídají jejich možnostem a 
schopnostem, chuti a náladě v daný okamžik. Sami se rozhodují, co 
chtějí dělat a co nezvládnou. Mají možnost relaxovat v relaxační 
místnosti, možnost individuálně péct v kuchyni, posedět v reminiscenční 
místnosti se zvířátky, případně v klidu u televize nebo videa. Dle chuti a 
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nálady klientů provádíme cvičení – protažení těla, masáž šíje a hlavy, 
popovídáme si a zasmějeme se. V současné době byl zakoupen nový 
gramofon, po jeho instalaci se klientům nabízí možnost poslechu starých 
gramofonových desek. Pravidelně dle ročního období vyrábíme 
dekorace, pěstujeme sazenice zeleniny a kytiček, kterými si zkrášlujeme 
okolí klubu. Snažíme se připomenout si činnosti, které jsme dělali dříve 
doma jako pečení vánočního cukroví, pouťových koláčků, velikonoční 
nádivky, křehotinek, bramboráků, dortů, vaření (dršťková polévka z hub, 
smažené houby, zelenina, domácí utopence, příprava pohoštění, 
škvaření sádla, výroba kvašeného zelí).  

Na výrobu našich výrobků používáme dostupné suroviny, například 
letáky, ze kterých klienti vyrábějí papírový pedik, z něhož pleteme košíky, 
věnečky, srdíčka apod. Dekorační kytičky vyrábíme z plat od vajíček. 
Z těch rovněž vyrábíme papírové brikety na topení nebo roztápění. 
Z keramické hlíny vyrábíme andílky, misky, medaile, zvonečky, popisky 
k bylinkám a další výrobky.  Když máme k dispozici odřezky molitanu, 
klienti je stříhají na malé kousky, což se jim líbí, protože si u toho užijí 
spoustu legrace a plní molitanem polštáře, panenky, polohovací 
pomůcky a další věci.  Na jaře sejeme semínka a čekáme, co nám z nich 
vyroste a potom se těšíme na úrodu a kvetoucí zahrádku. Zkoušeli jsme 
i řízkovat dřeviny. Vyráběli jsme si i nádoby na kytičky, mísy na netřesky. 
V klubu si při práci často zpíváme, popovídáme a trénujeme paměť.  

Z reakcí klientů, kteří do klubu chodí, je vidět, že se jim tato pracovní a 
částečně terapeutická náplň líbí a do klubu chodí rádi. Klub tím plní svůj 
účel a je určen pro klienty, které činnosti, které se zde dělají, oslovují. 

Zpracovala: Dušana Eisenreichová,  

                    pracovník v sociálních službách 
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Náplň provozního úseku údržby spočívala v uplynulém roce v provádění 
oprav zařízení, preventivní údržbě, kontrole vybavení budovy a 
venkovního areálu. Provozní úsek také pravidelně zajišťuje dle 
harmonogramu veškeré potřebné a plánované kontroly, včetně revizí 
vyhrazených technických zařízení. Rovněž zajišťuje likvidaci 
chemického, biologického a nebezpečného odpadu prostřednictvím 
akreditovaných firem. 

Na likvidaci zbytků z kuchyně byl zakoupen kompostér, který likviduje 
veškerý odbouratelný odpad z kuchyně Centra procesem 
mikrobiologické likvidace. Kompostér zpracuje všechny syrové i vařené 
zbytky jídel. K přeměně na výživný substrát dochází do 24 hodin díky 
mikroorganismům ACIDULO.  

Technologie disponuje také nanotechnologickými filtry, které zamezí 
produkci škodlivých plynů. Celý proces kompostování je automatický a 
bez zápachu. 
 

Pro zvýšení hygienického standartu a snížení množství jednorázových 
papírových ručníků použitých na společných sociálních zařízeních, byly 
namontovány vysoušeče rukou v celkovém množství 15 ks. 
 

III.3 OPRAVY PODLAH SUTERÉN CENTRA 

Betonová podlaha byla v rámci celkových úprav suterénu a návaznosti 
na plánovanou rekonstrukci prádelny vybroušena, natřena hydroizolační 
těsnící hmotou a pak 2 x natřena nátěrem Sikaflor. Práce ve velmi dobré 
kvalitě vykonala firma VILLAHOMES Příbram. 
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III.4 ZPEVNĚNÁ PODLAHA NAD KOTELNOU 

Betonová plocha nad kotelnou vlivem počasí a stáří nevydržela nápor 
vody z tajícího sněhu a došlo k poškození soudržnosti a hydroizolace. 
Stav byl označen za havarijní a nahlášen na Krajský úřad.  V spolupráci 
s  Krajským úřadem, byla objednána oprava havarijního stavu. Provedla 
se nová hydroizolace a nanesla vrstva betonové mazaniny. 
 

III.5 LAVIČKY A PLOCHY PRO INVALIDY 

Při celkové úpravě zahrady a stávajících chodníků Centra došlo na 
přístavbu ploch pro možné parkování invalidních vozíků včetně laviček 
k sezení. Pro zabezpečení čistoty se nakoupily betonové koše. 

III.6,7 PODLAHY HLAVNÍ BUDOVA 

V rámci celkové koncepce zlepšení života a prostředí klientů Centra 
došlo k výměně starého poškozeného lina za novou moderní 
protiskluzovou podlahu na všech patrech Hlavní budovy a výměně 
starých halogenových světel za nové LED osvětlení. 

III.8 NÁKUP LOŽNÍCH SOUPRAV 

V průběhu roku proběhla v prádelně Centra zkouška ložního prádla od 
různých výrobců. Na konci roku jsme pak pořídili pro všechny klienty 
nové ložní soupravy, které postupně budeme měnit za stávající. 
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Zařízení i nadále poskytovalo uživatelům nepřetržitou zdravotní a 
ošetřovatelskou péči, která je zajištěna všeobecnými sestrami bez 
odborného dohledu a pracovníky přímé obslužné péče. 

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

Ošetřující lékař: MUDr.Hana Hájková. 

Ordinace je nadále zajištěna pravidelně 2x týdně. 
Ordinační doba v úterý od 7,00 do 10,30hod  

a ve čtvrtek od 13,00 do 17,30 hod.  

Do ordinace dochází mobilní uživatelé, částečně mobilní jsou dovedeni 
nebo dovezeni personálem. Zcela imobilní uživatele nebo uživatele 
nemocné navštěvuje lékařka přímo na pokojích. 
Z odborníků dochází do našeho zařízení dle potřeby psychiatr, cca 
v intervalu 1x za 14dní. 
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.  

Odborné ošetřovatelské výkony jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. 
V případě doplatku na předepsané léky a zdravotnické pomůcky si tento 
doplatek uživatel hradí sám v hotovosti nebo prostřednictvím depozitního 
účtu.  

Zařízení má uzavřeny smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami 
Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Vojenskou zdravotní pojišťovnou, 
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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, 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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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  

 

PROVOZNÍ ÚSEK 

 
vedoucí provozní úseku 
skladník/ údržbář 
uklízečka  
pracovnice prádelny 

 

 

 

ŘEDITEL 

asistentka ředitele 
mzdová účetní, personalistka 
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ÚSEK ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB 

 
vedoucí úseku  

všeobecné zdravotní sestry 

 

 

 

ÚSEK SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  
 

 

vedoucí úseku  
sociálních pracovník 

 

 

 

 

všeobecná sestra  / DPP 

ÚSEK SOCIÁLNÍ PÉČE 

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

DOMOV PRO SENIORY 

vedoucí oddělení 
pracovník  v sociálních službách 
- přímá obslužná péče 

pracovníci v sociálních službách 
-základní výchovná nepedagogická činnost 
 

pracovník v sociálních službách / DPP 

právní poradce  / DPP 
muzikoterapie / DPP 
klub / DPP 
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O uživatele Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních 
služeb a o provoz tohoto zařízení se v roce 2017 starali zaměstnanci 
následujících profesí: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Během roku 2017 jsme nadále spolupracovali s Úřadem práce ČR. Byly 
nově uzavírány Dohody o poskytnutí mzdového příspěvku na nově 
vytvořené pracovní příležitosti. 

 
 
 
 

Pracovní neschopnost ve sledovaném roce činila 30.322,2 
neodpracovaných hodin nemoci z celkových 321.138,93 odpracovaných 
hodin, tj. 7,51 %. V porovnání s rokem 2016 došlo ke zvýšení o 0,46%. 

V roce 2017 došlo ke dvěma pracovním úrazům. 
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Centrum vychází dle svých možností vstříc zaměstnancům, kteří projeví 
zájem o zvyšování, popřípadě rozšiřování své kvalifikace.  
Je přínosem, pokud zaměstnanci uplatňují získané dovednosti a 
zručnosti při práci s uživateli Centra.  
Zjišťujeme, o která témata mají zaměstnanci zájem a ta se jim snažíme 
v průběhu roku zajistit.  
Tak jako v předchozích letech i v roce 2017 jsme uspořádali pro naše 
zaměstnance celou řadu školení, která byla zajišťována prostřednictvím 
různých vzdělávacích agentur a společností.  
Kromě školení absolvovali pracovníci odborné stáže v několika 
sociálních zařízeních. Naše Centrum zároveň umožnilo absolvování 
odborných stáží zaměstnancům z domovů seniorů z Čenkova, 
z Dobříše, z Domova pod Hrází z Vojkova a z dalších.  
Naši zaměstnanci mají rovněž možnost využít při řešení pracovních i 
soukromých problémů pomoc nezávislého  odborníka v podobě 
SUPERVIZORA, který k nám do Centra pravidelně několikrát do roka 
dojíždí 

ODBORNÉ PRAXE 
Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2017 jsme umožnili výkon 
odborných praxí žákům a studentům různých škol – učilišť, středních i 
vysokých škol.  
Největší skupinu bezesporu tvoří žáci Odborného učiliště a praktické 
školy Příbram. Tito praktikanti jsou zařazeni na různé úseky a to 
v prádelně, úklidu, kuchyni i na jednotlivých odděleních.  
Další školou, která k nám pravidelně posílá své žáky, je SOU Sedlčany, 
konkrétně obor kadeřník. Tito žáci poskytují kadeřnické služby našim 
klientům, nejvíce využíváno je stříhání, trvalé ondulace a vodové.  
Odbornou praxi u nás rovněž vykonávali studenti Vysoké školy 
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.  
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V menší míře než tomu bylo v předchozích letech, k nám v loňském roce 
přicházeli studenti z VOŠ a SOŠ z Březnice. 
 
DOBROVOLNICTVÍ 
Pokud jde o dobrovolnictví, v našem Centru pravidelně dobrovolnické 
služby poskytují dobrovolníci ze spolku PESSOS, kteří našim klientům 
přinášejí radost prostřednictvím psích kamarádů. Tito dobrovolníci jsou 
nám věrni již celou řadu let a doufejme, že ještě dlouho zůstanou.  
Pokud bychom chtěli hovořit o dobrovolnících z řad veřejnosti, tak tato 
forma dobrovolnictví u nás v Centru prostě neexistuje. V Rožmitále a 
jeho okolí bohužel nejsou lidé, kteří by ve svém volnu chtěli bezplatně 
pomáhat druhým a zpříjemnit jim podzim života. Tato situace je neměnná 
již několik let zpětně. I přes snahu našich koordinátorek  sem dobrovolníci 
cestu najít nechtějí.  
Doufejme, že situace se v budoucnu zlepší a najdou se lidé, kterým 
záleží na druhých a dobrovolníci sem najdou cestu.  
 

 
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,…) 
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Výsledek hospodaření k 31.12.2017  

a návrh jeho rozdělení do  peněžních fondů PO                     
  

A)  Výsledek hospodaření    

Výsledek hospodaření 
v  Kč na dvě 

desetinná místa 
   

 - hlavní činnosti 22 616,28    

 - z doplňkové činnosti      

Celkem k 31.12.2017 před zdaněním 22 616,28    

Předpokládané zdanění celkem 0,00    

Celkem po zdanění (zisk+, ztráta -) 22 616,28    

     

B)  Krytí zhoršeného výsledku hospodaření    

Ukazatel 
v  Kč na dvě 

desetinná místa 
   

Ztráta z hospodaření celkem      

v tom krytí ztráty:      

- z rezervního fondu      

- z rozpočtu zřizovatele      

- ze zlepšeného výsledku hospodaření      

- jiným způsobem      

   

       v Kč na dvě desetinná místa 

C)  Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 20xx do peněžních fondů PO 

  stav k 1.1.2017  
stav k 

31.12.2017         

Příděl ze 
zlepšeného 

výsledku 
hospodaření za 

rok 2017 

stav po přídělu    

  1 2 3 4=2+3 

Rezervní fond 489 383,11 490 383,11 12 616,28 502 999,39 

Fond odměn 326 147,52 326 987,91 10 000,00 336 987,91 

Fond investic 2 605 211,59 3 670 247,59 0,00 3 670 247,59 

CELKEM 3 094 594,70 4 160 630,70 22 616,28 4 173 246,98 
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REZERVNÍ FOND tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

- 413 (§ 30 zákona č. 250/2000 Sb.)
v Kč

REZERVNÍ FOND tvořený z ostatních titulů - 414

(§ 30 zákona č. 250/2000 Sb.)
v Kč

Počáteční stav k 1.1.2017
489 383

Počáteční stav rezervního fondu k 1.1.2017
210 881

POČÁTEČNÍ STAV CELKEM
 

489 383
POČÁTEČNÍ STAV CELKEM

 
210 881

Tvorba - příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření
1 000

Tvorba - z peněžních darů (účelových)

TVORBA FONDU CELKEM
1 000

Tvorba - z peněžních darů (neúčelových)
110 843

Použití - k dalšímu rozvoji své činnosti
0

Tvorba - z prostředků převedených podle § 28 odst. 3 

(nespotřebované dotace z rozpočtu EU nebo dle mezinárodních 
0

Použití - k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a 

náklady
0

Tvorba - z ostatních titulů
0

Použití - k úhradě sankcí za porušení rozpočtové kázně 
0

TVORBA FONDU CELKEM
110 843

Použití - k úhradě své ztráty za předchozí léta
0

Použití - k dalšímu rozvoji své činnosti
0

Použití - k posílení fondu investic
0

Použití - k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a 

náklady
0

Použití - ostatní použití
0

Použití - k úhradě sankcí  za porušení rozpočtové kázně
0

Použití - k  úhradě ztráty za předchozí léta 
0

Použití - k posílení fondu investic
0

Použití - ostatní použití* 
0

POUŽITÍ FONDU CELKEM
 

0
POUŽITÍ FONDU CELKEM

 
0

STAV REZERVNÍHO FONDU CELKEM
  k 31.12.2017

490 383
STAV REZERVNÍHO FONDU CELKEM

 k 31.12.2017
321 724

TVORBA A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  ke dni 31.12.2017
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FOND INVESTIC - 416

(§31 zákona č. 250/2000 Sb.)
v Kč

FOND INVESTIC - 416

(§31 zákona č. 250/2000 Sb.)
v Kč

Počáteční stav k 1.1.2017
2 605 212

Použití  - pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného 

dlouhodobého majetku
406 755

POČÁTEČNÍ STAV CELKEM 
2 605 212

Použití - odvod do rozpočtu zřizovatele
0

Tvorba - Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhoodbého majetku 

dle schváleného Plánu odpisů 
1 448 791

Použití - navýšení finan. prostř. určených na financování údržby a 

oprav majetku používaného PO
0

Tvorba - Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele
0

Použití - ostatní použití*(např. úhrada inv.úvěrů a půjček)
0

Tvorba - investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných 
0

POUŽITÍ CELKEM
406 755

Tvorba - Převod z rezervního fondu ve výši povolené zřizovatelem
0

STAV FONDU k 31.12.2017
3 670 248

Tvorba - Ve výši příjmů z prodeje dlouhodobého hmotného  majetku
0

* rozepište podle druhu

Tvorba - Peněžní dary a přísp. od jiných sub. na invest. účely
0

Tvorba - Ostatní zdroje (např. inv. úvěry a půjčky schválené 

zřizovatelem)
23 000

TVORBA CELKEM
1 471 791



Centrum Rožmitál pod Třemšínem       Výroční zpráva za rok  2017 

 

137 | S t r á n k a  
 

FOND ODMĚN - 411

(§ 32 zákona č. 250/2000 Sb.) 
v Kč

Počáteční stav k 1.1.2017 326 148

POČÁTEČNÍ STAV CELKEM 326 148

Tvorba - příděl z výsledku hospodaření  PO 840

Tvorba - ostatní

TVORBA CELKEM 840

Použití - překročení prostředků na platy

Použití - výplata odměn

POUŽITÍ CELKEM 0

STAV FONDU k 31.12.2017 326 988

FOND  KULTURNÍCH  A  SOCIÁLNÍCH POTŘEB   (FKSP) - 412

(§ 33 zákona č. 250/2000 Sb.) 
v Kč

Počáteční stav k 1.1.2017 376 264

POČÁTEČNÍ STAV CELKEM 376 264

Tvorba - základní příděl                                                                                    

(povinný odvod ve výši standardizovaného % z objemu nákladů 

zúčtovaných na platy nebo mzdy dle § 2 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o 

fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění

613 179

Ostatní zdroje*

TVORBA CELKEM 613 179

Použití fondu dle vyhlášky 114/2002 Sb., v platném znění* 411 564

POUŽITÍ CELKEM 411 564

STAV FONDU k 31.12.2017 577 879
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syntetický 

účet
název syntetického účtu hlavní činnost doplňková č. hlavní činnost doplňková č. hlavní činnost doplňková č.

501  Spotřeba materiálu 9 178,00 9 600,00 10 463,00 109,0  

502, 503  Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek 3 133,00 2 900,00 2 933,00 101,1  

504  Prodané zboží 0,00 0,00 0,00   

506, 507  Aktivace dlouhodobého a oběžného majetku 0,00 0,00 0,00   

508  Změna stavu zásob vlastní výroby 0,00 0,00 0,00   

511  Opravy a udržování 784,00 2 200,00 2 263,00 102,9  

512  Cestovné 82,00 26,00 26,00 100,0  

513  Náklady na reprezentaci 17,00 19,00 19,00 100,0  

516  Aktivace vnitroorganizačních služeb 0,00 0,00 0,00   

518  Ostatníslužby 3 008,00 3 200,00 3 232,00 101,0  

521  Mzdové náklady 27 585,00 0,00 31 265,00 0,00 31 411,00 0,00 100,5  

521xx  z toho:   platy zaměstnanců 26 892,00 30 315,00 30 428,00 100,4  

521xx                  ostatní osobní náklady 545,00 750,00 752,00 100,3  

521xx                  nemocenská 148,00 200,00 231,00 115,5  

524  Zákonné sociální pojištění 9 209,00 10 444,00 10 353,00 99,1  

525  Jiné sociální pojištění 112,00 119,00 119,00 100,0  

527  Zákonné sociální náklady 406,00 613,00 613,00 100,0  

528  Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0,00   

531, 532, 538  Daně a poplatky (daň silniční, daň z nemovitostí, jiné daně a popl.) 19,00 18,00 18,00 100,0  

541, 542  Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00   

544  Prodaný materiál 0,00 0,00 0,00   

547  Manka a škody 0,00 23,00 23,00 100,0  

548  Tvorba fondů 0,00 0,00 0,00   

549  Jiné ostatní náklady 162,00 175,00 175,00 100,0  

551  Odpisy dlouhodobého majetku 1 447,00 1 485,00 1 485,00 100,0  

562  Úroky 0,00 0,00 0,00   

563  Kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00   

569  Ostatní finanční náklady 0,00 0,00 0,00   

557  Náklady z vyřazených pohledávek 0,00 0,00 3,00   

558  Náklady z drobného dlouhodobého majetku 1 373,00 2 939,00 4 580,00 155,8  

56 517,00 0,00 65 026,00 0,00 67 739,00 0,00
104,2  

601  Výnosy z prodeje vlastních výrobků 0,00 0,00 0,00   

602  Výnosy z prodeje služeb 43 809,00 44 252,00 46 797,00 105,8  

603  Výnosy z pronájmu 0,00 0,00 0,00   

604  Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0,00   

609  Jiné výnosy z vlastních výkonů 0,00 0,00 0,00   

641, 642  Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00   

643  Výnosy z vyřazených pohledávek 0,00 0,00 0,00   

644  Výnosy z prodeje materiálu 0,00 0,00 0,00   

645, 646  Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 0,00 0,00 0,00   

648  Čerpání fondů 7,00 0,00 0,00   

649  Jiné ostatní výnosy 63,00 66,00 66,00 100,0  

662  Úroky 4,00 4,00 4,00 100,0  

663  Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00   

669  Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00   

672  Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 12 634,00 0,00 20 704,00 0,00 20 872,00 0,00 100,8  

672xx Příspěvek na provoz od zřizovatele 2 538,00 2 737,00 2 905,00 106,1  

672xx
Dotace ze státního rozpočtu (ministerstva, Úřad vlády ČR, Úřad 

práce ČR apod.)
741,00 668,00 668,00

100,0  

672xx Dotace od ÚSC (obcí, krajů) 9 355,00 17 266,00 17 266,00 100,0  

672xx

Finační prostředky ze strukturálních fondů EU, finančních 

mechanismů EHP Norsko a jiných zdrojů ze zahraničí zapojených do 

rozpočtu organizace - neinvestiční prostředky

0,00 0,00

  

672xx

Finační prostředky ze strukturálních fondů EU, finančních 

mechanismů EHP Norsko a jiných zdrojů ze zahraničí zapojených do 

rozpočtu organizace - rozpuštění transferů do výnosů

0,00 0,00

  

672xx Jiné příspěvky a dotace z dalších zdrojů výše neuvedených 33,00 33,00 100,0  

2,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00   

591 Daň z příjmů   

595 Dodatečné odvody daně z příjmů   

2,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00   

67 716,00 0,000,00 65 026,00

Skutečnost k 31.12.2016 Skutečnost k 31.12.2017

Náklady z činnosti PO - účtová třída 5 celkem

Plnění 

rozpočtu v % 

- Hlavní 

činnost

104,1

Přehled nákladů a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti k 31.12.2017

0,00

Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem 

Plnění 

rozpočtu v % 

- Doplňková 

činnost

Rozpočet upravený 2017

 56 515,00

Hospodářský výsledek po zdanění 

Hospodářský výsledek  před zdaněním 
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6 214,00 407,00 407,00 100,00

7,00 0,00 0,00  

0,00 0,00 0,00  

109,00 115,00 112,18 97,55

109,00 115,00 119,00 103,48

20 230,00 20 840,00 22 606,00 108,47

v tis. Kč

Schválená 

hodnota 

ukazatele

Hodnota po 

změnách 

Skutečnost k 

31.12.2017
Plnění (%)

37 053,00 41 353,15 42 146,00 101,92

837,00 2 938,00 2 938,00 100,00

1 480,00 1 485,00 1 485,00 100,00

v tis. Kč

23,00

0,00

23,00

Čerpání prostředků z fondu investic (tis. Kč)

Doplňkové údaje:

Hlavní činnost 

Čerpání prostředků z rezervního fondu (tis. Kč)

Čerpání prostředků z fondu odměn (tis. Kč)

Přepočtený počet zaměstnanců (dvě desetinná místa)

Fyzický počet zaměstnanců

Průměrný měsíční plat (mzda) v Kč

Závazný ukazatel rozpočtu PO

Mzdy (max. l imit)

Příspěvek na provoz

Výsledek hospodaření PO v příslušném roce

Doplňková činnost 

Cekem 

Odpisový plán
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Lze konstatovat, že rok 2017 byl úspěšný. Dařilo se nám poskytovat 
našim uživatelům péči na vysoké úrovni, zkvalitňovat služby a vytvářet 
prostředí, ve kterém se naši uživatelé budou cítit dobře. Klademe důraz 
na důstojný život našich uživatelů a respektujeme jejich přání a potřeby. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům, kteří napomáhali 
s naplňováním vize prosperujícího sociálního zařízení, které poskytuje 
vysoce kvalitní péči prostřednictvím ochotných o odborně vzdělaných 
zaměstnanců. 

 
 

 Ing. Luboš Halenkovský, 
ředitel zařízení 

 
 
 
 
 
 
V Rožmitále pod Třemšínem dne 10.3.2018 
 
 
 
 
Zpracovala: Zuzana Ottová ve spolupráci s vedoucími úseků 
 
 

 


