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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY
Úvodní slovo ředitelky
Rok 2020 byl plný plánovaných, ale i nečekaných událostí a zvratů. Pandemie
koronaviru změnila naše životy a přinutila také nás, v Dětském centru Ostrůvek,
rozhodovat podle operativních priorit, zajistit provoz a kvalitní péči v podmínkách,
které jsme doposud reálně neprožili. Bez nadsázky lze konstatovat, že díky
systematické přípravě na mimořádné události, účinně nastaveným protiepidemickým
opatřením a týmové spolupráci všech kategorií zaměstnanců se dařilo minimalizovat
dopady nové situace.
Za těchto nesporně ztížených podmínek jsme se připravovali k akreditačnímu šetření,
abychom i na další období 3 let obhájili nastavenou úroveň kvality a bezpečí
zdravotních služeb Spojenou akreditační komisí, což se nám s výborným výsledkem
podařilo ve dnech 6. – 7. října 2020.
Dominantní v rámci předmětu činnosti jsou stále pobytové služby pro děti, které naši
péči potřebují, a to na dobu, než je jejich situace vyřešena a mohou se vrátit do
biologické rodiny, nebo jsou pro ně nalezeni nejvhodnější náhradní rodiče. Na
významu nabývá péče terénní ve vlastním sociálním prostředí klientů, kde probíhá
edukace, monitorování a vyhodnocování péče. Péče ambulantní doplňuje spektrum
poskytovaných služeb v odbornosti praktický lékař pro děti a dorost, fyzioterapie a
klinická psychologie.
V listopadu byla ukončena investiční akce Přestavba budovy C – Dolní Hejčínská 35,
Olomouc, na zařízení rodinného typu. V prosinci pak proběhlo slavnostní otevření a
veškeré přípravy na zahájení provozu v nových, zmodernizovaných prostorách.
V přístavbě k původnímu objektu nabízíme jeslový pobyt, který provozujeme formou
doplňkové činnosti – podporujeme maminky v kombinaci pracovního a rodinného
života zajištěním péče o děti do 3 let v režimech dle jejich individuální potřeby.
Rok 2020 byl jiný než roky předchozí – z preventivních či karanténních důvodů
nemohly být realizovány naplánované vzdělávací akce a aktivity dětí mimo zařízení
byly omezeny. Neměli jsme možnost se potkat s dětmi, jejich rodiči a našimi sponzory
na tradičním Dni otevřených dveří. O to více si ceníme podpory dárců, kteří přispěli ke
zkvalitnění péče jak finančními, tak věcnými dary.

10. března 2021
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Ing. Marie Fickerová, MBA, ředitelka

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI
Základní údaje o organizaci
Název:

Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace

Sídlo:

U Dětského domova 269, 779 00 Olomouc

IČ:

00849197

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Pr, vložka 943
Zřizovatel: Olomoucký kraj
Bankovní spojení:

Komerční banka, pob. Olomouc, č. ú. 48036811/0100

Telefon:

585 434 935

Fax:

585 411 536

E-mail:

sekretariat@dc-ostruvek.cz

Web:

www.dc-ostruvek.cz

Dětské centrum Ostrůvek je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, má svoji
právní subjektivitu a hospodaří podle schváleného rozpočtu a pravidel určených
zřizovatelem. Organizace má uzavřeny smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní
péče se zdravotními pojišťovnami.
Dětské centrum Ostrůvek poskytovalo v roce 2020 odbornou péči a související
činnosti na těchto pracovištích:
Budova A – odborná pracoviště – U Dětského domova 269, 779 00 Olomouc





Kapacita:
25 lůžek – dětský domov pro děti do 3 let věku
4 lůžka – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
(ZDVOP) do 1. 7. 2020
3 lůžka – pro doprovod (rodiče/náhradní rodiče)

Budova B – ředitelství a provozní pracoviště – U Dětského domova 269,
779 00 Olomouc

Budova C – pracoviště – Dolní Hejčínská 35, 779 00 Olomouc
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V roce 2020 v objektu nebyly poskytovány žádné služby – probíhala investiční akce Přestavba budovy C na zařízení rodinného typu. Péče pobytová byla centralizována do
budovy A.
Budova D – pracoviště Dětský stacionář – Mošnerova 1, 779 00 Olomouc



Kapacita stacionáře je 25 míst.
V budově je umístěno detašované pracoviště ZŠ a MŠ
logopedické Olomouc za účelem poskytování speciálně
pedagogické péče o umístěné děti

Budova E – pracoviště – Dr. E. Beneše 13, 787 01 Šumperk





Kapacita:
5 lůžek – dětský domov pro děti do 3 let věku
8 lůžek – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
(ZDVOP)
2 lůžka – pro doprovod (rodiče/náhradní rodiče)

Ambulantní pracoviště:
Ambulance praktického lékaře pro děti a dorost



Pracoviště – U Dětského domova 269, 779 00 Olomouc
Pracoviště – Dr. E Beneše 13, 787 01 Šumperk

Rehabilitační ambulance





Pracoviště – U Dětského domova 269, 779 00 Olomouc
Pracoviště – Mošnerova 1, 779 00 Olomouc
Pracoviště – Dr. E Beneše 13, 787 01 Šumperk
Pracoviště – Strejcova 2a, 789 01 Zábřeh

Psychologická ambulance
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Pracoviště – U Dětského domova 269, 779 00 Olomouc
Pracoviště – Mošnerova 1, 779 00 Olomouc

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI
Základním posláním dětského centra Ostrůvek je:
1. Poskytování zdravotních služeb a zaopatření v dětském domově pro děti
do 3 let věku, a to dětem zpravidla do 3 let věku, které nemohou
vyrůstat v rodinném prostředí, zejména dětem týraným, zanedbávaným,
zneužívaným a ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním prostředím
nebo dětem zdravotně postiženým v souladu s § 43 zákona č. 372/2011
Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění
pozdějších předpisů.
2. Poskytování zdravotních služeb
a) v oborech praktické lékařství pro děti a dorost, rehabilitační a
fyzikální medicína, klinický psycholog, fyzioterapeut, všeobecná sestra
a dětská sestra, a to ve formě ambulantní péče,
b) v oborech klinický psycholog, fyzioterapeut, všeobecná sestra a dětská
sestra, a to ve formě ambulantní péče stacionární,
c) v oborech dětské lékařství, všeobecná sestra a dětská sestra (druh
péče: ošetřovatelská péče), a to ve formě lůžková péče následná,
d) v oborech porodní asistentka a dětská sestra, a to ve formě zdravotní
péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta.
3. Poskytování sociálně-právní ochrany na základě a v rozsahu rozhodnutí
o pověření k výkonu takové činnosti podle § 48 a souvisejících zákona č.
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů, včetně zřizování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
podle § 42 a následujících téhož zákona.
4. Zajišťování činností vyplývajících z § 47a odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, pro orgány
obcí, krajský úřad a pověřené osoby, které uzavřely dohodu o výkonu
pěstounské péče.
5. Hostinská činnost, služby v rámci hostinské činnosti budou poskytovány
pouze klientům, kterým Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková
organizace, bude poskytovat jiné zdravotní služby nebo služby v rámci
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů.
6. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského
zákona, a to obor činnosti ubytovací služby, tyto služby budou
poskytovány pouze klientům, kterým Dětské centrum Ostrůvek,
příspěvková organizace, bude poskytovat jiné zdravotní služby nebo
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služby v rámci zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů.

Doplňková činnost:
K lepšímu využití hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců a kapacity
zařízení může Dětské centrum Ostrůvek vykonávat tyto doplňkové činnosti:
- péče o dítě do tří let věku v denním režimu,
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona
v oborech činnosti: praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů,
bytového textilu a osobního zboží.

VEDENÍ DĚTSKÉHO CENTRA OSTRŮVEK

Ing. Marie Fickerová, MBA – ředitelka
MUDr. Jaroslav Wiedermann, CSc. – vedoucí lékař
MUDr. Jarmila Ševčíková – odborný zástupce pro obor PLDD
Mgr. Štěpánka Stachová – vedoucí sociálního úseku, zástupkyně ředitelky
Mgr. Magda Pilková – hlavní sestra
Ing. Miroslav Liška – správce
Bc. Eva Novotná – vedoucí fyzioterapeutka
Bc. Renáta Benýšková – vrchní sestra pracoviště A
Bc. Olga Kotulková do 31. 10. 2020,
od 1. 11. 2020 Mgr. Jana Peňáková – vrchní sestra pracoviště D
Jana Patschová – vrchní sestra pracoviště E
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Zdravotní péče
Zdravotní péče byla poskytována formou lůžkovou, ambulantní, v denním stacionáři a
terénní – ve vlastním sociálním prostředí klientů. Komplexní zdravotní péči a
zaopatření poskytujeme dětem od prvních dnů života do věku zpravidla 3 let. Také
rok 2020 potvrdil trend neumísťování zdravých a bezproblémových novorozenců a
kojenců z důvodu sociální indikace do ústavních zařízení. V našem centru pečoval
odborný tým složený z lékařů, sester, fyzioterapeutek, psycholožky a speciální
pedagožky především o děti starší, a to z důvodu těžkého zdravotního a psychického
postižení. Těžká somatická i psychická limitace tyto děti prakticky vylučuje z péče
biologických rodičů právě pro její soustavnost a odbornou náročnost. V souvislosti
s péči o děti s vážným zdravotním stavem je třeba zmínit krátkodobé zdravotněošetřovatelské pobyty, které nabízíme biologickým rodinám k odlehčení náročné
fyzické i psychické zátěže při nepřetržité péči o tyto děti. U dětí s nařízenou ústavní
výchovou se téměř vždy jedná o kombinaci zdravotních a sociálních důvodů, ale také o
společné umístění sourozenců z důvodu zachování sourozeneckých vazeb.
Při hodnocení zdravotní péče v roce 2020 nelze pominout významný fakt, že během
roku byl patrný vliv aktuální epidemiologické situace spojený s pandemií COVID-19.
Důsledky nouzového stavu a s tím spojená opatření – karanténní opatření z důvodu
nemocnosti personálu, dětí, opatření spojená s uzavřením zařízení z důvodu prevence
nákazy – se projevila v omezení činnosti našeho centra – realizovány byly jen akutní
příjmy, redukovány byly krátkodobě zdravotně ošetřovatelské pobyty. V ambulantní
složce byla poskytována jen nezbytná péče novorozencům, probíhala pro všechny
nová forma péče distanční formou v ordinacích PLDD. V určitých obdobích roku došlo
k útlumu fyzioterapeutické a psychologické ambulance a práce odborných týmů
v terénu. Důsledkem karanténních opatření a nemocnosti veškerého personálu bylo
také uzavření stacionáře. Bohužel došlo také ke znemožnění docházky dětí do
běžných mateřských škol, nemohly být v plném rozsahu realizovány podpůrné aktivity
– plavání, muzikoterapie, kulturní, sportovní a společenské akce.

LŮŽKOVÁ PÉČE

Děti novorozeneckého věku jsou do formy pobytové, resp. následné lůžkové péče
našeho centra překládány z novorozeneckých oddělení nemocnic pouze v případech
potřeby zajistit navazující specializovanou péči s následnou potřebou edukace
biologické rodiny před propuštěním dítěte do domácí péče. Výsledkem těchto
krátkodobých pobytů jsou vedle edukace biologických rodičů také v individuálních
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případech doporučení pro přechodnou či trvalou pěstounskou péči, včetně zajištění
dispenzarizace ve specializovaných odborných pediatrických ordinacích se
stanovením rozsahu další kontinuální lékařské, ošetřovatelské a rehabilitační péče.
Ošetřovatelská péče je nedílnou součástí zdravotní péče, je bezesporu péčí stěžejní ve
smyslu intenzity a nepřetržitosti. Péče je pravidelně vyhodnocována s ohledem na
individuální potřeby každého dítěte, zaměřena je na uspokojení biologických,
psychických a sociálních potřeb dětí. Dětské sestry poskytující péči dětem musí
splňovat nejen odborné, ale i osobnostní požadavky k této náročné práci. Mezi ně patří
laskavý přístup k dětem, trpělivost, empatie, tvořivost a v neposlední řadě i
komunikační a pozorovací dovednosti.

VĚKOVÁ STRUKTURA PŘIJATÝCH A PROPUŠTĚNÝCH DĚTÍ V ROCE 2020
VĚK

PŘIJATÉ DĚTI

PROPUŠTĚNÉ DĚTI

0-1 měsíc

6

2

1-6 měsíců

2

3

6 měsíců – 1 rok

5

3

1 rok – 3 roky

3

4

3 roky a více

18

21

Celkem

34

33

DŮVODY PŘIJETÍ DĚTÍ V ROCE 2020
DŮVOD PŘIJETÍ

POČET DĚTÍ

zdravotní

8

zdravotně-sociální

9

sociální

17

Celkem

34

V počtu dětí se sociální indikací je uvedeno také 8 dětí přijatých do ZDVOP Šumperk.
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Děti se zdravotními indikacemi pobývající dlouhodobě v našem zařízení vyžadují
intenzivní ošetřovatelskou a rehabilitační péči. U 6 dětí je zavedena enterální výživa –
gastrostomií, u 2 dětí jsou dýchací cesty zajištěny tracheostomií.
2 novorozené děti byly přijaty pro zdravotní indikaci – v prvním případě to byla těžká
vrozená vada mozku a ve druhém perinatální hypoxické poškození centrální nervové
soustavy. 7 dětí bylo přijato společně s matkami k zácviku v péči.
Děti přijímané na opakované krátkodobé pobyty z biologických rodin jsou ve věkové
skupině nad 5 roků. Také u těchto všech 7 dětí, o které jsme pečovali v roce 2020, je
zavedena enterální výživa gastrostomií, a u dvou z nich jsou dýchací cesty zajištěny
tracheostomií.
V meziročním srovnání roků 2019 a 2020 dochází z důvodu karanténních opatření i
vlivem provozních a personálních podmínek k poskytování této formy péče
k absolutnímu poklesu počtu krátkodobých zdravotně-ošetřovatelských pobytů z 68
na 27.

PÉČE V DĚTSKÉM STACIONÁŘI

V Dětském stacionáři je poskytována komplexní péče na bázi každodenní péče - dětské
sestry spolupracují s fyzioterapeutkou, lékařkou a klinickou psycholožkou, významnou
měrou přispívají také speciální pedagožky ZŠ a MŠ logopedické v Olomouci.
Dětem je umožněno široké spektrum podpůrných a kulturně-vzdělávacích aktivit.
Tato péče byla poskytnuta 25 zapsaným dětem se závažnými diagnózami,
znemožňujícími jim začlenění do běžného kolektivu vrstevníků.

AMBULANTNÍ PÉČE

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD) je provozována na pracovišti
v Olomouci a v Šumperku
- poskytuje komplexní ambulantní preventivní,
diagnostickou a léčebnou péči registrovaným klientům a nepravidelnou péči
neregistrovaným akutně nemocným. Péče je nasmlouvána s 6 zdravotními
pojišťovnami. V roce 2020, s nástupem nové lékařky, došlo k diametrálnímu navýšení
počtu registrovaných klientů.
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PŘEHLED ČINNOSTÍ AMBULANCE PLDD V ROCE 2020/2019

Registrovaní klienti

594/240

Počet preventivních prohlídek

537/235

Počet očkování

274/148

Počet ošetřených klientů

2 735/1505

V ordinaci je zavedena vstřícná ordinační doba – jednou týdně od 7. 00 hod. a jednou
týdně do 18. 00 hodin, s využitím objednávkového systému.
Výhodou ambulance je návaznost na odborná vyšetření v oboru klinická psychologie,
fyzioterapie, případně speciální pedagogiky přímo v příslušných ambulancích při
Dětském centru Ostrůvek.
S nárůstem počtu klientů a rozšířením ambulantní péče došlo k podstatnému navýšení
příjmů od zdravotních pojišťoven, ale i příjmů za přímo hrazené služby klienty (mimo
jiné také zápůjčky monitorů dechu, odsávaček mateřského mléka, digitálních
kojeneckých vah).
FYZIOTERAPEUTICKÁ PÉČE

Fyzioterapeutky zajišťují péči dětem umístěným na lůžkovém oddělení (vč. zdravotněošetřovatelských pobytů), v denním stacionáři i ambulantním klientům, současně jsou
dětem v doprovodu rodičů umožněny také rehabilitační pobyty zaměřené na
intenzivní rehabilitaci a zácvik ve vybrané fyzioterapeutické technice.
Základem terapie je individuální kinezioterapie (pohybová léčba) za použití
moderních neurofyziologických technik a konceptů (především Vojtova reflexní
terapie, dále Bobath koncept, Akrální koaktivační terapie, Senzomotorická stimulace).
Umístěným dětem byla fyzioterapeutická péče poskytována v plném rozsahu stejně
jako předešlé roky, jen za ještě přísnějších hygienických opatření.
Na práci fyzioterapeutek měla vliv pandemie koronaviru, přičemž byla omezena
především ambulantní klientela. Nejnutnější fyzioterapie, tedy především péče pro
novorozence a kojence, byla však zachována. U těchto dětí s centrální koordinační
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poruchou, by pozdní zahájení rehabilitace mohlo mít neblahý vliv na motorický vývoj.
Fyzioterapie byla poskytována také v případě akutních neurologických a poúrazových
stavů.

PSYCHOLOGICKÁ PÉČE

Psychologická péče je nedílnou součástí komplexní zdravotní péče o děti. Na
pracovištích DCO je péče realizována dvěma psycholožkami ve zdravotnictví (na
pracovišti v Olomouci a v Šumperku), obě jsou zařazeny do specializačního vzdělávání
v oboru klinická psychologie. Psychologická péče je poskytována také ambulantní
formou. Odborná garance je zajištěna formou dohody o pracovní činnosti
psycholožkou se specializovanou způsobilostí v oboru klinická psychologie a dětská
klinická psychologie. V uplynulém roce byly služby psychologické ambulance zajištěny
celkem 51 klientům.
V rámci psychologické péče je zajišťována diagnostická činnost, terapeutická činnost
a krizová intervence pro děti umístěné v zařízení v Olomouci a Šumperku a pro děti
navštěvující Dětský stacionář.
Klientům psychologické ambulance je poskytována vyžádaná odborná diagnostická
a poradenská činnost pro děti a jejich rodiny, vč. krizové intervence, dle žádosti
indikujícího lékaře. Nejčastěji přicházejí s obtížemi vyžadujícími diagnostiku raného
psychomotorického vývoje, intelektu, pozornosti, paměti, chování a emocí, školní
zralosti. Ambulance zajišťuje komplexní, kontrolní i cílená vyšetření, zaměřuje se i na
diferenciálně-diagnostickou činnost.
Psycholožky zařízení významnou měrou spolupracují s biologickými i náhradními
rodiči, s orgány sociálně-právní ochrany dětí, se soudy, s pedagogickopsychologickými poradnami a speciálně-pedagogickými centry.

PÉČE VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ KLIENTŮ

Péče je zaměřena na poskytování zdravotních služeb v domácím prostředí pro matku a
dítě, a to zejména v poporodním období. Péče probíhala v roce 2020 především
formou laktačního poradenství 3 laktačních poradkyň, přičemž bylo realizováno 30
telefonických kontaktů a 14 osobních návštěv u maminek s praktickou edukací.
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Podpora a poradenství při kojení či krmení mateřským mlékem má velký význam a
nenahraditelné výhody pro dítě, maminku i celou rodinu. Jedná se výhody zdravotní,
imunologické, výživové, vývojové, psychologické, sociální a ekonomické.
V případě individuálního vyhodnocení situace a potřeby je poskytována konzultační
činnost a podpora jinými odbornostmi z našeho centra – fyzioterapeutka, psycholožka.
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Sociální péče
Dětské centrum Ostrůvek poskytuje nepřetržitou péči dětem, které nemohou ze
závažných důvodů pobývat ve svém přirozeném rodinném prostředí. Tyto děti jsou
často ohroženy na životě či zdravém vývoji svou vlastní rodinou (nedostatečná péče,
nezajištěné základní potřeby, výrazná citová a podnětová deprivace, psychické či
fyzické týrání, úmrtí rodiče, nástup rodiče do výkonu trestu odnětí svobody,
zneužívání aj.). Do zařízení jsou též přijímány děti se závažnou zdravotní diagnózou,
kdy rodiče si na specifickou ošetřovatelskou péči o dítě netroufají nebo ji nejsou
schopni zajistit.
U každého dítěte je provedena komplexní diagnostika (léčebná, ošetřovatelská,
psychologická, speciálně-pedagogická, sociální), na jejímž základě s dítětem a případně
i s jeho rodinou dále pracuje odborný tým. Zařízení realizuje také krátkodobé
edukativní pobyty, kdy je do zařízení společně s dítětem přijat i rodič, případně jiná
pečující osoba, aby si osvojila dovednosti potřebné ke kvalitní péči o dítě.
Přijetí dítěte předchází doporučení či konzultace s příslušným orgánem sociálněprávní ochrany dítěte (OSPOD). Zpravidla je to samotný OSPOD, který naše zařízení
osloví jako první s dotazem na možné umístění dítěte. Zařízení má tak od samého
počátku umístění dítěte dostatek aktuálních informací a má i nadefinovaný požadavek
ze strany OSPODu. Spolupráce s orgánem sociálně-právní ochrany dětí pak pokračuje
formou pravidelných návštěv sociálních pracovníků v našem zařízení, kde si obě
strany předávají nejnovější údaje o dítěti (psychomotorický vývoj, chování, specifické
potřeby dítěte, zdravotní stav) a jeho rodině (kontakty rodiny s dítětem, kde rodina
pobývá, její finanční situace, co rodina plánuje, jaké jsou možnosti umístění dítěte do
náhradní rodinné péče atd.). Prostřednictvím pravidelných tříměsíčních návštěv a
individuálních plánů ochrany dítěte, které příslušný OSPOD sestavuje na každé dítě,
OSPOD vytyčuje úkoly a cíle, jejichž plnění je od zařízení očekáváno. Vyhodnocení
celkové situace a případné nastavení dalších úkolů všem zainteresovaným bývá
realizováno formou případové konference (setkání rodinných příslušníků, odborníků,
zástupců zařízení či neziskové organizace) na půdě úřadu či našeho zařízení.
Právní stránku přijetí a propuštění dítěte zajišťuje sociální pracovnice zařízení.
Zabezpečuje potřebné právní tituly, vede požadovanou spisovou dokumentaci a
evidenci dětí, spolupracuje s rodiči a institucemi, vyhotovuje zprávy pro oprávněné
instituce, kompletuje sociální anamnézu dítěte, provádí sociální diagnostiku
jednotlivých případů a sleduje dodržování práv dítěte v zařízení. Dále vede průběžnou
evidenci všech dětí, které byly v zařízení umístěny, a to se všemi náležitostmi (kdy a na
základě čeho byly přijaty, kdy a kam byly propuštěny). Příjem a ukončení pobytu
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dítěte je hlášen Krajskému úřadu Olomouckého kraje a také příslušnému orgánu
sociálně-právní ochrany.
Počet všech nově přijatých dětí do našeho dětského centra v roce 2020 se oproti
minulému roku snížil více než o polovinu, přijato bylo celkem 34 dětí. Na olomoucké
pracoviště bylo během roku 2020 přijato do režimu dětského domova pro děti do tří
let celkem 23 dětí. Na pracoviště v Šumperku bylo přijato 11 dětí, z toho 8 dětí do
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle § 42 zákona č. 359/1999 Sb., o
sociálně-právní ochraně dětí.
Část přijatých dětí tvořily i tzv. zdravotně-ošetřovatelské pobyty, které jsou využívány
rodiči, jejichž děti mají těžký zdravotní handicap a vyžadují specializovanou péči (péče
o děti s tracheostomii, s PEGem, nutnost každodenní fyzioterapie). Péči o tyto děti
zajišťuje ošetřovatelský personál seznámený s technikami bazální stimulace za využití
multismyslové místnosti, dále lékař a fyzioterapeut. Pobyty jsou krátkodobé (několik
dní v měsíci) a jejich bonusem pro rodiče je odpočinek a načerpání nových sil k další
péči o dítě.
Mimo výše uvedené formy příjmů dětí do zařízení nabízí naše centrum také
odlehčovací pobyty pro pěstounské rodiny, které mají nárok na čerpání čtrnáctidenní
dovolené a nemají možnost zajistit pro dítě vhodnější formu dočasné krátkodobé péče
(např. z důvodu zdravotního postižení dítěte).
Počet propuštěných dětí činil v roce 2020 celkem 33 dětí, z toho 17 dětí se vracelo
do původní biologické rodiny, 8 dětí pokračovalo v ústavní výchově v jiném zařízení a
6 dětí bylo umístěno do některé z forem náhradní rodinné péče.
Celková průměrná délka pobytu propuštěných dětí činila 222 dní, z toho nejkratší
pobyt trval 2 dny a nejdelší 6 let.
Naše zařízení dlouhodobě podporuje trend, kterým je sanace rodiny. Edukativní
krátkodobé zácviky jsou jednou z osvědčených forem práce s rodinou dítěte a jsou
určeny pro:
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rodiče, kteří se učí pečovat o dítě se specifickými potřebami (např. zdravotně
postižené děti)
rodiče, kteří potřebují podporu z důvodu závislostního jednání (alkohol, drogy)
rodiče, kteří vyžadují podporu z důvodu psychiatrické diagnózy či mentálního
oslabení
rodiče s nedostatečnou průpravou k rodičovství a výchově dětí (např. nezletilé
matky)
žadatele o náhradní rodinnou péči v rámci adaptačního procesu při převzetí
dítěte do péče.
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Společně s dítětem jsou do zařízení přijímáni rodiče či jiné pečující osoby, se kterými
pracuje odborný personál. Pokud rodiče nemohou být s dítětem přímo ubytováni
v zařízení (další děti v rodině, zaměstnání), mají možnost do zařízení pravidelně
docházet na tzv. ambulantní zácvik či konzultace. Rodičům se praktickým nácvikem
předávají základní nebo speciální dovednosti v péči o dítě. Jsou vysvětlována specifika
vývoje konkrétního dítěte, co a v kterém vývojovém období můžeme od dítěte
očekávat, co by mělo umět, jaké potřeby dítěte je třeba zajistit, na rozvoj čeho je
potřeba se zaměřit (zvláště pokud jde o dítě se speciálními zdravotními či výchovnými
potřebami). Personál sleduje kvalitu péče o dítě, míru rodičovských dovedností a jejich
potenciál, vztah rodiče k dítěti a ochotu spolupracovat. Po zafixování požadovaných
kompetencí či po úpravě zdravotního stavu dítěte zácvikový pobyt v našem zařízení
končí. Nadále však může být v případě zájmu rodina doprovázena odborným týmem, a
to v domácím prostředí rodiny. Rodiče tak mají stále k dispozici aktuální informace o
zvláštnostech jednotlivých vývojových období svého dítěte, mají kvalitní zpětnou
vazbu – co dělají dobře, co je třeba zlepšit, kde je chyba, když se něco nedaří. Je jim
poskytována stálá podpora a odborné poradenství.
Výhodou zácvikového pobytu v zařízení je jeho vysoká efektivita. S rodičem 24 hodin
intenzivně pracuje tým odborníků (lékař, fyzioterapeut, sestra, speciální pedagog,
sociální pracovník), který je tak rodiči oporou při denní i noční péči o dítě. Cílem je
nabytí nebo zkvalitnění rodičovských dovedností klienta a případně také úprava
rodinné situace. Během takového pobytu, který může trvat i měsíc, je již možné do
určité míry vyhodnotit, zda edukovaný rodič samostatnou péči o dítě zvládne či
nikoliv, zda bude nutná dlouhodobá podpora anebo je nezbytné zajistit jinou,
vhodnější formu péče o dítě, např. pěstounskou péči na přechodnou dobu (nezájem o
dítě, nezvládnutí základní péče, nezvládnutí péče o dítě se zdravotním postižením,
nadužívání alkoholu či drog a neschopnost abstinovat, nestabilní psychiatrické
onemocnění). V olomouckém zařízení jsou pro zácvikový pobyt určena tři místa a
v Šumperku jsou pro tyto účely vyčleněna místa dvě.
V roce 2020 byl příjem na zácvikové pobyty výrazně omezen z důvodu epidemické
situace a s ní souvisejících opakovaných karanténních opatřeních v zařízeních DCO.
Přijato bylo celkem 7 rodičů. Dětí i s rodičem pobývalo v našich zařízeních celkem 8 a
zpět do domácího prostředí odcházelo společně s rodičem opět 8 dětí. Jedna matka
následně péči v chráněném prostředí (přecházela do azylového domu pro matky
s dětmi) nezvládla a bylo nutné dítě umístit do náhradní rodinné péče - abúzus drog a
nedostatečná péče. Další dvě matky měly zájem o terénní podporu odborníků našeho
zařízení a dosud si vedou dobře.
Součástí komplexní péče o děti je také vytvoření podmínek pro vzdělávání. To je
zajišťováno speciálním pedagogem zařízení, dále docházkou dětí do mateřské školy a
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dle potřeby je o spolupráci požádáno i speciálně pedagogické centrum. Velká část
našich dětí také pravidelně navštěvuje logopedickou ambulanci.
V rámci spolupráce s OSPOD se sociální pracovnice a speciální pedagožky našeho
centra i v tomto roce účastnily případových konferencí či jednání uskutečněných přímo
v našem zařízení a společně bylo hledáno nejvhodnější řešení situace každého
umístěného dítěte. V Šumperku jsou odborní pracovníci nadále zváni na jednání
Komise sociálně právní ochrany dětí při Městském úřadu Šumperk. Pracovníci zařízení
představují na těchto setkáních nabídku našich služeb a připravují možné formy
spolupráce, jejichž cílem je především zajistit dítěti kvalitní fungující rodinu, ať již
biologickou nebo náhradní.

ROZVOJ RODIČOVSKÝCH KOMPETENCÍ

Dětské centrum Ostrůvek poskytuje v rámci pověření k výkonu sociálně-právní
ochrany dětí služby, které jsou zaměřeny na rozvoj rodičovských kompetencí
v situacích, kdy je ohrožen zdravý vývoj dítěte v důsledku nedostatečných dovedností
rodičů a nevhodných rodinných podmínek. Služby probíhají formou ambulantní a
terénní, někdy i pobytovou.
Podstatou služby je vyhodnocení problémových oblastí v péči o dítě raného a
předškolního věku a jejich následné řešení (přiměřená výživa, hygiena a ošacení,
dodržování režimu spánku a bdění, naplnění emočních potřeb dítěte, vhodné herní
činnosti, výchova a vzdělávání, vytvoření podnětného prostředí). Intervence zahrnuje
edukaci rodičů, která je orientována na rozvoj jejich osobnosti s ohledem na stávající
životní situaci a na získání potřebných informací pro zdárnou výchovu dětí. Nedílnou
součástí je přímý nácvik rodičovských dovedností a dohled nad jejich aktivním
uplatněním v běžném životě.
Hlavním smyslem služby je zprostředkování podpory rodičům při získání a zejména
udržení základních rodičovských kompetencí, které vedou ke zlepšení péče o dítě a
zároveň napomáhají k vytvoření bezpečného a stabilního rodinného prostředí.
V průběhu roku 2020 byla služba zajišťována celkem pro 39 rodin.
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PORADENSTVÍ PRO DĚTI S NEROVNOMĚRNÝM VÝVOJEM

Odborní pracovníci - psycholožka a speciální pedagožky - zajišťují poradenství
rodičům u dětí s nerovnoměrným vývojem v raném a předškolním věku. Na základě
psychologické a speciálně-pedagogické diagnostiky jsou s ohledem na věk a možnosti
dítěte navrhovány postupy pro optimální všestranný rozvoj dítěte. Služba probíhá
ambulantní nebo i terénní formou.
V průběhu roku 2020 byla služba pravidelně zajišťována pro 11 rodin.

POČET PŘIJATÝCH DĚTÍ A MATEK V ROCE 2020
PRACOVIŠTĚ

OLOMOUC

ŠUMPERK

CELKEM

Počet přijatých dětí

25
23

13
11

38
34

Přijetí na základě souhlasů rodičů

15

3

18

Přijetí na základě předběžného
opatření

3

8

11

Přijetí na základě ústavní výchovy

5

0

5

Počet přijatých matek

6

1

7

OLOMOUC
20

ŠUMPERK
13

CELKEM
33

14

3

17

- do osvojení

0

0

0

- do NRP jiné formy pěstounské péče

0

6

6

- do dětského domova
pro děti do 3 let věku

0

0

0

- do dětského domova od
3 – 18 let věku

4

4

8

- jinam

2

0

2

KAPACITA

POČET PROPUŠTĚNÝCH DĚTÍ V ROCE 2020
PRACOVIŠTĚ
Počet propuštěných dětí
Z toho:
- do péče vlastní rodiny
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35
30
25
20

přijato

15

propuštěno

10
5
0
0-1
měsíc

1-6
6 - 12
měsíců měsíců

1-3
roky

3 a více celkem
let

Graf č. 1 Věková struktura přijatých a propuštěných dětí v roce 2020

PRŮMĚRNÉ VYUŽITÍ KAPACITY V ROCE 2020
VYUŽITÍ KAPACITY CELKEM

73,96 %

Pracoviště Olomouc *

70,72 %

Pracoviště Šumperk

75,13 %

Dětský stacionář

79,84 %

*) Pobytová péče byla centralizována v Olomouci do budovy A – U Dětského domova
269. Pracoviště C bylo v průběhu roku 2020 uzavřeno z důvodu rekonstrukce.
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ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU
POMOC – ZDVOP
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – ZDVOP
Do poloviny roku 2020 provozovalo Dětské centrum Ostrůvek na základě pověření
Krajského úřadu Olomouckého kraje dvě zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc, a to ZDVOP Olomouc a ZDVOP Šumperk. Kapacita Zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc v Olomouci (4 místa) byla dlouhodobě využívána jen minimálně a
v roce 2020 nebyla využita vůbec, do zařízení nebylo přijato žádné dítě. Krajský úřad
z tohoto důvodu vydal změnu rozhodnutí – pověření k výkonu sociálně-právní ochrany
dětí s nabytím právní moci 1. 7. 2020, kdy byl provoz ZDVOP Olomouc ukončen.
ZDVOP Šumperk je nadále v provozu s kapacitou 8 míst pro děti ve věku od 0 do
18 let. Péče je primárně zaměřena na děti, které jsou ohroženy na životě nebo jim
bezprostředně hrozí psychická či fyzická újma na zdraví nebo jsou vážně ohrožena
jejich základní práva. V případě sourozenecké skupiny je možno do tohoto zařízení
přijmout i dítě nad uvedenou kapacitu. V roce 2020 bylo do šumperského zařízení
přijato celkem 8 dětí.

STÁTNÍ PŘÍSPĚVEK NA DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAM ŽITOU POMOC

Státní příspěvek na děti vyžadující okamžitou pomoc byl přiznán měsíčně na základě
skutečného pobytu dětí v režimu ZDVOP, přičemž při plném měsíčním pobytu je
legislativně stanovena částka 22 800,00 Kč na jedno dítě.
Státní příspěvek na základě rozpočtových opatření zřizovatele za prosinec 2019
(rozpočtové opatření z 10. 2. 2020) a poslední příspěvek přijatý v roce 2020
(rozpočtové opatření z 14. 12. 2020) za měsíc listopad 2020 činil celkem 1 231 960,00
Kč. Byl plně proúčtován na zaopatření dětí – stravování a další věcné potřeby
odpovídající věku, náklady související s ubytováním a platy pracovnic přímé péče vč.
zákonných odvodů.
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ČERPÁNÍ STÁTNÍHO PŘÍSPĚVKU NA DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC
NA ZÁKLADĚ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ - PRACOVIŠTĚ ŠUMPERK V ROCE 2020
MĚSÍC

STÁTNÍ

POČET

PŘÍMÉ

PŘÍSPĚVEK

DĚTÍ

NÁKLADY

REŽIE

PLATY VČ.
ODVODŮ

CELKEM
ČERPÁNÍ

Prosinec

145 920,-

6,40

26 041,-

81 915,-

37 964,-

145 920,-

Leden

130 720,-

5,73

22 991,-

72 956,-

34 773,-

130 720,-

Únor

156 560,-

6,87

28 765,-

87 367,-

40 428,-

156 560,-

Březen

127 680,-

5,60

21 760,-

73 530,-

32 390,-

127 680,-

Duben

138 320,-

6,07

22 339,-

79 322,-

36 659,-

138 320,-

Květen

104 880,-

4,60

19 118,-

59 588,-

26 174,-

104 880,-

Červen

120 840,-

5,30

20 501,-

71 690,-

28 649,-

120 840,-

Červenec

68 400,-

3,00

16 923,-

34 555,-

16 922,-

68 400,-

Srpen

50 160,-

2,20

12 140,-

26 599,-

11 421,-

50 160,-

Září

51 680,-

2,27

13 068,-

25 994,-

12 618,-

51 680,-

Říjen

68 400,-

3,00

16 769,-

34 709,-

16 922,-

68 400,-

Listopad

68 400,-

3,00
x

16 037,-

35 441,-

16 922,-

68 400,-

236 452,-

683 666,-

311 842,-

1 231 960,-

CELKEM

1 231 960,-

DOTACE NA DOFINANCOVÁNÍ ZDVOP

Na základě vyhlášeného dotačního řízení pro provozovatele ZDVOP na rok 2020 č. j.
MPSV-2020/127471-213 si naše zařízení podalo žádost o poskytnutí dotace na
dofinancování ZDVOP v 1. kole. Na základě Dodatku č. 1 k dotačnímu řízení také ve 2.
kole včetně navýšení dotace dle podmínek výzvy.
Dotace byla poskytnuta Dětskému centru Ostrůvek, p. o., se sídlem U dětského domova
269, 779 00 Olomouc rozhodnutím č. j. MPSV-2020/155636-213/1 ze dne 2. 9. 2020
ve výši 246 024, 00 Kč. Dodatkem č. 1 k Rozhodnutí – č. j. MPSV-2020/155636-213/2
ze dne 7. 12. 2020 byla dotace navýšena o 164 664, 00 Kč.
Celková výše poskytnuté dotace v roce 2020 činila v souladu se žádostí pro ZDVOP
Šumperk 410 688,00 Kč.
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Finanční prostředky poskytnuté cestou zřizovatele byly proúčtovány na osobní výdaje,
tj. platy pracovnic přímé péče včetně zákonných odvodů na sociální a zdravotní
pojištění. V hrubých mzdách byly zahrnuty vyplacené odměny za práci ve ztíženém
pracovním prostředí v souvislosti s epidemií COVID (za období od 1. 3. 2020 do 31. 5.
2020).
Dne 21. 1. 2021 bylo zasláno zřizovateli, tj. Olomouckému kraji, finanční vypořádání
dotace. Všechny poukázané finanční prostředky byly vyčerpány.

PRACOVIŠTĚ ZDVOP ŠUMPERK – DR. E. BENEŠE 13, 789 01 ŠUMPERK

Ředitelka ZDVOP: Mgr. Zdeňka Lejsalová
Do ZDVOP pracoviště Šumperk jsou přijímány děti ve věku 0 – 18 let, zařízení
poskytuje své služby a provoz nepřetržitě, tak jak mu ukládá zákon č. 359/1999 Sb., o
sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.
V souladu s novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí se činnost
ZDVOP řídí standardy kvality sociálně-právní ochrany, které byly písemně zpracovány
a zavedeny do praxe a jejichž účelem je faktické zvyšování kvality poskytované
sociálně-právní ochrany dětí v zařízení.
ZDVOP pracoviště Šumperk zajišťuje ohroženým dětem komplexní péči:
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plné přímé zaopatření dítěte spočívající v poskytování ubytování, stravování a
ošacení,
výchovnou péči,
pomoc při přípravě dětí na školní vyučování a doprovod dětí do MŠ a ZŠ,
spolupráci s rodinou dítěte a poskytuje této rodině pomoc při vyřizování a
zajišťování záležitostí týkajících se dítěte,
využití nabídek neziskových organizací, center a azylových zařízení pro rodiče
a děti v rámci aktivní sanace rodiny,
nácvik rodičovských a dalších dovedností, které rodič nebo jiná osoba
odpovědná za výchovu dítěte nezbytně potřebuje pro péči a výchovu dítěte, a to
v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte zpracovaným orgánem
sociálně-právní ochrany,

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU
POMOC – ZDVOP
vytvoření plánů sociálně-právní ochrany dítěte, které navazují na individuální
plán ochrany dítěte sestavený příslušným orgánem sociálně-právní ochrany
dětí,
 vytvoření podmínek pro zájmovou činnost dětí,
 spolupráci s proškolenými dobrovolníky (Maltézská pomoc), kteří se věnují
jednotlivým dětem a také pomáhají zajišťovat akce pro děti mimo zařízení,
 poradenství dítěti, jeho rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte,
 odbornou péči prostřednictvím sociální pracovnice, psycholožky a speciální
pedagožky,
 dle potřeby též zprostředkování zdravotních služeb (lékařská péče,
rehabilitace).


Rodičům dětí je také nabízena odborná podpora, a to formou ambulantních konzultací
(psycholožka, speciální pedagožka, fyzioterapeutka, lékař) či formou ambulantního
zácviku v péči o dítě.
V roce 2020 bylo přijato do ZDVOP Šumperk celkem 8 dětí, ve věkovém rozmezí 1
rok - 11 let.
Z uvedeného počtu byly 2 děti přijaty na základě dohody uzavřené se zákonným
zástupcem a kladného vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Na
základě žádosti OSPOD se souhlasem zákonného zástupce bylo přijato 1 dítě a 5 dětí
bylo přijato na základě usnesení okresního soudu o nařízení předběžného opatření.
V počtu 8 přijatých dětí byly tři sourozenecké dvojice. Sedm dětí mělo trvalé bydliště
v Olomouckém kraji a jedno dítě mělo adresu trvalého pobytu v Moravskoslezském
kraji. Nejvíce dětí (5) spadalo do kompetence Městského úřadu v Šumperku. Žádné
z uvedeného počtu dětí nebylo do zařízení přijato opakovaně.
Provoz ZDVOP je realizován ve dvou bytových buňkách umístěných na jednom patře
budovy, každá je určena pro 4 děti. Součástí bytové buňky je obývací pokoj, ložnice,
sociální zařízení a společenská místnost. Osobní péči o děti svěřené do ZDVOP
zajišťuje 8 pracovnic přímé péče, vždy jedna pracovnice pro maximálně 4 děti.
Zaměstnanci ZDVOP se starají o děti ve dvanáctihodinových službách a pro výkon této
profese musí splňovat nejenom formální kvalifikační požadavky, ale také osobnostní
předpoklady a každoroční účast na vzdělávacích akcích v rozsahu nejméně 24 hodin.
Témata seminářů jsou volena tak, aby získané poznatky a dovednosti byly pracovníky
ZDVOP využitelné v praxi, případně navýšily odborné kompetence pracovníků.
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Právní stránku pobytu dítěte ve ZDVOP zajišťuje jedna sociální pracovnice, která plní
ohlašovací povinnost vůči zřizovateli zařízení a také příslušnému orgánu sociálněprávní ochrany dětí. Sociální pracovnice vede požadovanou spisovou dokumentaci a
evidenci dětí, a to se všemi zákonnými náležitostmi. Spolupracuje s orgány sociálněprávní ochrany dětí, s rodiči, se soudy a krátce po přijetí dítěte sestavuje plán sociálněprávní ochrany dítěte, ve kterém stanoví postupné kroky týkající se práce s dítětem a
jeho rodinou. Velký důraz se klade na zachování kontaktu dítěte s biologickou rodinou,
se spolužáky a kamarády. Z tohoto důvodu má zařízení nastaveno široké rozpětí
návštěvních a vycházkových hodin v zařízení: každý den od 8:30 hod. do 16:00 hod.
Rodiče a další příbuzní si mohou požádat i o delší pobyt dítěte ve své domácnosti
(např. týden), jejich žádost musí odsouhlasit orgán sociálně-právní ochrany dětí.
Je-li to logisticky možné, dítě pokračuje v předškolní či školní docházce do stejné
vzdělávací instituce jako před přijetím a také navštěvuje svého lékaře či psychologa, na
jehož péči je zvyklé.
Z osmi nově přijatých dětí do ZDVOP, byly dvě děti propuštěny do původní biologické
rodiny, dvě děti byly předány do péče budoucí pěstounky, jedno dítě přecházelo do
pěstounské péče na přechodnou dobu a 3 děti zůstaly v péči zařízení i v novém roce
2021 a následně byly předány do věkově odpovídajícího dětského domova. Ze zařízení
bylo dále propuštěno 6 dětí (1xtříčlenná sourozenecká skupina), které byly přijaty již
v roce 2019. Pro tři z těchto dětí se podařilo nalézt náhradní rodinu, další tři
přecházely do dětského domova.
Průměrná délka pobytu dětí v režimu okamžité pomoci činila na šumperském
pracovišti 122 dnů. Nejkratší doba pobytu dítěte v zařízení byla sedm dní, nejdelší
činila dvě stě sedmdesát pět dní (soud nebyl schopen ukončit důkazní řízení). Délka
pobytu dítěte v zařízení se průběžně sleduje, pobyt by neměl překročit lhůtu
stanovenou v zákoně (zpravidla 3-6 měsíců v závislosti na právním titulu, na základě
kterého je dítě v zařízení umístěno). Společně s orgánem sociálně právní ochrany dětí
hledá sociální pracovnice rychlé a optimální řešení individuálně pro každé dítě.
Ke kompletní sanaci rodiny je často využíváno nabídky služeb neziskových organizací,
center a azylových zařízení pro rodiče a děti. Rodiče mohou v našem zařízení využít
též ambulantní psychologickou pomoc. Odborné konzultace a terénní podporu nabízí
rodičům také speciální pedagožka dětského centra, která v rámci sjednané dohody
může rodinu doprovázet i po odchodu dítěte ze zařízení. Pomoc při překonání krizové
situace v rodině a návrat dítěte do původní biologické rodiny je základním cílem
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ZDVOP. Během pobytu dítěte v zařízení je usilováno o zajištění takové péče, která by
kopírovala prvky typické pro přirozené rodinné prostředí a zároveň minimalizovala
možnou traumatizaci dítěte z pobytu. Respekt k právům dítěte a povinnosti
vyplývající z právních norem se promítají do vypracovaných standardů kvality,
kterými se provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc řídí, a které jsou
průběžně dle aktuálních potřeb upravovány.

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZDVOP

Povinné vzdělávání zaměstnanců ZDVOP bylo v epidemiologicky náročném roce 2020
složitější. Opakovaně byl vládou vyhlášen nouzový stav a v rámci něho i zákaz
skupinového setkávání. Zařízení i řada zaměstnanců se navíc během roku ocitli
v karanténě.
Termíny vzdělávacích akcí byly přesouvány a nahrazovány, přesto se však podařilo
všem pracovníkům dosáhnout povinného rozsahu vzdělávání.
Témata seminářů:
Normy chování na pracovišti III.
Emoční inteligence jako předpoklad kvalitní péče
Alternativní komunikace
Rizikové situace v sociálních službách a jejich řešení
Kromě vzdělávacích akcí se pracovní tým účastní také pravidelných supervizních
setkání s externím odborníkem. V tomto roce byly supervize zaměřeny na jednání
s problematickými klienty, se stěžovateli, na efektivní komunikaci v pracovním týmu a
též na důsledky současné pandemické situace na život dětí v zařízení, na provoz
zařízení a na pracovní výkon zaměstnanců.
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Kvalita a bezpečí poskytované péče

Dětské centrum Ostrůvek ve dnech 6. - 7. října 2020 absolvovalo úspěšně již
čtvrté akreditační šetření a splnilo tak požadavky akreditačních standardů Spojené
akreditační komise, o. p. s., a to jak na pracovišti v Olomouci, tak i v Šumperku na dobu
dalších 3 let.
Úroveň kvality a bezpečí zdravotních služeb máme systémově nastavenu, dokumenty
– interní směrnice a pracovní postupy pravidelně revidujeme a ověřujeme v praxi
formou namátkových a pravidelných interních auditů, zaměstnance pravidelně
proškolujeme a ověřujeme jejich znalosti a dovednosti.
Důležitou zpětnou vazbou úrovně kvality a bezpečí zdravotních služeb pro vedoucí i
řadové zaměstnance jsou dlouhodobé a krátkodobé indikátory kvality.

DLOUHODOBĚ SLEDOVANÉ INDIKÁTORY KVALITY

1. Spokojenost klientů – dotazníky rehabilitační péče, dětský stacionář

ambulance pro děti a dorost,

2. Spokojenost zaměstnanců – dotazník
3. Monitoring stížností /pochval – přijetí opatření na základě vyhodnocení
4. Monitoring nežádoucích a mimořádných událostí – přijetí opatření na
základě vyhodnocení
5. Nozokomiální nákazy – analýza, prevence
6. Závěry interních auditů
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VYHODNOCENÍ VYBRANÝCH DLOUHODOBÝCH INDIK ÁTORŮ KVALITY

Monitoring stížností a pochval
V roce 2020 byla přijata 1 stížnost, která byla vyhodnocena jako neoprávněná.
Monitoring nežádoucích událostí
V roce 2020 bylo evidováno 7 nežádoucích událostí v zařízení, z toho 5 nežádoucích
událostí se stalo na pracovišti A, 2 na pracovišti E.
Struktura nežádoucích událostí:
 5 u dětí a 1 u zaměstnance,
 1 na majetku.
Došlo tak k absolutnímu nárůstu počtu oproti roku 2019 o jednu událost.
Hlášení nežádoucích událostí bylo vždy podáno ředitelce zařízení a byla navržena
nápravná opatření, jejichž realizace byla následně auditována. Výstupem jsou vždy
preventivní opatření k minimalizaci nežádoucích událostí.
Nozokomiální nákazy
Výskyt nozokominálních nákaz v roce 2020 potvrzuje dominanci respiračních nákaz,
tak jako v minulých letech. Z celkového počtu 80 nozokomiálních nákaz bylo 59
respiračních. V roce 2019 z celkového počtu 98 nákaz bylo 85 respiračních. Relativně
stabilní obložnost v režimu DD do 3 let na pracovišti v Šumperku a struktura
umístěných dětí s proměnlivou obložností pracoviště v Olomouci ovlivňovaly jistě
absolutní počet nákaz.
Plošná opatření spojená s prevencí proti COVID-19 – přísné nošení ochranných
osobních pomůcek, důsledná izolace nemocných dětí, karantény personálu i zákaz
návštěv do centra ovlivnily průběh nozokomiálních nákaz i jejich počty.
Zdravotní stav chronicky nemocných a zdravotně postižených dětí se v mnoha
případech věkem zhoršuje, což se projevuje na jejich snížené odolnosti vůči akutním
virovým infekcím, u tracheostomovaných dětí s ohledem na otevřené dýchací cesty
zhoršením zdravotního stavu – onemocnění respiračního charakteru.
Díky kvalitní ošetřovatelské a fyzioterapeutické péči nebyly zaznamenány u
dlouhodobě hospitalizovaných, imobilních a inkontinentních starších dětí žádné
případy dekubitů, ani traumatologických lézí vznikajících často při manipulaci
s dystrofickými a spastickými dětmi s prokazatelnou osteoporózou.
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Závěry interních auditů
S cílem ověření dodržování interních postupů a zásad bylo v roce 2020 v Dětském
centru Ostrůvek provedeno 12 plánovaných auditů. Auditní činnost byla zaměřena na
oblasti bezpečné komunikace, hygieny prostředí a prevenci šíření nozokomiálních
nákaz, vedení zdravotnické dokumentace, hospodaření s léky a zajištění kvality stravy.
S důrazem na upevnění kvality a bezpečí poskytované péče bylo dále provedeno 9
namátkových auditů. Kontrolní činnost zahrnovala prošetření zajištění únikových
východů, v souvislosti s kvalitou a bezpečností podávané stravy byla provedena
kontrola v mléčné kuchyni. Blíže byla prozkoumána zdravotnická dokumentace a
dokumentace fyzioterapeuta a zajištění bezpečného podávání léků.
VYHODNOCENÍ KRÁTKODOBÝC H INDIKÁTORŮ KVALITY SLEDOVANÝCH V ROCE 2020

1. Identifikace nutričního rizika
2. Fluktuace zaměstnanců
Identifikace nutričního rizika
Za účelem sledování nutričního rizika bylo vybráno 17 dětí, z toho 10 dlouhodobě
umístěných na základě nařízené ústavní výchovy a dohody se zákonným zástupcem a
7 dětí na krátkodobém zdravotně-ošetřovatelském pobytu. Primárně bylo nutriční
riziko identifikováno při přijetí dítěte, jedno dítě bylo přijato pro neprospívání. U dětí
byl sledován váhový přírůstek, přijímání nanormovaných porcí jednotlivých jídel, u
starších batolat schopnost kousání. Pravidelně byly tyto ukazatele hodnoceny a
v individuálních případech byla forma stravy upravena po konzultaci s lékařem,
především u dětí s potvrzenými alergiemi na mléko či lepek. U všech dětí na
zdravotně-ošetřovatelských pobytech byla strava podávána pomocí PEGu.
Cílem tohoto indikátoru kvality je optimální prospívání jednotlivých dětí s ohledem na
jejich zdravotní limity.
Fluktuace zaměstnanců
Indikátor byl vybrán vzhledem k reálně vyšší fluktuaci než přirozené (odchod do
důchodu, na mateřskou dovolenou, uplynutí sjednané doby). Byly zaznamenány
především výpovědi ze strany zaměstnanců. V roce 2020 ukončilo pracovní poměr
celkem 16 zaměstnanců, 50 % z nich ukončilo pracovní poměr výpovědí a ve zkušební
době. Nejvyšší podíl v odchozích zaměstnancích tvořily sestry.
Na základě neformálních pohovorů při ukončení pracovního poměru byla
zaznamenána důležitá zpětná vazba – nejasné hranice kompetencí, nevyjasněná
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očekávání od jiných odborníků v týmu, komunikační
nepřipravenost na péči o zdravotně postižené děti.

bariéry,

osobnostní

Cílem tohoto indikátoru kvality je stabilizace zaměstnanců, minimalizace střídání
sester u dětí, podpora kontinuity odborné péče.
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Ekonomika, financování a rozbor hospodaření
Rozpočet 2020
Celkový rozpočet na rok 2020 byl schválen ve výši 57 627 tis. Kč v nákladové části a
57 700 tis. Kč ve výnosové části.
Zřizovatelem byl schválen rozpočet v příspěvků těchto položkách, včetně změn
v průběhu roku v souladu se schválenými rozpočtovými opatřeními:
PŘÍSPĚVKY ZŘIZOVATELE V KČ
Příspěvek

na provoz
na provoz – mzdové nákl.
odpisy
CELKEM

Schválený

Změna

Upravený

1 448 000

+ 559 810

2 007 810

48 653 000

+ 8 005 870

56 658 870

934 000

+130 641

1 064 641

51 035 000

+ 8 696 321

59 731 321

V příspěvku na provoz – navýšení ve výši 559 810,00 Kč – uveden účelově určený
příspěvek na vybavení u investiční akce Dětské centrum Ostrůvek – Přestavba budovy
C na zařízení rodinného typu. Zařizovací předměty byly pořízeny v celkové hodnotě
457 755,84 Kč. V rámci finančního vypořádání poskytnutého účelově určeného
příspěvku na provoz bylo vráceno zřizovateli 102 054,16 Kč.
Příspěvek na provoz byl čerpán ve výši 1 156 077,00, ve finančním vypořádání byla
vrácena částka 291 923, 00 Kč.
Příspěvek na mzdové náklady byl navýšen jak v souvislosti se zákonným navýšením
tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě s účinností od 1. 1. 2020, tak
v souvislosti s přiznanou státní dotací MZ ČR – mimořádné finanční ohodnocení
zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 ve výši
5 219 236,72. Skutečné odměny byly přiznány ve výši 5 103 907,64.
Nevyčerpaná dotace byla vrácena v rámci finančního vypořádání cestou
zřizovatele ve výši 115 329,08 Kč.
Příspěvek na provoz – mzdové náklady byl proúčtován, zřizovateli bylo v rámci
finančního vypořádání vráceno 750 000,00 Kč.
Příspěvek na odpisy byl plně proúčtován, část odpisů byla hrazena z vlastních zdrojů.
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Dětskému centru Ostrůvek byly stanoveny závazné ukazatele pro rok 2020 včetně
změn během roku, schválené Radou Olomouckého kraje v členění:
ZÁVAZNÉ UKAZATELE V KČ
Ukazatel

Schválený

Upravený

Limit mzdových
prostředků

35 974 000

41 836 315

Odvod z Fondu
investic
Průměrný přepočtený
počet zaměstnanců

Skutečnost

Plnění

41 675 199

99,61 %

841 000

971 641

971 641
x)

100,00 %

90,30

-

85,99

95,23 %

x) bez dodatečného odvodu uloženého 15. 2. 2021 na základě finančního vypořádání ve výši
289 653, 00 Kč.

ČERPÁNÍ ROČNÍHO ROZPOČTU V HLAVNÍ ČINNOSTI

NÁKLADY – HLAVNÍ ČINNOST


Rozpočet - upravený

66 046 321,00



Skutečné

66 148 972,54

Skutečné náklady činí 100,16 % upraveného rozpočtu na rok 2020.
VÝNOSY – HLAVNÍ ČINNOST


Rozpočet – upravený

66 100 321,00



Skutečné

66 729 980,23

Skutečné výnosy činí 100,95 % upraveného rozpočtu na rok 2020.
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Státní příspěvek na děti vyžadující okamžitou pomoc – z rozpočtu MPSV
Výnos za leden – prosinec roku 2020 činil 1 152 920,00 Kč, na základě měsíčních
rozhodnutí dle počtu a délky pobytu dětí.

Státní příspěvek přiznaný rozpočtovými opatřeními byl vyúčtován za prosinec 2019 –
listopad 2020 v celkové výši 1 231 960,00 Kč.
Současně byla proúčtována dotace přiznaná našemu zařízení na dofinancování ZDVOP
ve výši 410 668,00 Kč celkem bylo tedy proúčtováno 1 642 648,00 Kč na materiální
zabezpečení dětí a platy pečujícího personálu. Blíže viz kapitola Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc.
Rozdíl mezi skutečně poukázanými finančním příjmy a účetními výnosy činí 79 040,00
Kč. Dochází tedy k časovému nesouladu mezi účtováním výnosů a skutečných příjmů
převedených na běžný účet na základě rozpočtových opatření. Státní příspěvek je
přiznáván po ukončení příslušného kalendářního měsíce dle počtu dětí a dnů umístění
v režimu okamžité pomoci.

Výnosy z vlastní činnosti a ostatní výnosy
Výnosy z vlastní činnosti jsou tvořeny již tradičně především výnosy za výkony a
kapitační platby od zdravotních pojišťoven, hrazených na základě aktuálních
smluvních vztahů v odbornostech praktický lékař pro děti a dorost, fyzioterapie a
klinická psychologie.
V roce 2020 se podařilo tuto výnosovou položku díky rozšíření péče v Ordinaci PLDD
navýšit na 4 687 tis. Kč, což bylo o 1 261 tis. Kč více než v roce 2019.
Vlastní výnosy zahrnují také příjmy od zákonných zástupců za poskytované služby,
platby za zápůjčky monitorů dechů a kojeneckých vah, věcné dary, prodej sanitního
vozu, úhradu provozních nákladů v Dětském stacionáři na základě smluvního vztahu
od ZŠ a MŠ logopedické.
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Struktura výnosů v roce 2020
2%

Příspěvky zřizovatele (provoz,
mzdy, odpisy)

7%
3%
88%

Státní příspěvek na děti vyžadující
okamžitou pomoc
Příjmy od zdravotních pojišťoven
Vlastní výnosy (platby za služby,
čerpání fondů, ostatní)

Graf č. 2: Struktura výnosů v roce 2020

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Doplňková činnost byla rozpočtována v nákladové části ve výši 277 000,00 Kč,
skutečnost ve sledovaném období činila 81 474,22 Kč, což je pouze 29 % ročního
rozpočtu. Výnosy byly rozpočtovány ve výši 296 000,00 Kč, skutečnost 90 532,00 Kč,
což je 31 % ročního rozpočtu.
Doplňkovou činnost - praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů jsme
v roce 2020 zajišťovali pro 4 smluvní partnery.
Denní pobyt pro děti do 3 let – v průběhu roku 2020 byla tato doplňková činnost
minimalizována z důvodu přestavby budovy Dolní Hejčínská 35.
Obě doplňkové činnosti byly provozovány omezeně s ohledem na výpadky z důvodu
karanténních opatření či nařízení souvisejících s vyhlášeným nouzovým stavem.

Stránka 31

EKONOMIKA, FINANCOVÁNÍ A ROZBOR
HOSPODAŘENÍ
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Výsledek hospodaření za rok 2020 vykazujeme kladný v celkové výši 590 065,47 Kč,
z toho:



v hlavní činnosti ziskový ve výši 581 007, 69 Kč,
v doplňkové činnosti ziskový 9 057,78 Kč, z toho:
 praní prádla ve výši 5 258,00 Kč
 denní pobyt pro děti do 3 let ve výši 3 799,78 Kč

Daňová povinnost za rok 2020 na základě sestaveného přiznání k dani z příjmů
právnických osob byla nulová.

FONDY
FOND INVESTIC

Počáteční stav fondu investic k 1. 1. 2020 byl nulový.
Tvorba ve výši 1 919 701,00 Kč zahrnuje:
Odpisy dlouhodobého majetku ve výši 1 161 114,00 Kč
Tvorbu fondu ve výši 200 000,00 Kč – prodej sanitního vozu s přeceněním na
reálnou hodnotu.
Investiční příspěvek zřizovatele – na investiční akce:
Klimatizace - pořízení a instalace (Olomouc) 193 407,00 Kč
Klimatizace - pořízení a instalace (Šumperk) 117 990,00 Kč
Pořízení serveru (Šumperk) 193 000,00 Kč
Nákup televizoru do společné herny – budova C - 54 190,00 Kč
Čerpání v celkové výši 1 919 701,00 Kč zahrnuje:
Odvod z Fondu investic zřizovateli 1 261 294,00 Kč (včetně vratky 9 200,00 Kč
z nákupu televizoru do společné herny)
Pořízení investic z příspěvku zřizovatele v celkové výši 549 387,00 Kč
(klimatizace, server, televizor)

Stránka 32

EKONOMIKA, FINANCOVÁNÍ A ROZBOR
HOSPODAŘENÍ
Opravy a údržba nemovitého majetku – výmalby interiérů 109 020,00 Kč
Konečný zůstatek fondu investic k 31. 12. 2020: 0,00 Kč.

FOND ODMĚN

V minulých letech nebyl proveden příděl do fondu odměn ze zlepšeného výsledku
hospodaření. Počáteční zůstatek k 1. 1. 2020 38 630,00 Kč. Z fondu byla proúčtována
pouze odměna přiznaná na základě ziskové doplňkové činnosti ředitelce ve výši
5 000,00 Kč. Zůstatek fondu k 31. 12. 2020 činí 33 630,00 Kč.

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2020 činil 121 845,26 Kč. Příděl ve výši 2 % zúčtovaných
platů – 828 660, 30 Kč.
Čerpání ve výši 723 922,00 Kč bylo v souladu se Zásadami tvorby a čerpání FKSP na
rok 2020:

-

příspěvky na stravování 112 392,00 Kč,
peněžní dary při výročí 50 let věku byly vyplaceny ve výši 6 000,00 Kč
zaměstnanci měli možnost čerpat formou svých individuálních účtů
ve výši 7 000,00 Kč:
- příspěvek na penzijní připojištění - čerpáno celkem 236 700,00 Kč
- příspěvek na rekreaci 317 830,00 Kč
kulturní, sportovní a vzdělávací akce 51 000,00 Kč

Konečný účetní stav fondu k 31. 12. 2020 činí 226 583,56 Kč.

FOND REZERVNÍ

Fond rezervní tvořený ze zlepšeného VH
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2020 výši 254 199,43 Kč. V roce 2020 nebyl proveden
příděl ze zlepšeného VH ani čerpání.
Stav k 31. 12. 2020 činí 254 199,43 Kč.
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Fond rezervní tvořený z ostatních titulů
Počáteční stav k 1. 1. 2020 ve výši 1 862 886,73 Kč. Finanční dary přijaté během roku
2020 od sponzorů a dárců ve výši 159 640,00 Kč. Čerpání fondu nebylo realizováno.
Konečný stav fondu k 31. 12. 2020 je 2 022 526,73 Kč.

Stav pohledávek a závazků
Pohledávky - odběratelé k 31. 12. 2020 vykazujeme ve výši 322 666,38 Kč, závazky –
dodavatelé 415 174,69 Kč. Závazky po lhůtě splatnosti nevykazujeme.
HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM

Nemovitý majetek
Organizace provozuje činnost v 5 budovách, z toho jsou 4 v Olomouci a 1 v Šumperku.
Budovy jsou průběžně opravovány a udržovány. Od začátku srpna 2019 byla zahájena
investiční akce v gesci zřizovatele, tj. Olomouckého kraje na budově C – Dolní
Hejčínská 35 v Olomouci – přestavba na zařízení rodinného typu. Stavba byla
ukončena v listopadu roku 2020.
Dopravní prostředky
Dětské centrum Ostrůvek disponovalo v roce 2020 1 sanitním vozem a 6 osobními
automobily. Sanitní vůz s ohledem na jeho využití, stáří a plánovanou výměnu – nákup
vícemístného osobního automobilu – se stal nadbytečným a dle stanovených zásad
hospodaření s majetkem Olomouckého kraje byl poté, co neprojevila zájem jiná
příspěvková organizace, odprodán zájemci za cenu v relaci odborného odhadu.
PRACOVIŠTĚ OLOMOUC
NÁZEV
Osobní automobil sanitní VW – prodej

DATUM POŘÍZENÍ
18. 3. 2008

27. 7. 2020
Dacia Logan Combi

26. 11. 2008

Škoda Fabia Sedan

24. 6. 2002

Přívěsný vozík za auto

16. 5. 2017

Osobní automobil Peugeot Boxer
Škoda Fabia Combi
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PRACOVIŠTĚ ŠUMPERK
NÁZEV

DATUM POŘÍZENÍ
18. 12. 2007

Peugeot Expert
Škoda Rapid

11. 3. 2014

Přívěsný vozík za auto

2. 12. 2004

Výpočetní technika
VYBAVENÍ PRACOVIŠŤ K 31. 12. 2020
DRUH

PC stolní
PC - notebook
Tiskárny, kopírky
Server

PRACOVIŠTĚ
OLOMOUC

PRACOVIŠTĚ
ŠUMPERK

CELKEM

24

12

36

3

7

10

27

14

41

1

1

2

Významné přírůstky a úbytky majetku
Dary věcné byly přijaty v roce 2020 v celkové hodnotě 330 649,00 Kč. Jednalo se
především o oblečení, hračky, didaktické pomůcky, cukrovinky, kojeneckou
vodu. Významným darem byly také herní prvky na zahradu a rádia s CD
přehrávačem.
Pořízení kartotéky do ambulance – 27 486,00 Kč
Pořízení testovacího souboru - IDS-P – 21 680,00 Kč
Pořízení Synology DS 720 – záložní zařízení – 29 830,00 Kč
Pořízení zahradního traktoru - 39 990,00 Kč
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Dovybavení pracoviště C – Dolní Hejčínská 35:
-

3 pračky v celkové hodnotě 64 649,00 Kč
1 sušička prádla – 19 721,00 Kč
3 televizní přijímače v celkové hodnotě 67 015,00 Kč
3 PC vč. příslušenství v celkové hodnotě 61 105,00 Kč

Vyřazení osobního sanitního automobilu VW Transportér – prodej v částce
200 000,00 Kč
Zařazení majetku – oplocení a brány v hodnotě 355 825,17 Kč (v souvislosti
s oplocením pozemku – Klíč – centrum sociálních služeb – Výstavba objektu pro
osoby s poruchou autistického spektra)
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Zaměstnanci a platy
STAVY ZAMĚSTNANCŮ K 31. 12. 2020

Kategorie zaměstnanců
Lékaři
Klinická
psycholožka/psycholožka
Vedení ošetřovatelského
úseku
Fyzioterapeutky
Zdravotničtí
zaměstnanci
Dětské/všeobecné sestry

Fyzický stav
5

Přepočtený stav
2,55

2

1,20

7

7,00

4

3,75

43

41,38

1

0,60

Zdravotně-sociální
pracovnice
Ošetřovatelky
Nutriční terapeutka
(asistentka)*
CELKEM zdravotničtí zaměstnanci

3

3,00

65

59,48

Speciální pedagožka

2

2,00

Sociální pracovnice

2

2,00

Ředitelka

1

1,00

Správce

2

2,00

Finanční účetní

1

1,00

Mzdová účetní
Administrativní pracovnice
Šumperk
Asistentka řed./personalistka

1

1,00

1

1,00

1

1,00

7

7,00

Kuchařky

3

2,30

Pomocnice

11

11,00

Prádelská

2

2,00

Skladnice

1

1,00

Domovník

2

2,00

CELKEM provozní zaměstnanci

19

18,30

CELKOVÝ STAV ZAMĚSTNANCŮ

95

88,78

THP

CELKEM THP

Provozní
zaměstnanci

*Nutriční terapeutka (asistentka) – Dohoda o pracovní činnosti
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců za rok 2020 činil: 85,99.
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Roční průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců v hlavní činnosti byl
schválen ve výši 90,30.
Neplnění plánu (systemizace počtu zaměstnanců) je dáno nenaplněním plánovaného
stavu ošetřovatelského personálu.
K 1. 1. 2020 bylo v Dětském centru Ostrůvek zaměstnáno 89 zaměstnanců, z čehož
bylo 83 žen. V mimoevidenčním stavu bylo 5 zaměstnankyň, které čerpaly mateřskou
nebo rodičovskou dovolenou.
Stav zaměstnanců k 31. 12. 2020 se zvýšil na 95, z toho je 89 žen. V mimoevidenčním
stavu byla 1 zaměstnankyně, která čerpala rodičovskou dovolenou.
Z celkového počtu 95 zaměstnanců je 65 zdravotnických pracovníků, 2 sociální
pracovnice, 2 speciální pedagožky, 7 THP a 19 provozních zaměstnanců.

7%
20%

zdravotničtí zaměstnanci
speciální pedagožky

2%

69%

2%

sociální pracovnice
provozní zaměstnanci
THP

Graf č. 3 Struktura zaměstnanců dle kategorií
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20%
37%
do 5 let

6%

do 10 let
do 15 let
19%

do 20 let
18%

nad 20 let

Graf č. 4 Struktura dle doby trvání pracovního poměru zaměstnanců

Prohlubování a zvyšování kvalifikace
V rámci zvyšování kvalifikace – získání specializované způsobilosti k výkonu
povolání klinického psychologa – byla s psycholožkou z pracoviště v Olomouci
uzavřena kvalifikační dohoda. Psycholožka z pracoviště v Šumperku nadále pokračuje
ve specializačním vzdělávání k výkonu povolání klinického psychologa.
V rámci rozšíření kvalifikace a získání způsobilosti absolvováním kurzu – Aplikace
vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku byla
uzavřena kvalifikační dohoda s fyzioterapeutkou.
Účast zdravotnických zaměstnanců na odborných externích akcích v roce 2020 byla
poznamenána nepříznivou epidemiologickou situací v ČR. Podstatná část konferencí a
seminářů byla zrušena.
Kongres primární péče – Praha
Základy speciální psychiatrie se zaměřením na sociální služby - Olomouc
Normy chování na pracovišti – Šumperk
Přístup k uživateli sociální služby z odlišných kultur a náboženského prostředí Šumperk
 Emoční inteligence jako předpoklad kvalitní péče v sociálních službách - Šumperk





Odborní administrativní pracovníci se zúčastňovali pořádaných školení a seminářů,
později také on-line formou z pracoviště.
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ZAMĚSTNANCI A PLATY
Realizované kontinuální vzdělávání formou seminářů, kurzů, odborných setkání i
specializačního vzdělávání je přínosem jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.

Péče o zaměstnance
V souladu se Zásadami tvorby a čerpání FKSP na rok 2020 byl zaměstnancům
poskytován:
příspěvek na oběd ve výši 12,- Kč
z individuálního účtu zaměstnance ve výši 7.000,- Kč byly poskytnuty příspěvky na
penzijní připojištění, kulturní, sportovní, relaxační aktivity a dovolenou,
u příležitosti významného životního jubilea dvou zaměstnankyň, dovršení 50 let
věku, byl každé předán finanční dar ve výši 3.000,- Kč.

Přehled o vývoji mzdových nákladů a průměrného platu
V návaznosti na novelu nařízení vlády č. 300/2019 Sb., která měnila nařízení vlády č.
341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
bylo schváleno od 1. 1. 2020 navýšení platových tarifů u všech zaměstnanců.
Na základě Rozhodnutí č. j. MZDR 37245/2020-3/CAU ze dne 24. září 2020, ve znění
Opravného rozhodnutí ze dne č. j. MZDR 37245/2020-4/CAU ze dne 22. října 2020
byla Dětskému centru Ostrůvek, příspěvkové organizaci, poskytnuta státní dotace na
podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové
péče v souvislosti s epidemií COVID-19 ve výši 5 219 236, 72 Kč. V souladu se
stanovenými podmínkami byly vyplaceny mimořádné odměny s výplatou za měsíc
říjen 2020 a proúčtovány odvody na zdravotní a sociální pojištění. Skutečně vyplacené
odměny včetně odvodů činily 5 103 907,64 Kč.
Nevyčerpaná dotace ve výši 115 329, 08 Kč byla vrácena cestou zřizovatele dne 22. 1.
2021.
Vývoj průměrného platu ovlivňovalo také procento neodpracovaných dnů z důvodu
nemoci, které činilo v roce 2020 9,39 % (v roce 2019 pouze 4,69 %).
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ZAMĚSTNANCI A PLATY
VÝVOJ MZDOVÝCH NÁKLADŮ A PRŮMĚRNÉHO PLATU
Ukazatel

Rok 2019

Index
2020 / 2019

Rok 2020

Platy vč. OON

37 048 320,-

41 715 240,-

1,13

Platy

36 413 954,-

41 255 567,-

1,13

OON

292 999,-

459 673,-

1,57

Odstupné

341 367,-

0,-

35 660,-

39 981,-

Průměrný plat
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KONTROLNÍ ČINNOST
Kontrolní činnost
Ve dnech 17. 2. 2020 – 9. 3. 2020 proběhla v Dětském centru Ostrůvek kontrola
hospodaření s veřejnými prostředky včetně kontroly účetnictví a zavedení a udržování
vnitřního kontrolního systému. Kontrola byla realizována kontrolním týmem Odboru
kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje. Zjištění byla napravena v průběhu
kontroly.

EXTERNÍ KONTROLY PROVEDENÉ V DCO V ROCE 2020
POŘ.
ČÍS.

KONTROLNÍ ORGÁN

ZAMĚŘENÍ KONTROLY

TERMÍN

VÝSLEDEK
KONTROLY

1

Krajská hygienická
stanice
Olomouckého
kraje

PLDD – proočkovanost
za rok 2019

20. 5. 2020

Bez porušení a
nedostatků

2

Všeobecná
zdravotní
pojišťovna ČR

Platby pojištění na
veřejné zdravotní
pojištění a dodržování
povinností plátce
pojistného

12. 10. 2020

Bez porušení a
nedostatků

3

Krajský úřad
Olomouckého
kraje

Kontrola výkonu
sociálně-právní ochrany
dětí pověřenou osobou
Dětské centrum
Ostrůvek

2.12.2020

Bez porušení a
nedostatků
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INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Ve smyslu ustanovení § 18, odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Dětské centrum Ostrůvek, p. o.,
výroční zprávu za rok 2020 o své činnosti v oblasti poskytování informací.

a) 1. Počet podaných žádostí o informace
2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

1
0

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

c) Přezkoumání zákonnosti rozhodnutí soudem

0

d) Poskytnuté výhradní licence

0

e) Stížnosti podané podle §16a citovaného zákona

0

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

0
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INVESTIČNÍ A PROVOZNÍ ČINNOST
Investiční a provozní činnost
INVESTICE A TECHNICKÁ ZHODNOCENÍ

Investice byly realizovány v souladu se schváleným plánem na rok 2020.
Nejrozsáhlejší investiční akcí, financovanou zřizovatelem, byla akce „Dětské centrum
Ostrůvek - přestavba budovy C na zařízení rodinného typu“, započatá v srpnu roku
2019. Stavba byla ukončena a předána našemu centru k užívání v listopadu 2020.
Celkové náklady na realizaci činily 37 317 tis. Kč. V měsíci prosinci proběhlo ještě
dovybavení drobnými zařizovacími předměty a zútulnění místností tak, aby mohla
budova sloužit od ledna 2021 svému účelu.
REALIZOVANÉ INVESTICE
DRUH INVESTICE

Klimatizace - pořízení a instalace (Olomouc)

CENA

193 407,00 Kč

Klimatizace - pořízení a instalace (Šumperk)

117 990,00 Kč

Pořízení serveru (Šumperk)

193 000,00 Kč

Pořízení televizoru do společné herny – budova C

44 990,00 Kč

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH OPRAV A UDRŽOVÁNÍ

NÁZEV AKCE

Malování interiérů

CENA

109 020,00 Kč

Opravy vytápění a regulace – dětský stacionář

90 788,00 Kč

Oprava posuvné brány – budova C

21 875,00 Kč

Stránka 44

INVESTIČNÍ A PROVOZNÍ ČINNOST
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Dětské centrum Ostrůvek realizovalo během roku 2020 pouze 3 veřejné zakázky
malého rozsahu I. kategorie (do 400 tis. Kč bez DPH - dle Zásad řízení příspěvkových
organizací zřizovaných Olomouckým krajem) na realizaci schválených investic formou
výzvy k podání nabídky a výběrem nabídky ekonomicky nejvýhodnější.

ÚČASTNICKÉ SMLOUVY

Během roku 2020 byly uzavřeny nově účastnické smlouvy, kterými jsme se připojili
k rámcovým smlouvám uzavřeným Olomouckým krajem v rámci výběrových řízení
zřizovatele jako centrálního zadavatele v těchto komoditách:
Výpočetní technika (s náhradním plněním)
Kancelářský papír (s náhradním plněním)
Kancelářské potřeby (s náhradním plněním)
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SPONZOŘI A DÁRCI
Sponzoři a dárci
Upřímně děkujeme jménem dětí všem uvedeným i nejmenovaným sponzorům,
dárcům a dobrovolníkům za přízeň, podporu a spolupráci v roce 2020.
ADM Olomouc, s. r. o. – Olomouc
ags92, s. r. o. – Praha-Vinoř
Anděl Zbyněk
Atomika, z. s. – Olomouc
Bartošová Zdeňka – Olomouc
Benevita, s. r. o. – Benešov
Brož Jiří, Mgr. – Praha
Burke Michaela - Olomouc
Čepl Ondřej
Čerstvíková Pavla, Mgr. – Tršice
Člověk v tísni, o. p. s. - Praha
Delta Army, s. r. o. – Horka nad Moravou
Divadlo Šantovka – Olomouc
Dobré místo pro život – Olomouc
Dosoudil Josef, Ing.
Euforall, o. s. – Olomouc
Fresh Fruit Moravia, s. r. o. – Brno
Gavura Milan – Kožušany
Globus ČR, v. o. s. - Praha
Grambal František
Haarbeck Nataša
Hamr Kateřina, Benevita, s. r. o.
Hemala Miroslav – Bohuňovice-Lhotka
Jednota SD - Zábřeh
Koyo Bearings ČR, s. r. o. – Olomouc
Kubjátová Zuzana
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SPONZOŘI A DÁRCI
Květoňová Eva s přáteli – Brno
Lékárna Rena Olomouc, s. r. o. – Olomouc
Lobster family restaurant – Olomouc
Maltézská pomoc, o. p. s. – Olomouc
Mayer Tomáš, Ing. – Olomouc
Močičková Milena – Olomouc
Moped, s. r. o. – Olomouc
Nadační fond Fann dětem - Brno
Nutrend D. S., a. s. – Olomouc
PMT Stav CZ, s. r. o. – Olomouc
Pohle Hana, Ing. – Olomouc
Prodejna Delfínek – Olomouc
Siemens, s. r. o. – Mohelnice
Sobek Aleš, MUDr., Ph.D. – Olomouc
Ševčíková Jarmila, MUDr. – Ústín
Šislerová Lucie – Olomouc
Šulová Andrea – Vyšehorky
Tomanon Works, s. r. o. – Praha
Trunečková Kristýna – Slatinice
Uljanova Anastazia
Usnul Milan, JUDr. – Praha
Wiky hračky – Mohelnice
WOOD STYL CZ s. r. o. – Olomouc -Topolany
Zemánková Monika – Olomouc
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ZÁVĚR
Závěr
Dětské centrum Ostrůvek reaguje na aktuální potřeby regionu v péči o zdravotně a
sociálně ohrožené děti, přičemž významnou měrou participuje na podpoře biologické
rodiny tak, aby děti mohly vyrůstat ve své biologické rodině.
Děti, které jsou v našem centru umístěny, se snažíme začleňovat do běžných
mateřských škol i aktivit mimo zařízení a zájmových kroužků tak, aby průběžně mohly
poznávat život ve vší jeho pestrosti od útlého věku.
Bohužel neproběhla setkání, která jsme si plánovali, jak s babičkami a dědečky z Domu
seniorů v Náměšti, tak s dětmi z navazujících školních dětských domovů, náhradními
rodinami a sponzory v rámci Dne dětí. Všudypřítomná hrozba virové nákazy
eliminovala radost z osobních setkání.
V červnu se podařilo realizovat ozdravný pobyt v Hynčicích pod Sušinou, a to pro 12
dětí s doprovodem, jak z olomouckého, tak ze šumperského pracoviště. Dobrovolníci
z Maltézské pomoci uspořádali výlet vlakem na Zlatou farmu. V mezičase mezi jarní a
podzimní epidemií mohla proběhnout canisterapie a muzikoterapie, ovšem
v omezeném rozsahu ve srovnání s jinými roky.
Jaká bude budoucnost Dětského centra Ostrůvek v roce 2021 a dále, to ukáže až
schválená novela zákona o zdravotních službách, která je v procesu přípravy. Věříme,
že zůstane vždy na zřeteli ohrožené dítě a komplexní zajištění jeho individuálních
potřeb.
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PŘÍLOHY
Přílohy
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PŘÍLOHY
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PŘÍLOHY
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PŘÍLOHY
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PŘÍLOHY
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