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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI K 31. 12. 2021 

 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE: 
Název organizace:  Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace  
Adresa organizace:     Nákladní 147/29, 746 01 Opava-Předměstí 
Odloučené pracoviště:  Hornická 900/8, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá 
Právní forma:    příspěvková organizace 
IČO:      68177992 
Číslo účtu:    19-669390207/0100   
Webové stránky:    https://www.dcctyrlistek.cz 
E-mail:     info@dcctyrlistek.cz 
ID ISDS:    7nqkhgy 
Celková kapacita zařízení:  67 míst pro děti + 5 míst pro doprovod 
 
NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE: 
Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, Odbor sociálních věcí, ul. 28. října 117, 
702 18 Ostrava 
 
ŘEDITELKA ORGANIZACE: 
Jméno a příjmení:   Mgr. Marie Černocká, statutární orgán  
E-mail:    cernocka@dcctyrlistek.cz 
 
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY ORGANIZACE: 
Jméno a příjmení:   Edita Mašková, ekonom 
E-mail:    edita.maskova@dcctyrlistek.cz 
 
ZÁSTUPCE ŘEDITELKY PRO SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANU NA PRACOVIŠTI 
OPAVA: 
Jméno a příjmení:   Mgr. Barbora Pavlíková, sociální pracovnice 
E-mail:    pavlikova@dcctyrlistek.cz 
 
VEDOUCÍ ODLOUČENÉHO PRACOVIŠTĚ V HAVÍŘOVĚ A ZÁSTUPCE 
ŘEDITELKY PRO SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANU NA PRACOVIŠTI HAVÍŘOV 
do 30. 11. 2021: 
Jméno a příjmení:   Mgr. Simona Šostá Skovajsová, DiS., sociální pracovnice 
E-mail:    sosta@dcctyrlistek.cz 
 
ODBORNÝ ZÁSTUPCE PRO LÉKAŘSKOU PÉČI: 
Jméno a příjmení:   MUDr. Dalibor Hudec, MBA, pediatr 
E-mail:    hudec@dcctyrlistek.cz 
 
ODBORNÝ ZÁSTUPCE PRO NELÉKAŘSKOU PÉČI: 
Jméno a příjmení:   Bc. Lenka Čiháčková, vedoucí pobytových služeb 
E-mail:    cihackova@dcctyrlistek.cz 
 
POČET ZAMĚSTNANCŮ:  94 (fyzický stav k 31. 12. 2021) 

88 (průměrný přepočtený stav k 31. 12. 2021) 
 

mailto:info@dcctyrlistek.cz
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ÚVODNÍ SLOVO ORGANIZACE 
  
Uplynulý rok 2021 přinesl mnohé změny a výzvy s cílem lépe zacílit a posílit 
poskytované služby. Stejně tak jako rok předchozí byl i ten loňský poznamenaný 
vývojem epidemiologického stavu spojeného s výskytem onemocnění Covid-19. Dříve 
získané zkušenosti nás posílili ve zvládání zátěžových situací. Jako zařízení pečující 
o děti jsme opět po celou dobu zůstali otevření nejen novým příjmům, ale 
i návštěvám a rodinným příslušníkům. Ani v případě odborných ambulancí nebylo 
přistoupeno k omezení provozu a zároveň jsme vycházeli vstříc žádostem o on-line 
fyzioterapeutické konzultace.  
 
Na pobočce v Havířově působilo od počátku roku již pouze zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc s kapacitou 12 míst oproti původním 8. Zřizovatel učinil další kroky 
vedoucí k úplnému osamostatnění pracoviště, a to aktem zřízení nové příspěvkové 
organizace Dětské centrum Pluto, příspěvková organizace. Samotné zahájení činnosti 
této nové organizace pak pro epidemiologickou situaci bylo posunuto na 1. července 
2021.  
 
Zastupitelstvo kraje dne 16. září 2021 rozhodlo o sloučení organizací Dětské centrum 
Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 
68177992 a Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní 
Životice, IČO 71197052, a to s účinností od 01. ledna 2022 s tím, že přejímající 
organizací se stane Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace. 
 
Všichni zaměstnanci poskytli součinnost a intenzivní úsilí nezbytné 
k administrativnímu ukončení činnosti Dětského centra Čtyřlístek, a to za plného 
provozu a poskytování všech dosavadních služeb, jejichž nabídka bude pokračovat 
i v roce 2022 s výjimkou zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, neboť 
za účelem větší provázanosti psychologické a terapeutické podpory a péče 
poskytované dětem v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc bylo rozhodnuto 
o odloučení pracoviště zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc od Zámku Dolní 
Životice, p.o. a jeho připojení k Centru psychologické pomoci, p.o., ke kterému dojde 
k 01. březnu 2022. 
 
Díky projektu „Podpora transformace zařízení pro děti do tří let v Moravskoslezském 
kraji“, který se zabývá přípravou koncepce deinstitucionalizace dětské ústavní péče 
prostřednictvím aktivit zaměřených na vypracování transformačního plánu, probíhala 
řada aktivit zaměřených na čerpání příkladů dobré praxe a odborné vzdělávání 
pracovníků působících v zařízeních pro děti. V loňském roce se pracoviště účastnilo 
dvou kulatých stolů zacílených na potřeby daného regionu v oblasti podpory rodin 
s dětmi. Zaměstnanci se ve velkém počtu účastnili řady vzdělávacích aktivit 
zaměřených na krizovou intervenci a O.T.A. terapii (Open Therapy of Autism). 
 
Jelikož je přáním zařízení, aby intenzivní péče o děti probíhala především v rodinách, 
je naší snahou rozšířit terénní služby a poskytnout tak podporu pečujícím osobám, 
příp. pokračovat v nabídce respitní/úlevné péče formou krátkodobých pobytů.  
 
Děkujeme všem zaměstnancům za kvalitně odvedenou práci, loajalitu nejen ke své 
organizaci, ale i potřebám krajského úřadu, a hlavně za obětavost, s níž přistupují 
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k uživatelům našich služeb. Děkujeme všem partnerům, se kterými spolupracujeme 
při realizaci své činnosti a děkujeme také zaměstnancům Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje za podporu a spolupráci při plnění poslání a cílů organizace.  
 
Těšíme se na další spolupráci pod vedením  organizace Zámek Dolní Životice.  
 
 
 
Mgr. Simona Šostá Skovajsová a kolektiv zaměstnanců pracoviště DC Čtyřlístek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha  
 

1) Zpráva o plnění úkolů stanovených organizaci na rok 2021 
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POSLÁNÍ (A CÍLE) ORGANIZACE, POSKYTOVANÉ SLUŽBY 
 

Dětské centrum Čtyřlístek je veřejnou institucí, jejíž účelové poslání spočívá 
v zajištění:  

 komplexní zdravotně výchovné ústavní péče dětem, jejichž vývoj je ohrožen 
nevhodným domácím prostředím nebo jeho absencí, a to zpravidla do věku 
3 let, pokud ze zdravotních nebo sociálních důvodů není nutné poskytovat tuto 
péči starším dětem; 

 komplexní ambulantní i ústavní rehabilitační péče zajišťované ve stacionáři 
dětem s poruchami hybnosti, dětem psychomotoricky retardovaným, s projevy 
lehké mozkové dysfunkce, s vrozenými vývojovými vadami či jinými poruchami 
vývoje, a to zpravidla do 6 let; 

 činnosti odborné dětské ambulance s rehabilitačním zaměřením pro děti 
vyžadující zvláštní péči; 

 odborné podpory a služeb péče o ohrožené děti a rodiny; 

 služeb souvisejících s realizací a podporou transformačních procesů v systému 
služeb péče o ohrožené děti; 

 výkonu a rozvoje služeb pro osoby s handicapem nebo osoby ohrožené 
sociálním vyloučením; 

 přímého kontaktu s ohroženými dětmi a rodinami a podpory procesů 
deinstitucionalizace služeb v oblasti péče o ohrožené děti a rodiny; 

 vzdělávání a osvětové činnosti v oblasti péče o ohrožené děti a rodiny; 

 poskytování odborné podpory nestátním neziskovým organizacím v oblasti 
péče o ohrožené děti a rodiny; 

 poskytování odlehčovacích a respitních služeb pro rodiny s dětmi vyžadujících 
speciální péči; 

 provádění výkonů spojených s domácí ošetřovatelskou péčí a respitní péče 
v domácnosti; 

 poskytování činností osobou pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany 
podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů, a to v rozsahu činností uvedených v posledním platném 
rozhodnutí o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany. 

 
V rámci doplňkové činnosti Dětské centrum Čtyřlístek zajišťuje 

 výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie; 

 pronájem bytových a nebytových prostor; 

 pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské 
činnosti; 

 hostinskou činnost. 
 
 

 ZDRAVOTNÍ SLUŽBY OPAVA  
Zdravotní služby byly v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje, odboru zdravotnictví, ze dne 20. dubna 2020, č. j. MSK 47499/2020 
poskytovány do 31. 12. 2021. Rozhodnutím ze dne 22. listopadu 2021, č. j. MSK 
137297/2021 došlo k odejmutí oprávnění k poskytování zdravotních služeb Dětským 
centrem Čtyřlístek, p.o. K poskytování zdravotních služeb bylo nově uděleno 
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oprávnění rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 
29. listopadu 2021 poskytovateli Zámek Dolní Životice, p.o., č. j. MSK 144263/2021. 
 
Obor zdravotní péče:   dětské lékařství  
Forma zdravotní péče:   lůžková následná a dlouhodobá péče  
 
Obor zdravotní péče:   dětské lékařství  
Forma zdravotní péče:   ambulantní specializovaná péče  
 
Obor zdravotní péče:   rehabilitační a fyzikální medicína  
Forma zdravotní péče:   ambulantní specializovaná péče 
 
Obor zdravotní péče:   fyzioterapie  
Forma zdravotní péče:  ambulantní a ambulantní stacionární léčebně 

rehabilitační péče 
 
Obor zdravotní péče:   logoped ve zdravotnictví  
Forma zdravotní péče:  ambulantní specializovaná péče 
 
Obor zdravotní péče:   psycholog ve zdravotnictví  
Forma zdravotní péče:   ambulantní specializovaná péče 
 
Obor zdravotní péče:   všeobecná sestra se specializací – dětská sestra  
Forma a druh zdravotní péče:  zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním 

prostředí pacienta – domácí ošetřovatelská péče 
 
Obor zdravotní péče:   všeobecná sestra se specializací – dětská sestra  
Forma a druh zdravotní péče:  lůžková následná a dlouhodobá péče ošetřovatelská  

a paliativní 
 
 

 Pobytová péče o dítě – rozhodnutí soudu 
Dítě může být umístěno v režimu dětského domova z rozhodnutí soudu. Podmínky 
poskytování péče a úhrady za pobyt upravuje zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a související předpisy. 
 

  Pobytová péče o dítě – respitní pobyt  
Dítě je přijato do zařízení na základě dohody se zákonným zástupcem/osobou 
odpovědnou za výchovu. Maximální délka jednoho respitního pobytu může činit 
nejvýše 14 dnů, přičemž souhrnná délka respitních pobytů konkrétního dítěte v jednom 
kalendářním měsíci nesmí přesáhnout 14 dnů. K pobytům jsou přijímány děti 
s postižením a děti chronicky nemocné.  
     

 Pobyt doprovodu dítěte – Edukační pobyt/zácvik 
Dítě a doprovod jsou k pobytu přijímání na základě dohody, která je uzavírána mezi 
zařízením a rodičem/osobou odpovědnou za výchovu dítěte. Předmětem pobytu může 
být zácvik ve zdravotní péči o dítě a zácvik v odborné péči (intenzivní zácvik 
v rehabilitaci).  
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 Rehabilitační stacionář s denním provozem 
Dítě je k pobytu přijímáno na základě dohody, která je uzavírána mezi zařízením 
a rodičem/osobou odpovědnou za výchovu dítěte. Do zařízení jsou přijímány děti 
s tělesným postižením, s poruchami psychického vývoje, nerovnoměrným vývojem, 
s kombinovanými vadami, s poruchami chování a emocí, s poruchami řeči, s mentální 
retardací, s nemocí nebo zdravotním oslabením, s dietním stravováním, s chronickými 
respiračními potížemi. Součástí provozu je speciální mateřská škola při zdravotnickém 
zařízení. 
 

 Služby odborných ambulancí  
Klientům/pacientům jsou služby poskytovány na základě doporučení ošetřujícího 
lékaře, příp. jako samoplátcům. Jedná se o ambulanci rehabilitačního lékaře 
a fyzioterapeutů, ambulanci klinického logopeda a ambulanci psychologa 
ve zdravotnictví.  

 
 Služby poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta  

Zde spadá komplexní vyšetření stavu dítěte dětskou sestrou v domácím prostředí 
a edukace dětskou sestrou v domácím prostředí rodiče se zaměřením se na zdravotně 
výchovnou péči o dítě.  
 
 
 ZDRAVOTNÍ SLUŽBY HAVÍŘOV 
Rozhodnutím ze dne 22. listopadu 2021, č. j. MSK 137297/2021 došlo k odejmutí 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb Dětským centrem Čtyřlístek, p.o. 
 
Obor zdravotní péče:   psycholog ve zdravotnictví  
Forma zdravotní péče:   ambulantní specializovaná péče 
 
 
 POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OPAVA I HAVÍŘOV 
Pověření k vykonávání sociálně-právní ochrany dětí podle zákona č. 359/1999 Sb., 
o sociálně- právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, bylo zařízení uděleno 
rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odborem sociálních věcí, 
ze dne 18. dubna 2013, č.j. MSK 58159/2013, v následujícím rozsahu: 

- výkon činnosti podle § 10 odst. 1 písm. a), to je vyhledávání dětí, na které se 
sociálně-právní ochrana zaměřuje; 

- pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících 
s péčí o dítě - § 11 odst. 1 písm. a); 

- poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově 
a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené - § 11 odst. 1 písm. b); 

- pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení 
výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho 
výchovou - § 11 odst. 1 písm. c);  

- zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti - § 40;  
- zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - § 42. 

 
Činnost na úseku sociálně-právní ochrany byla na pracovišti v Havířově ukončena 
k 31. prosinci 2021. Zřizováním a provozem zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc bylo nově od 01. ledna 2022 pověřeno Dětské centrum Pluto, p.o. Na pracovišti 
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v Opavě byl zřizováním a provozem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
pověřen od 01. ledna 2022 Zámek Dolní Životice, p.o. 
 

 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc  
Dítě mohlo být umístěno do zařízení na základě rozhodnutí soudu, žádosti obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností, žádosti dítěte, dohody uzavřené se zákonným 
zástupcem dítěte v režimu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, v souladu 
se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění platném 
do konce roku 2021.   
 
 
ZMĚNY ZÁKLADNÍCH DOKUMENTŮ ORGANIZACE  

 aktualizace zřizovací listiny ke dni 17. března 2021 formou dodatku č. 18;  

 aktualizace zřizovací listiny ke dni 16. září 2021 formou dodatku č. 19. 
 

 

SPONZORING 
Minulý rok jsme pokračovali v aktivitách a spolupráci s našimi sponzory. Sledovali jsme 
dotační programy a rozvojové projekty různých nadací, ministerstev a zřizovatele, 
abychom získali další možné finanční prostředky na zkvalitňování služeb 
nebo konkrétní hmotné dary. Celková naše snaha byla ovlivněna omezeními 
proti šíření viru SARS-CoV-2. Mnohé aktivity se nekonaly, jako například Den dětí, 
Den otevřených dveří nebo neformální společenské setkání dětí a zaměstnanců. 
 
S žádostí o podporu při zajištění sportovních aktivit dětí jsme se obrátili na Nadaci 
Terezy Maxové dětem, která nám vyhověla a přispěla částkou 8.000,-- Kč na pobyt 
dětí v přírodě. V rámci pravidelné podpory byl nápomocen i Magistrát města Havířova, 
který předal hmotné dary – kola ve výši 24.955,-- Kč.  
 
Dále jsme byli úspěšní se svým návrhem u Nadačního fondu Tesca, programu 
„Vy rozhodujete, my pomáháme“, kdy jsme se rozhodli s ohledem na upravené 
podmínky čerpání daru, svůj projekt zacílit na sportovní a společenské aktivity. 
Prostředky v celkové výši 20.000,-- Kč byly použity pro pracoviště Havířov na nákup 
deskových her, kytary a stolního fotbalu. Ve druhé polovině roku jsme pak získali 
příspěvek ve výši 30.000,-- Kč pro pracoviště Opava na realizaci projektu „S bublinkou 
v tubusu“.  
 
Naturprodukt CZ, spol. s r.o. za účelem ochrany dětských klientů proti onemocnění 
Covid-19  věnovala zařízení  239 ks dětských respirátorů FFP2 v hodnotě 53.775,-- 
Kč. 
 
Společnost VYNCKE, s.r.o. darovala pracovišti Havířov finanční částku 15.000,-- Kč 
na zakoupení dětského kombinovaného kočárku, vzdělávacích her a školních potřeb. 
 
V rámci získání ocenění Absolutní vítěz projektu Kvalitní a bezpečná organizace 2021 
věnovala společnost MAPO medical, s.r.o. organizaci dárkový poukaz v hodnotě 
5.000,-- Kč na odběr zboží dle svého výběru.  
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Ve spolupráci se společností Globus jsme o vánočních svátcích mohli dětem 
na pracovišti v Havířově předat hodnotné osobní dárky v rámci akce „Strom splněných 
přání“.  
 
Rozšířit terapeutické pomůcky používané ve stacionáři se nám podařilo za podpory 
Soukromé střední školy podnikatelské, s.r.o. v Opavě sadou pro rozvoj 
polytechnického vzdělávání v hodnotě 10.285,-- Kč.  
 
Epidemiologická situace si v uplynulém roce vyžádala pořízení dalších osobních  
ochranných pomůcek. Zřizovatel Moravskoslezský kraj zajistil dodávku např. 6.316 ks 
rukavic, 482 ks respirátorů, 240 ks návleků. 
 
Za účelem zajištění přepravy klientů na obou pracovištích přispěl zřizovatel 
Moravskoslezský kraj do fondu investic částkou 1.350.000,-- Kč pro nákup dvou 
vozidel FORD transit.  
 
V průběhu celého roku se na nás obráceli i drobní dárci z řad veřejnosti, kteří svými 
dary podpořili činnost zařízení. Opět nás jako minulý rok potěšila návštěva chlapce, 
který v zařízení pobýval před osvojením. V doprovodu svého otce darovali organizaci 
finanční částku ve výši 10.000,- Kč. 
 
Všem, kteří se zapojili, děkujeme!   
 
 
SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI ORGANIZACEMI, ŠKOLAMI, MĚSTY A JINÉ  
 

Armáda spásy ČR  
Asistenční, mediační a terapeutické centrum 
Centrum psychologické pomoci, p.o. 
Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, p.o. 
Dětský psychiatr - MUDr. Kateřina Černeková 
Dobrotety, z.s. 
Dům pro ženy a matky s dětmi v Opavě 
ELIM Opava, o.p.s. 
EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 
Globus ČR, v.o.s. 
Lékárna při Slezské nemocnici v Opavě 
Mateřská škola Opava, Šrámkova, p.o. 
Nadace ČEZ 
Nadace Terezy Maxové dětem 
Nadační fond Tesco 
OC BREDA&WEINSTEIN 
Orgány sociálně-právní ochrany dětí 
Ostravská univerzita 
Pedagogicko-psychologická poradna Karviná, Opava  
Policie České republiky 
Probační a mediační služba Opava 
Sdružení sociálních asistentů, z.s. 
Slezská nemocnice Opava 
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Slezská univerzita v Opavě 
Středisko volného času Opava 
Středisko výchovné péče Karviná, Opava 
Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 
Střední škola, Bohumín, p.o. 
Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, p.o. 
Střední zdravotnická škola, Opava, p.o. 
Tesco Stores ČR, a.s. 
Teva Czech Industries, s.r.o. 
Základní škola Opava, Šrámkova 4, p.o. 
Život dětem, o.p.s 
 

V průběhu celého roku jsme byli výukovým pracovištěm pro tyto školy:  

 Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií 

 Slezská univerzita, Fakulta veřejných politik v Opavě 

 Střední škola prof. Zdeňka Matějčka Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 

 Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta 

 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta 
 
Na pracovišti v Havířově jsme umožňovali jednodenní exkurze posluchačům Obchodní 
akademie a Vyšší odborné školy sociální, Ostrava-Mariánské Hory, p.o.  
 
Pravidelně se v obou městech účastníme komunitního plánování. Ředitelka 
organizace a vedoucí pracoviště Havířov jsou členy pracovní skupiny transformace 
péče pro děti v Moravskoslezském kraji a v roce 2021 byly přizvány k projektu 
zřizovatele „Podpora transformace zařízení pro děti do tří let v moravskoslezském 
kraji“. 
 

 
DALŠÍ AKTIVITY  
V rámci akce k „Mezinárodnímu dni za vymýcení chudoby“, se naši zaměstnanci obou 
pracovišť společně zapojili do potravinové sbírky, kterou pořádal Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje ve spolupráci s Potravinovou bankou v Ostravě. Sbírka 
proběhla od 20. do 27. října 2021 a vybrali jsme plnou paletu potravin. 
 
Na Veletrhu sociálních služeb města Havířova, který se uskutečnil 9. září 2021, jsme 

měli možnost prezentovat naše zařízení a seznámit zájemce s poskytovanými 

službami.  

 

         Nově pořízené služební vozidlo    Ocenění akreditovaného pracoviště 
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PRACOVIŠTĚ OPAVA 
 
1.1 POPIS ZAŘÍZENÍ 
Dětské centrum Čtyřlístek sídlí na ulici Nákladní 147/29, Opava-Předměstí. Budova je 
čtyřpodlažní a má několik samostatných vstupů. Jednotlivá podlaží a jejich části jsou 
od sebe odděleny tak, aby pro každou službu bylo vytvořeno samostatné zázemí. 
V prvním nadzemním podlaží se nachází kanceláře technicko-hospodářského 
provozu. Do každého z podlaží je vyveden osobní výtah, čímž je zajištěna 
bezbariérovost zařízení. Výtah je přístupný již z venku. Klienti všech pobytových 
služeb mají k dispozici přilehlou zahradu vybavenou atraktivními prvky 
pro volnočasovou hru dětí a jejich výchovu a vzdělávání. 

 
 
Oddělení rehabilitačního stacionáře   

 Rehabilitační stacionář je umístěn v druhém nadzemním podlaží. Kapacita 
oddělení je 29 míst. Děti jsou rozděleny do pěti tříd. 

Třída 1  max. 7 klientů od 3 do 8 let 
Třída 2 max. 6 klientů od 3 do 8 let 
Třída 3  max. 8 klientů od 3 do 8 let  
Třída 4          max. 4 klienti od 3 do 4 let 
Třída 5 max. 4 klienti od 2 do 3-4 let – dle vyspělosti dítěte 

 Všechny třídy jsou přizpůsobeny věku a potřebám dětí.  

 Uspořádání a celkové podmínky tříd umožňují bezpečný pohyb dětí. 

 Pomůcky, hračky a nábytek odpovídají: věku dětí; 
počtu dětí ve třídách; 
antropometrickým požadavkům; 
jsou bezpečné a estetické. 
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Herna stacionáře 

 
         

Dětský domov 

 Dětský domov, včetně oddělení ošetřovatelské a paliativní péče, se nachází 
ve třetím nadzemním podlaží a je koncipován do dvou samostatných bytů 
rodinného typu a jednoho samostatného pokoje. 

 Přístrojové vybavení zahrnuje: ambuvak        1x 
oxygenátory      4x 
odsávačky        3x 
pulsní oxymetry       4x 
nebulizátory/inhalátory     2x  
enterální pumpy     2x 
glukometr       1x 
tonometry        2x 
QuikRead Go (CRP, Hb tester)   1x 
elektrický zvedák       1x 
vyhřívané podložky       3x 
monitor životních funkcí                 1x 
koupací lůžko     1x 
 
 

 Oddělení edukací je situováno ve čtvrtém nadzemním podlaží. Rodiče mají 
k dispozici samostatné pokoje vybavené nábytkem a předměty denní potřeby. 
K dispozici mají společné sociální zařízení se sprchou, vanou a přebalovacím 
pultem. Jídlo si připravují samostatně v kuchyňce s jídelním koutem.  

 
Kuchyň a jídelní kout edukačního oddělení         Pokoj rodičů na edukačním pobytu  
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       Pokoj dětského domova           Pokoj oddělení zvýšené ošetřovatelské péče 

 
 

Dětský pokoj pro respitní péči 

 
 

Úsek odborných ambulancí    

 Odborné ambulance jsou soustředěny ve vedlejší budově na ulici Nákladní 31 
v druhém nadzemním podlaží.  

 Pracoviště má samostatný vchod pro ambulantní pacienty (vchod ze dvora) 
a samostatný vchod pro děti a pracovníky rehabilitačního stacionáře 
a dětského domova  (průchod v druhém nadzemním podlaží přes stacionář).  

 Vedle odborných ambulancí je k dispozici čekárna a místnost pro rodiče, kde si 
mohou své děti po cvičení nakrmit a přebalit.  

 Kočárky si mohou rodiče ponechat v průjezdu vchodu. 
 

Pracovna fyzioterapeuta 
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Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

 Zařízení je koncipováno jako dva samostatné byty (na jednom bytě mohou být 
max. čtyři děti, tento počet je možné překročit jedině v případě pobytu 
sourozenců). 

 Byty se nachází ve vedlejší budově (mimo sídlo organizace), mají samostatný 
vchod, jsou na různých patrech (v prvním a třetím nadzemním podlaží). 

 Každý byt je zařízen tak, aby co nejvíce odpovídal domácímu rodinnému 
prostředí – kuchyň s obývacím pokojem, koupelna s WC, dětské pokoje. 

 Děti zde mají k dispozici plné vybavení pro trávení volného času, relaxaci 
a odpočinek. 

 Jednotlivé byty jsou vkusně zařízeny s citem pro bezpečnost a pohodlí dětí.  

 Přilehlá zahrada nabízí mnohé atraktivní herní prvky. 
 

                       Obývací pokoj                                            Dětský pokoj  

 
 

Herní prvky na zahradě
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1.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 
Poskytování jednotlivých služeb a sociálně-právní ochrany vychází z udělených 
oprávnění. 
  
Oddělení rehabilitačního stacionáře    

 Kapacita oddělení je 29 dětí. 

 Děti jsou přijímány na základě doporučení odborných lékařů. 

 Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme individuální 
zdravotní, výchovnou a vzdělávací péči, individuální klinickou logopedickou 
péči, rehabilitační péči, relaxační a terapeutické činnosti, terapie snoezelenem, 
canisterapii, hippoterapii, pobyty v solné jeskyni a jiné. 

 V průběhu pobytu je dětem zajištěno také předškolní vzdělávání ve spolupráci 
se základní školou a mateřskou školou při zdravotnickém zařízení v Opavě, a to 
ve třech třídách, vždy pro max. 8 dětí.  

 V ostatních dvou třídách jsou vždy 4 děti ve věku od 2 do 4 let, kterým výchovný 
program zajišťuje pedagog zařízení. 

 Svými službami vytváří rehabilitační stacionář pro klienty prostředí umožňující 
více se zaměřit na jejich jednotlivé potřeby a jejich psychomotorický vývoj.  

 Kromě pedagogických pracovníků je zapojen také klinický logoped, který úzce 
spolupracuje s logopedickým asistentem, a fyzioterapeuté.  

 
Dětský domov 

 Kapacita čítá 10 míst.   

 V nepřetržitém provozu je poskytována komplexní péče dětem se zdravotní 
a zdravotně-sociální indikací k pobytu.  

 Napodobujeme rodinný typ péče ve dvou „bytových jednotkách“ po čtyřech 
dětech. 

 Další jeden pokoj slouží pro respitní pobyty s kapacitou dvě děti. 
 

 V rámci odlehčovacích služeb nabízíme rodičům respitní pobyty pro děti 
chronicky nemocné, kterým poskytujeme odbornou ošetřovatelskou, zdravotní 
a výchovnou péči. 

 Umožňujeme návštěvy rodičů a osob blízkých dítěti kdykoliv po domluvě. 

 K dispozici mají samostatný pokoj zaručující komfort a soukromí, včetně 
sociálního zázemí a kuchyňky. 

 Rodičům a osobám blízkým poskytujeme sociálně-právní poradenství. 
 

 V rámci dětského domova funguje na samostatném úseku „pracoviště edukací“, 
kdy důvodem edukačního pobytu, zpravidla matek s dítětem, je zácvik v péči 
o dítě a posílení rodičovských kompetencí (často se jedná o kombinaci 
zdravotně-sociálních důvodů, přičemž pobytem je předcházeno odebrání dítěte 
z rodiny). 
 

 Dětské sestry z pracoviště dětského domova mohou také poskytovat výkony 
domácí zdravotní péče, odbornost 925.  
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Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

 Kapacita zařízení je stanovena pro 8 dětí.  

 Dítě ve věku 0 až 18 let je možno přijmout kdykoli během dne (24 hodin). 

 Zařízení poskytuje nepřetržitě ochranu a pomoc dětem, které se ocitly 
bez jakékoliv péče nebo jsou-li jejich životy nebo příznivý vývoj vážně ohroženy. 
Dále jde o děti bez péče přiměřené jejich věku, děti tělesně nebo duševně 
týrané nebo zneužívané, děti, které se ocitly v prostředí nebo situaci, kdy jsou 
závažným způsobem ohrožena jejich základní práva.  

 Ochrana a pomoc takovýmto dětem spočívá v uspokojování základních 
životních potřeb, v zajištění zdravotních služeb, psychologické nebo jiné nutné 
péče. Komplexní péče je dětem poskytována jen po nejnutnější dobu a délka 
pobytu dítěte v zařízení je časově omezena dle iniciačního podkladu 
pro umístění.  

 Zařízení poskytuje poradenství dítěti, rodině, osobám odpovědným za výchovu 
dítěte, spolupracuje s rodinou dítěte a poskytuje této rodině pomoc 
při vyřizování a zajišťování záležitostí dítěte a při nácviku a upevňování 
rodičovských kompetencí. 

 
 
Úsek odborných ambulancí    
Logopedická péče je poskytována klientům dětského centra a také veřejnosti. 
Zařízení má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami a také je možné si některé 
úkony hradit jako samoplátce. V rámci péče o klienty nabízíme pomoc s těmito 
obtížemi: 

 Vývojová nemluvnost – souvisí s vývojem řeči (opožděný vývoj řeči, vývojová 
dysfázie). 

 Získaná orgánová nemluvnost – podmíněno získaným nebo organickým 
poškozením nebo onemocněním mozku (afázie, syndrom demence a poruch 
komunikace). 

 Získaná psychogenní nemluvnost – nepřítomnost nebo ztráta řeči, která není 
podmíněna organickým poškozením CNS. 

 Narušení zvuku řeči – vyskytuje se při vrozených anomáliích orofaciálního 
systému (huhňavost, palatolálie). 

 Narušení fluence řeči – koktavost, breptavost. 

 Narušení článkování řeči – dyslalie, dysartrie. 

 Narušení grafické stránky řeči – specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, 
dysortografie). 

 Symptomatické poruchy řeči – narušená komunikační schopnost jako součást 
jiného dominujícího postižení (zrakového, sluchového, mentálního, duševního). 

 Poruchy hlasu – afonie, dysfonie. 

 Kombinované vady a poruchy řeči. 

Prodloužením ordinační doby do odpoledních hodin se snažíme vycházet vstříc 
doprovodu klientů. 
 
V rámci spolupráce s Univerzitou Palackého v Olomouci nabízíme v naší ambulanci 
také stáže a praxe studentům programu Speciální pedagogika. 
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Ambulantní provoz rehabilitace zaznamenává stabilně velký zájem o poskytnutí 
služeb rehabilitačního lékaře. Jsou zde odesílány děti praktickými i odbornými lékaři 
k časné rehabilitaci kojenců. Pro tuto ambulanci máme nasmlouvány všechny 
zdravotní pojišťovny. Pracují zde dvě fyzioterapeutky s odbornou atestací, které 
využívají převážně Vojtovu reflexní lokomoci a Bobath koncept. Pracovnice se věnují 
i dětem dětské centra. 
 

Vytížení ambulancí v roce 2021: 

Odbornost 
Poprvé ošetření 

pacienti 
Celkem ošetřených 

pacientů 
Počet provedených 

výkonů 

903 logoped 43 166 1.868 

902 fyzioterapie 245 341 4.065 

201 RHB lékař 238 279 362 

 

Přestože v roce 2021 pokračovala epidemie nemoci Covid-19, naše ambulance 
za přísných hygienických podmínek poskytovaly péči ve stejném rozsahu. V některých 
případech probíhaly také on-line konzultace. 
 
 

1.3 VYUŽITÍ KAPACITY  
1.3.1 Schválená kapacita zařízení pro rok 2021 
Rehabilitační stacionář     29 (od 01. 09. 2021)  
Dětský domov      10 
Edukační pobyty - doprovod      5  
Edukační pobyty - děti          8   
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc    8  
 
 

1.3.2 Celkový přehled přijatých a propuštěných klientů 
V roce 2021 jsme na pracoviště v Opavě přijali celkem 76 dětí a k edukačnímu pobytu 
15 matek, přičemž cílem bylo podpořit je v kompetencích péče o dítě.  
 

Pracoviště 
Opava 

Přijato Propuštěno 
Typ propuštění: 

Rodina PP DD DOZP 

DD 1 5 2 1 1 1 

DD respitní pobyt 
14  

(71 pobytů) 
14 14 --- --- --- 

DD edukace (děti) 16 13 12 1 --- --- 

DD edukace 
doprovod (rodič) 

15 13 13 --- --- --- 

Stacionář 13 9 9 --- --- --- 

ZDVOP 32 27 22 4 1 --- 

Celkem dětí  76 68 59 6 2 1 
 

PP   - pěstounská péče 
DD   - dětský domov 
DOZP  - domov pro osoby se zdravotním postižením 
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Údaje za stacionář jsou uvedeny ke konci školního roku, kdy k 31. srpnu 2021 bylo 
propuštěno 9 dětí k dalšímu vzdělávání na speciálních školách a  k 1. září 2021 bylo 
nově přijato 13 dětí na doporučení odborných lékařů. Všechny třídy stacionáře byly 
k 31. prosinci 2021 plně obsazeny. 
 
Přehled podkladů k přijetí: 
Do dětského domova bylo přijato jedno dítě na základě usnesení o vydání 
předběžného opatření.  
 
Respitních pobytů využilo celkově 14 dětí, přičemž dohromady proběhlo 71 
respitních pobytů. Všechny respitní pobyty byly uskutečněny na základě dohody 
se zákonným zástupcem.  
 
Edukačních pobytů se na základě dohody účastnilo 15 rodičů, přičemž péče byla 
zajišťována o celkem 16 dětí.  
 
V rámci zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc bylo osm dětí přijato 
na základě rozhodnutí soudu o předběžném opatření, čtyři děti přišly do zařízení 
na vlastní žádost, dalších jedenáct dětí zde bylo umístěno po dohodě se zákonným 
zástupcem/osobou odpovědnou za výchovu a devět dětí jsme přijali na žádost 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností.  
 
Z kapacitních důvodů jsme do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc museli 
odmítnout přijetí 31 dětí, přičemž vždy zařízením byla poskytnuta podpora 
při zprostředkování náhradního řešení.    
 
1.3.3 Obložnost v uplynulém roce  
Dětský domov       38,49% 
Edukace (děti + doprovod)     49,63% 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc  81,20% 
   
1.3.4 Počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2021   
S ohledem na charakter poskytovaných služeb zařízení nevede seznam zájemců 
o služby. V případě, že pro naplněnou kapacitu nelze klienta přijmout, musí být 
zdravotní či sociální situace řešena jiným způsobem v zájmu naplnění sociálně-právní 
ochrany dítěte. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc si vede přehled 
odmítnutých přijetí, ke kterému vždy uvádí zdůvodnění.  
 
 
1.4 PERSONÁL 
Personální obsazení na jednotlivých úsecích zdravotních služeb a zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc odpovídá požadavkům legislativy a standardů.  
 

 Na úseku zdravotních služeb působí lékaři, odborní fyzioterapeuti, klinický 
logoped, všeobecné sestry, sestry se specializací dětská sestra, praktická 
sestra, ošetřovatelka, sanitářka, arteterapeut, speciální pedagog, sociální 
pracovník, pracovníci přímé péče.  

 V zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se na poskytování péče podílejí 
pracovníci přímé péče, sociální pracovník, koordinátor.  
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 Management a technicko-hospodářský provoz zajišťují ředitel, ekonom, 
finanční účetní, personalista, referent majetkové správy, administrativní 
a spisový pracovník, koordinační, projektový a programový pracovník a vedoucí 
jednotlivých úseků.   

 Ostatní personál doplňují kuchařky, pomocnice, prádelská a údržbáři.  
 

1.4.1 Kvalifikační struktura personálu za obě pracoviště 

  
Počet pracovníků 

celkem 
Počet pracovníků 

    Přímá péče         

Nejvyšší stupeň 
dosaženého 
vzdělání 

Celkem 
Pedagogičtí 
pracovníci 

Pracovníci v 
sociálních 
službách 

Zdravotničtí 
pracovníci 

THP Ostatní 

  

Přepočtený 
stav (PS) 
k 31. 12. 

2021 

% PS % PS % PS % PS % PS % 

Vysokoškolské 21,85 24,95 2,75 3,14 11,8 13,47 2,43 2,78 4,87 5,56 0 0 

Vyšší odborné  3 3,43 0 0 3 3,43 0 0 0 0 0 0 

Úplné střední 39,63 45,26 2 2,28 18,5 21,12 13,13 15 3 3,43 3 3,43 

Vyučen 23,04 26,31 0 0 2 2,28 3 3,43 0 0 18,04 20,6 

Základní 0,04 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0,04 0,05 

Celkový součet 87,56 100 4,75 5,42 35,3 40,3 18,56 21,21 7,87 8,99 21,08 24,08 
 

Průměrné procento pracovní neschopnosti        5,90 
 

 
1.5 PRÁCE S KVALITOU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB A VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI 

V ROCE 2021   
Oddělení rehabilitačního stacionáře   

 1x do měsíce zajišťuje vedoucí stacionáře intervizní setkání pracovníků, kteří 
se podílejí na výchovně-vzdělávacích, rehabilitačních a terapeutických 
činnostech pro děti. 

 Pokračujeme v rozšířené logopedické péči prostřednictvím pravidelných terapií 
s logopedickým asistentem pod dohledem klinického logopeda. Dětem je tak 
zajišťována ještě větší podpora rozvoje řeči, na které se také podílejí i zákonní 
zástupci. 

 Mezi oblíbené terapie patří hydroterapie, která je prováděna formou teplé vodní 
lázně nebo jako perličková koupel, která zajistí masáž na povrchu těla, zlepšuje 
dýchání a prokrvuje celé tělo. 

 Dále provádíme inhalace pomocí inhalátoru, jedná se  o preventivní inhalace 
Vincentkou. 
 
 



    

20 

 

Dětský domov 

 Denní režim dětí organizujeme tak, aby se jejich život u nás příliš nelišil 
od života dětí v rodinách.  

 Každé z dětí má individuální plán a svého patrona. 

 Během pobytu poskytujeme dětem individuální terapie (dotekovou terapii, 
aromaterapii, pohybovou stimulaci, rehabilitaci, logopedii, canisterapii, 
snoezelen). 

 I přes epidemiologická omezení probíhaly respitní pobyty, o které je mezi rodiči 
zájem. V loňském roce se nám dařilo uspokojit veškerou poptávku. Pro větší 
přehlednost vedeme respitní kalendář, jehož prostřednictvím získáváme 
přehled o celkovém počtu dnů a počtu dětí využívajících péči 
v jednotlivých měsících. 

 V roce 2021 jsme se zaměřili zejména na zkvalitnění poskytované zdravotní 
a ošetřovatelské péče, v dubnu jsme úspěšně akreditovali s Českou 
společností pro akreditaci ve zdravotnictví. 

 V září loňského roku jsme byli vyhlášení jako Absolutní vítěz projektu „Kvalitní 
a bezpečná organizace 2021“ v kategorii mimonemocniční péče. 

 Během celého roku 2021 probíhaly supervize zdravotnických pracovníků 
s Mgr. Nešutovou. 

 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

 Při přijetí dítěte je mu z pracovníků přímé péče vybrán patron, který jej provází 
celým pobytem a odpovídá za vypracování a vyhodnocování individuálního 
plánu.  

 1x měsíčně probíhá intervizní setkání pracovníků zařízení – patrona, sociálního 
pracovníka, koordinátora, psychoterapeuta, ředitele, vedoucího pobytových 
služeb, na kterém se předávají podstatné informace týkající se plánu 
poskytování sociálně-právní ochrany, individuálního plánu, spolupráce 
s rodinou i oddělením sociálně-právní ochrany dětí, vzdělávání a zdravotního 
stavu.  

 Pracovníci spolu komunikují denně a předávají si informace i mimo pravidelná 
intervizní setkávání.  

 V období pobytu dítěte v zařízení pracujeme s celým rodinným systémem 
a motivujeme účastníky k navázání zpřetrhaných vztahů. 

 Účastníme se případových a rodinných konferencí, zveme si odborníky 
k jednotlivým specifickým případům, objednáváme si kazuistické supervize.  

 Dovybavili jsme byty pomůckami na volnočasové aktivity pro pobyt uvnitř 
(deskové hry) a sportovními doplňky pro pobyt venku (brusle, koloběžky). 

 Pokračujeme v týmové supervizi pracovníků – Mgr. Jan Bernard – psycholog. 
 
 

Na pracovišti působí Rada kontinuálního zvyšování kvality, která zodpovídá 
za aktualizaci řízené dokumentace, realizaci interních auditů a sledování 
spokojenosti klientů, zaměstnanců a spolupracujících subjektů. 

 
Za účelem zajištění bezpečného prostředí pro klienty a zaměstnance probíhalo 
na všech pracovištích Dětského centra Čtyřlístek antigenní testování. Celkem bylo 
provedeno cca 1 500 testů.  
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1.6 SOCIÁLNÍ PODMÍNKY UŽIVATELŮ  
Oddělení rehabilitačního stacionáře   

 Celkový denní režim zahrnuje hry, spontánní a řízené výchovné činnosti, 
individuální terapie, rehabilitační péči, logopedickou péči, relaxační 
a tělovýchovné chvilky.  

 Výchovné a terapeutické cíle jsou konzultovány a vytvářeny ve spolupráci 
se všemi odborníky, kteří se podílejí na rozvoji dítěte. Jako doplňková terapie 
je dětem nabízena: hipoterapie, canisterapie, pobyt v solné jeskyni apod. 

 Výchovně vzdělávací činnost realizovaná v mateřské škole je koncipována 
s ohledem na individuální potřeby dětí. Vychází z Rámcového vzdělávacího 
programu pro předškolní vzdělávání a zahrnuje také vypracování a průběžné 
hodnocení individuálně-vzdělávacích plánů a systematickou přípravu na školu. 
Hodnocení dítěte probíhá 2x ročně. Péči zajišťují pracovníci základní školy 
a mateřské školy při zdravotnickém zařízení.  

 
      S bublinkou v tubusu                                             Canisterapie 

 
 
 

Aktivity dětí 
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Dětský domov 

 V bytě Tygříků pobývají zpravidla děti s nařízenou ústavní výchovou. Byt tvoří 
denní místnost vybavena kuchyňskou linkou, mikrovlnou troubou, ledničkou 
a myčkou. Děti zde stolují, mohou sledovat pohádky v televizi, nebo si malovat 
u stolu. Ve vedlejší místnosti je dětský pokoj vybavený sestavou nábytku 
a hračkami pro děti předškolního věku. Mezi oblíbené patří lego, ozvučené 
hračky, dětské nářadí, auta. Pokoj je vybaven kobercem, dětským lůžkem, 
psacím stolem, židlí. Největší pokoj v bytě slouží jako ložnice, jsou zde 
umístěny dvě ošetřovatelské polohovací postele, jedna dětská postel, velká 
šatní skříň, křeslo, policový systém s přihrádkami na osobní věci dětí. Součástí 
bytu je koupelna s vanou a sprchovým koutem, dětským WC, se dvěma 
dětskými a jedním velkým umývadlem.  

 Byt Sluníček má denní místnost, jejíž součástí je kuchyňský kout, 
kde pracovnice připravují dětem stravu. Koberec odděluje v místnosti prostor, 
který děti a pracovníci využívají k individuálním aktivitám. Denní místnost je 
propojena přepážkou se dvěma vedlejšími pokoji, které slouží jako ložnice. 
V jednom pokoji je jedno ošetřovatelské polohovací lůžko a jedna postýlka 
pro děti do jednoho roku, v komodě jsou uloženy osobní věci dětí, součástí 
pokoje je přebalovací stůl a vanička se sprchou. Vedlejší pokoj slouží jako 
ložnice, je zde jedno ošetřovatelské polohovací lůžko a jedna dětská postýlka 
pro děti do jednoho roku. Pokoj je vybaven kobercem. Pro osobní věci dětí je 
zde umístěna komoda a šatní skříň. K bytu Sluníček ještě patří jeden pokoj, 
který je vybaven dvěma ošetřovatelskými polohovacími lůžky, přebalovacím 
stolem, kuchyňským koutem, vaničkou se sprchou. K pokoji náleží náhradní 
zdroj pro případ výpadku elektřiny.  

 Na oba byty přijímáme děti, které vyžadují zvýšenou ošetřovatelskou péči. 
Máme k dispozici zdravotní přístroje – (oxygenátor, odsávačku, pulsní oxymetr, 
enterální pumpu), které se dají využít na jakémkoliv pokoji. V poslední době 
zjišťujeme, že je o respitní pobyty větší zájem, než v minulých letech. 

 Dětské centrum má zahradu, kde se děti mohou věnovat pohybovým aktivitám, 
jezdit na koloběžce, skákat na trampolíně, házet si s míčem nebo si hrát 
na písku. Mezi oblíbené patří dětská houpačka a hry v altánu. K relaxaci 
a odpočinku mohou pracovníci s dětmi využit snoezelen. Děti s tetami chodí 
na vycházky, jezdí na výlety, navštěvují výstavy, věnují se sportovním aktivitám. 
Snažíme se děti zapojit do běžného života.  

 Od prvních okamžiků po celou dobu pobytu dítěte v zařízení dominuje snaha 
o dobře založenou a plynulou individualizovanou péči. Činnosti vycházejí 
z individuálního a ošetřovatelského plánu dítěte tvořeného multidisciplinárním 
týmem. 

 Rodina má možnost dítě navštěvovat dle individuální dohody.  

 Dle domluvy s terapeutem je dětem se specifickými potřebami nastavena 
zpravidla 2x v týdnu terapie (zraková terapie, muzikoterapie, senzomotorická 
terapie apod.). Metodu terapie zvolí terapeut s ohledem na momentální citové 
a psychické rozpoložení dítěte. 
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Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

 Organizujeme denní režim tak, aby se život dětí u nás nelišil od života dětí 
v rodinách: děti se podle věku např. podílí na úklidu domácnosti, nákupech, 
vaření, navštěvují divadelní představení a kina, chodí do běžných školek a škol, 
chodí na výlety do přírody, jezdí na pobyty, mají možnost vybrat si zájmový 
kroužek, jet na tábor, starší děti jsou motivovány k brigádám. 

 Na každém bytě je dětem k dispozici běžné vybavení, je zde přístup k Wi-Fi. 

 Návštěvy rodičům a osobám blízkým dítěte jsou umožněny denně – běžně 
v době mezi 8 až 18 hodinou, mohou probíhat mimo zařízení nebo v návštěvní 
místnosti dětského centra, po domluvě je možné dítě navštívit i mimo uvedený 
čas.  

 V roce 2021 se děti účastnily prodlouženého čtyřdenního pobytu na chatě Bílá 
v Beskydech, opakovaných návštěv aquaparku v Bruntále a Kravařích, 
prohlídek zámků po celé ČR, návštěvy technického muzea Dolní Vítkovice, 
návštěvy Cinestaru, výletů do ZOO, prohlídek různých výstav a sportovně 
rekreačních aktivit, např. bowlingu. 

 V roce 2021 byl do zařízení přijat chlapec s diagnózou Diabetes mellitus. Také 
on se měl možnost účastnit Letního edukačního tábora v Beskydech, který se 
konal pod dohledem zkušených lékařů. Chlapec přijel velmi spokojený, plný 
dojmů, během pobytu si získal nové kamarády.  

 V průběhu roku reagujeme na roční období, svátky a tradice, kdy např. 
pořádáme lampiónový průvod, zdobíme dýně, slavíme Velikonoce a Vánoce, 
pečeme cukroví, chystáme Mikulášskou nadílku, maškarní karneval, zahradní 
slavnosti na počest zahájení prázdnin a školního roku, tvoříme zvířátka 
z přírodních materiálů a mnohé další.  

 
1.7 STAVEBNĚ – TECHNICKÝ STAV OBJEKTU  

 Dětské centrum Čtyřlístek na pracovišti v Opavě je umístěno v centru města, 
nedaleko městské radnice a důležitých křižovatek ulic Nákladní a Pekařská. 

 Budovy, v nichž sídlí, jsou rozděleny na dvě základní velké části (objekty A a B), 
které částečně odděluje vjezd do vnitřních prostor na parkoviště pro klienty 
a služební automobily. Vnitřní část objektu tvoří nejen parkoviště, ale i plotem 
oddělená zahrada pro aktivity dětí. Součástí zahrady je množství zeleně, ale 
také zahradní altán a dětské hrací prvky. V okolí zahrady jsou pak umístěny 
dřevěné buňky pro uskladnění zahradních potřeb a kočárkárna. Podél 
parkoviště je ve zděné části budovy objektu B dílna údržby, prádelna a jídelna. 
Na protější straně v objektu C je umístěna kancelář (úprava místnosti byla 
realizována v roce 2020), dětská hrací edukační místnost, sklady a v prvním 
nadzemním podlaží i tělocvična pro děti. 

 V objektu A je kotelna a šatny zaměstnanců v prvním podzemním podlaží, 
v prvním nadzemním podlaží je kuchyně a kanceláře technicko-hospodářských 
pracovníků, v druhém nadzemním podlaží je stacionář. Třetí nadzemní podlaží 
je pro dětský domov a v posledním patře (čtvrté nadzemní podlaží) jsou pokoje 
a místnosti pro edukace.  

 Objekt B slouží převážně pro byty zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
(v prvním a třetím nadzemním podlaží). V prvním podzemním podlaží jsou 
sklepy, druhé nadzemní podlaží slouží ambulancím a v nejvyšším patře (čtvrté 
nadzemní podlaží) je zasedací místnost spolu se serverovnou. 
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 Objekt je celkově v dobrém udržovaném technickém stavu. Je zapotřebí 
renovace fasády. 

 Malování vnitřních prostor probíhalo v souladu s požadavky.  

 V budově A je bezbariérový výtah. Dostavba druhého výtahu pro tělesně 
postižené je plánována k budově B. 

 Objekty jsou pod neustálým dozorem kamerového systému a jsou napojeny 
na elektronické požární zabezpečení, kdy uvnitř jsou tlačítka na přivolání 
pomoci pro případ tísně. Vchod do budovy je zabezpečen na klíč a elektronický 
čip. 

 Objekt je vytápěn plynem, což zajištují tři plynové kotle Viessmann o celkovém 
výkonu 294 kW. Teplo je posíláno a přeprodáváno i do sousedního domu. 

 
 
1.8 STĚŽEJNÍ CÍLE STANOVENÉ K REALIZACI V ROCE 2022 A VIZE 

DO DALŠÍCH LET  

 Pracoviště Dětského centra Čtyřlístek bude své další cíle rozvíjet pod vedením 
organizace Zámek Dolní Životice. 

 Cílem je nadále poskytovat komplexní služby rodinám s dětmi a rozvíjet služby 
s ohledem na potřeby daného regionu. 
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PRACOVIŠTĚ HAVÍŘOV 
 
 
2.1 POPIS ZAŘÍZENÍ 
Objekt Dětského centra Čtyřlístek na ulici Hornická 900/8, Havířov-Prostřední Suchá 
je třípodlažní. Má několik samostatných vstupů (hlavní vchod, boční vstupy 
na oddělení a do suterénu). Všechny vstupy jsou opatřeny schody a zařízení tak není 
bezbariérové. K dispozici je schodolez, který umožňuje pohyb po budově imobilním 
osobám. 
 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

 Nachází se na prvním a druhém nadzemním podlaží a je koncipováno do tří 
samostatných bytových jednotek.  

 Každá z bytových jednotek je určena výhradně pro čtyři děti, přičemž v případě 
sourozenecké skupiny může dojít k navýšení počtu.  

 Jednotlivé byty jsou zařízeny tak, aby co nejvíce odpovídaly domácímu 
rodinnému prostředí – kuchyň s jídelním koutem, obývací pokoj, koupelna 
s WC, dětské pokoje. 

 Děti zde mají k dispozici plné vybavení pro trávení volného času, relaxaci 
a odpočinek. 

 Jednotlivé byty jsou vkusně zařízeny s citem pro bezpečnost a pohodlí dětí.  

 Přilehlá zahrada nabízí mnohé atraktivní herní prvky a dostatek prostoru 
pro sportovní činnosti (jízda na kole, hřiště pro košíkovou, pingpongový stůl). 

 V suterénu jsou situovány provozní místnosti (výměníková stanice, dílna 
údržbáře, prádelna, kuchyně, kanceláře, šatny a skladovací prostory). 

 Na každém z dalších podlaží jsou rovněž kanceláře, a to pracovníků přímé 
péče, sociálních pracovníků a vedoucí pracoviště. 

 
 
2.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 
Poskytování sociálně-právní ochrany vychází z udělených oprávnění. 
  
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

 Kapacita zařízení je stanovena pro 12 dětí.  

 Dítě ve věku 0 až 18 let je možno přijmout kdykoli během dne (24 hodin). 

 Zařízení poskytuje nepřetržitě ochranu a pomoc dětem, které se ocitly 
bez jakékoliv péče nebo jsou-li jejich životy nebo příznivý vývoj vážně ohroženy. 
Dále jde o děti bez péče přiměřené jejich věku, děti tělesně nebo duševně 
týrané nebo zneužívané, děti, které se ocitly v prostředí nebo situaci, kdy jsou 
závažným způsobem ohrožena jejich základní práva.  

 Ochrana a pomoc takovýmto dětem spočívá v uspokojování základních 
životních potřeb, v zajištění zdravotních služeb, psychologické nebo jiné nutné 
péče. Komplexní péče je dětem poskytována jen po nejnutnější dobu a délka 
pobytu dítěte v zařízení je časově omezena dle iniciačního podkladu 
pro umístění.  

 Zařízení poskytuje poradenství dítěti, rodině, osobám odpovědným za výchovu 
dítěte, spolupracuje s rodinou dítěte a poskytuje této rodině pomoc 
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při vyřizování a zajišťování záležitostí dítěte a při nácviku a upevňování 
rodičovských kompetencí. 

 Pracovnice přímé péče/interventka se věnuje jednak dětem při individuální práci 
a dále poskytuje podporu rodičům či osobám dítěti blízkým při řešení složité 
sociální a rodinné situace, která vedla k umístění dítěte.  

 
 

Obývací pokoj 

 
 

Dětské pokoje 

 
2.3 VYUŽITÍ KAPACITY  
2.3.1 Schválená kapacita zařízení pro rok 2021 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc  12 klientů  
 
 
2.3.2 Celkový přehled přijatých a propuštěných klientů 

Pracoviště 
Havířov 

Přijato Propuštěno 
Typ propuštění: 

Rodina PPPD ZDVOP DD DOZP DDÚ SVP 

ZDVOP 54 56 21 2 8 12 1 9 3 
Pozn.: V rámci položky „rodina“ jsou započteny rovněž děti, které před přijetím do zařízení pobývaly dlouhodobě v pěstounské 
péči a po propuštění se do této rodiny vrátily, a dále jsou zde uvedeny i děti, které byly svěřeny do péče svých příbuzných, kteří 
se stali pěstouny těchto dětí.  

  



    

27 

 

PPPD - pěstounská péče na přechodnou dobu 
ZDVOP - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
DD  - dětský domov 
DOZP  - domov pro osoby se zdravotním postižením 
DDÚ - dětský diagnostický ústav  
SVP - středisko výchovné péče 

 
Přehled podkladů k přijetí: 
11 dětí bylo přijato na základě rozhodnutí soudu o předběžném opatření, 17 dětí přišlo 
do zařízení na vlastní žádost, dalších 8 dětí zde bylo umístěno po dohodě se 
zákonným zástupcem/osobou odpovědnou za výchovu a 18 dětí jsme přijali na žádost 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Z celkového počtu přijatých dětí jich 11 
bylo nezletilými cizinci bez doprovodu.  
 
Celkem 17 dětí nemohlo být přijato do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 
přičemž vždy zařízením byla poskytnuta podpora při zprostředkování náhradního 
řešení. Důvody odmítnutí přijetí byly následující: 1x nebyl pobyt dítěte uskutečněn, 
jelikož se zjistilo, že se jedná o již zletilého cizince, 9 dětí se nepřijalo z důvodu plné 
kapacity zařízení a 7 dětí nebylo přijato v době, kdy v zařízení byla nastavena 
karanténní a izolační opatření z rozhodnutí Krajské hygienické stanice 
Moravskoslezského kraje v důsledku výskytu onemocnění Covid-19 v zařízení.  
 
 
2.3.3 Obložnost v uplynulém roce  
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc  77,72% 
 
 
2.3.4 Počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2021  
S ohledem na charakter poskytovaných služeb zařízení nevede seznam zájemců 
o službu. V případě, že pro naplněnou kapacitu nelze klienta přijmout, musí být 
sociální situace řešena jiným způsobem v zájmu naplnění sociálně-právní ochrany 
dítěte. Zařízení si však vede přehled odmítnutých přijetí, ke kterému vždy uvádí 
zdůvodnění. 
 
 
2.4 PERSONÁL 
Personální obsazení zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc odpovídá 
požadavkům legislativy a standardů.  
 

 Na poskytování péče se podílejí pracovníci přímé péče, vychovatel, intervent, 
sociální pracovník a koordinátor.  

 Technicko-hospodářský a další provoz zajišťují fakturantka a pokladní, 
kuchařky, pomocnice, prádelská a údržbář.  
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2.5 PRÁCE S KVALITOU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB A VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI 
V ROCE 2021 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

 Každému dítěti je stanoven patron z řad pracovníků přímé péče, který jej 
provází celým pobytem a odpovídá za vypracování a vyhodnocování 
individuálního plánu jeho rozvoje.  

 1x měsíčně probíhá intervizní setkání pracovníků zařízení – patrona, sociálního 
pracovníka, interventa, koordinátora zdravotní péče, vychovatele, koordinátora 
volnočasových aktivit a vedoucí pracoviště.  

 Předmětem setkání je sdílení stěžejních informací o řešení situace dítěte 
a výsledkem je plánování dílčích úkolů pro poskytování sociálně-právní ochrany 
dítěti. 

 Intervizních setkání se účastní i dítě s ohledem na jeho věk a rozumovou 
vyspělost. 

 Setkání se může účastnit i rodič dítěte, zejména pokud je potřeba předat mnohé 
informace před propuštěním dítěte a poskytnout rodiči podporu při převzetí 
dítěte. 

 Účastníme se případových a rodinných konferencí, spolupracujeme s celým 
rodinným systémem.  

 Dovybavili jsme byty pomůckami a předměty pro volnočasové aktivity vevnitř 
(společenské hry, knihy) a sportovními doplňky pro pobyt venku (kola, ochranné 
přilby apod.). 

 Během roku jsme vymalovali oddělení. 

 Pokračujeme v týmové supervizi pracovníků – Mgr. Irena Smékalová – 
psycholog. 

 V průběhu roku byla opakovaně zajišťována ochrana a pomoc nezletilým 
cizincům pohybujícím se na území ČR bez doprovodu.  

 
Na pracovišti působí Rada kontinuálního zvyšování kvality, která zodpovídá 
za aktualizaci řízené dokumentace, realizaci interních auditů a sledování spokojenosti 
klientů, zaměstnanců a spolupracujících subjektů. 
 
 
2.6 SOCIÁLNÍ PODMÍNKY UŽIVATELŮ  
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

 Přijaté děti pobývají na jednom ze tří bytů napodobujících klasickou domácnost 
– prostorové uspořádání, vybavení, přístup k Wi-Fi. 

 Během dne respektujeme denní režim a rituály běžné v rodinách. 

 Dětem je v průběhu pobytu zpravidla zajištěna docházka do jejich kmenových 
škol a školek, aby se zmírnily dopady změn, které aktuálně přijetím do zařízení 
prožívají.  

 Návštěvy rodičům, osobám blízkým dítěti, vrstevníkům jsou umožněny denně – 
běžně v době mezi 8 až 18 hodinou. Mohou probíhat v návštěvní místnosti, 
na zahradě, či mimo zařízení formou vycházky. Po domluvě je možné dítě 
navštívit i mimo uvedený čas.  

 V průběhu celého roku probíhaly za dodržení epidemiologických opatření 
návštěvy dětí v zařízení, příp. i v domácím prostředí žadatelů o návštěvu. 
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 Během roku organizujeme pro děti výlety a různé volnočasové aktivity, např. 
opékání párků, návštěvy knihovny, kin, zámků, okolních měst a rekreačních 
středisek – děti se na výlety mimo jiné přepravují i meziměstskou hromadnou 
dopravou, abychom jim zprostředkovali co nejpřirozenější kontakt s okolním 
prostředím.  

 Po celou dobu karanténních opatření jsme dbali na pestrost zájmových aktivit 
pro děti a účelné využití jejich volného času – např. relaxace a sportování 
na rozlehlé zahradě (sprchy, ovocná a bylinková zahrádka, basketball, ping-
pong, jízda na kole, kolečkových bruslích, skateboardu apod.).  

 Ve svých bytech si děti připravovaly palačinky, toasty, bramborové placky, 
tortilly, sladká občerstvení a ovocné dorty.  

 

 

Ukázka z práce dětí s interventem 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Den s hasiči  
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2.7 STAVEBNĚ – TECHNICKÝ STAV OBJEKTU  

 Stávající prostorové uspořádání neumožňuje oddělení ambulantní části 
(kanceláře pracovníků) od pobytové. Současný technický stav budovy 
neodpovídá provozním potřebám a je v havarijním stavu (zatékající střecha, 
nefunkční terasy, oprýskaná fasáda, nedostatečné odvedení vlhkosti 
v suterénu, stará netěsnící okna). Budova byla původně využívána jako 
celotýdenní jesle.  

 Byty mají své vstupy uvnitř budovy, přičemž děti do bytů prochází okolo 
kanceláří - výhledově jsou nutné stavební úpravy za účelem eliminace 
ústavních prvků. 

 Již v roce 2021 byla vypracována objemová studie s názvem „Revitalizace 
objektu DC Čtyřlístek, pracoviště Havířov“, která nabízí výhled na výstavbu 
moderní, funkční a ekologické budovy. 

 
2.8 STĚŽEJNÍ CÍLE STANOVENÉ K REALIZACI V ROCE 2022 A VIZE 

DO DALŠÍCH LET  

 Pracoviště Havířov již bude od 01. 01. 2022 působit samostatně jako Dětské 
centrum Pluto, p.o.  
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EKONOMICKÉ ÚDAJE 

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2021 (tis. Kč) 
 

Náklady Výnosy Výsledek hospodaření 

Hlavní činnost 63 939,96 64 058,28 118,32 

Doplňková činnost 122,37 180,46 58,09 

Celkem 64 062,33 64 238,74 176,41 

 

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) 

Výsledek hospodaření 
za rok 2021 

Z toho 

převod do rezervního fondu převod do fondu odměn 

176 405,88 176 405,88 0,00 

 

Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb k 31. 12. 2021 
(tis. Kč) 

Druh sociálních služeb Náklady Výnosy 
Výsledek hospodaření 

Dětský domov do 3 let,respit,edukace  22 312,68 22 292,84              -19,84 

ZDVOP 31 087,31 31 077,79 -9,52 

Rehabilitační stacionář 7 138,63 7 130,68 -7,96 

 Ambulance fyzioterapeut., logopedie 3 401,33 3 556,97 155,64 

Celkem 63 939,96 64 058,28 118,32 
 

 

Závazné ukazatele na r. 2021 (Kč)*  
Závazný ukazatel na rok 2021 ** Výše (Kč) 

Příspěvek na provoz ÚZ 0  51 664 000,00 

Příspěvek na provoz ÚZ 205 700 000,00 

Příspěvek na ZDVOP ÚZ 13307 – státní příspěvek 
na ZDVOP 

3 587 200,00 

Dotační řízení na ZDVOP ÚZ 13307 – dofinancování 

nezbytných výdajů spojených s činností ZDVOP 
1 513 116,00 

Dotační řízení MZ ÚZ 35025 – mimořádné finanční 

ohodnocení zaměstnanců lůžkové péče v souvislosti 
s epidemií COVID-19 

2 152 049,00 

Neinvestiční dotace – pořízení vícemístných vozidel pro 
převoz uživatelů 

1 350 000,00 

28 % podíl mimotarifních složek platu (doplňte skut. %) 22,4 % 

Výsledek hospodaření  118,32 
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Hospodaření s peněžními fondy  

Název fondu 
Stav (v tis. Kč) 

k 1. 1. 2021 k 31. 12. 2021 

Fond investic 1 858,58 2 120,39 

FKSP 152,63 286,11 

Rezervní fond 3 324,02 3 567,56 

Fond odměn 339,90 339,90 

 

Významné dary, sponzorství (tis. Kč) 

Druh/účel Celkem 
Finanční Věcný Finanční Věcný 

Rezervní fond Fond investic 

Finanční / podpora činnosti 
Dětského centra 

20,00 20,00 0,00   

Finanční / pro potřeby dětí 
pracoviště Havířov 

20,00 20,00 0,00   

Finanční / letní pobyt dětí 8,00 8,00 0,00   

Finanční / bublinkový válec 30,00 30,00 0,00   

Finanční / potřeby dětí 

Dětského centra  
4,00 4,00 0,00   

Finanční / kočárek, 

vzdělávací hry, výtvarné 
potřeby pracoviště Havířov 

15,00 15,00 0,00   

Finanční / didaktické 

pomůcky rehabilitační 
stacionář 

25,00 25,00 0,00   

Finanční / sportovní aktivity 

pracoviště Opava 
10,00 10,00 0,00   

Finanční / potřeby dětí 
pracoviště Havířov 

7,00 7,00 0,00   

Finanční / potřeby dětí  11,50 11,50 0,00   

Finanční / zdravotní 
materiál 

5,00 5,00 0,00   

Drogérie, zdravotnický 
materiál 

8,12 0,00 8,12   

Dětské pleny  3,5 0,00 3,5   

Stavebnice dětské 4,74 0,00 4,74   

Respirátory dětské 53,78 0,00 53,78   

Stan  4,80 0,00 4,80   



    

33 

 

Dětská sada pro rozvoj 10,29 0,00 10,29   

Celkem 240,73 155,50 85,23   

 
Investiční akce realizované v roce 2021 (tis. Kč) 

Název akce 

Zdroje  

celkem vlastní zřizovatel dary 

jiné 

částka 
druh 

zdroje 

Konvektomat pracoviště 
Opava 

 

138,99 138,99 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kondenzační digestoř 
pracoviště Opava  

60,21 60,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

Posilovací stroj pro klienty 

pracoviště Havířov 
43,25 0,00 0,00 43,25 0,00 0,00 

Přepěťová ochrana 

pracoviště Havířov  
66,45 66,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pořízení automobilu Ford 

transit pracoviště Havířov 
956,35 281,35 675,00 0,00 0,00 0,00 

Kondenzační digestoř 

pracoviště Opava   
61,95 61,95 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pořízení automobilu Ford 

transit pracoviště Opava 
956,35 281,35 675,00 0,00 0,00 0,00 

Celkem 2 283,55 890,30 1 350,00 0,00 0,00 0,00 

 

Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržba v roce 2021 
(tis. Kč)  

Druh/účel 

Zdroje  

celkem vlastní zřizovatel dary 

jiné 

částka 
druh 

zdroje 

Oprava komínu a střechy 58,20 58,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkem 58,20 58,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč) 

Pojistná událost Celková výše škody 
Výše náhrady                        

od pojišťovny 

Poškození DDHM vlivem elektrického přepětí 
pracoviště Havířov 

31,00 31,00 

Poškození vozidla zaměstnancem pracoviště 

Havířov, škoda vyčíslena odborným odhadem 
99,00 98,00 

Celkem 130,00 129,00 
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Čerpání účelových dotací v r. 2021(tis. Kč) 

Poskytovatel účelové dotace 
Účetní 

znak 

Poskytnutá 

dotace 
Použito 

Vratka 

dotace 
 

MZ ČR 35025 2 152,05 2 152,05 0,00  

MPSV ČR 13307 1 513,12 1 513,12 0,00  

Celkem  3 665,17 3 665,17 0,00  

 

 

KONTROLY 
A) Vnitřní kontroly a auditní činnost 
Na obou pracovištích probíhaly vnitřní kontroly a auditní činnost v souladu 
se směrnicemi S18 Vnitřní účetní směrnice a S15 Auditní a kontrolní činnost v DC 
a Auditním a kontrolním plánem 2021, který definuje sledované oblasti a určuje 
pověřené vedoucí pracovníky.   
 
Z každého šetření byl učiněn písemný záznam. Výsledná zjištění z auditů byla využita 
k posílení kvality (zapracování změn, zdokonalení postupů). Nedostatky zjištěné 
kontrolní činností byly obratem řešeny a zaměstnanci byli vyzváni k nápravě. 
 
B) Externí kontroly  
Dne 12. dubna 2021 proběhlo Hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních 
služeb Českou společností pro akreditaci ve zdravotnictví. Zařízení obdrželo „Certifikát  
kvality a bezpečí“ s platností do roku 2024. I nadále je nezbytné pracovat 
na dodržování sledovaných standardů a ukazatelů kvality poskytované péče.   
 
Dne 01. června 2021 proběhla kontrola Krajskou hygienickou stanicí 
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, pracoviště Opava, zaměřená na plnění 
povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., a vyhlášce č. 537/2006 Sb., 
o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů. Údaje řádně 
vedeny. 
 
Dne 23. července 2021 proběhla kontrola Krajskou hygienickou stanicí 
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, pracoviště Opava, zaměřená na plnění 
povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., vyhlášce č. 306/2012 Sb., 
o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických 
požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění 
pozdějších předpisů. Bez závad.  
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VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU DLE ZÁKONA Č. 435/2004 SB., 
O ZAMĚSTNANOSTI, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (§ 81) 

 
Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců celkem  88,92 osob 
Povinný podíl  3,55 osob 
Plnění podílu - zaměstnáním u zaměstnavatele  4,89 osob 
Plnění podílu – odebráním výrobků a služeb  0,00 osob 
Odvod do státního rozpočtu za  0,00 osob 
Výše odvodu do státního rozpočtu  0,00 Kč 
 
Povinný podíl za rok 2021 je splněn přímým zaměstnáváním zdravotně 
znevýhodněných osob.  
 
 
POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM 
PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 
 

a) počet podaných žádostí o informace        0 
b) počet odvolání proti rozhodnutí          0 
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu      0 
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona     0 
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona     0 

 
 
V souladu s uvedeným zákonem bude Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové 
organizace za rok 2021 zveřejněna na https://zamekdolnizivotice.cz/o-nas/zprava-o-
cinnosti/ k 31. březnu 2021. 
 
Zaměstnanci budou seznámeni se zprávou na provozní schůzi, která se uskuteční 
na pracovišti Dětského centra Čtyřlístek v Opavě v termínu do 30. dubna 2022. 
Následně budou mít přístup k výroční zprávě z počítače na svém pracovišti 
nebo v kanceláři vedoucího pracovníka, kde bude výroční zpráva v tištěné podobě.  
 

 

Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace  

jméno: Mgr. Simona Šostá Skovajsová 

- textová část 

Edita Mašková 

- ekonomická část 

datum: 18. 03. 2022 18. 03. 2022 

telefon: 553 621 548 

e-mail: simona.sosta@zamekdz.cz 

https://zamekdolnizivotice.cz/o-nas/zprava-o-cinnosti/
https://zamekdolnizivotice.cz/o-nas/zprava-o-cinnosti/
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Seznam úkolů na rok 2021  

Úkoly z roku 2020:  

1. Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem provést kontrolu a vyhodnocení stávající 

úrovně požární ochrany všech objektů. Na základě zprávy o vyhodnocení stávajícího stavu 

navrhnout opatření na zvýšení bezpečnosti v souladu se zákonnými a normativními 

povinnostmi. Návrh opatření konzultovat s odvětvovým odborem.  

2. Zpracovat analýzu o činnosti služeb paliativní péče – zhodnocení potřebnosti pro dané 

území, dle jakého oprávnění ze zákona činnost paliativní péče funguje, personální 

zabezpečení, účelnost – počet dětí, které byly do této služby umístěny, včetně uvedení 

důvodů u jednotlivých dětí.  

 

Úkoly roku 2021:  

 

1. Vytvořit a udržet minimálně 0,5 pracovního úvazku pro osoby s mentálním, kombinovaným 

postižením nebo pro osoby s duševním postižením, např. uživatelé sociálních služeb.  

2. Při plnění povinného podílu stanoveného zákonem o zaměstnanosti preferovat přímé 

zaměstnávání před jinými formami plnění. V případě naplňování povinného podílu jinou formou 

než přímým zaměstnáváním uvést zdůvodnění.  

3. V souladu s „Pravidly pro provoz Nákupního systému Moravskoslezského kraje“ zabezpečit 

naplňování základních cílů Nákupního systému Moravskoslezského kraje, jehož 

prostřednictvím jsou realizovány nákupy, včetně čerstvých potravin, v rozsahu veřejné zakázky 

malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů.  

4. Na všech materiálech, médiích, vstupech a výstupech organizace aktivně propagovat korporaci 

MSK v souladu s manuálem jednotného vizuálního stylu Moravskoslezského kraje.  

5. Oznámit spolupracujícím institucím (soudům, obecním úřadům obcí s rozšířenou působností) 

ukončení činnosti pobočky příspěvkové organizace Dětské centrum Čtyřlístek v Havířově 

a vznik nové příspěvkové organizace Dětské centrum Pluto spolu s aktivitami směřujícími 

k zajištění sociálně-právní ochrany umístěných dětí.  

6. Navázat součinnost se statutárním orgánem nově vzniklé příspěvkové organizace Dětské 

centrum Pluto, příspěvkové organizace, v souvislosti s přechodem navazující činnosti sociálně-

právní ochrany dětí, klientů a zajištění stabilního personálního obsazení a jeho zastupitelnosti.  

7. Pokračovat s aktivní účastí v projektu Podpora transformace zařízení pro děti do tří let 

v Moravskoslezském kraji.  

8. Vést evidenci poskytovaných činností dle platného pověření k výkonu sociálně-právní ochrany 

dětí (vyjma Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) z hlediska četnosti a délky intervencí 

(včetně specifikace délky intervence) s termínem předložení do 31. 01. 2022.  

9. Vytvořit pracovní postupy k přijetí dítěte do Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

v souladu s metodickou příručkou Ministerstva práce a sociálních věcí, mimo jiné, se zaměřením 

na důsledné posouzení důvodu umístění dítěte ze strany osob oprávněných k přijetí dítěte 

do Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nastavení zastupitelnosti k uzavření dohody 

se zákonným zástupcem v případech nepřítomnosti osob oprávněných dohodu podepsat 
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(například ve večerních hodinách, víkendech apod.) a zaškolení všech pracovníků odpovědných 

za příjem dítěte do Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.  

10. Na základě zjištěné potřebnosti zpracovat písemnou Koncepci činností organizace Dětské 

centrum Čtyřlístek, p.o., na období 2022-2027, včetně jejich rozvoje, se zaměřením na jejich 

druh, právní základ a financování.  

 

 

Úkoly z roku 2020:  

 

1. Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem provést kontrolu a vyhodnocení stávající 

úrovně požární ochrany všech objektů. Na základě zprávy o vyhodnocení stávajícího stavu 

navrhnout opatření na zvýšení bezpečnosti v souladu se zákonnými a normativními 

povinnostmi. Návrh opatření konzultovat s odvětvovým odborem.  

 

Kontrola provedena nebyla z důvodu Covidu. Několikrát jsme se na konci roku 2020 a začátku 2021 

pokoušeli domluvit s Hasičským záchranným sborem, ale buď jsme nenašli společný termín, nebo 

do toho vstoupil Covid – ať už jako onemocnění či jako restrikce, zákaz návštěv atd. Počítáme 

s domluvou a následnou kontrolou v prvním kvartálu roku 2022. 

 

2. Zpracovat analýzu o činnosti služeb paliativní péče – zhodnocení potřebnosti pro dané 

území, dle jakého oprávnění ze zákona činnost paliativní péče funguje, personální 

zabezpečení, účelnost – počet dětí, které byly do této služby umístěny, včetně uvedení důvodů 

u jednotlivých dětí.  

Úkol nesplněn.  

 

Úkoly roku 2021   

Úkol č. 1:  Vytvořit a udržet minimálně 0,5 pracovního úvazku pro osoby s mentálním, 

kombinovaným postižením nebo pro osoby s duševním postižením, např. uživatelé sociálních 

služeb.  

 

Pracovní místo nevytvořeno pro osoby s mentálním, kombinovaným postižením ani pro uživatele 

sociálních služeb.  

 

Úkol č. 2: Při plnění povinného podílu stanoveného zákonem o zaměstnanosti preferovat 

přímé zaměstnávání před jinými formami plnění. V případě naplňování povinného podílu 

jinou formou než přímým zaměstnáváním uvést zdůvodnění.  

 

Při plnění povinného podílu stanoveného zákonem o zaměstnanosti preferujeme především přímé 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Průměrně v přepočtených úvazcích zaměstnáváme 

4,89 zaměstnanců pro plnění povinného podílu stanoveného zákonem, povinný podíl pro rok 2021 
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v organizaci zaměstnat bude 3,56 zaměstnance. V roce 2021 nepotřebujeme řešit naplňování jinými 

formami plnění.  

 

Úkol č. 3: V souladu s „Pravidly pro provoz Nákupního systému Moravskoslezského kraje“ 

zabezpečit naplňování základních cílů Nákupního systému Moravskoslezského kraje, jehož 

prostřednictvím jsou realizovány nákupy, včetně čerstvých potravin, v rozsahu veřejné 

zakázky malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

Naplňování základních cílů Nákupního systému Moravskoslezského kraje bylo provedeno 

prostřednictvím nákupů na Nákupním systému MSK v oblasti potravin, čisticích prostředků, 

kosmetiky, tonerů, kancelářských a výtvarných potřeb. Dále byla provedena evidence položek 

a faktur, které na nákupním portálu nejsou, či byly pořízeny za lepší cenu.  

 

 

 

Úkol č. 4: Na všech materiálech, médiích, vstupech a výstupech organizace aktivně propagovat 

korporaci MSK v souladu s manuálem jednotného vizuálního stylu Moravskoslezského kraje.   
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Všechny materiály i vozidla, které organizace v uplynulém roce používala, aktivně využívala logo 

příspěvkové organizace MSK v souladu s manuálem jednotného vizuálního stylu.  

Úkol č. 5: Oznámit spolupracujícím institucím (soudům, obecním úřadům obcí s rozšířenou 

působností) ukončení činnosti pobočky příspěvkové organizace Dětské centrum Čtyřlístek 

v Havířově a vznik nové příspěvkové organizace Dětské centrum Pluto spolu s aktivitami 

směřujícími k zajištění sociálně-právní ochrany umístěných dětí.  

Organizace oznamovala plánované změny v Havířově (vznik Dětského centra Pluto) a v Opavě 

(sloučení se Zámkem Dolní Životice a odloučení ZDVOP pod CEPP) datovými schránkami. 

V příloze č. 1  přiloženy  podklady, které byly rozeslány na soudy a OSPOD. 

Dopisy s oznámením byly dva:  

- Oznámení o sloučení Zámek Dolní Životice a přechod ZDVOP na Centrum psychologické 

pomoci k 31. 12.  

- Oznámení o přechodu v Havířově na PLUTO k 1. 1. 2022 

Dopisy byly odesílány v termínu od 10. 10. – 18. 10. 2021 

 

Úkol č. 6: Navázat součinnost se statutárním orgánem nově vzniklé příspěvkové organizace 

Dětské centrum Pluto, příspěvkové organizace, v souvislosti s přechodem navazující činnosti 

sociálně-právní ochrany dětí, klientů a zajištění stabilního personálního obsazení a jeho 

zastupitelnosti.  

 

10. srpna 2021 byla sepsána Dohoda o společném postupu při převodu činností z organizace Dětské 

centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace na organizaci Dětské centrum Pluto, příspěvková 

organizace, která obsahuje ustanovení o převodu činností při výkonu sociálně-právní ochrany dětí, 

přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů, přechod práv, povinností klientů zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc a podmínky předání dokumentace a majetková práva – viz 

příloha č. 2 

 

Úkol č. 7:  Pokračovat s aktivní účastí v projektu Podpora transformace zařízení pro děti 

do tří let v Moravskoslezském kraji.  

 

V rámci Podpory transformace zařízení pro děti do tří let v MSK probíhá vzdělávání pracovníků 

přímé péče v různých oblastech (probíhají kurzy Krizové intervence, 150 hodin, 16 hodinové). 

Vzdělávání se účastní sociální pracovníci, pracovníci ZDVOP, edukací a DD.  

 

Kurzy, které proběhly v roce 2021: 

Kurz Krizové intervence 150 hodin – 7 účastníků – (21., 22. /10., 25., 26. /11., 14., 15. / 12.) 

přibližně v rozsahu 50 hodin 

Úvod do krizové intervence 16 hodin – 4 účastníci – 16 hodin 

 

 

Úkol č. 8: Vést evidenci poskytovaných činností dle platného pověření k výkonu sociálně-

právní ochrany dětí (vyjma Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) z hlediska četnosti 

a délky intervencí (včetně specifikace délky intervence) s termínem předložení do 31. 01.2022.  
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Tabulka SPOD Vyhledávání dětí rok 2021 vedou sociální pracovnice, tabulku poslána samostatnou 

přílohou na email: eva.hrbackova@msk.cz  

Úkol č. 9: Vytvořit pracovní postupy k přijetí dítěte do Zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc v souladu s metodickou příručkou Ministerstva práce a sociálních věcí, mimo jiné, 

se zaměřením na důsledné posouzení důvodu umístění dítěte ze strany osob oprávněných 

k přijetí dítěte do Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nastavení zastupitelnosti 

k uzavření dohody se zákonným zástupcem v případech nepřítomnosti osob oprávněných 

dohodu podepsat (například ve večerních hodinách, víkendech apod.) a zaškolení všech 

pracovníků odpovědných za příjem dítěte do Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.  

 

Proškolení pracovníků přímé péče ve ZDVOP proběhlo na intervizích 5. 12. 2021, pracovníci byli 

seznámeni s novelou zákona o SPOD platnou od 1. 1. 2022. Společně s pracovníky sociální 

pracovnice  procházela nové dokumenty a smlouvy s komentáři. Sociální pracovnice poslala 

pracovníkům ZDVOP informativní mail jak postupovat nově při příjmu, informace na serveru 

ZDVOP- nová složka příjem dítěte – smlouvy. V případě nejasností pracovníci volají sociální 

pracovnici. 

Byly vypracovány i nové metodické postupy pro pracovníky ZDVOP od 1. 1. 2022 organizací ZDŽ 

(Příjem, průběh a propuštění dítěte v režimu ZDVOP, Vnitřní řád zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc, Smlouvy o poskytování ochrany a pomoci (dítě, rodič, OSPOD). 

  

Úkol č. 10: Na základě zjištěné potřebnosti zpracovat písemnou Koncepci činností organizace 

Dětské centrum Čtyřlístek, p.o., na období 2022-2027, včetně jejich rozvoje, se zaměřením 

na jejich druh, právní základ a financování.  

Při přebírání pracoviště DC Čtyřlístek předán tento dokument  s názvem Podklad pro transformaci 

DC Čtyřlístek – viz příloha č. 3.  

 

 

Jen pro upřesnění uvádím, že organizace Dětské centrum Čtyřlístek p.o., Nákladní 147/29, 746 01 Opava, 
IČO: 68177992 rozhodnutím zastupitelstva MSK ze dne 16. 9. 2021  k 31. 12. 2021 zanikla. A přejímající 
organizací se stala organizace Zámek Dolní Životice, p.o., Zámecká 1, 747 56  Dolní Životice, IČO: 711 97052, 
která převzala veškeré činnosti organizace Dětského centra Čtyřlístek v Opavě.  

 

Plnění úkolů za rok 2021  zpracoval ředitel organizace Zámek Dolní Životice ve spolupráci 

s kolektivem pracovníků DC Čtyřlístek.  

 

V Opavě  dne 12. 1. 2022  

 

 

 
Ing. Aleš Šupina 
ředitel organizace Zámek Dolní  Životice 

mailto:eva.hrbackova@msk.cz

