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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2020

Organizace je držitelem Certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001:2016
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, příspěvková organizace

Slovo ředitele úvodem
PhDr. Jana Petrášová

Strategie řízení, cíle jakosti, politika kvality,
rozvoj činnosti, o organizaci
Krůček Kyjov – centrum zdravotních služeb pro děti, příspěvková organizace
zabezpečuje péči o děti zdravotně a sociálně ohrožené. Jedná se o zdravotnické zařízení, jehož
zřizovatelem je Krajský úřad JMK. Organizace je držitelem certifikátu ISO – ČSN EN ISO
9001:2016 (re certifikace s platností do 30.12.2023 proběhla dne 01.12.2020), má vypracovány
v souladu s požadavky této certifikace jakosti služeb a současně v souladu s platnou
legislativou příslušné organizační řády, směrnice, vnitřní předpisy, standardy. Personální
obsazení je zabezpečované v souladu s vyhláškou č. 99/2012 Sb. O minimálním personálním
zabezpečení zdravotních služeb a v souladu s možnostmi vyplývajícími z finančního rozpočtu.
Jako zdravotnické zařízení tedy zaměstnává pracovníky s odbornou kvalifikací – pediatra,
dětské a všeobecné sestry, psychologa, fyzioterapeuta, sociální pracovnici, ekonoma, kteří jsou
zařazeni do systému celoživotního vzdělávání.
Zařízení má dlouholetou tradici, v roce 2020 jsme završili jubilejních 70 let naší existence.
Takové výročí si zaslouží odpovídající oslavu, plánována byla 2-denní odborná konference.
Bohužel, rok 2020 byl rokem nesmírně závažné zatěžkávací zkoušky prakticky pro celý svět,
která změnila veškeré plány a zaběhnuté zvyklosti nejenom jednotlivcům, ale také všem
institucím, nemocnicím, firmám, zařízením…Nouzový stav v souvislosti s pandemií COVID19 utlumil, omezil nebo naprosto vyloučil mnohé aktivity, a to i realizaci větších vzdělávacích
seminářů a konferencí. Nejvyšší prioritou se stala co možná nejefektivnější ochrana před
šířením této nemoci, ochrana zdraví, života. Úkol o to více zavazující, když se jedná o chod
zařízení poskytujícího péči klientům se závažným zdravotním postižením. Proto i Krůček musel
změnit zavedené postupy, dbát na přísné dodržování protiepidemiologických opatření,
hygienických zásad, vybudovat v rámci možností bariéru proti šíření epidemie v zařízení. Mezi
opatření patřilo kromě jiného omezení aktivit dětí mimo zařízení (ve městě, v muzeích, ve
sportovních areálech) po dobu trvání nouzového stavu, omezení návštěv, přeložení
vzdělávacích akcí, utlumení aktivní činnosti ambulancí na přechodnou dobu, apod. Za úspěch
považujeme skutečnost, že až do samotného konce roku se onemocnění vyhnulo všem našim
dětem, přestože někteří zaměstnanci onemocnění prodělali. Všichni doufáme, že i nadále se
nám bude dařit děti před onemocněním COVID-19 chránit, a současně že i naši zaměstnanci se
neocitnou v závažném ohrožení zdraví, ohrožení života. Přestože narůstaly náklady na chod
zařízení, podařilo se nám ukončit rok 2020 s vyrovnaným hospodářským výsledkem.
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Pro rok 2020 jsme měli stanoveny následující zásadní úkoly:
-

Zachování a obhájení důležitého postavení našeho zařízení, nutnosti jeho existence jako
zdravotnického zařízení

-

Udržení odbornosti a kvalifikovanosti personálu, pokračující systém celoživotního
vzdělávání, dodržování mezirezortní spolupráce, propagace zařízení

-

Uzavření smluvních svazků se zdravotními pojišťovnami, vícezdrojové financování

-

Udržení vyrovnaného rozpočtu zařízení

-

Rozšíření služeb do Zlínského kraje

-

Realizace odborných konferencí (oslava 70 let založení zařízení – rok 2020)

-

Modernizace vybavení rehabilitační ambulance

Tyto úkoly, s výjimkou plánovaných odborných konferencí, byly splněny. Bohužel, jak již
bylo řečeno, z důvodu pandemie COVID-19 nebylo v roce 2020 možno realizovat žádné
odborné konference či semináře, probíhaly pouze semináře v rámci našeho zařízení dle
ročním plánem stanovených tematických okruhů.
V rámci modernizace a zkvalitnění provozu zařízení jsme v tomto roce pro oblast
rehabilitace zakoupili do rehabilitační ambulance nový Vojtův stůl, jenž byl hrazen
z účelově určeného příspěvku JMK, současně byl zakoupen nový koberec pro zútulnění a
zateplení této místnosti. Dále byla provedena výmalba pokoje číslo 1, realizována montáž
nového zahradního nábytku pro děti, zajištěny potřebné didaktické pomůcky a pracovní
listy pro děti, rozšířila se spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování
povinného předškolního vzdělávání, eventuálně pro zajištění povinné školní docházky.

PhDr. Jana Petrášová,

ředitelka centra Krůček
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Úvod
-

-

Krůček Kyjov – centrum zdravotních služeb pro děti, příspěvková organizace, je
zdravotnické zařízení, jehož zřizovatelem je Jihomoravský kraj
Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování zdravotních služeb v souladu
s oprávněním k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),
ve znění pozdějších předpisů, dětem ve věku do 6 let, ohroženým a postiženým, o které
se rodina nedovede, neumí nebo nechce postarat, sociálně právní ochrana dětí v rozsahu
stanoveném v rozhodnutí příslušného orgánu.
Předmětem činnosti příspěvkové organizace je poskytování ambulantní a lůžkové formy
zdravotní péče (preventivní, diagnostické, léčebné, léčebně rehabilitační a
ošetřovatelské).
Spolupodílení se formou přednášek, konzultací na vzdělávání žadatelů o adopci,
pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu.
Poskytování psychologicko-výchovné péče.
Zajištění odborné praxe studentů středních odborných škol, vyšších odborných škol a
vysokých škol se zaměřením na poskytování zdravotní péče nebo služeb s tím
spojených.
Sociálně-právní ochrana dětí.
Spolupráce se soudy a s orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), ÚMPOD a
provázejícími organizacemi a s organizacemi pověřenými k přípravě žadatelů při
organizaci náhradní rodinné péče.
Spolupráce s dalšími institucemi, jež poskytují pomoc dětem se zdravotním postižením
či zdravotním znevýhodněním, dětem v krizové situaci, dětem se sociálním
znevýhodněním, a to napříč jednotlivými rezorty (PPP, SPC, SVP, KROK Kyjov, z.ú.,
Psychocentrum Domeček Hodonín, ESPEDIENTE Veselí nad Moravou…).

Cílem fungování zařízení je poskytování kvalitní odborné péče dětem zdravotně a sociálně
ohroženým ve věku 0-6 let, výjimečně (např. při velmi závažném zdravotním postižení) starším,
dětem týraným, zanedbávaným, zneužívaným a ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním
prostředím, dětem zdravotně postiženým, dětem, o něž se biologická rodina nechce nebo
nemůže postarat, při zohlednění práv dětí a respektování jejich možností, schopností,
osobnostních rysů, zdravotního a psychického stavu. Realizována je činnost 3 ambulancí
(rehabilitační, psychologické a sociálně-pediatrické) pro děti a jejich rodiny bez věkového
omezení. Krůček Kyjov disponuje 35 lůžky pro základní pediatrickou péči, má 2 samostatné
pokoje se sociálním zázemím pro společný pobyt matky s dítětem. U lůžka dětí pracují
zdravotní sestry s odbornou registrací. Provozována je mléčná kuchyně s vypracovaným
provozním řádem a pravidelnou kontrolou kritických bodů ve stravování, takže díky mléčné
kuchyňce si stravování dětí zabezpečujeme sami, pro matky při společném pobytu matky
s dítětem zajišťujeme stravování matek prostřednictvím jídelny Nemocnice Kyjov. Dodržována
jsou rozpočtová pravidla. Dle platné legislativy je zpracovávána dokumentace dětí, v písemné
i elektronické podobě, zařízení využívá systému Medicus NIS firmy CompuGroup Medical ČR,
s.r.o., Praha a k zajištění přenosu dat mezi odběratelem a odesílatelem prostřednictvím
dodavatele využívá služeb firmy PROSOFT Kroměříž s.r.o.
V souladu se školským zákonem je zajišťováno povinné předškolní vzdělávání, v roce
2020 u 4 dětí, a vzdělávání v rámci plnění povinné školní docházky, a to u jednoho dítěte.
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Vzhledem ke specifickým podmínkám a s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dětí přímo do
našeho zařízení docházejí speciální pedagogové MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny, p.o., kteří mají u
nás k dispozici odpovídající prostory a potřebné vybavení. Dohodnuty byly rovněž možnosti
dovážení dětí přímo do příslušné MŠ a ZŠ, ale v souvislosti s nouzovým stavem (pandemií
COVID-19), distančním vzděláváním a případnými karanténními opatřeními muselo být
vzdělávání realizováno jen v prostorách našeho zařízení.

STATEGIE ŘÍZENÍ pro rok 2020

Dodržování politiky jakosti práce všech zaměstnanců organizace
-

Dodržování právních norem, soulad s platnou legislativou ČR a souvisejícími
mezinárodními úmluvami, zejména s oporou o Úmluvu o právech dítěte, poskytování
pomoci dětem v ohrožení zdravého bio-psycho-sociálního
Soulad činnosti se Zásadami vztahů orgánů Jihomoravského
Plnění normy ISO – ČSN EN ISO 9001 : 2016
Uplatňování komplexního přístupu k dětem dle jejich individuálních potřeb
Spolupráce se všemi zainteresovanými institucemi napříč jednotlivými rezorty
Ochrana citlivých osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně
osobních údajů (GDPR), a v souladu se zákonem č. 372/201, zákon o zdravotních
službách
Odbornost poskytované péče lékařské, ošetřovatelské, rehabilitační, psychologické,
sociální, výchovně-vzdělávací
Udržení provozu ambulancí, spolupráce se zdravotními pojišťovnami
Zajišťování celoživotního vzdělávání zaměstnanců
Zabezpečování odpovídajícího materiálního, technického zázemí
Pravidelná kontrola a vyhodnocování kvality práce, poskytovaných služeb
Stanovování cílů jakosti pro každý nastávající rok společně s plánováním vzdělávání
zaměstnanců Krůčku Kyjov
Dodržování zásad Etického kodexu

Cíle jakosti stanovené pro rok 2020 a jejich plnění
1/ Zorganizovat celostátní konferenci pro pracovníky DC, DD, dětské psychiatry, psychology,
pediatry, sociální pracovníky – „70 let existence Krůčku Kyjov“
termín realizace říjen/listopad 2020
odpovídá: management organizace
Z důvodu krizového stavu v souvislosti s COVID-19 byla plánovaná konference pro rok 2020
zrušena.
2/ Uzavřít smlouvy se zdravotními pojišťovnami – obor fyzioterapie – minimálně se 3 ZP, jež
se účastnily výběrového řízení JMK Brno
Termín zahájení: leden 2020
odpovídá: ředitelka, fyzioterapeutka, vrchní sestra
Termín dokončení: duben-květen 2020
Pro odbornost 902 fyzioterapie (ambulantní) byly uzavřeny smlouvy se 3 pojišťovnami – 213
RBP, 211 ZPMV, 209 ZPŠ.
3/ Uzavřít smlouvy se zdravotními pojišťovnami – d l o u h o d o b á o š e t ř o v a t e l s k á
péče(OD:00005, minimálně se 2 ZP)
Termín zahájení: leden 2020
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Termín dokončení: duben - květen2020
odpovídá ředitelka, vrchní sestra,
Pro lůžkovou péči vzhledem k nejistému postavení našich zařízení, nejasnému vyjádření
MZČR a s ohledem na plánovanou novelizaci Zákona o zdravotních službách prozatím s námi
neuzavřela smlouvu žádná z pojišťoven.
4/ Zkvalitnit spolupráci s KrÚ Zlínského kraje – zajistit intenzivní propagaci zařízení na
sociálních odborech Zlínského kraje, u PLDD a na DO nemocnic Zlínského kraje
- Poskytnutí propagačního materiálu o službách poskytovaných naším zařízením – určeno
odboru sociálních věcí KrÚ Zlín, OSPODům, PLDD, dětským oddělením nemocnic
Zlínského kraje
- Osobní jednání s pracovníky jednotlivých OSPODů Zlínského kraje – formou
pracovního jednání, případně seminářů určených pro sociální pracovníky
- Pozvánka na konferenci pořádanou na přelomu října a listopadu 2020 naším zařízením,
oslavy 70. výročí založení naší organizace
Termín zahájení: leden 2020
Plnění průběžné, během celého roku 2020
Termín vyhodnocení: prosinec 2020 odpovídá ředitelka, hl. sestra a sociální pracovnice
Plněno průběžně, proběhly konzultace s OSPODy – 19.08.2020 pracovní schůzka s OSPOD
Uherské Hradiště a Uherský Brod, jimž byly předány informační materiály, byla vypracována
statistika péče o děti ze Zlínského kraje a na vyžádání postoupena KrÚ Zlínského kraje,
navázána spolupráce s OS Kroměříž.

Vytyčeny byly nové cíle jakosti pro rok 2021:
1/ Zorganizovat odborný seminář na regionální úrovni pro dětské lékaře a sociální pracovníky
na téma „Neurovývojové poruchy u dětí“
Termín realizace: květen/červen 2021
odpovídá: management organizace
2/ Prezentovat činnost Krůčku Kyjov v rámci semináře pořádaného pro soudce v souvislosti
zapojení do procesu Cochemské praxe
Termín realizace: září 2021
odpovídá: ředitelka, sociální pracovnice
3/ Ve spolupráci s MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny zajistit dostatečné množství potřebných
didaktických pomůcek, metodických materiálů a odborných publikací pro podporu povinného
předškolního a základního vzdělávání dětí s přihlédnutím ke specifikům zdravotního stavu dětí
umístěných v Krůčku a v souladu s jejich speciálními vzdělávacími potřebami
Termín zahájení: leden 2021
Termín dokončení: duben 2021
odpovídá ředitelka, výchovná sestra
4/ Zajistit potřebný úvazek pediatra pro naše zařízení
Termín realizace: leden 2021
odpovídá: management organizace
5./ Zajistit dohodu s PLDD z Kyjova ohledně zabezpečení proočkovanosti dětí umístěných
v Krůčku Kyjova k realizaci preventivních prohlídek
Termín realizace a dokončení: leden 2021
odpovídá: ředitelka Krůčku
Termín dokončení: 31.01.2020
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I.Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace
I.1. Management
Organizace: Krůček Kyjov – centrum zdravotních služeb pro děti,
příspěvková organizace,
Strážovská 965/2, 697 01 Kyjov
IČ 47377445

telefon 518 601 390-392, e-mail petrasova.jana@dckyjov.cz
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr, vložka č.1247

www.dckyjov.cz

Organizace je nositelem certifikace jakosti služeb ČSN EN ISO 9001:2016 v poskytování
komplexní ústavní a ambulantní péče dětem zpravidla ve věku do 6 let, zdravotně a sociálně
ohroženým, postiženým, o které se rodina nedovede, neumí nebo nechce postarat.
Vedení zařízení:
ředitelka
PhDr. Petrášová Jana, statutární zástupce
hlavní sestra
Mgr. Eva Nováková, zástupce statutárního zástupce
ekonomka
Jana Hálová
sociální pracovnice
Mgr. Zuzana Hrbotická
vedoucí lékař, lékař
MUDr. Eva Monteiro, MUDr. Petra Žáková
PhDr. Jana Petrášová, od 1.10.2013 ředitelka Krůček Kyjov,p.o.
PhDr. Petrášová plní úkoly plynoucí z pozice ředitele, zpracovává strategii řízení, stanovuje
směr politiky kvality fungování organizace a z ní plynoucí cíle jakosti pro každý rok, provádí
kontrolní činnost, spolupracuje s představiteli managementu Krůčku Kyjov na plnění úkolů
v oblasti hospodaření, provozu zařízení a zajišťování lékařské, ošetřovatelské, rehabilitační,
sociální, výchovně vzdělávací a psychologické péče. Kromě vedoucí funkce je současně
psychologem zařízení, poskytuje psychologické služby dětem umístěným v Krůček Kyjov, dále
v rámci ambulantních služeb dětem ve věku 0-19 let . Provádí podrobná psychologická
vyšetření na žádost zákonných zástupců dětí, případně na základě žádosti soudu, OSPOD,
Policie České republiky. Realizuje vstupní a výstupní diagnostiku, sleduje a průběžně
vyhodnocuje psychomotorický vývoj dětí umístěných v centru Krůček, vypracovává zprávy pro
potřeby jednání soudů, pro odborná pracoviště zdravotnická (neurologie, pedopsychiatrie,
foniatrie…) i pro zařízení školská (školská poradenská zařízení – PPP, SPC, SVP, předškolní
zařízení), provádí diferenciální diagnostiku, posouzení úrovně kognitivního výkonu, vyšetření
psychomotorického vývoje a vývojové úrovně dětí raného věku pro jednání o svěření do NRP,
PP. Spolupodílí se formou přednášek na zadané téma na vzdělávání žadatelů o náhradní
rodinnou péči, pěstounů, na žádost OSPOD a na žádost provázejících organizací pěstounských
rodin provádí vyšetření dětí svěřených do pěstounské péče na přechodnou dobu, v případě
potřeby vytváří pro děti plány rozvoje, poskytuje konzultační služby pro zákonné zástupce. Je
členkou výboru Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP. V týmu s vedoucím lékařem, hlavní
sestrou a sociální pracovnicí se spolupodílí na organizaci odborných konferencí pro nelékařské
zdravotnické pracovníky, školení. Přednáší v rámci školení a následném vzdělávání žadatelů o
NRP, PP, PPPD.
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MUDr. Eva Manuel Monteiro, od 1.7.2016 vedoucí lékařka zařízení.
Garant odborné zdravotní péče v dětském centru, pravidelně sleduje a vyhodnocuje zdravotní
stav a vývoj dětí umístěných v centru Krůček , zajišťuje jejich proočkovanost, koordinuje péči
poskytovanou jinými specializovanými pracovišti, a to jak v rámci Nemocnice Kyjov, p.o., tak
ve FN Brno, v Nemocnici Praze – Motole (neurologie, kardiologie, ortopedie, neurochirurgie,
ORL, foniatrie, genetika, endokrinologie atd.), zajišťuje příjem dětí do zařízení a jejich
propouštění, překlady do jiných zařízení, zpracovává dokumentaci pro potřeby jednání o
svěření dětí do NRP, pro potřeby soudů. Spolupodílí se na mapování a vyhodnocování potřeb
dětí v ohrožení, koordinaci činností směřujících k zabezpečení jejich zdraví, života, sociálních
podmínek.Chod pediatrické ambulance, v níž jsou poskytovány služby zejména dětem
s poruchami hybnosti, dětem s poruchami aktivity a pozornosti, s opožděným vývojem řeči,
zajišťuje MUDr. Petra Žáková, využíváno je akupunktury, laser-terapie a magnetoterapie.
Mgr. Eva Nováková - hlavní sestra, zástupce statutárního zástupce p.o.
Společně s ředitelkou zařízení vypracovává strategii řízení organizace, podílí se na plnění
vytyčených úkolů. Odpovídá za kvalitu ošetřovatelské péče a za provozní záležitosti zařízení.
Ve spolupráci s ředitelkou zajišťuje přípravu odborných konferencí, školení, organizačně
zabezpečuje odpovídající vybavení zařízení jak věku dětí odpovídajícím nábytkem, tak (v týmu
s výchovnou sestrou, lékařem) potřebnými didaktickými pomůckami, hračkami, léky, zdrav.
materiálem, hygienickými potřebami, ochrannými prostředky. Koordinuje činnosti zařízení,
odborné praxe studentů, zprostředkovává kontakty s garanty dobrovolnické činnosti.
Spolupodílí se na vypracování standardů ošetřovatelské péče, na plnění norem ISO.
Jana Hálová - ekonomka.
Je jediným pracovníkem THP v zařízení. Je zároveň rozpočtářkou zařízení, mzdovou účetní,
účetní a personalistkou. Spravuje pokladnu zařízení. Zpracovává interní směrnice, které se
týkají ekonomické, mzdové, personální, rozpočtové, kontrolní oblasti. Zpracovává
podkladovou dokumentaci pro interní a externí audity ISO, plní úkoly stanovené OE JMK,
zajišťující bezchybné fungování organizace.
Má nezastupitelný podíl na vyrovnaném výsledku hospodaření našeho zařízení.
V rámci týmu managementu zařízení se podílí na krátkodobých i dlouhodobých plánech
činnosti zařízení. Zúčastňuje se školení vztahujících se k dané problematice.
Mgr. Zuzana Hrbotická - sociální pracovnice. Vede příslušnou sociální agendu.
Zprostředkovává kontakt se sociálními odbory, s OSPODy, soudy, se zákonnými zástupci dětí,
s žadateli o NRP, PP, PPPD. Vede statistický přehled dětí přijímaných do centra Krůček,
zaznamenává data přijetí a propuštění, délku jejich pobytu, důvody přijetí, věkové rozvrstvení,
vydaná doporučení k pobytu, kontakty s biologickou rodinou, návštěvy sociálních pracovníků
příslušných ke konkrétním dětem. Společně s vedením zařízení zpracovává podkladové zprávy
k jednání soudů, sociálních odborů, sleduje následné řešení situace přijatých dětí (v souladu
s IPOD vytvářenými příslušnými OSPODy). Sleduje plnění plateb ze strany zákonných
zástupců za ošetřovné, vede statistiku dětí přijímaných z jiných krajů, kompletuje veškerou
povinnou dokumentaci. Zúčastňuje se případových konferencí pořádaných OSPOD, seminářů
a školení vztahujících se ke sledované problematice. Poskytuje potřebné informace matkám
přijatým ke společnému pobytu s dítětem, spolupodílí se na jejich edukaci. Spolupracuje
s příslušnými odbory JMK, pravidelně zpracovává povinná hlášení. Koordinuje spolupráci
Krůčku s KROKEM z.ú a s poradnami pro mezilidské vztahy v případech, kdy v péči těchto
institucí jsou rodiny, jejichž děti jsou umístěné v Krůčku nebo vyšetřené v naší ambulanci.
Spolupracuje s provázejícími organizacemi. Je zapojena do systému Cochemské praxe, účastní
se pracovních schůzek týmu probíhajících na půdě OS Hodonín.
8

Krůček Kyjov, p. o. - Zpráva o činnosti za rok 2020

9

Krůček Kyjov, p. o. - Zpráva o činnosti za rok 2020
Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů –
a) Ambulantní výkony hrazené samoplátci

Laser terapie, akupunktura, rehabilitační terapie, magnetoterapie,
psychologická vyšetření dětí, konzultace s rodiči (pěstouny, pěstouny na PD) dětí.
Výnosy z prodeje služeb za r. 2020 (samoplátci)
85 tis. Kč

b) Výkony hrazené zdravotními pojišťovnami

Péče o děti ve zvláštních dětských zdravotnických zařízeních je ze zákona hrazena z rozpočtu
zřizovatele, prozatím jsme neměli nárok na uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami.
V r.2020, na popud zřizovatele JMK, na toto téma proběhla jednání a výběrová řízení. Nebylo
prozatím dosaženo očekávaných výsledků. Ale určitým pozitivem je, že jsme uzavřeli smlouvy
se třemi zdravotními pojišťovnami a to pro odbornost 902 fyzioterapie.
Máme uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami:
213 RBP, 211 ZPMV, 209 ZPŠ, z jejichž strany jsou na základě vystavené faktury
naší p.o. propláceny realizované výkony rehabilitační terapie.
Výnosy z výkonů hrazených zdravotními pojišťovnami za r. 2020
Výnosy z prodeje služeb za r. 2020 celkem
Ošetřovné za pobyt dětí

(od rodičů /velká část zůstává jako pohledávka = do roku

24 tis. Kč
505 tis. Kč

2020 Kč cca 450tis. )

Ambulantní tržby za laserterapie a akupunkturu
Ambulantní tržby za psychologická vyšetření
Ambulantní tržby za rehabilitační terapii
Ambulantní výkony za rehabilitační terapie (hrazené ZP)
Výnosy za pobyt matek s dítětem(rehabilitační, edukační )
Dávky SSP- přídavek na dítě od ÚP
Jiné výnosy z vlastních výkonů
Výnos z vyřazených(nevymahatelných) pohledávek
Ostatní výnosy z činnosti (OOP covid)
Věcné dary (vlh.ubrousky,oblečení pro děti, plyšová chrastítka,
bryndáky)
Sponzorské finanční dary ( přijaté 79 039,- Kč)čerpáno z darů
Bezúplatně darovaná služba

Celkem 505 tis. Kč ( tj 3% z celkových výnosů)
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293 174 Kč

2 470 Kč
37 300 Kč
44 550 Kč
24 482 Kč
38 070 Kč
66 420 Kč
1 000 Kč
3 427 Kč
100 162 Kč
50 479 Kč
31 594 Kč
0 Kč
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Sponzorské dary v r. 2020
DATUM

D A R Y / 2020
DARUJÍCÍ

PŘÍJEM Kč

Mgr. L. Jarmová (za žáky Gymnázium Kyjov vánoční trh)

3400,00

DOKLAD

ÚČEL

22.1.2020

Př.144/

24.1.2020

DSč.6/ 29.11.2019 Nadace Malý NOE, Olomouc ( 6839)

6839,00

28.5.2020

BV 79

Ing. Kubuš Marek, MBA

20000,00

Finanční dar , bez účelu

1.6.2020

BV 82

Kamil a Marcela Ingrovi, Kyjov

1200,00

Finanční dar , bez účelu

DS č. 1/BV 104 Autojeřáby DOLAN , s.r.o. Kyjov

15000,00

4.7.2020

DS č. 2

Nadační fond Fann dětem, Brno

31479,00

finanční
ý dar bez určení účelu
body,bryndáček,schrastítko látkové,
plyšový slo, plyšová žirafa

5.8.2020

DS č. 3

Melitrade a.s. Praha

19000,00

věcný dar-dětské vlhčené ubrousky

26.10.2020

Př.213/

Toman František, Ratíškovice

1000,00

finanční dar bez určení účelu

13.11.2020

BV 172

Kašparová Vlasta, Kyjov " Akce pomoc maminkámv nouzi "

1600,00

finanční dar bez určení účelu

30.11.2020

BV 178

Ing. Kubuš Marek, MBA

20000,00

Finanční dar , bez účelu

14.12.2020

Př.228/855

p.Ludmila Vajová, Lovčice

5000,00

Finanční dar , bez účelu

21.12.2020
29.12.2020

DSč. 4/
DS č.5

p. Lukeš Petr, Vracov
MIRJA s.r.o. , želetice

2 000,00
3 000,00

Finanční dar , bez účelu

24.6.2020

CELKEM

Finanční dar , bez účelu
Finanční dar ,s určením účelu-další
nadstandartní vybavení pro
mech.invalidní vozík PIKO

Finanční dar , bez účelu

129 518,00
-50479

2020

79 039,00
50 479,00

finanční dary
věcné dary

31 479,00
19 000,00

věcné dary

0,00
129518,00
D A R Y / 2020

darovanáslužba
celkem

DATUM
4.2.2020

DOKLAD

ČERPÁNÍ Kč

PD018/

Město Kyjov

1205,00

9.2.2020
4.3.2020
3.6.2020
11.6.2020

PD027/558
PD 038/
PD 081/
PD 085/

Lidl ČR, prodejna Kyjov
KINO Panorama Kyjov
Muzeum Kyjov
ZOO Hodonín

97,00
180,00
150,00
1550,00

10.6.2020
12.6.2020

Fa 134/2020
PD087/672

Konečný Dalibor (malíř, natěrač) Dražůvky
Sokolíček Kyjov

14523,00
105,00

DS č. 1

Nadační fond Fann dětem, Brno

31479,00

15.7.2020

Fa 165/2020

Marimex CZ, s.r.o.,Praha-Libeň

13329,00

14.8.2020
5.8.2020

PD132/
DS č. 3

Mikroregion Nový Dvůr Milotice
Melitrade a.s. Praha

455,00
19000,00

CELKEM

82 073,00

4.7.2020

Čerpání finanční
Čerpání věcné

31594,- Kč
31479,- Kč
19000,- Kč
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ÚČEL
vstupné na dětské představení
"Štístko a poupěnka "
dětský batoh ( na invalidní vozík
(Matyáš)
pohádka "Ledové Království II."
vstupné za děti akce "KOSTIČKY"
vstupné ( výlet dětí do ZOO)
nátěr herních prvků, dětských židliček
a tolečku ( zahrada)
vstupné-dětská herna "Sokolíček"
věcný darbody,bryndáček,schrastítko látkové,
plyšový slo, plyšová žirafa
hřiště dřevěné + plst.zkluzavka 2x
houpačka
vstupné zámek, lodičky, dravci (výlet
dětí )
věcný dar-vlhčené ubrousky
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Mimořádné události

ANALÝZA RIZIK – Krůček KYJOV, p.o.

Organizace má vypracovánu Strategii pro prevenci identifikovatelných rizik,
systém vyhodnocení existujících a potencionálních rizik na pracovišti a
bezpečnostních opatření na pracovišti, vypracována je Směrnice a vnitřní
předpis k dané oblasti (Směrnice č. 19 - Řízení rizik).

I.2 . Péče zdravotní
Zařízení poskytuje přijatým dětem diagnostickou, terapeutickou, pediatrickou, psychologickou
péči. Vzhledem k tomu, že většina pobytů dětí především se zdravotním handicapem či
významnějšími zdravotními komplikacemi, je součástí naší péče taktéž tvorba výchovněvzdělávacích individuálních plánů dětí, víceúrovňové sledování a vyhodnocování jejich vývoje
(pediatr, psycholog, výchovná sestra, sociální pracovnice, sestra), každé dítě má ustanovenu
konkrétní sestru, jež sleduje a zaznamenává všechny důležité údaje o psychomotorickém vývoji
a zdravotním stavu sledovaného dítěte. Pokud dítě odchází do NRP, PP vypracovává pro ně
album, v němž jsou zachyceny důležité vývojové momenty, součástí jsou rovněž fotografie,
takže schválení žadatelé kromě propouštěcí lékařské zprávy, zprávy z psychologického
vyšetření, zdravotního a očkovacího průkazu, případně zpráv z dalších odborných pracovišť,
obdrží také vkusně a přehledně upravenou fotodokumentaci s údaji o zásadních vývojových
stupních dítěte.
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Subjekty: dítě,pacient

-

-

V centru Krůček je poskytována komplexní péče o ohrožené, handicapované a postižené
děti s cílem odstranit nebo alespoň minimalizovat následky postižení dítěte a připravit ho
na návrat do rodiny, vlastní či náhradní, zajišťovat možnosti další péče, rozšířit působnost
služeb na rodinu dítěte (edukace matek, konzultační činnost, zprostředkování kontaktů na
další odborná pracoviště, kontrolní lékařská a psychologická vyšetření). Jmenovaná péče
je poskytována dětem umístěným v centru Krůček, ale také dětem docházejícím do
ambulantní péče.
Léčebná péče dětem přijatým do centra Krůček Kyjov je poskytována lege artis, v souladu
s odbornými poznatky, za uspokojování individuálních potřeb dítěte a respektování jeho
důstojnosti. V zařízení pracuje na ½ úvazku pediatr, kromě toho vždy odpoledne každé
úterý je zajišťován chod pediatrické ambulance, za nějž odpovídá sekundární lékař.
Rozvíjena je spolupráce s dalšími odborníky z rezortu zdravotnictví (neurologie,
pedopsychiatrie, kardiologie, ortopedie, foniatrie, chirurgie, neurochirurgie, genetika…).
Díky umístění v prostorách Nemocnice Kyjov, p.o.je zajištěna bezprostřední dostupnost
odborné lékařské péče. Lékaři – především neurolog, kardiolog - v případě potřeby
docházejí k lůžku dítěte (při závažném stavu), čímž se minimalizuje další prohlubování
obtíží, snižuje se riziko časové prodlevy, komplikací při transportu dítěte. Výborná je
13
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spolupráce s dětským oddělením Nemocnice Kyjov, nemálo dětí se závažnými handicapy
(mnohdy opakovaně) prochází dětskou JIP. Mnohé z dětí se zdravotním postižením má
zajištěnu péči také ve spolupráci s FN Brno.
realizováno je pravidelné odborné sledování zdravotního stavu a psychomotorického
vývoje dítěte (pediatrem, fyzioterapeutem, psychologem), na základě tohoto sledování
jsou vytvářeny a průběžně vyhodnocovány individuální výchovné plány dle potřeb
konkrétního dítěte.
Využitím znalostí akupunktury, laserterapie a magnetoterapie v kombinaci s aplikací
rehabilitační péče (rehabilitační cvičení dle Vojty, Kabata, dále s oporou o prvky Bobatha,
masáže, protahování, míčkování, tejpování) je poskytována kvalitní péče při léčbě poruch
a onemocnění hybného aparátu u dětí umístěných v Krůčku i u dětí v ambulantní péči.
V letošním roce obdrželo naše zařízení od KrÚ JMK účelově určený příspěvek na
zkoupení Vojtova rehabilitačního stolu, což umožnilo zkvalitnění rehabilitační péče
(původní Vojtův stůl byl zakoupen v roce 1996, byl již zastralý a nesplňoval nutný konfort
k rehabilitačním úkonům), tento nový stůl má větší pracovní plochu, členěnou na 2
sektory, je nastavitelný a jeho servis nám bude zajišťovat servisní technik, jenž sídlí přímo
v Kyjově, takže jeho služby budou rychleji dostupné a odpadnou zvýšené náklady spojené
s dopravou. Pro zútulnění rehabilitační místnosti byl zakoupen také nový koberec.

Rehabilitační místnost
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Kanesterapie

Statistická data:
35
30
0

Počet dětí přijatých do ústavní péče v roce 2020
Propuštěno
zemřelo
Indikace přijetí
Sociální
Soc.zdravotní
Zdravotní

Přijetí doporučili
OSPOD, soud
žádost rodičů
drav.zařízení

4
21
10

Věk dětí při příjmu
I.čtvrtletí věku
II.čtvrtletí
III.čtvrtletí
IV.čtvrtletí
více jak jeden rok

17
18
0

17
1
1
0
16

Matek s dítětem bylo v roce 2020 přijato k pobytu
7
ke konci roku propuštěno
8
Ošetřovací dny (pobyt matek) 259
Stav matek k 31.12.2020
0
Vyhověli jsme v rámci možností všem požadavkům jak OSPOD na umístění matek
s dítětem, tak individuálním zájemcům o rehabilitační a edukační pobyty.
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30 dětí
23 dětí
0 dítě
2 děti
5 dětí

Propuštěno k 31.12.2020 bylo
Domů ,biologická rodina
Adopce
PPPD
Azylový dům

Stav dětí v zařízení k datu 31.12.2020 byl
- z toho 14 dětí s nařízenou ústavní výchovou
- 7 dětí se závažným zdravotním handicapem

18 dětí

Průměrné využití lůžek v %, r. 2020
Největší využití lůžek v %, r. 2020

45,55 %
měsíc říjen
56,68 %
měsíc listopad
53,90 %
měsíc prosinec
53,46 %
___________________________________________________________________________
Celkové náklady p.o. za rok 2020
16 670 565 Kč
16 082 380 Kč (2019)
náklady na 1 lůžko / den
1 301 Kč
1 259 Kč (2019)
roční náklady na 1 lůžko
476 302 Kč
459 497 Kč (2019)
(Komentář: náklady rostou v položce mzdové náklady - zvyšují se náklady na platy )
Počet dětí ošetřených ambulantně v roce 2020:
- akupunktura, laserterapie
- rehabilitační terapie
- psychologická vyšetření

48 výkonů
445 výkonů
240 vyšetření

Ambulantní služby jsou realizovány na základě žádosti zákonných zástupců, doporučovány
pediatry, pedopsychiatry, neurology, logopedy, sociálními odbory a dalšími zainteresovanými
institucemi, jsou poskytovány nejen klientům z našeho regionu, ale i klientům z více
vzdálených míst nebo z jiného kraje. Péče je poskytována dětem se zdravotními handicapy,
kombinovaným postižením, dětem s PAS, dětem z dysfunkčních rodin, dětem nejen
z biologických rodin, ale rovněž dětem v NRP, PP, PPPD. Bohužel v souvislosti s pandemií
COVID-19 jsme byli v rámci nouzového stavu nuceni opakovaně utlumit činnost našich
ambulancí, což se v negativním smyslu odrazilo na celkovém počtu výkonů. Avšak nehledě na
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uzavření ambulancí nebo přechodné limitování jejich provozu nebyl propad výkonů
dramatický.
Služby rehabilitační ambulance jsou rozšířeny i o péči poskytovanou přímo v domácím
prostředí klienta, v roce 2020 se jednalo o 7 rodin, do nichž paní fyzioterapeutka dojížděla –
tato péče je poskytována dle možností, vytíženosti fyzioterapeutky a výhradně rodinám, jež
mají složitou situaci, znemožňující pravidelné dojíždění do rehabilitační ambulance našeho
zařízení. Přestože na přechodné období v souvislosti s nouzovým stavem byly ambulantní
služby krátce přerušeny, je číslo výkonů v rámci rehabilitační ambulance vysoké a srovnatelné
s předcházejícím rokem.

Ambulantní péče poskytovaná v centru Krůček Kyjov dětem do 19 let- statistika
Počet výkonů,
Počet
vyšetření

Psychologická
ambulance
PhDr. Petrášová
240 vyšetření

Rehabilitační
ambulance+péče
o klienta
v domácím
prostředí
Mgr. Skalková

Datum od-do:
Doporučení

Problémy

PLDD,
OSPOD,
soudy,
neurologie,
psychiatrie,
foniatrie,
ŠPZ

Opoždění PMV,
OVŘ, PAS, MR, TP,
kombinované
zdravotní
handicapy,
úzkostné
poruchy,
opoždění PMV,
MR, kombinovaná
postižení,
poruchy z okruhu
PAS, dysfunkční
vztahy, NRP

PLDD,
neurologie
ortopedie

445 výkonů
Pediatrická
ambulance
MUDr. Žáková
48 výkonů

PLDD,
psychiatrie,
neurologie,
ŠPZ

Poruchy hybného
aparátu, opoždění
vzpřimovacích
mechanismů,
DMO, poúrazový
stav
Poruchy hybného
aparátu, ADHD a
poruchy chování,
OVŘ, úzkostné
poruchy
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240 vyšetření +
konzultací
psychologická
vyšetření,
obligatorní
diagnostika

445 výkonů
Vojta, Bobath,
tejpování, Kabat

48 výkonů
akupunktura, laserterapie, konzultace

Záznam

Psychologické
zprávy pro
zákonné
zástupce, soudy,
OSPODy,
odborné lékaře,
Policii ČR

Záznam o
průběhu
rehabilit. péče,
podklady pro
smluvní ZP

Záznam o
průběhu terapie
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Financování péče a výkonů.
Péče o děti ve zvláštních dětských zdravotnických zařízeních je ze zákona hrazena z rozpočtu
zřizovatele, prozatím nemáme nárok na uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami, ačkoliv
na toto téma proběhla dne 06.02.2020 jednání a výběrová řízení přímo na půdě MZČR, nebylo
prozatím dosaženo očekávaného výsledku. Zdravotní pojišťovny stále zaujímají odmítavé
stanovisko, což zdůvodňují nejasným postojem MZ a dále skutečností, že má vejít v platnost
novelizace zákona o zdravotních službách, kdy není zřejmé, jakým způsobem v něm bude
ukotvena činnost našich zařízení. Určitým pozitivem je, že jsme uzavřeli smlouvy se 3
zdravotními pojišťovnami, a to pro odbornost 902 Fyzioterapie, kdy se jedná o proplácení
výkonů realizovaných v rámci rehabilitační ambulance Krůčku Kyjov.
Ze zákona má naše zařízení nárok na tzv. příspěvek na dítě, které je v zaopatření Krůčku.
Příspěvek je centru poukazován příslušným referátem SSP dle trvalého bydliště dítěte.
Vyplácejí jej ÚP. O tento přídavek jsou povinni žádat rodiče nezletilého a zároveň jsou povinni
sdělit příslušnému úřadu SSP to, že dítě nemají ve vlastní péči. S poukazováním této dávky na
náš účet nemáme větších problémů, spolupráce s úřady je dobrá.
Přijetím Zákona č.372/2011 Sb., o zdravotních službách a vyhlášky č. 56/2012 Sb., o příspěvku
na úhradu zaopatření dítěte a jeho průvodce v dětském domově pro děti do 3 let došlo
k legislativně zakotvené povinnosti zákonného zástupce dítěte přispívat na jeho pobyt
v zařízení. Jde o příspěvek minimální, odstupňovaný dle věku dítěte a zdaleka nekryjící
náklady na pobyt dítěte a jeho doprovod v zařízení . Problém s jeho úhradou nemáme u rodičů
dětí s těžkým handicapem a při platbách za denní pobyty dětí. Potíže nejsou ani s úhradou za
ambulantní péči, s úhradou rehabilitačních pobytů a obvykle ani s platbami za pobyt matek.
Neplatiči jsou především z kategorie sociálně slabých a nepřizpůsobivých rodičů, rodičů
závislých na návykových látkách, psychicky nemocných a rodičů vykazujících takzvanou
hmotnou nouzi. U některých dětí rodiče nejsou vůbec dohledatelní, o místě jejich pobytu nemá
informace ani OSPOD, ani policie ČR.
Systém plateb v centru Krůček Kyjov je řešen vnitřním předpisem, který je přílohou
organizačního řádu zařízení.
Krůček Kyjov má pro odbornost 902 Fyzioterapie (ambulantní) uzavřeny smlouvy se 3
zdravotními pojišťovnami:
213 RBP, 211 ZPMV, 209 ZPŠ, z jejichž strany jsou propláceny realizované výkony.

Systém plateb v Krůčku Kyjov
(Vnitřní předpis č.1- systém plateb v Krůčku Kyjov )
l.

Příspěvek na úhradu pobytu a péče o dítě v Krůčku Kyjov
Výše příspěvku je stanovena dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č.
56/2012 Sb., § 120 k provedení § 44 odst. 4 zákona č. 372/2011 Sb., o
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (platnost vyhlášky
s účinností od 01.04.2012).
•
•
•
•
•

dítě do 1 roku věku
dítě od 1 do 3 let věku
dítě od 3 let věku
doprovod dítěte

45,- Kč/den
50,- Kč/den
55,- Kč/den
150,- Kč/den
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V případě, že by po uhrazení vyměřeného příspěvku klesl příjem rodiny pod
hranici životního minima, může být o tuto částku příspěvek snížen, případně
nebude vyměřen vůbec.
V případě, že rodiče nežijí ve společné domácnosti, dělí se stanovená částka
rovným dílem mezi oba rodiče.
Pokud rodina dítěte nepředloží potvrzení o svých příjmech do 1 měsíce
od vyzvání zařízením, je výše příspěvku stanovena dle výše uvedené vyhlášky.
2.

Přídavek na dítě - je poukazován zařízení příslušným referátem Úřadu práce, odbor
NSD dle trvalého bydliště dítěte. O tuto dávku jsou povinni žádat rodiče nezletilého
a zároveň jsou povinni sdělit příslušnému úřadu, že dítě nemají v péči.
Přídavek na dítě činí 500Kč/1 dítě.

3.

Denní pobyty dětí - na základě rozhodnutí ředitele a po dohodě se zákonným
zástupcem dítěte. K dennímu pobytu jsou děti přijímány pouze při nenaplněné
kapacitě ústavních pobytů a slouží jako pomoc při řešení svízelné sociální situace
rodiny, jde především o děti matek samoživitelek.
Paušální poplatek 300 Kč měsíčně + 55 Kč/den na úhradu stravování.

4.

Ambulantní laserová terapie
Za 10 aplikací částka 500 Kč.
Částka pokrývá amortizaci a náklady na provoz laser přístrojů

5.

Ambulantní akupunkturní léčba- klient hradí náklady na akupunkturní
materiál, částka činí 60 Kč za výkon.

6.

Psychologické vyšetření – rodič či jiný zákonný zástupce hradí podrobné
psychologické vyšetření částkou 300 Kč, konzultaci částkou 50,-Kč.
Nedílnou součástí poskytované péče psychologa je zpráva z každého
psychologického vyšetření, poskytnutí potřebných materiálů, koordinace péče o dítě
s dalšími zainteresovanými odborníky.

7.

Rehabilitační péče – zákonný zástupce (výkony hrazeny samoplátci) hradí
vstupní vyšetření fyzioterapeuta částkou 200 Kč,
následnou rehabilitační péči částkou
100 Kč.
Máme uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami na výkony hrazené pojišťovnou:
ZP 213 RBP, 211 ZPMV, 209 ZPŠ, z jejichž strany jsou na základě vystavené faktury
naší p.o. propláceny realizované výkony rehabilitační terapie.
Výnosy z výkonů hrazených zdravotními pojišťovnami za r. 2020
24 tis. Kč
8.

Rehabilitační pobyt dítěte – paušální poplatek 150,- Kč/den + příspěvek na
úhradu pobytu a péče o dítě v centru dle vyhlášky MZ

K 31.12.2020 evidujeme 63 dlužníků za ošetřovné,
Celkový dluh/pohledávky/ našemu zařízení činí
(v roce 2019 dlužilo 61 dlužníků celkem 454 080,- Kč)
Vymáhání dluhů:
- upomínky dlužníkům
- návrh DC na platební rozkaz
- soud vydal platební rozkaz (exekuční)
19
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- návrhy DC na výkon rozhodnutí
- soud vydal usnesení o výkonu rozhodnutí
- zaplacený dluh/splácí splátkovým kalendářem

0
2
1

- spláceno (z vyřazených pohledávek)
- trestní stíhání-

2 (3tis. Kč)
1

Výnosy-přídavek na dítě od ÚP
Výnosy -ošetřovné
z toho za pobyt matek
ošetřovné děti
Tržby za ambulantní terapie a vyšetření
Tržby ostatní
Výnosy ostatní (bezúplatně nabyté zásoby)
Výnosy z vyřazených pohledávek (r.2005)
(V roce 2020 – účetně odepsáno nedobytných pohledávek za ošetřovné

66 420,- Kč
331 244,- Kč
38 070,- Kč
293 174,- Kč
108 802,- Kč
1 000,- Kč
150 641,- Kč
3 427,- Kč
18 520,-Kč

Tržby od zdravotních pojišťoven v roce 2020
tabulka č. 1
Tržby za nasmlouvané výkony za poskytnutí zdravotní péče u jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2020
VZP

ZPMV

111

211

OZP VOZP ZPMA
207

201

217

HZP

ČNZP

RBP

ŠKOD
A

205

222

213

209

11 818

0

11 818

0

Akutní péče
10 236

Následná péče (vyžádaná)
Celkem tržby od zdravotní pojišťovny

0

10 236

0

0

0

0

0

1 236

regulace výkonů (doplatek) , zvýšení tržeb
22

regulace výkonů (krácení) , snížení tržeb
Celkem tržby od zdravotních pojišťoven po regulaci

0

10 214

0

0

0

0

0

13 054

0

23268

I.3. Péče psychologická a výchovně vzdělávací
Subjekt péče: děti v péči centrum Krůček, dle ordinace lékaře, ambulance
Cíl psychologické péče, oblasti vyšetření, věková skupina 0-19 let:
- specializované psychologické činnosti (poradenské, metodické)
- posouzení aktuální vývojové úrovně dětí
- posouzení úrovně kognitivních funkcí
- diferenciální diagnostika s orientací na rizikové skupiny dětí a na krizovou situaci
rodiny
- dítě v NRP
- dítě v ústavní péči
Struktura:
- provádění diferenciální diagnostiky poruch a odchylek v oblasti psychologie
- pravidelné sledování a vyhodnocování PMV dětí, vývojová diagnostika
20

Krůček Kyjov, p. o. - Zpráva o činnosti za rok 2020
-

zpracovávání a vyhodnocování individuálních výchovných plánů pro děti ve spolupráci
s výchovnou sestrou zařízení a s fyzioterapeutem zařízení
vypracování podkladových zpráv pro potřeby jednání soudů, mezinárodního poradního
sboru při Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí, pro potřeby OSPOD
vypracování podrobných psychologických zpráv pro odborné lékaře (pediatr,
pedopsychiatr, neurolog, foniatr)
pravidelné sledování dětí s handicapem, odborné vedení a pomoc jejich rodinám
spolupráce, vedení a pomoc rodinám s dětmi v PP, PPPD, v adoptivní péči
přednášková činnost vztahující se k uvedené problematice
spolupodílení se na organizování odborných seminářů, konferencí

Vybavenost zařízení:
- samostatná místnost pro vyšetření, pracovní stůl
- obligatorní standardizované dg.nástroje (vývojové škály, testy inteligence, testy
speciálních schopností, znalostí a dovedností, dotazníky, projektivní metody, kresebné
metody, posuzovací škály), hračky, didaktické pomůcky, počítačové programy,
výtvarné pomůcky
Proces: žádost, postup, vyhodnocení, diagnostické nástroje, zpráva, spisová dokumentace,
komplexnost péče, kontrolní vyšetření
Psychologická vyšetření jsou realizována na základě žádosti a na doporučení odborného lékaře,
OSPOD, soudu, na žádost a se souhlasem zákonného zástupce dítěte. Postup péče je stanovený
individuálně podle výsledků vyšetření, po dohodě se všemi zainteresovanými účastníky.
Používány jsou běžně v naší republice dostupné psychodiagnostické nástroje, klinické
vyhodnocování, zpracování produktů spontánní činnosti dítěte, zapracovány jsou sejmuté
anamnestické údaje. Z vyšetření je vypracována podrobná zpráva, problematika je
prokonzultována se zákonnými zástupci. K vyhotovení zprávy je lhůta 30 dní. V případě
potřeby jsou předávány potřebné materiály a kontakty na odborná pracoviště. Klienti mají
založenu spisovou dokumentaci s veškerými získanými údaji, pracovními listy, zprávami.
Zákonní zástupci podepisují informovaný souhlas s vyšetřením. Rodičům i dítěti (přiměřeně
jeho věku) jsou podány vstupní informace, definován je cíl zakázky, průběh vyšetření, časová
dotace, po ukončení vyšetření jsou podány informace o výstupu vyšetření, sděleny jsou
informace o délce zpracování zprávy, o tom, komu bude zpráva postoupena, dohodnuta jsou
následující opatření, odborná péče, kontrolní vyšetření.
Spolupráce s jinými institucemi:
- zdravotnické instituce – obvodní lékaři pro děti a dorost, pedopsychiatrie, neurologie,
klinická logopedie
- školská poradenská zařízení – pedagogicko-psychologické poradny (zejména PPP
Hodonín a její odloučená pracoviště Kyjov, Veselí nad Moravou), speciálně
pedagogická centra (SPC pro děti s MP Kyjov, SPC pro vady řeči Brno-odloučené
pracoviště Hodonín, SPC pro děti s PAS Brno)
- SVP Hodonín
- sociální odbory, OSPOD
- soudy, policie
- Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí
- Psychocentrum Domeček Hodonín
21
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Psychocentrum Fénix Kyjov
KROK Kyjov, z.ú.
Therapy Kyjov, s.r.o.
TRIALOG Brno, TRIÁDA Brno – brněnský institut rozvoje občanské společnosti
provázející organizace (např. Skleněnka Veselí nad Moravou)

Cíl výchovně vzdělávací péče, aktivity dětí umístěných v centru Krůček, spolupráce
s výchovnou sestrou centra:
-

-

-

-

-

každé dítě umístěné v centru má zpracován individuální výchovně-vzdělávací plán, za
jehož vyhotovení zodpovídá výchovná sestra, plány jsou umístěny na pokojích dětí, po
ukončení pobytu jsou zakládány do spisové dokumentace dítěte
děti s povinností plnění povinného předškolního vzdělávání a povinné základní
docházky jsou v péči MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny, p.o., do zařízení k nim dochází
pedagogové - p. učitelka Markéta Krejčíková a speciální pedagog PaedDr. Wieslawa
Janglová dané školy, možná je i výuka v dané MŠ a ZŠ, škola zajišťuje převoz dětí,
bohužel v souvislosti s nouzovými opatřeními a distančními formami výuky je nyní
realizováno vzdělávání v omezeném rozsahu, dle možností a dle aktuálního zdravotního
stavu dětí pouze v našem zařízení
děti zařazené do výše uvedeného předškolního a povinného základního zařízení jsou
v péči školského poradenského zařízení (ŠPZ) – SPC Kyjov, psychologové a speciální
pedagogové SPC nastavují dětem míru podpůrných opatření a vystavují jim veškerá
potřebná doporučení, vyšetření realizují přímo v našem zařízení, spolupracují
s výchovnou sestrou a psychologem zařízení
předškolní vzdělávání probíhá dle Školního vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání „Hrajeme si s barevnými motýlky“, povinná školní docházka dle
vzdělávacího programu základní školy speciální – II. díl
dětem s OVŘ (opožděným vývojem řeči) je poskytována v rámci logopedické
ambulance Nemocnice Kyjov, p.o. péče klinického logopeda Mgr. A. Kolaříkovbé
realizaci výchovných programů přizpůsobených individuálním potřebám každého dítěte
zajišťuje výchovná sestra, na jejich uskutečňování se pod jejím vedením spolupodílí
všechny sestry zařízení, výchovná sestra si vede vlastní záznamy
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efektivita výchovně – vzdělávacího působení je vyhodnocována výchovnou sestrou,
psychologem, fyzioterapeutem a pediatrem zařízení, zaznamenáván je rozvoj
pohybových, manipulačních, komunikačních a rozumových schopností dětí
průběžně je mapována potřeba hraček, didaktických a výtvarných pomůcek pro děti,
odborné literatury a literatury pro děti, pracovních listů, prováděn je průzkum trhu, dle
věku dětí a jejich potřeb jsou pořizovány potřebné pomůcky,
23
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posilován je rozvoj hrubé a jemné motoriky, řečový vývoj, kresebné a tvořivé
dovednosti, estetické vnímání, rozumové schopnosti (přiměřeně každé věkové skupině
dětí)
realizovány jsou zajímavé aktivity v zařízení i mimo zařízení, bohužel v roce 2020 se
na četnosti a pestrosti možných aktivit negativně odrazila krizová situace v souvislosti
s pandemií COVID-19, kdy většina kulturních akcí – koncerty, divadelní představení,
sportovní akce apod. – byla zrušena, ale i přes nepřízeň celkové situace se přece jenom
podařilo zrealizovat některé velmi hezké a pro děti zajímavé akce
v letních měsících děti navštívily:

1. ZOO Hodonín
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2.

kozí farmu

3. zámek Milotice,
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4. divadelní představení (putovní divadélko pod širým nebem),

5. několikrát pohybově relaxovaly ve sportovním areálu SOKOLÍČEK KYJOV
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Děti s oblibou a zaujetím sledovaly veškeré dění jak v areálu Nemocnice Kyjov (např.
stavební úpravy, kácení stromů na zahradě Krůčku nebo v parku nemocničního areálu,
činnost automechaniků z autodopravy…), tak dění ve městě.

…Na zahradě našeho centra
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...z okna vidím, jak kácejí strom

V rámci zařízení proběhl maškarní karneval, velikonoční a vánoční tvoření, Mikuláš,
oslava vánočních svátků, besídky, muzikoterapie, 1x za 14 dní vždy ve čtvrtek probíhá
přímo v zařízení zábavný program se zdravotními klauny.
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čertíci Bertíci
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Tradičně se konají oslavy narozenin dětí, dne dětí apod. V omezeném rozsahu pokračuje
dobrovolnická činnost, v rámci níž děti prožívají individuální aktivity se svojí stálou tetou
-dobrovolnicí nejenom v zařízení, ale zejména mimo zařízení .
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I.4. Péče sociální
Funkce sociální pracovnice zajišťuje komunikaci a spolupráci mezi naším zařízením, rodinou
biologickou i rodinou náhradní, sociálními odbory, OSPODy, soudy, Policií ČR a Úřadem pro
mezinárodně právní ochranu dětí. Do kompetencí sociální pracovnice spadá následující okruh
činností:
- řešení sociálně právních a sociálně zdravotních problémů dětí aplikací odborných
metod sociální práce, spolupráce s orgány OSPOD
- účast na jednání se správními orgány a jinými organizacemi v zájmu dětí, účast na
případových konferencích
- vedení sociální dokumentace dětí, stanovování výše příspěvku rodičů na pobyt dítěte
v Krůčku, jeho vymáhání /spolupráce se soudy, Policií ČR /
- zodpovědnost za agendu související s NRP, PP, PPPD
- zodpovědnost za překlady dětí do jiných zařízení/ DD, DC, ÚSP/
- vedení statistické dokumentace
- vyřizování zdravotního pojištění přijímaných dětí
- zodpovědnost za agendu související s výkonem sociálně-právní ochrany dětí
- podpora matek během společného pobytu s dítětem v Krůčku (edukační pobyt,
rehabilitační pobyt, pobyt žadatele o NRP, PP při seznamování se a navazování
kontaktu s dítětem…)
- zpracování podkladové dokumentace pro jednání poradního sboru NRP při ÚMPOD
- sledování a vyhodnocování zájmu biologické rodiny o děti umístěné v Krůčku
- vypracování požadovaných zpráv pro OSPODy, soudy
Spolupráce s institucemi:
- sociální odbory, oddělení sociálně právní ochrany dětí
- soudy – Cochemská praxe
- Policie ČR
- SVP
- Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí
- DC, DD, DZP, azylové domy
- zdravotnická zařízení
- školská poradenská zařízení
- neziskové organizace
- SAS
- Provázející organizace
Spolupráce s rodiči:
- zabezpečení získání potřebných dat k sociální anamnéze rodiny, předání potřebných
informací a kontaktů
- zajištění zpracování požadované dokumentace, základní sociálně-právní
poradenství
- řešení připomínek, práce s biologickou rodinou, s žadateli, s adoptivními rodiči,
s pěstounskými rodinami, s pěstouny na přechodnou dobu
- sledování kontaktů zákonných zástupců s dětmi umístěnými v Krůčku, jejich
evidence
- účast na společných jednáních, případových konferencích
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I.5. Ostatní
Aktivity zaměstnanců, organizace odborných konferencí, odborná publikační činnost,
vzdělávací a osvětové akce pro laickou veřejnost a jiná veřejně prospěšná činnost,
vzdělávání zaměstnanců
Všichni zaměstnanci Krůčku mají odpovídající odbornou kvalifikaci. V rámci kontinuálního
vzdělávání si celoživotně rozšiřují odborné znalosti, účastní na odborných konferencí,
seminářů, sami aktivně připravují dle plánu stanovené semináře, jež jsou součástí provozních
porad zařízení. Představitelé vedení jsou členy Společnosti sociální pediatrie, ředitelka je
členkou výboru této společnosti. Zařízení má na každý rok zpracován plán vzdělávání, zajišťuje
aktivní účast na odborných seminářích, konferencích, samo organizuje semináře, konference,
školení. Pro rok 2020 obsahoval plán následující aktivity zaměřené na zvyšování a doplňování
kvalifikace, avšak účast na konferencích a jejich organizace byly významně omezeny
v souvislosti s pandemií COVID-19 a s ní souvisejícími nouzovými opatřeními. Tato omezení
se nedotkla interních seminářů, jež vypracovávali a v rámci provozních porad prezentovali
pracovníci Krůčku. Tyto semináře jsou zaměřeny na problematiku související s činností
zařízení, týkají se aktuální zdravotní i sociální problematiky:

Vzdělávání v roce 2020
Plnění plánu vzdělávacích akcí na rok 2020

I. Vzdělávací akce, semináře, konference pořádané Krůčkem Kyjov:
1. Povinné školení BOZP
Termín: duben 2020
Realizace plnění: 24.06.2020

Zodpovídá: ředitel, pracovník zodpovědný za BOZP

2. Konference věnovaná 70-letému výročí založení organizace
Termín: říjen/listopad 2020
Zodpovídá: management organizace
Realizace plnění: Z důvodu nouzových opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 nemohla
konference proběhnout
3. Pravidelné odborné semináře dle ročního rozpisu pořádané v rámci provozních porad
Termín: dle rozpisu provozních porad (1x měsíčně) Zodpovídá: vrchní sestra a lékař zařízení
Realizace plnění: 18 seminářů, které probíhaly dle stanovených termínů

II. Plán vzdělávacích akcí pořádaných jinými institucemi a organizacemi:

Aktivity 1. - 3. z důvodu epidemiologické situace v souvislosti s COVID-19 nebyly realizovány!
1. Vzdělávání ekonomů
Termín: září, listopad, prosinec 2020
Účast: ekonomka Krůčku Kyjov
2. Vzdělávání sociálních pracovníků, semináře, konference akreditované MPSV, konference
ÚMPOD
Termín: dle rozpisu MPSV
Účast: sociální pracovnice
3. Tradiční setkání pracovníků DC, DD, Thomayerova nemocnice Praha
Termín: duben 2020
Účast: ředitelka, zástupce ředitele, lékař, sociální pracovník
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4. Pracovní seminář pro rehabilitační pracovníky, Olomouc
Termín: dle rozpisu
Účast: fyzioterapeutka Krůčku
Realizace plnění: Mgr. Skalková, fyzioterapeutka Krůčku, se 2/2020 zúčastnila konference
v Blansku pořádané Jihomoravskými dětskými léčebnami.
-

Mimořádný úkol – zpracování tematických okruhů dle rozpisu, zkompletování
pracovních listů a pomůcek (6 tématických okruhů, dle zadání – metodický návod
psycholog zařízení, alba pracovních listů pro práci s dětmi sestry Krůčku)

-

Kromě vzdělávání pracovníků Krůčku je zajištěno také povinné předškolní a povinné
základní vzdělávání dětí umístěných v Krůčku, kdy do Krůčku 2x týdně dochází
speciální pedagogové MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny, dohodnuta je současně přeprava
našich dětí služebním autem do MŠ a ZŠ, kterou zabezpečuje sama škola. Bohužel
v důsledku nouzového stavu a s ním souvisejících nezbytných opatření – COVID-19 –
výuka byla výrazně zasažena a omezena (karanténa, distanční vzdělávání).
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Plán vzdělávání zaměstnanců Krůčku Kyjov – rok 2021

I. Vzdělávací akce, semináře, konference pořádané Krůčkem Kyjov:
1. Povinné školení BOZP
Termín: duben 2021
Zodpovídá: ředitel, pracovník zodpovědný za BOZP
2. Odborný seminář na regionální úrovni na téma „Neurovývojové poruchy u dětí“
Termín: květen/červen 2021
Zodpovídá: management organizace
3. Pravidelné odborné semináře sester dle ročního rozpisu pořádané v rámci provozních porad
Termín: dle rozpisu provozních porad (1x měsíčně) Zodpovídá: vrchní sestra a lékař
4. Seminář pro sestry Krůčku Kyjov na téma „Narušení komunikačních schopností u dětí,
logopedická péče u dětí“
Termín: září/říjen 2021
Zodpovídá: ředitelka
II. Plán vzdělávacích akcí pořádaných jinými institucemi a organizacemi:
1. Vzdělávání ekonomů
Termín: září, listopad, prosinec 2021
Účast: ekonomka Krůčku
2. Vzdělávání sociálních pracovníků, semináře, konference akreditované MPSV, konference
ÚMPOD, TRIÁDY Brno
Termín: dle termínů MPSV a pořádajících institucí
Účast: sociální pracovnice
zařízení
3. Tradiční setkání pracovníků DC, DD, Thomayerova nemocnice Praha
Termín: duben 2021
Účast: ředitelka, zástupce ředitele, lékař, sociální pracovník
4. Pracovní seminář pro rehabilitační pracovníky, Olomouc a konference v Blansku pořádaná
Jihomoravskými dětskými léčebnami
Termín: únor 2021, dále dle rozpisu
Účast: fyzioterapeutka Krůčku
Účast na dalších akcích dle aktuální nabídky a po schválení vedením zařízení, preference
aktivní účasti. Plán lze průběžně aktualizovat, dle potřeby a nabídky, bohužel lze předpokládat,
že kvůli přetrvávající závažné epidemiologické situaci mnohé aktivity opět budou omezeny,
zrušeny nebo přesunuty.
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I.6. Ošetřovatelská péče
Zařízení má 35 lůžek pro základní pediatrickou péči a 2 samostatná lůžka se sociálním zázemím
pro matky, uzpůsobená tak, aby každá matka s dítětem měla své soukromí .
K dispozici jsou 2 lůžka specializovaná pro intenzivní péči pro děti.
Stáří lůžek je kolem 10 let a jejich obměna probíhá průběžně v závislosti na technickém stavu.
Z důvodu zvýšení věkové hranice dětí bydlících v našem zařízeni jsou využívány i postele
(válendy) pro větší děti.
Přímo u lůžek dětí pracuje 15 zdravotních sester, které pracují v 2-směnném 12-ti hodinovém
provozu.
Při ošetřování dětí je postupováno dle ošetřovatelských standardů, které byly vypracovány pod
vedením hlavní sestry zařízení. Hlavní sestra Mgr. Eva Nováková vystudovala VŠ – obor
ošetřovatelství.
Dodržování těchto ošetřovatelských postupů je průběžně kontrolováno a dle požadavků a
potřeby doplňováno, a je nejlepší prevencí dekubitů, se kterými se u nás ani u těžce
handicapovaných, ležících dětí nesetkáváme. Bezpečnost dětí /prevence pádů, úrazů apod./ je
zajištěna péčí o děti odborným zdravotnickým personálem- viz ošetřovatelský standard.
Umístění zařízení v areálu nemocnice, dostupnost specializovaných služeb, zajištění
24 hod. péče lékařů Nemocnice Kyjov, p.o. umožňuje to, že jsme schopni zabezpečit péči o děti
i s velmi vážným zdravotním postižením a vysokými nároky na ošetřovatelskou péči
(tracheostomie, gastrostomie, trvalý přívod kyslíku apod.).
Zdravotnická dokumentace je vedena v souladu se Zákonem o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování 372/2011 sb., Hlava II – zdravotní dokumentace, § 53-69
Léčebný a ošetřovatelský proces
- Při poskytování zdravotní péče postupovat v souladu se známými odbornými poznatky a
dle vypracovaných ošetřovatelských standard, využívat možností spolupráce s dalšími
odbornými pracovišti. Zajišťovat odborný růst všech zaměstnanců, flexibilně dle situace
zpracovávat potřebná data ke konkrétním diagnózám. Zabezpečovat zařízení odbornou
literaturou. Předávat poznatky získané během kongresů, konferencí, seminářů, využívat
IT – prezentace přednášek.
- Zácvikem matek v rehabilitaci a ošetřování, především handicapovaných dětí, zapojit do
ošetřovatelského procesu i rodinu nezletilého. Nadále poskytovat ambulantní služby v
rámci činnosti Krůčku, zajišťovat vhodné rehabilitační pomůcky, podporovat výměnné
stáže fyzioterapeutky v jiných rehabilitačních zařízeních, její účast na odborných
konferencích a seminářích, aktivní vystoupení na akcích organizovaných naším zařízením.
- Včasným zajištěním všech potřebných podkladů, odborných vyšetření neprodlužovat
pobyt dítěte v zařízení nad nezbytně nutnou dobu a právně volné dítě předat do některé
z forem náhradní rodinné péče, včetně mezinárodních adopcí. Naše zařízení zajišťuje
odborná vyšetření, doporučení, konzultace, účast na případových konferencích, ale o
dalším umístění dětí rozhodují výhradně OSPODy a soudy.
- V rámci péče o dítě edukovat a informovat rodinu dítěte (a to jak biologickou, tak
náhradní).
- Využitím znalostí akupunktury, laserterapie a magnetoterapie rozšiřovat a zkvalitňovat
spektrum metod při léčbě hybných poruch u dětí, aplikovat vývojovou rehabilitaci dle
Vojty, využívat prvků Bobatha, Kabata, měkkých technik, protahování, míčkování,
tejpování. Zajistit také psychologické vyšetření se zaměřením na míru podpory dětí.
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I.7.Provozní činnost
I.8. Technická činnost
Centrum Krůček Kyjov sídlí v prostorách jedné z budov ( E2) Nemocnice Kyjov p.o..
Tím je dána úzká provázanost mnohých našich provozních činností a poskytovaných
služeb s provozem nemocnice.

Zařízení má s nemocnicí smluvně zajištěnu dodávku vody, energií, tepla, provoz počítačové
sítě NIS byl osamostatněn kvůli naplnění GDPR, došlo k zavedení systému MEDICUS
nezávislého na nemocničním systému, nemocnicí je nadále zabezpečováno připojení na
internet, telefonní síť. Dále máme s nemocnicí uzavřenu dohodu na sterilizaci zdravotnických
nástrojů, odběr medicinálního kyslíku, pronájem telefonních přístrojů s úhradou za hovorné
z pevné linky. Spotřeba elektrické energie je měřena samostatným elektroměrem(měřičem) a
je měsíčně odečítána. Zařízení je napojeno na centrální zdroj tepla a vody jako pro nemocnici
Kyjov. Cena za odběr tepla a vody je smluvní, při kalkulaci úhrady bylo vycházeno z plochy
zařízení a počtu klientů..
Vybudovat samostatné přípojky a rozvody je teoreticky možné, ale technicky a ekonomicky
velmi nákladné, za stávajících poměrů se nevyplatí.
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Služby:
Praní prádla zajišťuje smluvně fi. Chrištof, a.s. Brno
Odvoz a likvidaci nebezpečných odpadů fi EKOTERMEX a.s. Pustiměř.
Odvoz a likvidaci komunálního odpadu fi Ekor s.r.o. Kyjov
Dodávky potravin a dodavatelské stravování pro matky, které jsou přijaty do zařízení k pobytu
s dětmi zajišťuje kuchyně nemocnice Kyjov, p.o.
Tito dodavatelé, jsou dodavatelé, kteří zajišťují služby i pro Nemocnici Kyjov p.o.,
v jejichž areálu naše p.o. sídlí.
Domníváme se, že tím, že dodavatelské firmy přijíždí plnit služby pro nemocnici šetříme
náklady za dopravu, cestovné.
Organizace má zajištěnu lékařskou péči o své pacienty po celých 24 hodin. Lékařská
pohotovostní služba je smluvně zajištěna lékaři, vykonávajícími ÚPS dětskému oddělení
Nemocnice Kyjov p.o..
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Energie, odpadové hospodaření viz I.7.
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II. Plnění úkolů v personální oblasti
Počet a struktura zaměstnanců /počet ve fyzických osobách/
Zaměstnanci
lékaři
psycholog
fyzioterapeut
ZPBD
Sociální pracovník
THP
PZP

počet

stav k 1.1.2020

2
1
1
17
1
1
3

1/+1OON
1
1
17
1
1
3

stav k 31.12.2020
1 /+1 OON/
1
1
16
1
1
3

Přepočtený úvazek lékařů je 0,54. / 0,5+0,04/
Psycholog pracuje na 0,8 úvazek,
Fyzioterapeutka na 0,8 úvazek.
Sociální pracovník na 0,25 úvazek
Organizace zaměstnává 2 zdravotní sestry s částečným invalidním důchodem /OZP/
s úvazkem 1,8.
Stav zaměstnanců je v organizaci stabilizovaný. Nemáme fluktuaci zaměstnanců.
Sestry pracující u lůžka, mají kvalifikaci dětské sestry a odbornou registraci.
U ZPBD máme ještě rezervu v naplnění počtu sester u lůžka dle normativu MZ ČR.
OON náklady, jde o dohodu o práci na malý úvazek dětské lékařky.

Ostatní osobní náklady
(za rok 2012)

tis. Kč

fyzické osoby
z toho s
celkem
vlastními
zaměstnanci

přepočtené osoby
z toho s
celkem
vlastními
zaměstnanci

dohody o pracovní činnosti

0

0

0

0

0

dohody o provedení práce
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1

0

0,042

0

Vyplacené odstupné

0

x

0

x

0
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ROZPOČET

Příspěvek zřizovatele na provoz (neúčelový) r.2020

16 070 tis.Kč

z toho mzdové prostředky+ náhrady platu
Náklady na OON(dohoda o provedení práce)

11 105 tis.Kč
36 tis.Kč

Z důvodu neustálého růstu nákladů na platy(platná NV), zbývá z příspěvku stále méně
finančních prostředků na provoz.
!!( 16 070 tis. -_ 11 105tis. = / rok
4 965 : 12 = 414 tis. / á měsíc
Z celkových nákladů činí roční zákonné odvody z platů - SP,ZP, zák.poj., FKSP 2%
= 3 979 tis./ á rok : 12 = 332tis./ měsíc) !!
v roce 2020 se snížil počet zaměstnanců oproti roku 2019 o 1 zaměstnance
/ 1 sestra MD, RD)

Nárůst platů oproti předcházejícímu období 2016, 2017, 2018,2019:
v souladu se zněním nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tj.: NV č.
316/2016 Sb. od 1.1.2017 navýšení – zdravot. pracovník + 10%.
Navýšení zvláštní příplatek (směnnost) z Kč 400,-/ á měsíc na Kč 1000,- /á měsíc, dle § 8
NV č. 564/2006 Sb. od 1.7.2017.
NV č. 341/2017 Sb. od 1.11.2017 navýšení – sociální pracovník + 10%.
Navýšení tarifů k 1.1.2018 tj. 10% (NV č. 342/2017 Sb.)
NV č. 263/2018 Sb.

od 1.1.2019

- nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve znění platném a účinném od 01.07.2019;
- nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění platném a
účinném od 01.07.2019,
tj. po poslední novele provedené nařízením vlády č. 158/2019 Sb. ze dne 17.06.2019 uveřejněným dne
27.06.2019 ve Sbírce zákonů (částka 66)

od 1.1.2020

Naše příspěvková organizace navýšila tarifní platy svým zaměstnancům v souladu se
zněním nařízení vlády:
- nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, ve znění platném a účinném od 01.01.2020;
- nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění platném a
účinném od 01.01.2020,
tj. po poslední novele provedené nařízením vlády č. 300/2019 Sb. ze dne 04.11.2019 uveřejněným dne
20.11.2019 ve Sbírce zákonů (částka 127).

Ve sledovaném období nedošlo k výplatě odstupného.
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III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření
Tabulka č. 12-Přehled o plnění rozpočtu k 31.12.2020
Rozpočet /upravený k 30.9.2020/
Příspěvek zřizovatele na provoz 2020
(z toho prostředky na platy
11105 tis.Kč)
(z toho prostředky na OON
36 tis.Kč)
Příspěvek zřizovatele investiční 2020
IF účelově určený „Vojtův rehabilitační stůl

16 070 tis.Kč
45 tis.Kč
-45 tis. Kč

Výnosy z prodeje služeb
Převod z rezervního fondu
sponzorské dary, další rozvoj činnosti
Čerpání z fondu odměn
Ostatní výnosy (bezúplatná služba, zásoby)
Finanční výnosy-úroky
celkem

337 tis.Kč
200 tis.Kč
0 tis.Kč
10 tis.Kč
0 tis.Kč
16 707 tis.Kč

Skutečnost
Příspěvek zřizovatele na provoz 2020
(z toho mzdové prostředky+OON
Příspěvek investiční účelově určený
(Vojtův rehabilitační stůl)
výnosy z prodeje služeb
převod z rezervního fondu
sponzorské dary, (+122 – 118tis. Kč)
čerpání z fondu odměn
jiné ostatní výnosy z vyřazených pohledávek

11 141 tis.Kč)
45 tis. Kč

16 070 tis.Kč

506 tis.Kč
32 tis.Kč
0 tis.Kč
3 tis.Kč

ostatní výnosy (bezúplatně přijaté zásoby, OOP)
finanční výnosy-úroky
celkem
Hospodářský výsledek před zdaněním
Daňová povinnost 2020
Výsledek hospodaření po zdanění
Doplňková činnost
Neuhrazená ztráta minulých let –

87 tis.Kč
0 tis.Kč
16 698 tis.Kč
28 tis. Kč
0 tis. Kč
28 tis. Kč
organizace nemá
nebyla vykázána
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Hospodaření

centra Krůček Kyjov p.o. v roce 2020 skončilo hospodářským výsledkem
HV zisk 28 tis. Kč
Tohoto výsledku bylo dosaženo díky dodržování přísných rozpočtových pravidel a také
navýšením příspěvku na provoz v průběhu r. 2020 o 500 tis. Kč
Výnosy:
K vyrovnanému hospodářskému výsledku také přispělo použití finančních prostředků
získaných darem – 80 tis.Kč, zapojením prostředků z rezervního fondu – nákup z prostředků
DARY 32 tis.Kč, dále bezúplatně přijaté zásoby – DAREM vlhčené ubrousky, oblečení pro
děti, bryndáky, pleny, plyšové hračky v hodnotě Kč 50 tis. Kč. Bezúplatně přijaté zásoby OOP
(covid) od zřizovatele v hodnotě Kč 100 tis. Kč.
Nově byly v roce 2020 uzavřeny smlouvy se třemi zdravotními pojišťovnami (211,213,209),
které nám hradí některé výkony rehabilitace (odbornost 902). V roce 2020 (bylo účtováno až
od 07/2020) činily výnosy od ZP 23 tis. Kč.
Ke kladnému HV také přispívají výnosy hrazené samoplátci - výnosy z odborných ambulancí
(psychologická, rehabilitační, pediatrická_laser terapie a akupunktura). Tyto výnosy v roce
2020 činily 84 tis.Kč.
Náklady:
Při nákupu potravin, plen a ostatních potřeb pro děti jsme využívali v maximální míře
rabatových slev nabízených od smluvních dodavatelů.
V roce 2020 jsem realizovali nákup nového rehabilitačního stolu (investice
„Vojtův rehabilitační stůl“), který byl financován z investičního příspěvku od zřizovatele ve
výši 45 tis. Kč. Naše p.o. doplácela z vlastních prostředků pouze 3tis.Kč.
Nebylo ani třeba použít vysokých nákladů na opravy ( žádný havarijní stav).
Realizována byla pouze obměna zastaralého (havarijního) nábytku vyšetřovny, rehabilitační
ambulance a kanceláře ekonomického oddělení. Veškeré náklady na spotřebu materiálu se
snažíme udržet na maximální nejnižší úrovni. Ale vnímáme, že neustále rapidně rostou náklady
na veškeré nakupované služby. Náklady na energie, teplo a ostatní neskladované dodávky
(voda), zůstávají díky výběrovým řízením a vysoutěženým cenám společnosti Cejiza na
stabilizované úrovni.
V roce 2020 vzrostly náklady na energie pouze o cca 10 tis. Kč.
Neustále rostou náklady na platy (navyšování tarifních platů zaměstnancům, příplatky na
směnnost a další příplatky) a od toho se odvíjející odvody (SP,ZP, zák.poj., příděl do fondu
FKSP).
Z tohoto důvodu byl naší organizaci původní závazný ukazatel – příspěvek na provoz r. 2020
navýšen o 500 tis. Kč.
Usnesením zastupitelstva Jihomoravského kraje nebylo v roce 2020 stanoveno: závazné
ukazatele – odvody investičních zdrojů. Pro naši organizaci - odvod prostředků investičního
fondu byl ve výši 0 tis.Kč
Investiční fond (účet 416) má organizace krytý finančními prostředky.
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Příloha č. 12 směrnice Zásady vztahů JMK k
PO - přehled o plnění rozpočtu - plánu
hospodaření
Přehled o plnění rozpočtu - plánu hospodaření PO k 31.12.2020

Název organizace:
Krůček Kyjov-centrum zdravotních
služeb pro děti p.o.,

Hlavní

činnost

Doplňková činnost

Sestavený
rozpočet plán
hospodaření

Upravený
Skutečnost
rozpočet k
% S/UR (SR) 2)
plán
31.12.2020
hospodaření

Výnosy za vlastní výrobky
Výnosy z prodeje služeb:

0

0

0

337

337

505

149,9

z toho:
1. příspěvek na dítě od ÚP
2. pobyt matky-příspěvek na
pobyt/ubytování,strava/
3. stravné
4. regulační poplatky
5. ošetřovné za děti
6. archeologické výzkumy
7. vstupné
8. výnosy od ZP
9. výnosy - samoplátci /ambulantní terapie/
10. jiné výnosy
Výnosy z pronájmu
Výnosy za prodané zboží
Výnosy z prodeje materiálu
Použití fondů: 1. Fond investiční
2. Fond rezervní
3. Fond odměn
4. FKSP

55

55

66

120,0

33
0
0
147
0
0
50

33
0
0
147
0
0
50

118,2

0
0
0
0

0
0
0
45

39
0
0
293
0
0
23
84
1
0
0
0
0

200
0

200
0

32
0

16,0

50
2

50
2

199,3

46,0
168,0
50,0
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Sestavený
rozpočet plán
hospodaření

v tis.
Kč

Upravený
rozpočet % S/UR
Skutečnost
plán
(SR) 2)
hospodaření
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Výnosy z příjatých neinvestičních
transferů celkem 3):
z toho: 1. z příspěvku na provoz od JMK
bez účel.určení
2. z účel. určeného příspěvku na provoz
od JMK
3. výnosy z příjatých transferů z ost. ÚSC
4. výnosy z přijatých transferů ze SR
5. výnosy z ostatních transferů-na provoz
ZPDVOP
Výnosy z titulu časového rozlišení
přijatých investičních transferů
Jiné ostatní výnosy z
činnosti/odškod.prac.úrazu,bezúpl. nabyté zásoby,
z vyřazených pohledávek/

Ostatní výnosy
z činnosti(konference,poj.ZDVOP))
Finanční výnosy-úroky
Výnosy celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie celkem:
z toho: 1. elektrické energie
2. plynu
3. ostatní
Spotřeba jiných neskladovatelných
dodávek celkem:
z toho: 1. voda
2. teplo
3. pára
Prodané zboží
Aktivace dlouhodobého majetku
Aktivace oběžného majetku
Změna stavu zásob vlastní výroby
Opravy a udržování

15615

16115

16070

99,7

15570

16070

16070

100,0

45
0
0

45

0

0

0,0
0
0

0

0

0,0

0

0

10

10

90

900,0

0

0

0

0,0

0

0,0

16698

99,9

538

119,6

0

0,0

80
80
0

100,0
100,0
0,0

0

0,0

182
32
150
0
0
0
0

91,0
97,0
89,8

0

450
0
80
80
0
0
200

16162

16707
450
80
80

167

200
33
167

80

80

33
0
0
0
0
0

0
42

52,5
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Cestovné
Náklady na reprezentaci(konference)
Aktivace vnitroorganizačních služeb
Ostatní služby
Ostatní službyOstatní služby-bezúplatně
poskynutá/darovaná
Osobní náklady celkem
z toho: 1. platy zaměstnanců
2. náhrady mzdy za doč. pracovní
neschopnost
3. OON
3. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav.
pojištění /34%
4. zákonné sociální náklady /FKSP 2%
5. zákonné sociální náklady /lékařské

20
15
0

20
15

4
0
0

20,0
0,0

570

570

433

76,0

0

0,0

6. jiné sociální náklady/ 4,2%o
7.jiné,vzdělávání zam.,kurzovné,rekvalifikace
8.Dotační program
9.Odvody SP,ZP-dotační program

prohlídky,ochané pr.prostř.

(směnnost)

Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady z vyřazených pohledávek
Náklady z drobného dlouhodobého
majetku
Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů)
Finanční náklady
Ostatní nákladyz činnosti/prac.úraz-ztráta na
výdělku,bolestné/ 549- poj ZDVOP

Náklady(557) na vyřazené
pohledávky(ošetřovné)

Náklady celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmů

0
0

0

0,0

15228
11070

15228
11070

15190
10961

99,8
99,0

35
36

35
36

144
36

411,4
100,0

3775
222

3775
222

3711
222

98,3
100,0

23

23

68

295,7

47

47

46

97,9

20

20

2

10,0

0

0

0

0,0

0

0

0

0,0

31

31

27

87,1

0

0

88
0

88
0

155
0

0

0

0

0

0

0

0,0

0

0

19

0,0

16762

16762

16670

99,5

-600

+55

176,1

+28

0
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Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost
po zdanění
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním
Zpracoval dne: 31.1.2021
Jméno: Jana Hálová

podpis:

+28
+28

Jméno ředitele: PhDr. Petrášová Jana
Podpis ředitele:

Poznámka:
Aktivace se uvádí se záporným
znaménkem.
Komentář:
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VIII. Kontrolní činnost
Protikrizová opatření 2020
Organizace postupuje v souladu s vypracovaným Systémem vnitřní kontroly, se Zásadami vztahů
orgánů JMK k řízení příspěvkových organizací, s platnou legislativou. Dodržováním stanovených
postupů se v maximální míře snaží zabránit, popř. minimalizovat případné negativní dopady na činnost
organizace a pracuje v součinnosti se zásadami protikorupční politiky JMK.
Plán kontrolní činnosti na rok 2020
1) Finanční kontrola
pokladna: průběžně
Ověření správnosti účtování a dodržování postupů řídící kontroly – čtvrtletně
soupis doložen k inventuře k 31.12.2020
odpovídá: ekonomka, ředitelka
2) Bankovní transakce
Ověření správnosti účtování a dodržení postupů řídící kontroly- měsíčně
soupis doložen k inventuře k 31.12.2020
odpovídá : ekonomka, ředitelka
3) Kontrola skladového hospodaření – průběžně, závěrečná kontrola k 31.12.2020
odpovídá : hlavní sestra
4) BOZP – průběžná kontrola záznamů deníku BOZP měsíčně, komplexní hodnocení 1xročně
odpovídá : pověřený pracovník BOZP, ředitelka
5) Nepotřebný, upotřebitelný a neupotřebitelný majetek – průběžně
inventurní soupis k 31.12.2020
odpovídá : hlavní sestra
6) Smlouvy a dodržování termínů, dozorové audity, recertifikace - v souladu s ISO
9001:2016, ročně
odpovídá: ředitelka
7) Kontroly elektrických přístrojů – 1x ročně
odpovídá :pověřený pracovník BOZP, revizní technik
8) Kontrola elektroinstalace – 1x ročně
odpovídá : hlavní sestra, revizní technik
9) Kontrola hasících přístrojů- průběžná 1x ročně, periodická á 4 roky
odpovídá : pověřený pracovník BOZP , profesionální hasič

10) Kontrola dodržování Hygienicko-epidemiolog. režimu a Provozního řádu organizace
– průběžně
odpovídá : hlavní sestra, ředitelka
11) Kontrola funkčnosti sterilizátorů- 1x ročně
odpovídá : hlavní sestra
12) Kontrola mléčné kuchyně, kritické body ve strav.procesu – měsíčně
odpovídá: vedoucí mléčné kuchyně, hlavní sestra
13) Kontrola odpadového hospodaření – průběžně, závěrečné hodnocení a zpráva 1x ročně
odpovídá : hlavní sestra
14) Kontrola užití omamných látek na pracovišti – průběžně, namátkově
odpovídá : staniční sestra, ředitelka
15) Kontrola činnosti ambulantní péče (3 ambulance – psychologická, rehabilitační,
sociálně-pediatrická) – průběžně
odpovídá: ředitelka, vedoucí lékař
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Z realizovaných kontrol, prováděných externími pracovníky – kontroly elektropřístrojů,
elektroinstalace, hasičských přístrojů, medicinálních přístrojů, sterilizátoru – jsou vypracovány
příslušnými revizními pracovníky protokoly, které jsou uloženy u managementu zařízení (ředitelka,
zástupce ředitele).
Stejně tak je evidována každá kontrola ze strany JMK – sociální odbor, ekonomický odbor, OZ, dále
kontroly ze strany VZP ČR, OSSZ, OZP. Do složky „kontroly“ jsou zakládány všechny protokoly
z provedených kontrol a s nimi související dokumentace (pověření, plánovaný rozsah kontroly,
související korespondence…).
Samostatně vedenou agendou je agenda související s dozorovými audity a recertifikací ISO.
Dbáno je na informovanost a pružné řešení sledované problematiky, o realizovaných kontrolách a
jejich výstupech jsou informováni zaměstnanci Krůčku Kyjov v rámci provozních porad zařízení.
Přehled výsledků kontrolní činnosti je součástí Zprávy o činnosti Krůčku Kyjov, která je vždy 1x ročně
(a to v termínu k 28. únoru) předkládána zřizovateli a současně je přístupná na portálu JMK a
v Obchodním rejstříku KS Brno – sbírka listin.

Kontroly v roce 2020

24.03.2020 - kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování
ostatních povinností plátce pojistného, dle plánu kontrol, za období 01.09.2017 –
29.02.2020, prováděla VZP ČR-regionální pobočka Brno, bez nápravných opatření,
kontrolou nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky
(viz protokol o kontrole)
11.11.2020 – interní předrecertifikační audit ISO, auditorka p. Hořavová, bez nápr. opatření
01.12.2020 - recertifikační audit ISO, MUDr. Matýšková, bez nápravných opatření, schválen
recertifikační cyklus norma ČSN EN ISO 9001:2016s platností od 30.12.2020 do 30.12.2023
Revize zdravotnických přístrojů: záznamy, protokoly u hlavní sestry Krůčku Kyjov:
- Laser – BTL
1/2020
- Odsávačka Victoria
1/2020
- Inhalátory OMRON
1/2020
- Hasicí přístroje
1/2020
- Magnet – rehabilitace
6/2020
- Lékařský panel – O2, pokoj č. 1 + izolace 2/2020
- Zvlhčovač, dávkovač kyslík
6/2020
- Sterilizátor STERICELL 404
4/2020
- Oxymetr
9/2020
- Dávkovač ALARIS GH+
11/2020
- Sterilizátor STERICELL 404 – hygiena
12/2020
Ředitelka zaznamenává jednotlivé kontroly v deníku kontrol, zakládá zprávy, protokoly z těchto
kontrol. V roce 2020 ředitelka uskutečnila 6x kontrolu činnosti ambulancí, 12x kontrolu záznamů
BOZP, společně s ekonomkou zařízení 12x ověření správnosti účtování a postupů (finanční
kontrola, bankovní transakce), hlavní sestra provedla kontrolu skladového hospodaření, odpadového
hospodaření, kontrolu mléčné kuchyně, kontrolu dodržování hygienicko-epidemiologického režimu,
provádění inventarizace.
Organizace má k dispozici pro klienty knihu přání a stížností.
V roce 2020 nebyl v knize uveden žádný záznam stížností.
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Informace k Ročním zprávám o výsledcích finančních kontrol za rok 2020
Novelou zákona o finanční kontrole došlo v letošním roce ke změně v obsahu, rozsahu
i způsobu předkládání zpráv a současně také ke zúžení okruhu předkladatelů.
Zjednodušeně lze tedy říci, že zprávu o výsledcích finančních kontrol předkládají pouze
ty příspěvkové organizace, které zřídily funkci interního auditu.
(Výjimku z této povinnosti upravuje ustanovení § 32 odst. 3 vyhlášky č. 416/2004 Sb., které stanoví, že zprávu nemusí
ministerstvu financí zasílat orgán veřejné správy, který nevykonává veřejnosprávní kontrolu a nezřídil funkci interního
auditu (zejména některé příspěvkové organizace). Orgány veřejné správy, které vykonávají veřejnosprávní kontrolu nebo
zřídily útvar interního auditu, zasílají zprávu o výsledcích finančních kontrol přímo ministerstvu financí).

zákonné úpravy:
-

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění
Prováděcí vyhláška zákona č. 416 /2004 Sb., příloha č. 1 až 5 vyhlášky
Zákon o státní kontrole č. 552/1991 Sb. / Zákon o kontrole č. 255/2012 Sb.(kontrolní řád)
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů
Platný předpis č. 36/NA-VOK „ Zásady vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových
organizací“
Směrnice, „kontrolní systém příspěvkové organizace“ (vydaná odborem kontroly Krajského úřadu
Jihomoravského kraje).

Vyhláška 416/2004 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole
Výše zmíněný zákon o finanční kontrole, který tuto povinnost stanoví, byl s účinností od 01.01.2020
novelizován zákonem č. 126/2019 Sb. Touto novelou byl od loňského roku změněn způsob a rozsah
předkládání Zpráv.
Veškeré údaje jsou uváděny rok 2020 a týkají se pouze ukončených kontrol k 31.12.2020.
U příspěvkových organizací, které nevykonávají veřejnosprávní kontrolu ani nezřídily funkci interního
auditu, je povinnost předkládání Zpráv naplněna dodržováním ustanovení § 22 odst. 5 zákona o
finanční kontrole, které stanoví povinnost informovat Ministerstvo financí ČR o závažných zjištěních
z vykonaných finančních kontrol do 1 měsíce prostřednictvím Modulu závažných zjištěních.
Jako orgán veřejné správy nezjistila naše p.o. v roce 2020 žádná závažná zjištění,
proto za rok 2020 nevykazujeme ministerstvu financí žádné informace.
(tzn. nepředkládáme žádnou Zprávu).

IX. Doplňková činnost
Organizace neprovádí a nemá schválenu doplňkovou činnost.
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….Na shledanou….
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