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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2021

Organizace je držitelem Certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001:2016
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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 je nestátním
zdravotnickým zařízením, 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, následný I. dozorový audit byl realizován dne 01.12.2021). V souladu
s požadavky této certifikace jakosti služeb a současně v souladu s platnou legislativou jsou
naplňovány cíle organizace. Uplynulý rok, obdobně jako rok předcházející, byl významně
poznamenán epidemiologickou situací v souvislosti s pandemií COVID-19, jež zasáhla jak do
plánovaných aktivit organizace, tak do jejího celkového fungování. Onemocnění zasáhlo
personál zařízení i děti v Krůčku umístěné. I když v případě dětí naštěstí nebyly zaznamenány
žádné významnější komplikace, onemocnění dětí bylo bezpříznakové a neohrozilo jejich
celkový zdravotní stav. V případě personálu byla situace komplikovanější, a to jak ve vztahu
k závažnějšímu průběhu nemoci, tak i ve vztahu k možnostem pokrývání služeb. Jako záloha
sloužila možnost využít pomoci dobrovolníků, např. z řad hasičů, kteří s velkým nasazením
vypomáhali v Nemocnici Kyjov, p.o. Přestože situace byla komplikovaná, nakonec jsme ji
zvládli vlastními silami, bez další výpomoci dobrovolníků
Rok 2021 však nebyl zátěžovým rokem jenom z těchto důvodů. Během roku 2021 se znovu
otevřely otázky kolem existence zařízení našeho typu, stále častěji se problematika péče o
ohrožené děti nevhodným, dehonestujícím způsobem medializovala. Úzce spolupracující kruh
ředitelů dětských center (Praha, Plzeň, Karlovy Vary, Mladá Boleslav, Kyjov) opětovně
zpracovával analýzy stávajícího systému péče o děti, zpracovával podklady pro jednání
s MZČR. Neustále se opakující výpady vůči dětským centrům nepřinášely jistoty našim
zaměstnancům. Proběhla jednání na půdě OZ JMK, kdy ze strany našeho zřizovatele nám
opakovaně byla vyjádřena podpora, které si velmi vážíme. S uvedenou situací se pojil i přístup
sociálních odborů, kdy sociální pracovníci vedeni metodikou a rétorikou MPSV měli obavy
děti v ohrožení umístit na základě důvodnosti nebo předběžného opatření do našeho zařízení,
proto volili cestu doporučení a přesvědčení rodičů zanedbávajících péči o své děti, závislých na
návykových látkách, aby na základě dohody s naším zařízením na nějaký čas své dítě-děti
umístili k nám. Pro nás je však tato strategie velmi znevýhodňující, protože ze strany OSPODů
při takovém způsobu umístění dětí není jako priorita vyzvedávána právě neschopnost a zdraví
dětí ohrožující přístup rodiny, jenž by měl být skutečným důvodem k umístění dítěte. Vše je
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vnímáno jako prostor pro edukaci rodiny, pro vyjádření dobré vůle apod., i když se jedná o
opakovaná selhání. Tím je naplňována myšlenka, že dětem je nejlépe v biologické rodině, navíc
zodpovědnost je přenášena mimo sociální odbory. Ovšem již není mnohdy předkládáno
tragické a opakující se selhávání rodičů, jimž je neustále a bez efektu nabízena nová šance.
Nyní jsme ve stadiu očekávání, jakým způsobem problematiku našich zařízení uchopí MZČR,
doufáme, že proběhnou společná pracovní jednání, jejichž výsledkem by mělo být ukotvení
našich zařízení v zákoně o zdravotních službách.
Vzhledem k podpoře JMK Krůček nadále plní své poslání a snaží se pomáhat dětem ocitajícím
se v těžké životní situaci, spolupracuje s dalšími zainteresovanými institucemi napříč všemi
rezorty. S příchodem roku 2022 se organizace ocitá na prahu významných změn
v managementu, z důvodu odchodu do starobního důchodu ukončuje k datu 31.12.2021 své
působení na pozici ředitele a psychologa zařízení PhDr. Jana Petrášová, která na ředitelském
postu pracovala od roku 2013. Tyto změny budou znamenat vytvoření nového managementu,
zajištění dobré koordinace jeho činnosti, kvalitní spolupráci se zřizovatelem.
Vzhledem k výše uvedenému bych chtěla poděkovat všem svým kolegům za jejich práci, za
hezký přístup k dětem, všem spolupracujícím organizacím za spolupráci, bez níž by se péče o
děti v ohrožení neobešla a nepřinášela by žádoucí efekt. Děkuji zřizovateli – JMK za podporu
našeho zařízení, za ochotu zachovat jeho existenci navzdory současným tendencím některých
institucí. A děkuji všem našim sponzorům, kteří nezištně podporují Krůček Kyjov a svými dary
pomáhají dětem, jejichž životní start je poznamenán nemocí nebo zanedbávající, ohrožující péčí
lidí, kteří by měli být zárukou jistoty, bezpečí a lásky, nicméně ničím z toho nejsou.
.
Pro rok 2021 jsme měli stanoveny následující zásadní úkoly:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Důsledné dodržování zásad činnosti zařízení v souladu s platnou legislativou, se
zásadami vztahů orgánů JMK k příspěvkovým organizacím a dle zpracovaných
standardů ISO Krůčku Kyjov
Prezentace zařízení, spektra jeho služeb, zejména před odbornou veřejností a před
zřizovatelem, podrobné analýzy určené pro potřeby zřizovatele
Dobrá spolupráce s vedením Nemocnice Kyjov, soulad postupů v případě
mimořádných opatření
Pokračující spolupráce s MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny, p.o. při realizaci povinného
předškolního a povinného základního vzdělávání dětí
Využívání služeb školských poradenských zařízení (PPP, SPC) při posuzování míry
vzdělávacích potřeb dětí a z nich plynoucích stupňů podpůrných opatření
Propojenost se službami KROKu Kyjov, z.ú. (společní klienti)
Dodržování zásad ochrany osobních údajů, GDPR, spolupráce s pověřencem pro naše
zařízení, využívání NIS MEDICUS pro Krůček Kyjov a služeb PROSOFT Kroměříž
(přenos dat)
Pokračování ve vzdělávání zaměstnanců Krůčku, využívání také možnosti distančních
forem, on-line seminářů apod.
Modernizace prostor zařízení – výměna zastaralého nábytku v kanceláři vrchní sestry,
v kanceláři ekonomky a v rehabilitační místnosti

Všechny stanovené úkoly byly splněny. V rámci pracovních jednání s OSPODy, soudci,
pediatry byly předávány podstatné informace o našem zařízení, stejně tak při jednáních
s naším zřizovatelem byly postupovány důležité analýzy naší činnosti.
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Na dobré úrovni zůstává spolupráce s managementem Nemocnice Kyjov, p.o., ředitelství
s námi v uplynulém období flexibilně řešilo sledované oblasti, vycházelo nám vstříc
v našich požadavcích, přezkoumány byly všechny smlouvy s Nemocnicí Kyjov, p.o.,
vypracovány byly dodatky k těmto smlouvám, uzavřeny byly také nové smlouvy, např. o
poskytování služeb IT oddělením informačních technologií nemocnice našemu zařízení.
Spolupráce se školskými institucemi pokračovala bezproblémově, v roce 2021 byly 3 děti
zařazeny do povinného předškolního nebo povinného základního vzdělávání, které
zabezpečovali pedagogové MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny, p.o, a protože se jednalo o žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami, tak stupeň podpůrných opatření a z nich plynoucí míru
podpory stanovovalo Speciálně pedagogické centrum (SPC) Kyjov, Husova 574.
Psychologové a speciální pedagogové SPC realizovali psychologická a speciálně
pedagogická vyšetření dětí přímo v Krůčku Kyjov.
Rozvíjela se dobrá součinnost při řešení problémů dětí, které byly vyšetřeny v naší
psychologické ambulanci a u nichž byly zjištěny potíže vyžadující další dlouhodobější péči
školských, pedopsychiatrických nebo psychoterapeutických institucí. Zákonným
zástupcům byly v těchto případech předány všechny důležité kontakty a naše ambulance
pak v případě potřeby spolupracovala s těmito institucemi (PPP Hodonín, pobočky Kyjov
a Veselí nad Moravou, SPC Kyjov, DPA Hodonín, DPA Veselí nad Moravou,
Psychocentrum Domeček Hodonín, SVP Hodonín, Espediente Veselí nad Moravou, Krok,
z.ú. Kyjov, Therapy Kyjov, Skleněnka Veselí nad Moravou, Trialog Brno).
Pokračovala plánovaná modernizace kanceláří vrchní sestry a ekonomky, rehabilitační
místnosti. Zastaralý nábytek byl nahrazen novým, prostorným a účelným nábytkem.
Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 proběhla jednání se zřizovatelem zacílená na přípravu a
realizaci změny managementu Krůčku. Novému vedení přeji úspěšný start a dobře
nastavenou strategii řízení organizace.

PhDr. Jana Petrášová,

ředitelka centra Krůček
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Úvod
-

-

Krůček Kyjov – centrum zdravotních služeb pro děti, příspěvková organizace, je
nestátní zdravotnické zařízení, jehož zřizovatelem je Jihomoravský kraj, a které spadá
pod rezort MZČR
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.
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 starším, dětem týraným, zanedbávaným, zneužívaným
a ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním prostředím (alkohol, drogy, závažná psych.
onemocnění...), dětem zdravotně postiženým, dětem, o něž se biologická rodina nechce nebo
nemůže postarat. Kromě lůžkového oddělení je provozována 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 (edukační pobyt, rehabilitačně-diagnostický pobyt, pobyt před převzetím dítěte
z našeho zařízení do osvojení nebo PP) zajišťujeme na základě uzavřených smluv 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.
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V souladu se školským zákonem je zajišťováno povinné předškolní a povinné základní
vzdělávání dětí, v roce 2021 u 3 dětí (jedná se o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, se
závažnými kombinovanými zdravotními handicapy, kdy 2 děti jsou vzdělávány v režimu
povinného předškolního vzdělávání a 1 dítě v režimu povinné školní docházky dle RVP ZŠSII.díl). 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, dle aktuálního stavu pak je
zajištěno s četností 2x týdně dovážení dětí do MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny, p.o., kdy svoz dětí
zajišťuje příslušná škola, protože naše zařízení nedisponuje vozovým parkem a nemá povolení
k převozu osob..

STATEGIE ŘÍZENÍ pro rok 2021

Dodržování politiky jakosti práce všech zaměstnanců organizace, cíle jakosti

Cíle jakosti stanovené 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 zahájení vyhledávání a oslovení PLDD: prosinec 2020
Termín zahájení jednání: 05.01.2021
odpovídá: ředitelka Krůčku
Termín dokončení: 31.01.2021
6/ Dodržovat právní normy, v souladu s platnou legislativou ČR a souvisejícími
mezinárodními úmluvami, zejména s oporou o Úmluvu o právech dítěte, postupovat
v souladu se Zásadami vztahů orgánů JMK, plnit normy ČSN EN ISO 9001:2016,
poskytovat všestrannou pomoc dětem v ohrožení zdravého bio-psycho-sociálního
odpovídá: management organizace
Platnost od 02.01.2021
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Cíle jakosti pro rok 2021 - PLNĚNÍ
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
Plnění: 23.03.2021 formou webináře (z důvodu nouzových opatření), přednášela Petrášová
Jana
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
Plnění: dne 06.05., 27.07. a 05.08.2021 proběhla soudní jednání u OS Hodonín, jejichž
účastníky byly ředitelka a sociální pracovnice krůčku, při setkání se soudci byly předány
potřebné informace k činnosti Krůčku, seminář z důvodu mimořádných opatření a
přetíženosti soudců nebylo možné realizovat
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
Plnění: v období leden – únor 2021 byly zakoupeny potřebné publikace, pracovní listy,
učebnice apod. zajišťuje MŠ a ZŠ Kyjov, která děti vede v předškolním nebo v povinném
základním vzdělávání (aktuálně jsou 2 děti v předškolním vzdělávání a 1 dítě v povinném
základním vzdělávání)
4/ Zajistit potřebný úvazek pediatra pro naše zařízení
Termín realizace: leden 2021
odpovídá: management organizace
Plnění: 18.01.2021 uzavřena pracovní smlouva s MUDr. Ivetou Jarmovou
5./ Zajistit dohodu s PLDD z Kyjova ohledně zabezpečení proočkovanosti dětí
umístěných v Krůčku Kyjova k realizaci preventivních prohlídek
Termín zahájení vyhledávání a oslovení PLDD: prosinec 2020
Termín zahájení jednání: 05.01.2021
odpovídá: ředitelka Krůčku
Termín dokončení: 31.01.2021
Plnění: do konce ledna byly uzavřeny dohody s MUDr. P. Rybovou, PLDD Kyjov, a MUDr.
P. Žákovou, PLDD Vacenovice, ohledně zajištění proočkovanosti dětí z Krůčku a realizace
preventivních prohlídek
V Kyjově dne 31.12.2021

PhDr. Jana Petrášová,
ředitelka Krůčku Kyjov, p.o.
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Vytyčeny byly nové cíle jakosti pro rok 2022:
1/ Zajistit pozici psychologa, zkoordinovat činnost nového managementu (nový ředitel
zařízení)
Termín realizace: zahájení leden 2022
odpovídá: management organizace
Ukončení září 2022
2/ Zajistit psychologické služby – využít možností spolupráce se školskými poradenskými
zařízeními regionu (ŠPZ – PPP Hodonín, pobočka Kyjov a Veselí nad Moravou, SPC
Kyjov), dále možností spolupráce s klinickými psychology
Termín realizace: zahájení leden 2022
odpovídá: ředitel, zástupce ředitele
Ukončení březen 2022
3/ Uzavřít dohodu s MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny, p.o. ohledně svozu dětí z Krůčku do
dané MŠ a ZŠ na vyučování v rámci plnění povinného předškolního či povinného
základního vzdělávání
Termín: leden 2022
odpovídá ředitel, výchovná sestra

V Kyjově dne 31.12.2021

PhDr. Jana Petrášová,
ředitelka Krůčku Kyjov, p.o.

Platnost od 03.01.2022 – VYHRAZENA ZMĚNA SOUVISEJÍCÍ S NÁSTUPEM
NOVÉHO VEDENÍ ORGANIZACE
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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. Iveta Jarmová 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, PPPD, osvojení. 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.
31.12.2021 ukončuje PhDr. Jana Petrášová z důvodu odchodu do starobního důchodu svoje
působení na postu ředitele a na postu psychologa zařízení.
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MUDr. Iveta Jarmová, od 18.01.2021 vedoucí lékařka zařízení (na této pozici vystřídala
původní lékařku MUDr. Evu Manuel Monteiro).
Garant odborné zdravotní péče v dětském centru, pravidelně sleduje a vyhodnocuje zdravotní
stav a vývoj dětí umístěných v centru Krůček, koordinuje péči s příslušnými PLDD a péči
poskytovanou jinými specializovanými pracovišti, a to jak v rámci Nemocnice Kyjov, p.o., tak
i v rámci jiných nemocničních zařízení, 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, realizována je
konzultační činnost. V případě nemoci nebo čerpání řádné dovolené zastupuje po vzájemné
domluvě MUDr. Žáková paní doktorku Jarmovou.
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, směřuje svoji činnost v kooperaci s ředitelem a
zástupcem ředitele k udržení vyrovnaného rozpočtu organizace.
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 a statistiku.
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
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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.
Významně pomáhá matkám v nouzi s vyplňováním potřebných formulářů, sepsáním žádostí,
postupuje jim kontakty na příslušné sociální odbory, ÚP, OSSZ, azylové domy pro matky
s dítětem, sociálně aktivizační služby, poradny pro mezilidské vztahy apod.
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I.2 . Péče zdravotní

Zařízení poskytuje přijatým dětem diagnostickou, terapeutickou, pediatrickou, ošetřovatelskou,
psychologickou péči. Vzhledem k tomu, že většina dětí je se zdravotním handicapem či
významnějšími zdravotními komplikacemi, je součástí naší péče víceúrovňové sledování a
vyhodnocování jejich vývoje (pediatr, psycholog, odborný lékař, 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.
Prováděny jsou denní ošetřovatelské záznamy, svoji dokumentaci si vede lékař zařízení.
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
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 0,2 úvazku pediatr, kromě toho vždy odpoledne každé úterý
je zajišťován chod pediatrické ambulance, za nějž odpovídá sekundární lékař, jenž současně
v případě potřeby může zastoupit lékařku zařízení (nemoc, čerpání řádné dovolené), protože
zná děti umístěné v Krůčku, sleduje jejich zdravotní stav. Rozvíjena je spolupráce s dalšími
odborníky z rezortu zdravotnictví (neurologie, pedopsychiatrie, kardiologie, ortopedie,
foniatrie,
chirurgie,
neurochirurgie,
genetika…).
Díky
umístění
Krůčku
v zapůjčených 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. Zajištěna je spolupráce s dětským
oddělením Nemocnice Kyjov, vše je ošetřeno smlouvami s Nemocnicí Kyjov, p.o. realizováno
je pravidelné odborné sledování zdravotního stavu a psychomotorického vývoje dítěte
(pediatrem, fyzioterapeutem, psychologem), dokumentace je vedena v písemné i elektronické
podobě.
Proočkovanost dětí a realizace preventivních prohlídek dětí je sledována a zajišťována
praktickými lékaři pro děti a dorost – MUDr. P. Rybovou a MUDr. P. Žákovou.
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, balanční cvičení) je poskytována kvalitní péče při
léčbě poruch a onemocnění hybného aparátu u dětí umístěných v Krůčku i u dětí v ambulantní
péči.
Fyzioterapeutka zařízení má navázány smluvní svazky se zdravotními pojišťovnami
211
a 213. Kromě toho poskytuje v oprávněných případech rovněž rehabilitační péči
v domácím prostředí klienta.

Rehabilitační ambulance – nový Vojtův stůl

13

Krůček Kyjov, p. o. - Zpráva o činnosti za rok 2021
Canisterapie

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

Psychologická
ambulance
PhDr.
Petrášová
Vyšetření 246

Rehabilitační
ambulance+péče

Datum od-do:
Doporučení

PLDD, DPA,
neurologie,
foniatrie,
ŠPZ, SVP,
sociální
odbory
Na žádost
zákonných
zástupců

PLDD,
neurologie

Problémy
zdravotní
handicapy,
úzkostné poruchy,
opoždění PMV,
OVŘ, MR,
ADHD, poruchy
chování,
kombinovaná
postižení, poruchy
z okruhu PAS,
dysfunkční
vztahy, NRP
Poruchy hybného
aparátu, opoždění
14

2.1. - .31.12.2021

246 vyšetření +
konzultací

Záznam

Zprávy
z psychologického
vyšetření pro

zákonné zástupce,
psychologická
soudy,
vyšetření, obligatorní
OSPODy, OSSZ,
diagnostika,
odborné lékaře,
konzultace
Policii ČR, ŠPZ,
školy
445 výkonů

Záznam o
průběhu rehabilit.
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Počet výkonů,
Počet
vyšetření
o klienta
v domácím
prostředí

Datum od-do:
Doporučení

ortopedie

Mgr. Skalková

Problémy
vzpřimovacích
mechanismů,
DMO, poúrazový
stav

2.1. - .31.12.2021
Vojta, Bobath,
tejpování, Kabat

Záznam
péče, podklady
pro smluvní ZP

445 výkonů
Pediatrická
ambulance
MUDr. Žáková
48 výkonů

PLDD,
psychiatrie,
neurologie,
ŠPZ

Poruchy hybného
aparátu, ADHD a
poruchy chování,
OVŘ, úzkostné
poruchy

48 výkonů
akupunktura, laserterapie, konzultace

Záznam o
průběhu terapie

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
dosaženo žádného kladného výsledku. Zdravotní pojišťovny stále zaujímají odmítavé
stanovisko, což podmiňují nejasným postojem MZ a skutečností, že naše zařízení nejsou
ukotvena v zákoně o zdravotních službách. Uzavřeny jsou pouze smlouvy se 3 zdravotními
pojišťovnami, a to pro odbornost 902 Fyzioterapie - 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 nejsou významnější problémy, spolupráce s úřady je dobrá.
Dle 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 je k legislativně
ukotvena povinnost 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 . Stále platí, že 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 rehabilitační
pobyt matek společně s dítětem.
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, jejich pohledávky jsou
evidovány, narůstají, ale z výše uvedeného důvodu jsou prakticky nevymahatelné.
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.
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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

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
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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.
8.

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

I.3. Péče psychologická a výchovně vzdělávací

Subjekt péče: děti v péči Krůčku Kyjov, dle ordinace lékaře, děti v ambulantní péči
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 PP, PPPD, v osvojení
- dítě v ústavní péči
Struktura:
- provádění diferenciální diagnostiky poruch a odchylek v oblasti psychologie
- pravidelné sledování a vyhodnocování PMV dětí, vývojová diagnostika
- vyhodnocování individuálních výchovných plánů pro děti ve spolupráci s výchovnou
sestrou zařízení, s fyzioterapeutem zařízení, se speciálními pedagogy a pracovníky ŠPZ
- 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 s provázejícími organizacemi (Skleněnka veselí nad Moravou, Trialog
Brno), vedení a pomoc rodinám s dětmi v PP, PPPD, v osvojení
17
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-

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, policie, ŠPZ, 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.
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. Využíváno
je i možností elektronické komunikace.
Spolupráce s jinými institucemi:
- zdravotnické instituce – zejména obvodní lékaři pro děti a dorost, DPA, 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, Štolcova)
- SVP Hodonín
- sociální odbory, OSPOD
- soudy, policie
- Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí (v tomto roce nebylo žádné jednání)
- Psychocentrum Domeček Hodonín
- 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:
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-

-

-

-

-

-

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, těchto plánů využívají
také speciální pedagogové u dětí zařazených do povinného vzdělávacího procesu
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
speciální pedagogové dané školy, možná je i výuka v dané MŠ a ZŠ, škola zajišťuje
svoz dětí, protože naše zařízení nevlastní autopark a nemá oprávnění k převozu osob
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, stanovují stupeň
podpůrných opatření, vystavují 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 příslušného
RVP
dětem s OVŘ (opožděným vývojem řeči) je poskytována v rámci logopedické
ambulance Nemocnice Kyjov, p.o. péče klinického logopeda Mgr. A. Kolaříkové, děti
doprovází výchovná sestra zařízení
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
posilován je rozvoj hrubé a jemné motoriky, řečový vývoj, kresebné a tvořivé
dovednosti, estetické vnímání, rozumové schopnosti (přiměřeně každé věkové skupině
dětí)
nacvičovány a upevňovány jsou sociální, praktické dovednosti dětí
sledovány jsou vzájemné interakce dětí v dětském kolektivu
mapováno je postavení každého dítěte v rámci dětského kolektivu
vyhodnocovány jsou silné stránky dětí a současně oblasti, v nichž děti potřebují posílit,
upevnit své kompetence
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V rámci výchovně vzdělávacího procesu jsou realizovány zajímavé aktivity
dětí v Krůčku i mimo toto zařízení:

1. 1x za 14 dnů návštěvy zdravotních klaunů v Krůčku Kyjov
2. 6/2021 – Kočovné divadlo, Masarykovo náměstí Kyjov
3. 6/2021 zemědělská farma ve Strážovicích, hospodářská technika a hospodářská zvířata
(15.06.2021)
4. 7/2021 – návštěva herního a sportovního centra Sokolíček v Kyjově
5. 8/2021 – jízda vláčkem do Bzence, pobyt na dětském hřišti při Lokálce Bzenec
6. 8/2021 Dožínky v Kyjově, hasičská a zemědělská technika, výstava drobného zvířectva
7. 10/2021 zemědělská farma ve Svatobořicích – Mistříně (20.10.2021)
Dále vycházky do města, na stadion, krmení lam v Domově Horizont, krmení kačenek na
Kyjovce, tradiční velikonoční, mikulášské a vánoční tvoření, karnevaly, oslavy narozenin,
oslavy Dne dětí, mikulášská oslava, vánoční svátky, zapojení do přípravy jídla, úklidu hraček
apod.
Rozsah aktivit v roce 2021 byl stejně jako v předchozím roce významně limitován z důvodu
nouzového stavu a protiepidemiologických opatření v souvislosti s COVID-19.
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I.4. Péče sociální
Sociální pracovnice Krůčku zajišťuje komunikaci a spolupráci mezi naším zařízením, rodinou
biologickou i rodinou náhradní, sociálními odbory, OSPODy, soudy, Policií ČR, Úřadem pro
mezinárodně právní ochranu dětí, provázejícími organizacemi, případně jinými neziskovými
organizacemi. 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, s MPSV
- účast na jednáních 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 sociálních odborů a soudů o
umístění dětí do PP, PPPD, osvojení
- sledování a vyhodnocování zájmu biologické rodiny o děti umístěné v Krůčku
- evidence návštěv pracovníků sociálních odborů u dětí spadajících do jejich péče
- 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
Vzdělávání a další aktivity zaměstnanců Krůčku

Plán vzdělávání pro rok 2021 – a jeho plnění

I. Vzdělávací akce, semináře, konference pořádané nebo se spoluúčastí Krůčku
Kyjov:
1. Povinné školení BOZP
Termín: duben 2021
Zodpovídá: ředitel, pracovník zodpovědný za
BOZP
Plnění: 21.09.2021 (přesunutí termínu z důvodu opatření v souvislosti s COVID-19)

2. Odborný seminář na regionální úrovni na téma „Neurovývojové poruchy
u dětí“

Termín: květen/červen 2021
Zodpovídá: management
organizace
Plnění: realizovány 3 webináře (pro ZŠ Hodonín, Mírové náměstí) a 4 semináře pro
pedagogy, speciální pedagogy a asistenty pedagogů našeho regionu
16.02.2021 Webinář na téma „Dítě v době nouzového stavu - problémy dětí spojené
s nařízenou částečnou izolací a s on-line vzděláváním“
02.03.2021 Webinář na téma „Problémová rodina, rodina v ohrožení“
23.03.2021 Webinář na téma „Neurotické poruchy u dětí“
09.04.2021 Seminář pro SSŠ Brno, pobočka Hodonín – „PAS“
27.04.2021 Seminář pro SSŠ Brno, pobočka Znojmo – „PAS“
05.10.2021 Přednáška pro rodiče dětí předškolního věku v MŠ Starý Poddvorov na téma
„Vývojové etapy dítěte“
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04.11.2021 Workshop pro pedagogy ZŠ našeho regionu v MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny, p.o.
v rámci činnosti CMP (Centrum metodické pomoci) na téma „Integrovaný žák se zdravotním
(mentálním) postižením“

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
zařízení
Plnění: v souladu s rozpisem seminářů a provozních porad, viz zápisy z provozních porad
uložené u vrchní sestry zařízení

4. Seminář pro sestry Krůčku Kyjov na téma „Narušení komunikačních
schopností u dětí, logopedická péče u dětí“

Termín: září/říjen 2021
Zodpovídá: ředitelka
zařízení
Plnění: splněno v souladu s rozpisem porad, zpracovala a přednesla výchovná sestra zařízení
Lenka Fojtíková

II. Plán vzdělávacích akcí pořádaných jinými institucemi a organizacemi:
1. Vzdělávání ekonomů

Termín: září, listopad, prosinec 2021
Účast: ekonomka Krůčku
Kyjov
Plnění: z důvodu nouzových opatření se semináře neuskutečnily, plněno samovzděláváním a
komunikací s příslušným ekonomickým odborem JMK

2. Vzdělávání sociálních pracovníků, semináře, konference akreditované
MPSV, konference ÚMPOD, TRIÁDY Brno

Termín: dle termínů MPSV a pořádajících institucí
Účast: sociální pracovnice
zařízení
Plnění: z důvodu opatření souvisejících s pandemií COVID-19 nebylo realizováno, sociální
pracovnice Krůčku si plnila vzdělávání v rámci KROKU Kyjov, z.ú.

3. Tradiční setkání pracovníků DC, DD, Thomayerova nemocnice Praha

Termín: duben 2021
Účast: ředitelka, zástupce ředitele, lékař, sociální
pracovník
Plnění: 24.11.2021, Lékařský dům Praha, pod záštitou SSP ČLK JEP

4. Pracovní seminář pro rehabilitační pracovníky, Olomouc a konference
v Blansku pořádaná Jihomoravskými dětskými léčebnami

Termín: únor 2021, dále dle rozpisu
Účast: fyzioterapeutka
Krůčku
Plnění: tato konference se nekonala, ale fyzioterapeutka Krůčku Kyjov se ve dnech 17.18.09.2021 zúčastnila Sjezdu Unie fyzioterapeutů v Brně
Účast na dalších akcích dle aktuální nabídky a po schválení vedením zařízení, preference
aktivní účasti. Plán lze průběžně aktualizovat, dle potřeby a nabídky:
Plnění
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1. 12.10.2021 Setkání zaměřené na rozvoj multidisciplinární spolupráce pro péči o děti v

riziku duševního onemocnění na Hodonínsku a sdílení aktuálních informací z realizace
reformy péče o duševní zdraví se zaměřením na dětské klienty a pacienty, MěÚ Hodonín,
účast-ředitelka Krůčku

2. 21.-22.10.2021 konference „Kariérové poradenství, poradenství zaměřené na děti se
zdravotním postižením“, Olomouc, účast ředitelka zařízení
3. 18.03.2021 Workshop „Dobrovolníci ve zdravotnických zařízeních“ pod záštitou
MZČR, účast zástupce ředitele Mgr. Eva Nováková
4. 24.09.2021 Porada hlavních sester, NCONZO Brno, účast Mgr. Eva Nováková
Příklad významné vzdělávací akce na aktuální téma:
S P O L E Č N O S T S O C I Á L N Í P E D I A T R I E České lékařské společnosti J. E. Purkyně pořádá dne
24.11.2021 v Lékařském domě, Praha 2, Sokolská ul. 31
Seminář: Postavme se na stranu dětí
(Ve spolupráci s Klinikou zobrazovacích metod FN Motol)
Program:
1. MUDr. Eliška Popelová – stručné představení guidelines
2. MUDr. Eliška Popelová – Zobrazení skeletu u dětí s podezřením na týrání
3. MUDr. Darya Maslava – Zobrazení CNS u dětí s podezřením na týrání
4. MUDr. Veronika Koukolská – Zobrazení břicha a hrudníku u dětí s podezřením na týrání
5. MUDr. Eliška Popelová – Kazuistiky
6. JUDr. Šárka Špeciánová – Právní aspekty syndromu CAN
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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
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Vojty, využívat prvků Bobatha, Kabata, měkkých technik, protahování, míčkování,
tejpování. Zajistit také psychologické vyšetření se zaměřením na míru podpory dětí

I.7.Provozní 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.
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Slovo závěrem a na rozloučenou

Krůček Kyjov splnil stanovené cíle pro rok 2021, ctil zásady spolupráce s institucemi
věnujícími se problematice dětí, úspěšně obhájil svoji potřebnost na poli péče o děti v ohrožení,
o děti se zdravotními handicapy, poskytl pomoc mnohým rodičům, kteří se ocitli v tíživé
situaci, vytvářel stabilizující prostředí pro děti, které neměly to štěstí vyrůstat v rodině. Za to
patří velké poděkování všem pracovníkům zařízení.
Stejně tak velké poděkování patří všem sponzorům, kteří nezištně svými finančními nebo
materiálními dary podporovali a podporují děti v tísni.
Jako ředitelka, jež ukončuje svoje působení na vedoucím postu a současně i ve funkci
psychologa Krůčku Kyjov přeji všem dětem možnost prožití šťastného dětství, ve zdraví,
v kruhu milujících blízkých osob. Rodičům přeji osobní pohodu, lásku a naplnění rodičovského
poslání a rodičovské zodpovědnosti, všem potřebným přeji, aby našli odbornou pomoc a
podporu.
Všem svým kolegyním přeji zdraví, naplnění osobních ambicí a lásku.
No a Krůčku samozřejmě přeji výborného nového ředitele. Loučím se já i maskot Krůčku –
morčátko Krůček, které mi na rozloučenou darovaly mé milé kolegyně (abych se v důchodu
nenudila).

….Na shledanou….
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