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 Základní informace 

 
Název:   Pečovatelská služba města Pečky 
 

Adresa:   Chvalovická 1042, 289 11 Pečky 
 

Právní forma:  příspěvková organizace 
 

IČO:    61883531 

 

Činnost:                                poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.,                     

                                               o sociálních službách 
 

Zřizovatel:             město Pečky 
 

Statutární zástupce:            Mgr. Petra Čermáková, ředitelka 

 

Kontaktní osoba:                 Hana Cíglerová, DiS., sociální pracovnice 
 

Telefon:                                 797/977 088 
 

E-mail:   info@pspecky.cz 

 
                                               cermakova@pspecky.cz 

 

                                               ciglerova@pspecky.cz 
 

www stránky:  www.pspecky.cz  

 

Členství v profesních svazech a uskupeních:  

 15. června 1999   –   člen České asociace pečovatelské služby (ČAPS)  

 1. září 2009          –   člen Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky      

                                              (APSS ČR) 

 

Poslání organizace: 

 
Posláním pečovatelské služby je poskytovat takovou pomoc a podporu osobám, kteří se 

nacházejí v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku, zdravotního postižení nebo 

chronického onemocnění, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí. 
 

 

Zásady poskytovaných služeb: 
 

 individuální přístup ke každému klientovi 

 respektování soukromí klienta 
 respektování lidské důstojnosti každého člověka  

 profesionální přístup kvalifikovaných pracovníků 

 podpora samostatnosti 

 podpora udržení stávajících schopností a dovedností 

 

 

 

mailto:info@pspecky.cz
mailto:cermakova@pspecky.cz
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Přehled poskytovaných služeb 

 
Organizace poskytovala v roce 2018 tyto registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách: 

 

 pečovatelská služba dle § 40 zákona o sociálních službách (ident.číslo: 

5872419) 

 denní stacionář dle § 46 zákona o sociálních službách (ident.číslo: 7109933) – 

poskytována od 2.5.2017 

 

 

Další poskytovaná služba v rámci hlavní činnosti: 

 

 Senior klub Pečovatelské služby města Pečky 

 

Doplňkové služby: 

Organizace disponovala živnostenským oprávněním k těmto činnostem: 

 

 Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí – poskytování úklidu 
obyvatelům DPS Chvalovická 1042 v Pečkách 

 Pedikúra 

 Masáže 

 

Pečovatelská služba 
 

Cílem služby: 

 

 Umožnit klientům přes omezení daná vědem a zdravotním znevýhodněním 

setrvat v domácím prostředí co nejdéle 

 Klient má zajištěnou bezpečnou osobní hygienu v domácím prostředí, případně 

ve středisku osobní hygieny, pokud nejsou domácí podmínky dostatečně 

bezpečné 

 Klient má zajištěnu pomoc při běžných domácích úkonech (oblékání, svlékání, 

nákup a pochůzka – např. vyzvednutí receptu v lékárně) 

 Klient má zajištěnou pomoc při snídani, obědě a večeři 
 Klient má zajištěný bezpečný pobyt a pohyb v domácím prostředí. 

 

Cílová skupina a její věková struktura: 

 

  Cílová skupina  
 senioři 

 osoby s chronickým onemocněním 

 osoby se zdravotním postižením  

 rodiny s dítětem/dětmi 
 

  Věková struktura   

 Od jednoho roku věku 
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Pečovatelská služba u cílové skupiny „rodiny s dítětem/dětmi“ může být poskytnuta:  
 

 rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí 

 rodinám, které trvale pečují o dítě s těžkým zdravotním postižením 

 přechodně rodinám při vážných překážkách na straně rodičů, jako je např. nemoc, 
rekonvalescence, lázeňská léčba nebo úmrtí jednoho z rodičů  

 

Vymezený okruh osob je pouze orientační, vždy záleží na posouzení sociálního 

pracovníka v průběhu jednání o poskytnutí pečovatelské služby, zda se osoba nachází 

v nepříznivé sociální situaci, kterou je zapotřebí řešit právě poskytnutím sociální služby. 

 

 

Pečovatelská služba je prioritně poskytována občanům Peček, Dobřichova, Radimi   

Poříčan a městysu Plaňany.  Občanům dalších okolních obcí je možné pečovatelskou 

službu poskytnout,  pokud to kapacitní podmínky dovolí. 

 

  Službu nelze poskytnout osobě: 

 

 jejíž zdravotní stav vyžaduje nepřetržitou péči, včetně péče zdravotní 

 která nemá sníženou soběstačnost a jejíž situace nevyžaduje pravidelnou 

pomoc jiné  fyzické osoby 

 v případě, že poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytování 
pečovatelské  služby 

 pokud jsme osobě, která žádá o poskytnutí pečovatelské služby, vypověděli 

v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytování 

pečovatelské služby z důvodu porušování povinnosti vyplývajících ze 

smlouvy 

 

Formy poskytované služby: 

 terénní – poskytovaná v domácnosti uživatele 

 ambulantní – poskytovaná ve středisku osobní hygieny 

 

Terénní forma pečovatelské služby byla poskytována nejen v domě s pečovatelskou službou 

a v chráněných bytech v Pečkách, ale též v bytech a rodinných domech v Pečkách, 

Dobřichově, Ratenicích, Poříčanech, Radimi a Chotuticích. 

 

Ambulantní forma pečovatelské služby byla zajišťována ve středisku osobní hygieny 

uživatelům z Peček, Dobřichova, Poříčan, Ratenic a Radimi. Ti z uživatelů, pro které bylo 

obtížné dopravit se do střediska samostatně, byli dováženi autem organizace. Ambulantní 
formu služby využívají především uživatelé, kteří potřebují pomoc s hygienou (díky zvedáku 

u vany se stává tato činnost bezpečnější a pohodlnější) a pomoc při péči o nehty a vlasy. 

 

Kapacita pečovatelské služby byla 6 uživatelů v terénní formě a 2 uživatelé v ambulantní 

formě služby v pravidelné pracovní době od 7:00 do 15:30. Od 15:30 do 19:30 ve všední dny 

a o víkendu a ve svátek od 7:00 do 19:30 je kapacita 1 uživatel. Jedná se o kapacitu 

okamžitou.  (Pozn. Od 1.7.2019 byla kapacita v terénní formě navýšena na 8 uživatelů) 

 

Pečovatelská služba byla poskytována od pondělí do pátku v časech od 7:00 do 15:30.  

V případě potřeby byla pečovatelská služba poskytována ve všední dny do 19:30 a o 

víkendech a svátcích od 7:00 do 19:30. 
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Rozsah poskytovaných služeb: 

 

Základní činnosti: 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

 pomoc při zajištění chodu domácnosti 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 

Nabízené fakultativní činnosti,  např.: 

 dohled nad dospělým uživatelem   

 dohled nad užíváním léků 

 doprava uživatele za soukromou záležitostí 

 vyřizování úředních, finančních nebo domácích záležitostí 

 

Poskytované činnosti vycházejí vždy z individuálně určených potřeb uživatele. 

Při poskytování pečovatelské služby se snažíme podpořit uživatele v běžných denních 

činnostech – pomoc s hygienou, při oblékání a svlékání, při přípravě a podávání stravy, 

chodem s domácností – pomůžeme s běžným úklidem, s vypráním a vyžehlením prádla 

pomůžeme s vyřízením záležitostí na poště, s nákupy. Uživatele doprovázíme k lékaři,      

příp. na úřad. U uživatelů s vysokou potřebou podpory jsme schopni zajistit celodenní péči 
tak, aby uživatel mohl setrvat doma a nemusel vyhledat ústavní zařízení. 

 

Součástí poskytované služby je vždy základní sociální poradenství při řešení osobní situace 

klienta, včetně informací o jiných sociálních službách, služeb agentur domácí zdravotní péče, 

komerčních služeb a také pomoc v orientaci v sociálních dávkách. 

 

Výše úhrady za poskytované činnosti se řídí aktuálním sazebníkem organizace. Základní 

sociální poradenství je zdarma. 

 
Sazebníky organizace týkající se pečovatelské služby platné v roce 2018 jsou uvedeny v příloze výroční zprávy.  

 

 

 

Přehled poskytnutých úkonů v roce 2018 

 

Pečovatelská služba města Pečky poskytla v roce 2018 pečovatelskou službu celkem                 

84 uživatelům. Z uvedeného počtu bylo 22 mužů a 62 žen nad 18 let. V roce 2018 

Pečovatelská služby města Pečky neevidovala žádného uživatele do 18 let věku. 

 

 

Rok Počet klientů celkem Z toho muži 

Z toho 

ženy 

2016 84 26 58 

2017 80 27 53 

2018 84 22 62 
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      V terénu – základní činnosti 

 

 
                                          Počet 

Druh úkonů jednotka  celkový stav 

   

Dovoz oběda nebo donáška oběda úkon 8257 

Sprchování v domácnosti hod. 118,85 

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití (podání 

oběda) 

 

hod. 820,25 

Příprava a podání jídla a pití (snídaně, večeře) hod. 947,8 

Nákupy a pochůzky úkon 476 

Pomoc při prostorové orientaci hod. 0,59 

 

Běžný/velký úklid hod. 251,32/26,67 

Doprovázení dospělých hod. 198 

Pomoc při oblékání a svlékání + pomoc při přesunu na 

lůžko nebo vozík 

hod. 239,15 

 

Pomoc při úkonech osobní hygieny hod. 325,45 

 

Pomoc při použití WC hod. 112,84 

 

 

 

       V terénu – fakultativní činnosti 

 

 

Druh úkonů 

Počet 

jednotka  celkový stav 

  

Dohled nad dospělým uživatelem hod. 75,49 

Dohled nad užíváním léků úkon 1175 

Jednoduchý pečovatelský úkon  
(např. namazání, bandáž končetin) 

úkon 200 

Přemývání jídlonosičů úkon 945 

Doprava uživatele za soukromou záležitostí km 1145 

Vyřizování úředních nebo finančních záležitostí hod. 

 

3,25 
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          Středisko osobní hygieny (SOH) – základní činnosti 

 

 

Druh úkonů 

Počet 

jednotka  celkový stav 

   

Koupel / sprchování hod. 270,39 

Ostříhání nehtů na rukách/nohách hod. 12,34 

Umytí vlasů a jejich konečná úprava hod. 153,22 

Praní a žehlení osobního a ložního prádla kg 158,5 

 

 

      SOH – fakultativní činnosti 

 

 

Druh úkonů 

Počet 

jednotka  celkový stav 

   

Dovoz do střediska osobní hygieny úkon 421 

 

 

Komentář k vykázaným činnostem pečovatelské služby:  

 

 

Rok 

Základní 

činnosti /hod. 

Fakultativní 

činnosti/hod. 

Celkový 

počet 

hodin 

Počet 

dovezených 

obědů 

Praní 

prádla/    

kg 

Počet 

km 

dovozy 

klientů 

Počet 

dovozů 

do 

SOH 

2016 3857,91 604,55 4462,46 9686 189,5 1633 332 

2017 4464,15 701,16 5165,31 9201 163,8 1148 324 

2018 3719,5 350,74 4070,24 8257 158,5 1145 421 

 

V roce 2018 jsme vykázali o cca 1095 hodin méně péče, zapříčiněný zejména odchodem 2 

klientů vyžadující velkou péči několikrát za den a opakujících se hospitalizací klientů.  

Stále však narůstají však počty hodin týkající se provádění osobní hygieny: v terénu: o 64,29 

hodin více, ve středisku osobní hygieny o 48,7 hodin více oproti roku 2017. 

 

Stále velkou poptávku po péči evidujeme o večerních hodinách, o víkendech a svátcích, 

především péči týkající se přípravy (ohřátí) stravy a pomoc s osobní hygienou. V těchto 

časech je však okamžitá kapacita organizace omezená na 2 klienty  (tj. večerní a víkendové- 

svátkové služby slouží 2 pečovatelky).  
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Denní stacionář pro 

seniory  

 

Historie vzniku denního 

stacionáře: 

Myšlenka vzniku denního stacionáře 

pro seniory vznikla již v roce 2014, 

kdy 6.10.2014 Rada města 

odsouhlasila vznik této nové služby 

v rámci naší příspěvkové organizace 

a souhlasila s vypracováním projektové dokumentace. Projektová dokumentace byla zadána 

firmě AZ PROJEKT, spol. s.r.o. v Kolíně Ing. Kadlečka.  
 

Na jaře roku 2015 jsme požádali o dotaci z Humanitárního fondu Středočeského roku na 

přestavbu zázemí Pečovatelské služby města Pečky za účelem vybudování denního 

stacionáře, avšak žádost nebyla úspěšná a dotaci jsme nezískali a veškeré práce (veřejná 

zakázka na vybudování denního stacionáře) byly pozastaveny. 

 

V roce 2016 v období srpen až říjen bylo naší organizací provedeno dotazníkové šetření za 

účelem zjištění zájmu a potřebnosti vzniku této služby. Po vyhodnocení tohoto dotazníkového 
šetření, kdy jsme zjistili potřebnost a budoucí využívání této služby, jsme znovu jednali se 

zřizovatelem o možnosti zřízení této služby přestavbou našeho zázemí v přízemí DPS a 

převedením volné personální kapacity na tuto službu. U zřizovatele měla tato myšlenka stále 

kladnou odezvu a vybudování denního stacionáře pro seniory v DPS Chvalovická 1042 

zařadili do plánu investičních akcí na rok 2017.  

 

Počátkem roku 2017 vyhlásilo město Pečky veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební 

práce “Denní stacionář“. Z 9 uchazečů byla vybrána jako nejvýhodnější nabídka firmy 

Galand CZ, s.r.o. z Ústí nad Orlicí, která počátkem března 2017 započala v našem zázemí 

stavební práce. Celková cena této firmy i s vícepracemi dosáhla na částku 384.175,- Kč 

včetně DPH, kterou hradilo ze svého rozpočtu město Pečky. Práce se týkaly jak samotného 

vybudování denního stacionáře, tak přestavby stávajícího zázemí pro poskytování 

pečovatelské služby a doplňkové činnosti. (Nově byla vybudována nová prádelna se sušárnou 

prádla a upravena místnost pro úpravu vlasů a provádění pedikúr). 

 

 Naše organizace se svými prostředky podílela na potřebném vybavení denního stacionáře 

(polohovací křesla, lůžko, vestavěné skříně, kuchyňka a její vybavení, jídelní stůl a židle a 
další potřebné vybavení). Za vybavení denního stacionáře utratila organizace částku 

212.639,12 Kč, kterou hradila ze svého rezervního fondu.  

 

Kolaudační prohlídka stavebního úřadu se všemi dotčenými orgány proběhla v dne 26.5.2017, 

následně proběhlo dne 30.5.2017 slavnostní otevření denního stacionáře za účasti zástupců 

města Pečky a přizvaných hostů, a tak již 1.6.2017 mohl denní stacionář přivítat svoje první 

uživatele. 

 

Registraci k poskytování sociální služby máme platnou od 2.5.2017. 

 

 

  



 

 

Veřejný závazek 

 

Denní stacionář je sociální služba určená seniorům přednostně z Peček a přilehlých obcí, 

kteří potřebují dohled a péči druhé osoby a to především z důvodu syndromu demence 

nebo seniorům, kteří se cítí být osamělí. 

 

Posláním denního stacionáře pro seniory je zajistit dohled a potřebnou péči klientům, kteří 

jsou částečně odkázání na pomoc druhé osoby a tuto pomoc jim nemohou zajistit rodinní 

příslušníci a umožnit smysluplně trávit volný čas u osamělých seniorů. 

 

Cílem denního stacionáře je podporovat samostatnost a soběstačnost klientů a to zejména ve 

zvládání sebeobsluhy a rozvíjení dosud získaných schopností, dovedností a návyků 

(mentálních, motorických, sociálních) a poskytnout prostor pro aktivní trávení volného času a 

rozvíjení sociálních kontaktů. 

 

Cílová skupina uživatelů (od 60 let) 

 osoby s chronickým onemocněním 

 osoby se zdravotním postižením 

  senioři 

 

Okamžitá kapacita denního stacionáře je 5 uživatelů. 

 

Služba denní stacionář pro seniory je dle domluvy poskytována od pondělí do pátku 

v časech od 7:30 do 15:00 v přízemí DPS Chvalovická 1042 – v zázemí Pečovatelské 

služby města Pečky. 

 

Rozsah poskytovaných služeb 

 

Základní činnosti: 

 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a pomoc při osobní hygieně 

nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

Ve stacionáři uživatelům pomáháme s oblékáním a osobní hygienou (ve stacionáři je 

k dispozici bezbariérový sprchový kout s WC), pomáháme s přesunem na vozík nebo 

lůžko.  

 

 poskytnutí stravy 

Uživatelům pomáháme s přípravou dopolední a odpolední svačiny, zajišťujeme oběd 

ze smluvní vývařovny, pomáháme s naservírováním stravy, případně s nakrájením 

stravy na sousta a najezením. V případě potřeby dohlížíme na dodržování pitného 

režimu, a s správné užití léků. 

 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

Podnikáme vycházky po DPS, do atria DPS, a blízkého okolí. Uživatelé stacionáře 

mají možnost využít nabídku Senior klubu Pečovatelské služby města Pečky, se kterou 

jsou pravidelně seznamování. Uživatelé mohou využít možnosti rodinné návštěvy 

v denním stacionáři. 

 

 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a sociálně terapeutické činnosti 

Během dne se uživatelé mohou zapojit do různých činností, podporující psychické, 
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sociální i manuální dovedností- čtení a probírání denního tisku, luštění křížovek, 

skládání puzzle, jednoduchá cvičení na trénink paměti, cvičení na židli, ergoterapie, 

1x týdně vaření a pečení apod.  

 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
Můžeme Vás doprovodit k lékaři, na úřady, a pomoci při jednání s různými 

institucemi. 

 

Nabízené fakultativní činnosti,  např.: 

 

 dovoz do denního stacionáře a zpět domů 

 dohled nad užíváním léků 

 jednoduchý pečovatelský úkon 

 

Poskytované činnosti vycházejí vždy z individuálně určených potřeb uživatele. 

Součástí poskytované služby je vždy základní sociální poradenství při řešení osobní situace 

klienta, včetně informací o jiných sociálních službách, služeb agentur domácí zdravotní péče, 

komerčních služeb a také pomoc v orientaci v sociálních dávkách. 

Výše úhrady za poskytované činnosti se řídí aktuálním sazebníkem organizace. Základní 

sociální poradenství je zdarma. 

 
Ve stacionáři nabízíme 1.den a zkoušku bez úhrady. 

 

Přehled poskytnuté péče v roce 2018 

V denním stacionáři pro seniory byly poskytnuty služby v roce 2018 celkem  7 uživatelům. 

Z uvedeného počtu byl 1 muž a 6 žen. 

 

 

                                          Počet 

Základní činnosti jednotka  celkový stav 

   

Donáška oběda do denního stacionáře úkon  151 

Aktivity podporující sociální začleňování osob 

(vycházky) 

hod. 23,58 

Nácvik a upevňování motorických, psychických a 

sociálních schopností a dovedností, socioterapeutické 

činnosti  

hod. 508 

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití  

 

hod. 64,85 

Pomoc při použití WC hod. 14,84 

 

 

                                          Počet 

Fakultativní činnosti jednotka  celkový stav 

   

Dovoz do denního stacionáře a zpět domů (dovoz do 

denního stacionáře a zpět domů) 
úkon 116,5 
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Senior klub Pečovatelské služby města Pečky 
 

 

Senior klub Pečovatelské služby města Pečky je od 1.1.2016 provozován jako jedna 

z dalších hlavních činností organizace – poskytování volnočasových aktivit pro seniory. 

 

 

Senior klub je určen pro seniory z Peček a blízkého okolí, aby mohli smysluplně trávit svůj 

volný čas a rozvíjeli své stávající psychické i fyzické schopnosti a dovednosti.  

 

Senior klub Pečovatelské služby města Pečky nabízel v roce 2018 tyto pravidelné 

aktivity v Klubovně DPS: 

 

 Cvičení na židli  - každý týden úterý kromě letních prázdnin 

 

 
 

 Tvořivé dílny – poskytováno dle aktuální nabídky, zpravidla pondělní odpoledne 

 

 
 

 Trénink paměti – každý týden (dle rozvrhu) kromě letních prázdnin 
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Jednorázový poplatek ve výši 200,- Kč za celý rok opravňující účastnit se všech aktivit 

pořádaných organizací v rámci Senior klubu zaplatilo v roce 2018 celkem 23 osob, z toho 

všechny byly ženy 

 
 

Přehled poskytnutých aktivit v roce 2018 

Aktivita Počet aktivit 
Počet zapojených 

uživatelů v aktivitě 

Průměrná 

návštěvnost 

Trénink paměti 42 13 8,3 

Tvořivá dílna 19 14 6,3 

Cvičení na židli 33 15 7,4 

Celkem 94 23*  

   

 

 * počty uživatelů se nesčítají, někteří uživatelé využili více aktivit   

 

Další významné akce Pečovatelské služby města Pečky 

Pečovatelská služba města Pečky se i v roce 2018 snažila podpořit své klienty, ale i seniory 

v řad veřejnosti při těchto akcích: 

 Dne 17.4.2018 jsme v atriu DPS mohli poslechnout pěvecké vystoupení smíšeného 

komorního sboru Vox Nimburgensis, které toto vystoupení dobrovolně bez nároku na 

honorář zařadilo do svého programu. 

 

 Soutěži „Šikovné ruce našich seniorů“ a následně na slavnostním vyhodnocení 

soutěže s doprovodným kulturním programem na Výstavišti v Lysé nad Labem dne 

22.6.2018. V tomto ročníku byl oceněn náš letitý spolupracovník pan Jiří Radoňský 

za literární dílo. Cenu vzhledem ke zdravotním obtížím nemohl převzít, cenu převzala 

a následně předala ředitelka organizace Mgr. Petra Čermáková. 
 

 V pátek 5. října 2018 jsme měli čest pomoci uspořádat našim letitým milým klientům 

Josefovi a Emílii Veselým oslavu jejich rubínové svatby, kdy si v Klubovně DPS za 

přítomnosti pana starosty Milana Urbana potvrdili vzájemnou lásku po čtyřiceti 

letech.  

 



 13 

 Dne 16.10.2018 jsme uspořádali již 17. ročník tradiční akce „Junioři seniorům“ 

Akce pořádaná ve spolupráci se ZUŠ Pečky měla tradičně velkou účast.  Na 

programu bylo tradiční hudební vystoupení dětí ze ZUŠ, vystoupení dechové kapely 

Polabská Blaťanka a oblíbená tombola.  

 

 
 

 Dne 13.11.2018 nás svoji návštěvou poctili děti ze 3.A  základní školy v Pečkách se 

svým vtipným hudebně –divadelním představením Karkulka na motivy pohádky Z. 
Svěráka Tři bratři. Tato nevšední aktivita měla u našich klientů tak velký ohlas, že se 

nám nedostávalo potřebných židlí pro posazení všech návštěvníků představení. Paní 

učitelka Mgr. Pechová s dětmi toto představení nacvičila v rámci projektu „Jsem 

laskavec“ a rozhodně potěšil všechny přítomné.  

 

 Dne 28.11.2018 jsme se zúčastnili tradičního Šachového turnaje sociálních služeb a 

seniorů (Pečky, Libice nad Cidlinou a Poděbrady), který se tentokrát uskutečnil 

v Libici nad Cidlinou, jehož účastí tento 19. ročník poctila také paní senátorka a 

ředitelka Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s. paní Emílie 

Třísková. Tento ročník v kategorii sociálních služeb vyhrál opět pan František 

Michálek, již po dvanácté, bohužel již naposledy. V květnu 2019 pan Michálek náhle 

zemřel. 

 

 
 

 Dne 17.12.2018 jsme pro naše klienty a příznivce uspořádali zájezd do kolínského 

divadla na vánoční koncert Velkého dechového orchestru Dolní Chvatliny.   
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Další významné události týkající se provozu organizace  

Pečovatelská služba města Pečky získala v roce 2017 investiční dotaci z Humanitárního fondu 

Středočeského kraje ve výši 340.000,- Kč na nákup nového vozu pro pečovatelskou službu. 

Veřejnou zakázku na nákup nového služebního vozu vyhrála fi UNIKON, a.s. Kutná Hora 

s nabídkovou cenou 392.412,- Kč za vůz Peugeot Partner, který jsme si přivezli 19. ledna 

2018. 

 

 
 

 

 

Pracovníci organizace 

 

V organizaci pracovalo k 31.12.2018 celkem 10 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr 

s přepočtenými úvazky 9,75 a 2 zaměstnanci na DPP. 

 Ředitelka: Mgr. Petra Čermáková, úvazek 0,75 z toho 0,65 pro pečovatelskou službu a 

0,1 pro denní stacionář 

 Sociální pracovnice: Hana Cíglerová, DiS., úvazek 1, z toho 0,9 pro pečovatelskou 

službu a 0,1 pro denní stacionář  

 Vedoucí pečovatelské služby: Silvie Chocholová: úvazek 1,0, z toho 0,95 pro 

pečovatelskou službu a 0,05 pro koordinaci denního stacionáře, DPP pro senior klub 

Pracovníci v sociálních službách: 

 Marie Štolbová- úvazek 1.0, z toho pro pečovatelskou službu 0,3, pro denní stacionář 

0,5 a pro živnost (pedikúra, úklid) 0,2 

 Gabriela Koutská- úvazek 1,0  z toho pro pečovatelskou službu 0,8 a 0,2 pro 

doplňkovou činnost (pedikúry, úklidy) 

 Kristýna Vorlíčková – úvazek pro pečovatelskou službu 1,0, DPP pro živnost 

(masáže) 

  Markéta Jiroutková – úvazek 1,0 pro pečovatelskou službu 



 15 

  Markéta Černá –  úvazek 1,0 pro pečovatelskou službu 

 Petra Kobližková – úvazek 1,0 pro pečovatelskou službu, (nástup 8.1.2018, pracovní poměr  

ukončen k 30.6.2019) 

 Blanka Oplová– úvazek 0,5 pro pečovatelskou službu, 0,5 pro denní stacionář, (nástup 

2.5.2018) 

 Růžena Jirásková – DPP pro pečovatelskou službu  

  Mgr. Petra Hirtlová, PhD. – DPP - lektorka tréninku paměti Senior klubu 

 

Další zaměstnanci organizace v roce 2018: 

 Iveta Kadlecová – pracovní poměr ukončen k 28.2.2018 - úvazek 0,75 z toho 0,5 

pečovatelská služba a 0,25 denní stacionář 

  Jaroslav Radoňský – DPP - řidič pro pečovatelskou službu, spolupráce ukončena 

k 30.4.2018 

 

Organizační struktura k 31.12.2018 

 

 

 
 

  
          

   

  

  Mgr. Petra Čermáková                                                      

   

  

  

 ředitelka (úvazek - 0,65 pro pečovatelskou službu, 0,1 pro denní 

stacionář)   

  

  
  

 

  
   

 

  
 

  
  

 
    

Hana Cíglerová, DiS.                                      

sociální pracovník (úvazek - 0,9 pro 

pečovatelskou službu, 0,1 pro denní 

stacionář) 

 

Senior klub  

1x DPP  

trénink 

paměti 
  

  

 

  

  

  

 

  

  

 Silvie Chocholová                                       
vedoucí pracovník v 

sociálních službách  

  7x Pracovník 
 

  

  

 (úvazek - 0,95 pro 

peč.službu, 0,05 pro 

denní stacionář + 

DPP pro Senior 

klub) 

 
v sociálních službách 

 

  

  

  
   

(celkem úvazek - 5,6 pro 

pečovatelskou službu, 1,0 pro denní 

stacionář, 0,4 pro doplňkovou činnost) 
 

  

  
  

      
  

  

  
        

  
        Účetní 

   

      

(příkazní smlouva) 
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Financování  organizace v roce 2018 

 

 

Analytické členění NÁKLADŮ hlavní a doplňkové činnosti v Kč 

Položka 

Hlavní činnost 
Doplňková 

činnost celkem Pečovatelská 

služba 

Denní 

stacionář 

Senior  

klub 
Celkem 

Spotřeba materiálu 89 476,67  7 421,00  2 563,00  99 460,67  4 119,00  

Energie, voda a 

topení 
20 000,00  2 000,00    22 000,00    

PHM 46 692,00  3 422,00    50 114,00    

Opravy a udržování 147 795,00      147 795,00    

Cestovné 4 955,00      4 955,00  2 363,00  

Náklady na 

reprezentaci 
2 785,00      2 785,00    

Ostatní služby 419 650,92  28 827,00  6 000,00  454 477,92  8 000,00  

Mzdové náklady 2 448 567,00  349 081,00  24 263,00  2 821 911,00  115 915,00  

Zákonné sociální a 

zdravotní pojištění 
805 615,00  118 693,00    924 308,00  35 883,00  

Jiné sociální pojištění 10 285,00  1 475,00  102,00  11 862,00    

Zákonné sociální 

náklady 
48 158,00  6 982,00    55 140,00    

Ostatní náklady 

z činnosti (pojištění) 
50 164,00  4 991,00    55 155,00    

Odpisy 

dlouhodobého 

majetku 

99 397,00      99 397,00    

Náklady z drobného 

dlouhodobého 

majetku 

66 138,50  5 257,00    71 395,50    

Opravné položky 2 193,00      2 193,00    

Silniční daň       0,00  525,00  

Jiné daně a poplatky  1 846,00      1 846,00    

NÁKLADY  

CELKEM 
4 263 718,09  528 149,00  32 928,00  4 824 795,09  166 805,00  
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Analytické členění VÝNOSŮ dle jednotlivých činností v Kč 

Položka 

Hlavní činnost 
Doplňková 

činnost celkem Pečovatelská 

služba 

Denní 

stacionář 

Senior  

klub 
Celkem 

Příspěvek zřizovatele 1 573 679,00  482 098,00  24 223,00  2 080 000,00    

Dotace MPSV ČR 1 274 500,00      1 274 500,00    

Humanitární fond SK 

neinvestiční 
300 000,00      300 000,00    

Humanitární fond - 

investiční (vana, 

auto) 

83 085,00      83 085,00    

Úhrady od uživatelů 570 721,00  46 051,00  8 705,00  625 477,00  196 909,00  

Tržby od obcí 201 912,00      201 912,00    

Jiné výnosy 90 258,00      90 258,00    

Čerpání fondů 139 459,09      139 459,09    

Výnosy doplň. 

činnosti 
30 104,00      30 104,00    

VÝNOSY 

CELKEM 
4 263 718,09  528 149,00  32 928,00  4 824 795,09  196 909,00  

      

HOSPODÁŘSKÝ 

VÝSLEDEK  
                                                                               -   Kč    30 104,00 Kč  

 

Celkový hospodářský výsledek organizace : 0,- Kč 
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Poděkování 

 
 Všem zaměstnancům organizace za skvělý přístup ke klientům, ochotu pracovat 

přesčas a věnovat se klientům i nad rámec pracovních povinností. 

 

 Městu Pečky za finanční příspěvek na provoz organizace, a především panu 

starostovi Milanu Urbanovi, paní tajemnici   PhDr. Cecilii Pajkrtové, paní 

Marcele Bahníkové, Ing. Věře Růžičkové za celkovou podporu při poskytování 

našich služeb. 

 

 Středočeskému kraji za poskytnutí provozní dotace na financování pečovatelské 

služby. 

 

 Obcím Dobřichov, Poříčany a Ratenice a Radim za finanční příspěvek na provoz 

pečovatelské služby. 

 

 Pracovníkům KÚ Středočeského kraje, odboru sociálních věcí za ochotu a spolupráci. 

 

 Smíšenému komornímu pěveckému sboru Vox Nimburgensis za pěvecké vystoupení 

v atriu DPS pro naše klienty.  

 

 Centru sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s. za možnost zúčastnit se 
výstavy „Šikovné ruce našich seniorů“. 

 

 Všem sponzorům, kteří se podíleli na realizaci akce „Junioři seniorům“ a kapele 

Polabská Blaťanka, která našim klientům při akci zahrála. 

 

 Diakonii ČCE v Libici nad Cidlinou za možnost účastnit se Šachového turnaje 

sociálních služeb. 

 

 Dětem a vedení ZUŠ Pečky za spolupráci při koncertech v DPS a při akci Junioři 

seniorům. 

 

 Dětem a učitelkám z Mateřské školy Mašinka v Pečkách za krásné vánoční vystoupení 

pro naše klienty. 

 

 Dětem z 3. třídy základní školy v Pečkách a paní učitelce Mgr. Pechové za krásné a 

vtipné divadelní představení pro naše uživatele v DPS. 

 
 Dětem z 9. třídy základní školy v Pečkách a celému učitelskému sboru základní školy 

v Pečkách za milou vánoční nadílku pro naše uživatele.  

 

 

……a především za všechna milá slova našich klientů, kteří nám denně dávají pocit, že 

naše práce má smysl 

 

 

 

Výroční zprávu zpracovala: 

 30.9.2018 Mgr. Petra Čermáková, ředitelka  
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Přílohy: Sazebníky pečovatelské služby platné v roce 2018 

 

 

Sazebník úkonů Pečovatelské služby města Pečky platný od 
1.1.2016 (do 31.3.2018) 

 Příloha č. 1 "Smlouvy o poskytování pečovatelské služby"  
 

Základní činnosti 
   

Úkon Úhrada Komentář 
 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu                                                          96,- Kč/hod.   

 pomoc a podpora při podávání jídla a pití    
 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek    
 pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve 

vnitřním prostoru    
 

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík    
 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu 96,- Kč/hod.   

 koupel/sprchování ve středisku osobní hygieny    
 koupel/sprchování v domácnosti klienta    
 pomoc při úkonech osobní hygieny (např. oholení, omytí 

žínkou)    
 pomoc při použití WC    
 pomoc při základní péči o vlasy a nehty:     
 umytí vlasů a jejich konečná úprava    
 ostříhání nehtů na rukou, zabroušení pilníkem    
 

ostříhání nehtů na nohou, zabroušení pilníkem                                       
 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy     
 

dovoz oběda (Pečky, Velké Chvalovice, Dobřichov)                                                                                 
(pouze pracovní dny v týdnu) 15,- Kč / 1 porce   

 

 dovoz oběda (ostatní okolní obce) 20,- Kč / 1 porce   
 

donáška oběda v DPS Chvalovická 1042, Pečky 10,- Kč / 1 porce   
 

pomoc při podání jídla a pití 10,- Kč/úkon 
při dovozu obědů - otevření jídlonosiče a 
naservírování na talíř 

 
pomoc při přípravě jídla a pití 

96,- Kč/hod. 
  

 příprava a podání jídla a pití   
 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti 
 

běžný úklid a údržba domácnosti 96,- Kč/hod. minimální četnost 2x měsíčně 
 

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti  
120,- Kč/hod. poskytováno pouze pokud je využíván 

běžný úklid 
 

donáška vody 
96,- Kč/hod. 

  
 topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba 

kamen (vynesení popela apod.)   
 

malý nákup 15,- Kč/úkon do 2 kg 
 

běžný nákup a pochůzka 20,- Kč/úkon nákup do 5 kg 
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velký nákup 30,- Kč/úkon 
nad rámec běžného nákupu, hmotnost 
nákupu nesmí přkročit 10 kg 

 
praní a žehlení osobního a ložního prádla v prádelně PS, 
popřípadě  jeho drobné opravy  60,- Kč/1kg prádla 

(včetně případného odvozu a dovozu 
prádla, pracích a avivážních prostředků) 

 
Zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím     

 doprovázení dospělých/dětí do školy, zaměstnání, k lékaři, na 
úřad, na procházku, apod. a doprovázení zpět 96,- Kč/hod.   

 krátkodobý dohled do 5 min. 8,- Kč,-/úkon pouze v DPS 
 

    

Fakultativní služby 
  

Úkon Úhrada Komentář 
 

dohled nad dospělým uživatelem 100,- Kč/hod. 
nenárokový úkon, maximální rozsah 
úkonu 1hod.  

 
doprava vozidlem PS do střediska osobní hygieny nebo na 
akci pořádanou organizací a zpět (pro obyvatele  Peček) 25,- Kč/úkon   

 
doprava vozidlem PS do střediska osobní hygieny nebo na 
akci pořádanou organizací a zpět (pro obyvatele obcí) 35,- Kč/úkon   

 

doprava uživatele za soukromou záležitostí  8,- Kč / 1 km  
nenárokový úkon, případné čekání se 
hradí z úkonu doprovod 

 

vyřizování úředních, finančních nebo domácích záležitostí 100,- Kč/hod. 

Komunikace s úřady, bankou, 
pojišťovnou, apod.,  zprostředkování 
oprav v domácnosti 

 

jednoduchý pečovatelský úkon  10,- Kč / úkon 

(např. zapůjčení tonometru, měření 
tělesné teploty, bandáž a mazání 
dolních končetin, promazání těla, 
ošetření odřenin a drobných řezných 
ran, apod.)  

 dohled nad užíváním léků 10,- Kč / úkon   
 přemývání  jídlonosičů 10,-/úkon   
 

    
Součástí pečovatelské služby je základní sociální poradenství, které je poskytováno zdarma. 

Sazebník úkonů je v souladu s příslušnými právními předpisy - vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění, kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Úhrada za poskytnutí níže uvedených časových činností vychází podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k 
zajištění úkonů (včetně cesty za klientem). Pokud poskytování úkonů netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně 
krátí. 

 

Úkony pečovatelské služby jsou poskytovány v pracovních dnech od 7 do 15 hod. Po domluvě lze 
pečovatelskou službu poskytnout až do 19 hod. a o víkendu a svátcích. 

 

Finanční částka je účtována za úkony poskytované jedním pracovníkem v sociálních službách - pečovatelkou. Pokud 
je zapotřebí s ohledem na bezpečnost klienta a pracovníků vykonat úkon 2 pracovníky, finanční sazba se násobí 
počtem pečovatelek, které současně úkon poskytují, maximálně však do výše 130,- Kč/hod. 

 

Pokud je úkon "pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti" poskytován více jak jednou pečovatelkou, finanční 
sazba se násobí počtem pečovatelek, které současně úkon poskytují. 
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Sazebník úkonů Pečovatelské služby města Pečky                             
platný od 1.4.2018 (do 30.6.2019) 

  
Příloha č. 1 "Smlouvy o poskytování sociální služby pečovatelské služby"  

  
Základní činnosti 

   
Úkon Úhrada Komentář 

 
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu                                                          

 pomoc a podpora při podávání jídla a pití 

110,- Kč / hod. 

  
 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek   
 pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve 

vnitřním prostoru   
 

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík   
 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
 

koupel/sprchování ve středisku osobní hygieny 120,- Kč / hod.    
 

koupel/sprchování v domácnosti klienta 110,- Kč / hod.   
 pomoc při úkonech osobní hygieny (např. oholení, omytí 

žínkou) 130,- Kč / hod.   
 pomoc při použití WC   
 pomoc při základní péči o vlasy a nehty:  

110,- Kč / hod. 

  
 umytí vlasů a jejich konečná úprava   
 ostříhání nehtů na rukou, zabroušení pilníkem   
 

ostříhání nehtů na nohou, zabroušení pilníkem                                      
 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
 

dovoz oběda (Pečky, Velké Chvalovice, Dobřichov)                                                                                 
(pouze pracovní dny v týdnu) 15,- Kč / 1 porce    

 dovoz oběda (ostatní okolní obce) 20,- Kč / 1 porce   

 donáška oběda v DPS Chvalovická 1042, Pečky 10,- Kč / 1 porce   
 pomoc při přípravě jídla a pití 

110,- Kč / hod. 

  
 příprava a podání jídla a pití   
 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti 
 

běžný úklid a údržba domácnosti 110,- Kč / hod. minimální četnost 2x měsíčně 

 

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti  
130,- Kč/hod. poskytováno pouze pokud je využíván 

běžný úklid 

 
donáška vody 

110,- Kč / hod. 
  
  

 topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba 
kamen (vynesení popela apod.) 

 
běžný nákup 15,- Kč/úkon do 5 kg 

 běžný nákup a pochůzka 20,- Kč/úkon nákup do 5 kg 

 
velký nákup 30,- Kč/úkon 

nad rámec běžného nákupu, hmotnost 
nákupu nesmí překročit 10 kg 

 
praní a žehlení osobního a ložního prádla v prádelně PS, 
popřípadě  jeho drobné opravy  60,- Kč/1kg prádla 

včetně případného odvozu a dovozu 
prádla, pracích a avivážních 
prostředků 
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Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
 doprovázení dospělých/dětí do školy, zaměstnání, k lékaři, na 

úřad, na procházku, apod. a doprovázení zpět 110,- Kč / hod.   
 

    
Fakultativní služby (doplňující, nenárokové) 

  
Úkon Úhrada Komentář 

 

dohled nad dospělým uživatelem 110,- Kč/hod. maximální rozsah úkonu 1hod.  

 
doprava vozidlem PS do střediska osobní hygieny nebo na 
akci pořádanou organizací a zpět (Pečky sever a část Velké 
Chvalovice) 30,- Kč/úkon   

 doprava vozidlem PS do střediska osobní hygieny nebo na 
akci pořádanou organizací a zpět (Pečky jih, Dobřichov, 
Ratenice) 40,- Kč/úkon   

 
doprava vozidlem PS do střediska osobní hygieny nebo na 
akci pořádanou organizací a zpět (Poříčany) 50,- Kč/úkon   

 

doprava uživatele za soukromou záležitostí  8,- Kč / 1 km  
případné čekání se hradí z úkonu 
doprovod 

 

vyřizování úředních, finančních nebo domácích záležitostí 110,- Kč/hod. 

komunikace s úřady, bankou, 
pojišťovnou, apod.,  zprostředkování 
oprav v domácnosti 

 

jednoduchý pečovatelský úkon  10,- Kč /úkon 

např. zapůjčení tonometru, měření 
tělesné teploty, bandáž a mazání 
dolních končetin, promazání těla, 
ošetření odřenin a drobných řezných 
ran, apod. 

 
dohled nad užíváním léků 10,- Kč /úkon připomenutí podání léku 

 

přemývání  jídlonosičů 15,- Kč /úkon 
vzniklá potřeba z hygienických důvodů 
u dovozu/donášky oběda 

 

    

    Stanovení výše úhrady 
   

Součástí pečovatelské služby je základní sociální poradenství, které je poskytováno zdarma. 
 

Sazebník úkonů je v souladu s příslušnými právními předpisy - vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění, kterou 
se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Úhrada za poskytnutí níže uvedených časových činností vychází podle skutečně spotřebovaného času 
nezbytného k zajištění úkonu (včetně času na cestě,  a to maximálně ve výši 15 min., který se přičte k času 
strávenému v domácnosti klienta). Pokud poskytování úkonů netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně 
krátí.  

 
U fakultativní činnosti „Doprava vozidlem PS do střediska osobní hygieny...“ je stanovena úhrada za úkon v 
případě, že službu využije jeden uživatel. Pokud službu využívá více uživatelů současně (např. část cesty), 
rozpočítá se daná výše úhrady mezi jednotlivé uživatele a to v tom rozsahu, ve kterém ho společně využili.  

 
U fakultativní činnosti „Doprava uživatele za soukromou záležitostí“ je stanovena úhrada za 1 km v případě, že 
službu využije jeden uživatel. Pokud službu využívá více uživatelů současně (např. část cesty), rozpočítá se daná 
výše úhrady mezi jednotlivé uživatele a to v tom rozsahu, ve kterém ho společně využili.  

 

Finanční částka je účtována za úkony poskytované jedním pracovníkem v sociálních službách - pečovatelkou. 
Pokud je zapotřebí s ohledem na bezpečnost klienta a pracovníků vykonat úkon 2 pracovníky, finanční sazba se 
násobí počtem pečovatelek, které současně úkon poskytují, maximálně však do výše 130,- Kč/hod. 
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Pokud je úkon "pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti" poskytován více jak jednou pečovatelkou, finanční 
sazba se násobí počtem pečovatelek, které současně úkon poskytují. 

 

     
Platnost a účinnost sazebníku 

    Tento sazebník nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 4. 2018.  

   
 

   
 

   Uživatel je s tímto ceníkem seznámen při podpisu Smlouvy o poskytování sociální služby a je její nedílnou součástí.  

 
 

   
 

   V Pečkách dne:   ____________________________ 
 

                           
 
 
 
                          ____________________________ 

 
 
 
 

_________________________ 
 

Jméno a příjmení Uživatele  podpis Poskytovatele  

  

 


