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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                                             
 

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 
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Úvod, aneb souhrn z roku 2019  
 

Úvod naší výroční zprávy bych chtěla pojmout spíše jako souhrn 
nejdůležitějších okamžiků, které se v uplynulém roce udály.  
 
Už začátkem loňského roku jsme se rozhodli pro důslednější koncepci 
pečovatelské služby, která je zaměřena na poskytování přímé osobní 
péče o osoby v nepříznivé sociální situaci. Jedním z našich záměrů bylo také,  
aby se více zvýšil statut pečovatelek. Nechtěli jsme, aby vypadaly jako holky 
pro „všechno“, ale jako odbornice na přímou osobní péči. Na tuto myšlenku 
navazovalo omezení jiných, tzv.  „nepéčových“ úkonů. Dovozy obědů, pokud 
jsou požadovány jako samostatné, pomáháme zprostředkovávat přímo od 
komerčních vývařoven, které je také dováží. Na úklid u klientů jsme přijali a 
určili novou zaměstnankyni.  
Další významnou událostí bylo rozšíření území, kde pečovatelskou službu 
poskytujeme, o městys Plaňany a jeho spádové obce. Zde jsme také 
v minulém roce začali poprvé ve své historii poskytovat pečovatelskou službu 
rodině, kde se narodila trojčata.  
S rozšířením spádového území, se vzrůstající poptávkou po pečovatelské 
službě a s rozšířením doplňkové činností souvisí také posílení pracovního 
týmu. Pracovní kolektiv jsme rozšířili o 4 nové kmenové zaměstnance. Co 
se týče financování těchto nových pracovníků, tak se nám od roku 2020 
podařilo rozšířit úvazky v krajské síti o 2 v pečovatelské službě a o 1,1 
v denním stacionáři.  
I v loňském roce jsme se snažili zprostředkovávat veřejnosti informace o 
našich službách, nově jsme v loňském roce založili také Facebookové 
stránky, kam vkládáme aktuální informace o dění v organizaci.   
V době psaní této výroční zprávy máme již za sebou náročné období první 
poloviny roku 2020, kterou významně ovlivnila epidemie koronaviru. Nicméně 
s odstupem několika měsíců mohu říci, že cesta, na kterou jsme se vydali 
v loňském roce je správná a pomáhá nám naplňovat naše poslání a to, aby 
naši klienti mohli setrvávat i přes různá omezení ve svém přirozeném 
prostředí.  
 
 
 
Mgr. Petra Čermáková, ředitelka 
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Přehled poskytovaných služeb 
 
Organizace poskytovala v roce 2019 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 a v malé míře pro 
veřejnost, zejména z řad našich klientů PS) 

 Senior doprava (nově od 8.3.2019) 
 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 

 



 5 

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, 
Chotuticích, Plaňanech, Žabonosích a Břežanech. 
 
Ambulantní forma pečovatelské služby byla a je nadále zajišťována ve středisku 
osobní hygieny z důvodu bezpečnější a pohodlnější celkové hygieny u některých 
klientů a to využitím koupele ve vaně se zvedákem. Většinu klientů dovážíme do 
střediska osobní hygieny našimi služebními vozy v rámci naší doplňkové činnosti 
(senior doprava). Další významnou činností ve středisku osobní hygieny je poskytnutí 
služby praní a žehlení ložního a osobního prádla klientů. 
 
Kapacita pečovatelské služby je 8 klientů v terénní formě a 2 klienti v ambulantní 
formě služby v pravidelné pracovní době od 7:00 do 15:30. Od 15:30 do 20:30 ve 
všední dny a o víkendu a ve svátek od 7:00 do 20:30 je kapacita 2 klienti. Jedná se o 
kapacitu okamžitou.  (Pozn. Od 1.7.2019 byla kapacita v terénní formě navýšena z 6 na 8 klientů) 
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Pečovatelská služba je poskytována každý den v časech od 7:00 do 20:30 dle 
individuálních potřeb jednotlivých klientů.  
   
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 (do 30.6.2019) 

 dohled nad dospělým uživatelem   
 dohled nad užíváním léků 
 doprava uživatele za soukromou záležitostí 
 vyřizování úředních, finančních nebo domácích záležitostí 

 
Fakultativní činnosti od 1.7.2019 (nový sazebník) 

 Použití vany ve středisku osobní hygieny  
 
Rozsah nabízených fakultativních činností se změnil s ohledem na nastavení nového 
sazebníků pečovatelské služby, kdy výše uvedené činnosti jsou klientům 
poskytovány v rámci základních činností „péče v domácnosti“. 
 
Poskytované činnosti vycházejí vždy z individuálně určených potřeb klienta. 
Při poskytování pečovatelské služby se snažíme podpořit klienta 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. Klienty 
doprovázíme k lékaři, příp. na úřad. U klientů s vysokou potřebou podpory jsme 
schopni zajistit celodenní péči tak, aby 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 2019 jsou uvedeny v příloze 
výroční zprávy.  

 

Přehled poskytnutých úkonů v roce 2019 

Pečovatelská služba města Pečky poskytla v roce 2019 pečovatelskou službu 
celkem  89 klientům. Z uvedeného počtu bylo 26 mužů a 63 žen nad 18 let. V roce 
2018 Pečovatelská služby města Pečky neevidovala žádného klienta do 18 let věku, 
pokud nebudeme brát v úvahu poskytování péče rodině s trojčaty v Plaňanech, 
kterou jsme započali v květnu 2019. 
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Rok 
Počet klientů 

celkem Z toho muži Z toho ženy 

2015 158 42 116 

2016 84 26 58 

2017 80 27 53 

2018 84 22 62 

2019 89 26 63 

 
 

 
      Statistika provedených činností: 

 

 
                                          Počet 

Druh úkonů jednotka  celkový stav 

   

Dovoz oběda nebo donáška oběda úkon 3840 

Péče v domácnosti klienta (pomoc s podáním a 
přípravou stravy, pomoc při osobní hygieně, 
apod.) 

hod. 3794,7 

Péče ve středisku osobní hygieny 
 

hod. 498,5 
 

Doprovod (úřad, k lékaři, nákup, procházka) hod. 164,92 

Praní a žehlení ložního a osobního prádla  kg 171,4 

Přítomnost druhé pečovatelky (u osob nehybných, 

s nadváhou) 

hod. 245 

 
 

      Fakultativní činnosti 
 

 
Druh úkonů 

Počet 

jednotka  celkový stav 

  

Fakultativní činnosti v domácnosti (dohledy) hod. 300,159 

Fakultativní činnost SOH (použití vany) úkon 450 

Dovoz za soukromou záležitostí km 367 

Dovoz do SOH a zpět domů úkon 197 
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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 

2019 5092,62 300,159 5392,779 3840 171,4 367 197 

 
V roce 2019 jsme vykázali oproti předchozím letům nejvíc hodin základních činností 
pečovatelské služby. V této skutečnosti je zapotřebí zohlednit ještě fakt, že od června 
2019 nejsou do statistiky základních činností zahrnuty úklidové úkony, které byly 
převedeny do doplňkové činnosti organizace.  
Do statistiky se významně promítla změna v koncepci pečovatelské služby, kdy 
základní premisou bylo zaměřit se na přímou základní péči v domácnosti (zejména 
pomoc s osobní hygienou a pomoc s přípravou stravy), na kterou také navazovalo 
vydání nového sazebníku platného od 1.6.2019. Organizace ukončila dovozy obědů 
jako samostatné činnosti (klientům byly zprostředkovány služby komerčních firem, 
které pro ně vycházejí i cenově příznivěji), úklidy a dovozy do střediska osobní 
hygieny začaly být zajišťovány prostřednictvím doplňkové činnosti organizace.  
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DENNÍ STACIONÁŘ PRO 

SENIORY  
 
 

 
 

 
 
 
Denní stacionář pro seniory v roce 2019 vstoupil do svého třetí roku života a opět 
nabídl mnoha rodinám úlevu v péči o svého blízkého člověka. 
 
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 pomáháme  klientům s oblékáním a osobní hygienou (ve 
stacionáři je k dispozici bezbariérový sprchový kout s WC), pomáháme 
s přesunem na vozík nebo lůžko.  
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 poskytnutí stravy 

Klientům 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. Klienti denního 
stacionáře mají možnost využít nabídku Senior klubu Pečovatelské služby 
města Pečky, se kterou jsou pravidelně seznamování. Klienti mohou také 
využít možnosti rodinné návštěvy v denním stacionáři. 
 
 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a sociálně terapeutické činnosti 
Během dne se klienti mohou zapojit do různých činností, podporující 
psychické, 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 
Pracovník může klienta doprovodit k lékaři, na úřady, a pomoci při jednání 
s různými institucemi. 

 
Poskytované činnosti vycházejí vždy z individuálně určených potřeb zájemce - 
klienta. 
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. 
 
Pro klienty nabízíme dovoz do stacionáře a odvoz zpět domů (senior doprava – 
doplňková služba organizace). 
 
Ve stacionáři nabízíme 1.den a zkoušku bez úhrady. 
 

Přehled poskytnuté péče v roce 2019 

V denním stacionáři pro seniory byly poskytnuty služby v roce 2018 celkem  10 
klientům. Z uvedeného počtu byli 2 muži a 8 žen. 
 

                                          Počet 

Základní činnosti jednotka  celkový stav 

   

Donáška oběda do denního stacionáře úkon  143 

Aktivity podporující sociální začleňování osob 
(vycházky) 

hod. 58,75 
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Nácvik a upevňování motorických, psychických a 
sociálních schopností a dovedností, 
socioterapeutické činnosti  

hod. 317,92 

Socioterapeutické činnosti hod.  25,92 

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití  
 

hod. 71,92 

Pomoc při použití WC hod. 16,33 

 
 

                                          Počet 

Fakultativní činnosti jednotka  celkový stav 

   

Dovoz do denního stacionáře a zpět domů (dovoz 

do denního stacionáře a zpět domů, do 31.5.2020) 
úkon 36,5 

 

Meziroční srovnání 
 

Rok 
Počet klientů 

celkem Z toho muži Z toho ženy 

2017 5 1 4 

2018 7 1 6 

2019 10 2 8 

 

Rok 

Počet hod. 
základních 

činností 

2017 390,1 

2018 762,27 

2019 490,84 

 
Komentář k vykázaným činnostem denního stacionáře pro seniory:  
Do vykázané statistiky úkonů se projevuje četnost nasmlouvané péče. Někteří klienti 
mají zájem o návštěvu 1-2x týdně, někde klient, resp. rodina požaduje každodenní 
dovoz do zařízení.  
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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 2019 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 

 
Poplatek v tomto roce byl navýšen na 250,- Kč pro seniory z Peček a 350,- Kč mimo 
Pečky. V 
V roce 2019 jsme evidovali celkem 31 klientů Senior klubu, z nichž 30 bylo žen a 1 
muž. 

 
 

Přehled poskytnutých aktivit v roce 2019 

Aktivita Počet aktivit 
Počet zapojených 
klientů v aktivitě 

Průměrná 
návštěvnost 

Trénink paměti 41 17 11 

Tvořivá dílna 31 14 9,2 

Cvičení na židli 31 17 10,4 

Celkem 103 31*  

   
 

 * počty klientů se nesčítají, někteří klienti využili více aktivit   
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DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

 

Pečovatelská služba v roce 2019 rozšířila poskytování své doplňkové činnosti 
o senior dopravu. 
 
Poskytované služby: 
 

 Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí – poskytování úklidu 
(obyvatelům DPS Chvalovická 1042 v Pečkách a v menší míře pro 
veřejnost, zejména z řad našich klientů PS) 

 Senior doprava (nově od 8.3.2019) 
 Pedikúra (z důvodu dlouhodobých nemocí poskytována pouze do 

začátku července 2019) 
 Masáže 

 

ÚHRADY ZA DOPLŇKOVOU ČINNOST 2019 

Měsíc Úklid Pedikúra Masáž Senior doprava Celkem 

Leden 7260 7160 600 0 15020 

Únor 7480 3960 1400 0 12840 

Březen 7700 8480 1800 230 18210 

Duben 8288 4940 1200 1895 16323 

Květen 8235 7290 1800 4141 21466 

Červen 11710 5560 1200 5328 23798 

Červenec 11085 660 1800 6013 19558 

Srpen 11770 0 1000 4780 17550 

Září 10185 0 1400 5348 16933 

Říjen 12100 0 1400 4575 18075 

Listopad 12840 0 1400 3685 17925 

Prosinec 13035 0 1800 3225 18060 

Celkem 121688 38050 16800 39220 215758 
 
 
Komentář k úhradám za doplňkovou činnost za rok 2019: 
Ve vykázané statistice úhrad doplňkové činnosti se odráží změna v koncepci 
pečovatelské služby, na kterou navazovalo i vydání nového sazebníku pro 
pečovatelskou službu od 1.6.2020 a přesunu úklidů do doplňkové činnosti. Dále se 
zde významně odráží nemocnost obou pracovnic s oprávněním vykonávat pedikúru. 
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Další významné akce Pečovatelské služby města Pečky 

 

 Účast na velikonočním jarmarku 15.4.2019 spojeném s prodejem výrobků 
klientů Senior klubu. 

 
 

  Účast na soutěži „Šikovné ruce našich seniorů“ a následně na 
slavnostním vyhodnocení soutěže s doprovodným kulturním programem na 
Výstavišti v Lysé nad Labem dne 14.6.2019. V tomto ročníku bylo oceněna 
kolektivní práce našich klientů Senior klubu pod vedením tvořivé pečovatelky 
Blanky Oplové. 
 

  
 

 

 Posezení při harmonice v atriu DPS 19.6.2019. 
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 Posezení při harmonice spojené s opékání v atriu DPS 8.8.2019. 
 

 
 

 

 Šipkový turnaj klientů a obyvatelů DPS dne 3.10.2019 v Klubovně. 1. místo 
pan František Folta, 2. Milada Boumová, 3. Lidmila Zedníková 
 

 
 

 

 

 Dne 15.10.2019 jsme uspořádali 18. ročník tradiční akce „Junioři seniorům“ 
Akce pořádaná ve spolupráci se ZUŠ Pečky měla tradičně velkou účast.  Na 
programu bylo hudební vystoupení dětí ze ZUŠ, vystoupení dechové kapely 
Polabská Blaťanka a oblíbená tombola.  
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 Dne 14.11.2019 jsme pořádali tradiční, tento rok 20. ročník Šachový turnaje 
sociálních služeb a seniorů (Pečky, Libice nad Cidlinou a Poděbrady). Tento 
ročník v kategorii sociálních služeb vyhrál náš klient Jindřich Kubíček 
z Peček. Dlouholetý vítěz předchozích ročníků pan František Michálek se 
tohoto ročníku již zúčastnit nemohl, v květnu 2019 pan Michálek náhle 
zemřel. 
 

 
 

 

 Dne 14.11.2019 jsme pořádali ojedinělou „Besedu pro pečující osoby“. 
Účastnili se jak samotní pečující, tak odborníci na problematiku sociálních 
služeb, domácí zdravotní péče, kompenzační pomůcky a sociální dávky.  
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 Účast na vánočním jarmarku 1.12.2019 spojeném s prodejem výrobků klientů 
Senior klubu. 
 

 

 

 Dne 16.12.2019 jsme pro naše klienty a příznivce uspořádali zájezd do 
kolínského divadla na vánoční koncert Velkého dechového orchestru Dolní 
Chvatliny.   
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Pracovníci organizace 

 

V organizaci pracovalo k 31.12.2019 celkem 14 zaměstnanců na hlavní pracovní 
poměr s přepočtenými úvazky 13,5 a 5 zaměstnanců na DPP. 

 Ředitelka: Mgr. Petra Čermáková, úvazek 1 z toho 0,9 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 0,3 pro pečovatelskou službu, 0,5 pro 
denní stacionář 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 1.0, z toho pro pečovatelskou službu 0,975, pro 
živnost (senior doprava a masáže) 0,025 

  Markéta Jiroutková – úvazek 1.0, z toho pro pečovatelskou službu 0,975, pro 
živnost (senior doprava) 0,025 

  Markéta Černá – úvazek 1.0, z toho pro pečovatelskou službu 0,975, pro 
živnost (senior doprava) 0,025 

 Blanka Oplová– úvazek 0,75, z toho 0,125 pro pečovatelskou službu, 0,5 pro 
denní stacionář, a 0,025 pro živnost (senior doprava) 

 Klára Švancarová – úvazek 1.0, z toho pro pečovatelskou službu 0,975, pro živnost 
(senior doprava) 0,025 (nástup 20.5.2019) 

 Markéta Hynková, úvazek 0,75, z toho pro pečovatelskou službu 0,3, pro 
živnost (senior doprava, úklidy) 0,45 (nástup 2.5.2019) 

 Adriana Semegová - úvazek 1.0 pro pečovatelskou službu (nástup 10.7.2019) 

 Simona Řezníčková - úvazek 1.0, z toho pro pečovatelskou službu 0,975, pro 
živnost (senior doprava) 0,025 

 Zdeňka Jíchová – úvazek 1.0 z toho pro pečovatelskou službu 0,975, pro 
živnost (senior doprava) 0,025 

  Růžena Jirásková – DPČ pro pečovatelskou službu, denní stacionář a senior 
dopravu 

 Bc. Pavla Kuchyňková – DPČ pro pečovatelskou službu 
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 Markéta Grulichová – DPP pro pečovatelskou službu  

Další spolupracovníci: 

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

 Jana Stehlíková – účetní na příkazní smlouvu 

 

Další zaměstnanci organizace v roce 2019: 

 Petra Kobližková – úvazek 1.0 pro pečovatelskou službu, pracovní poměr 
ukončen k 30.6.2019 

 Voňková Romana – úvazek 1.0 (platnost od 1.8.2019 – 7.8.2019) 

 Jindřiška Klokočníková – DPP pro pečovatelskou službu 

 Zuzana Vorlíčková – DPP – administrativní pracovník 
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Organizační struktura k 31.12.2019 

  

 

 
 

  
          

   

  
  Mgr. Petra Čermáková                                                      

   

  
  

 ředitelka (úvazek - 0,9 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  

  

14x Pracovník 
v sociálních službách 

(11x pracovní smlouva +                           
3x DPP/DPČ) 

 

  
  

 (úvazek - 0,95 
pro peč.službu, 
0,05 pro denní 

stacionář + DPP 
pro Senior klub) 

 

(celkem úvazek – 7,875 pro 
pečovatelskou službu, 1,5 pro 

denní stacionář, 1,025 pro 
doplňkovou činnost a 0,1 pro senior 

klub) 

 

  

  
  

      
  

  
  

        

  
        Účetní 

   

      

(příkazní smlouva) 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

Financování organizace v roce 2019 

 
 

Analytické členění NÁKLADŮ hlavní a doplňkové činnosti v Kč 

Položka 

Hlavní činnost 
Doplňková 

činnost 
celkem 

Pečovatelská 
služba 

Denní 
stacionář 

Senior  
klub 

Celkem 

Spotřeba materiálu 103.219,94 3.862,- 5.484,- 112.565,94 7.008,- 

Energie, voda a 
topení 

70.977,- 34.000,- 2.500,- 107.477,-  

PHM 47.894,- 765,-  48.659,- 13.112,- 

Opravy a 
udržování 

62.217,77 2.000,-  64.217,77  

Cestovné 12.259,-   12.259,- 161,- 

Náklady na 
reprezentaci 

5.337,- 500,- 5.342,- 11.179,-  

Ostatní služby 429.136,45 21.601,- 6.622,- 457.359,45 2.240,- 

Mzdové náklady 3.263.921,- 340.839,- 48.286,- 3.653.046,- 127.074,- 

Zákonné sociální a 
zdravotní pojištění 

1.049.621,- 109.296,- 8.737,- 1.167.654,- 41.803,- 

Jiné sociální 
pojištění 

14.991,-   14.991,-  

Zákonné sociální 
náklady 

69.441,72   69.441,72  

Ostatní náklady 
z činnosti 
(pojištění) 

73.899,94 2.000,- 660,- 76.559,94  

Odpisy 
dlouhodobého 
majetku 

128.514,-   128.514,-  

Náklady 
z drobného 
dlouhodobého 
majetku 

112.536,88 1.898,31  114.435,19  

Dary 967,-   967,-  

Silniční daň 9.550,- 100,-  9.650,- 500,- 

NÁKLADY  
CELKEM 

5.454.483,70 516.861,31 77.631,- 6.048.976,01 191.898,- 
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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 

2.227.621,69 480.733,31 56.645,- 2.765.000,-  

Dotace MPSV ČR 1.648.300,-   1.648.300,-  

Humanitární fond 
SK neinvestiční 

600.000,-   600.000,-  

Humanitární fond - 
investiční (vana, 
auto) 

92.883,27   92.883,27  

Úhrady od 
uživatelů 

691.473,- 36.128,-  727.601,- 215.758,- 

Tržby od obcí 339.785,-   339.785,-  

Jiné výnosy 34.653,-  20.986,- 55.639,-  

VÝNOSY CELKEM 5.634.715,96 516.861,31 77.631,- 6.229.208,27 215.758,- 

      
HOSPODÁŘSKÝ 

VÝSLEDEK 
180.232,26 Kč 23.860,- Kč 

 

Celkový hospodářský výsledek organizace : 204.092,26 Kč 

Radou města Pečky ze dne 16.6.2020 byl hospodářský výsledek převeden do 
rezervního fondu organizace.  
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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 paní  

starostce Mgr. Aleně Švejnohové, paní místostarostce Bc. Ivetě Minaříkové, 
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. 
 

 Městysu Plaňany, 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. 
 

 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. 

 
 Dětem a vedení ZUŠ Pečky za spolupráci při akci Junioři seniorům. 

 
 Paní Ladě Pecinové z Úřadu práce ČR, organizaci Spirála pomoci, paní Heleně 

Jandové z domácí zdravotní péče a organizaci DMA (kompenzační pomůcky) za 
spolupráci při organizaci Besedy pro pečující dne 28.11.2020.  

 
 Dětem a vedení Základní školy Pečky, přísp. organizace, zejména paní ředitelce Mgr. 

Jaroslavě Heroldové za uspořádání vánočního jarmarku v klubovně DPS.  
 

 Dětem a učitelkám z Mateřské školy Mašinka v Pečkách za milé vánoční vystoupení 
pro naše obyvatele DPS. 

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

v Pečkách za milou vánoční nadílku pro naše klienty. 
 
 

……a především za všechna milá slova našich klientů, kteří nám denně dávají 
pocit, že naše práce má smysl 
 
 
 
Výroční zprávu zpracovala: 
 1.9.2020 Mgr. Petra Čermáková, ředitelka  


