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1. Plnění úkolů organizace s uživateli 

1.1 Struktura uživatelů DS a TS k 31. 12. 2020 

Věková struktura uživatelů DS a TS k 31. 12. 2020 

Poskytovaná služba Denní stacionář Týdenní stacionář 

Počet mužů 16 18 

Počet žen 14 10 

Průměrný věk 35,5 32,9 

Počet uživatelů do 18 let 
věku 

0 0 

Nejmladší uživatel 21 20 

Nejstarší uživatel 56 48 

 

Pohyb uživatelů DS a TS k 31. 12. 2020 

Počet uživatelů Denní stacionář Týdenní stacionář Celkem 

K 1. 1. 2020 29 27 56 

Přijatí 3 1 4 

Propuštění 2 0 2 

Zemřelí 0 0 0 

K 31. 12. 2020 30 28 58 
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Struktura uživatelů DS a TS k 31. 12. 2020 

Příspěvek na péči Denní stacionář Týdenní stacionář Celkem 

1. stupeň závislosti 2 0 2 

2. stupeň závislosti 11 0 11 

3. stupeň závislosti 9 9 18 

4. stupeň závislosti 8 19 27 

Celkem 30 28 58 

 

DS  

Průměrný čas strávený přímou péčí o uživatele za rok 2020 1340 hodin 

TS 

Průměrné plnění obložnosti lůžka za rok 2020   97,3 %  

 

POVINNÁ ŠKOLNÍ DOCHÁZKA: 

Praktická škola Jihlava      1 uživatel    

 

 

1.2 Struktura uživatelů CHB k 31. 12. 2020 

Věková struktura uživatelů CHB k 31. 12. 2020 

Poskytovaná služba Chráněné bydlení 

Počet mužů 4 

Počet žen 4 

Průměrný věk 43,3 

Nejmladší uživatel 23,5 

Nejstarší uživatel 57,7 
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Pohyb uživatelů CHB k 31. 12. 2020 

Počet uživatelů Chráněné bydlení 

K 1. 1. 2020 0 

Přijatí 0 

Propuštění 0 

Zemřelí 0 

K 31. 12. 2020 8 

 

Struktura uživatelů dle PnP k 31. 12. 2020 

Příspěvek na péči Chráněné bydlení 

1. stupeň závislosti 3 

2. stupeň závislosti 4 

3. stupeň závislosti 1 

4. stupeň závislosti 0 

Celkem 8 
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1.3 Porovnání stanovené výše úhrad DS 

Druh služby: ambulantní*** 

Jednotka Maximální Stanovená Výše v % Rozdíl v Kč

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Kč/hodina 130,00 80,00 61,54% -50,00 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro ni Kč/hodina 130,00 80,00 61,54% -50,00 

Poskytnutí (zajištění) stravy - celodenní strava Kč/denně 170,00 140,00 82,35% -30,00 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Kč/hodina 130,00 80,00 61,54% -50,00 

Sociálně terapeutické činnosti Kč/hodina 130,00 80,00 61,54% -50,00 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a os. záležitostí Kč/hodina 130,00 80,00 61,54% -50,00 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Kč/hodina 130,00 80,00 61,54% -50,00 

Úhrady celkem x 950,00 620,00 65,26% -330,00 

Zpracováno dne: 31. 3. 2021 Jméno ředitele:

Jméno:   Šárka Jelínková              Podpis ředitele:

Podpis:

Komentář:

Úhrada za hodinu poskytování SS je rozdělena do čtyř kategorií podle výše PnP. 

V tabulce je uvedena maximální částka/hodinu.

Bližší specifikace viz tabulka:

1. st. závislosti2. st. závislosti3. st. závislosti 4. st. závislosti

140,00 Kč     140,00 Kč     140,00 Kč     140,00 Kč       

20,00 Kč      30,00 Kč      65,00 Kč      80,00 Kč         

kategorie Výše příspěvku na péči

od 16 let věku uživatele

strava za den

zákl. činnosti / hodina

Porovnání stanovené výše úhrad za služby v roce 2020 s maximální výší stanovenou vyhláškou*

Služba**:  Denní stacionář       

Poskytovaná služba

Název organizace: Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace

Výše úhrady

Identifikátor: 2022392
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1.4 Porovnání stanovené výše úhrad TS 

Druh služby: pobytová***

Jednotka Maximální Stanovená Výše v % Rozdíl v Kč

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 75 %PnP/PDM 75 % PnP 75 % PnP 100,00% 0,00

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro ni 75 %PnP/PDM 75 % PnP 75 % PnP 100,00% 0,00

Poskytnutí ubytování Kč/den 210,00 180,00 85,71% -30,00 

Poskytnutí (zajištění) stravy - celodenní strava Kč/denně 170,00 170,00 100,00% 0,00

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 75 %PnP/PDM 75 % PnP 75 % PnP 100,00% 0,00

Sociálně terapeutické činnosti 75 %PnP/PDM 75 % PnP 75 % PnP 100,00% 0,00

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a os. záležitostí 75 %PnP/PDM 75 % PnP 75 % PnP 100,00% 0,00

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 75 %PnP/PDM 75 % PnP 75 % PnP 100,00% 0,00

Úhrady celkem x 380,00 350,00 92,11% -30,00 

Zpracováno dne: 31. 3. 2021 Jméno ředitele:

Jméno:   Šárka Jelínková              Podpis ředitele:

Podpis:

Vysvětlivky:

PnP = příspěvek na péči

PDM = pracovní dny měsíce

ID nad 18 let 1. st. závislosti 2. st. závislosti 3. st. závislosti 4. st. závislosti

strava 170,- Kč/den 3 570,00   3 570,00     3 570,00     3 570,00     

ubytování 180,- Kč/den 3 780,00   3 780,00     3 780,00     3 780,00     

75% PnP/měsíc *** 660,00      3 300,00     9 600,00     14 400,00    

Celkem  (21 dnů) 8 010,00  10 650,00   16 950,00   21 750,00   

Porovnání stanovené výše úhrad za služby v roce 2020 s maximální výší stanovenou vyhláškou*

Služba**:  Týdenní stacionář        

Poskytovaná služba

Název organizace: Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace

Výše úhrady

Identifikátor: 2717289
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1.5 Porovnání stanovené výše úhrad CHB 

Druh služby: terénní*** ambulantní*** pobytová***

Jednotka Maximální Stanovená Výše v % Rozdíl v Kč

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro ni Kč/hodina 130,00 100,00 76,92% -30,00 

Poskytnutí ubytování Kč/den 210,00 160,00 76,19% -50,00 

Pomoc při přípravě jídla a pití (stravy) Kč/hodina 130,00 100,00 76,92% -30,00 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti Kč/hodina 130,00 100,00 76,92% -30,00 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Kč/hodina 130,00 100,00 76,92% -30,00 

Sociálně terapeutické činnosti Kč/hodina 130,00 100,00 76,92% -30,00 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a os. záležitostí Kč/hodina 130,00 100,00 76,92% -30,00 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Kč/hodina 130,00 100,00 76,92% -30,00 

Úhrady celkem x 1 120,00 860,00 76,79% -260,00 

Zpracováno dne: 30.3.2021 Jméno ředitele:

Jméno:                 Podpis ředitele:

Podpis:

Vysvětlivky:

* - Výhláška MPSV ČR č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

** -  Uvést název služby, jak je uveden v registru poskytovatelů sociálních služeb.         

*** - Nehodící se škrtněte.

Řádky služeb, které organizace neposkytuje nebo jsou součástí jiné uvedené služby nebo nejsou předmětem úhrad, odstraňte.

Pozn.:

Byt ul. Matky Boží 150,-Kč/den (cena za ubytování/den)

Byt ul. Benešova 160,-Kč/den (cena za ubytování/den)

Porovnání stanovené výše úhrad za služby v roce 2020 s maximální výší stanovenou vyhláškou*

Služba**:        Chráněné bydlení Jihlava

Poskytovaná služba

Název organizace: Denní a týdenní stacionář, příspěvková organizace Jihlava

Výše úhrady

Identifikátor: 6443922
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1.6 Dobrovolnický program 

Šárka Jelínková, DiS., koordinátorka dobrovolníků v DTS Jihlava o dobrovolnickém 

programu: 

Realizován ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem Oblastní charity Jihlava od února roku 

2008 a Výcvikovým canisterapeutickým sdružením Hafík od března 2014. Činností, které 

může dobrovolník v zařízení vykonávat, je celá řada a mohou být velmi rozmanité. V první 

řadě záleží na aktivitě a motivaci personálu, jaké možnosti dobrovolné pomoci bude chtít a 

bude schopen podporovat. 

Dobrovolníkem může být vlastně každý, komu je více než 15 let, kdo má chuť pomáhat a 

poznávat nové zajímavé věci. Při projevení zájmu se předpokládá aktivní účast na výkonu 

dobrovolné činnosti. Dobrovolníci zaměřují svoji činnost na takové potřeby uživatelů, které 

nevyžadují pomoc kvalifikovaného pracovníka. 

Rok 2020, v němž Česko zasáhla pandemie koronaviru, s sebou přinesl i velký zásah do 

spolupráce s našimi dobrovolníky. Stacionář byl zcela uzavřen od 16. 3. do 22. 5. 2020 a poté 

následoval ve stacionáři zákaz návštěv. Pouze v měsíci září jsme se s našimi dobrovolníky 

konečně mohli vidět, ale radost trvala pouze krátce, opět následoval zákaz návštěv. 

S dobrovolníky jsme byli v kontaktu pouze telefonicky.  

 

V roce 2020 jsme spolupracovali s 5 dobrovolníky, kteří zde odpracovali celkem 83,5 hod.: 

• 2 dobrovolníci se individuálně věnují volnočasovým aktivitám jednotlivého uživatele 

• 1 dobrovolník trénuje stolní tenis s naší skupinou hráčů (uživatelů) 

• 2 dobrovolnice se svými psy chodí za uživateli na canisterapii 

 

V rámci spolupráce je činnost dobrovolníků využívána: 

• volnočasové aktivity 

• zachování vazeb s přirozeným prostředím – návštěva bazénu, cukrárny, kina apod. 

• zabezpečení mimořádných akcí pro uživatele a pro veřejnost 

• a mnoho dalších aktivit dle individuální domluvy 
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Dobrovolníkům nabízíme: 

• pravidelný systém vzdělávání 

• supervize 

• osvědčení o výkonu dobrovolné činnosti 

• akce konané pro dobrovolníky 

• účast na akcích, které pořádáme 

• aj. 
 

Kontaktní osobou je sociální pracovnice, která je zodpovědná za dobrovolnický program DTS 

Jihlava. 

 

1.7 Zdravotní a ošetřovatelská péče 

Magda Burianová, vedoucí ošetřovatelského úseku DTS Jihlava: 

Podle zákona č. 108/2006 o sociálních službách je poskytovatel sociálních služeb povinen 

zajistit zdravotní péči osobám, kterým poskytuje pobytové služby, a to formou zvláštní 

ambulantní péče poskytované podle § 22 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb. 

Týdenní stacionář povinnou ošetřovatelskou a rehabilitační péči plní prostřednictvím svých 

zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Při 

poskytování zdravotních služeb postupují dle zákona č.372/2011 SB., v platném znění a dle 

metodiky TS, kde jsou vypsány práva a povinnosti vyplývající z výše uvedeného zákona. 

Ošetřovatelská péče je poskytována uživatelům 24 hodin denně. Ošetřovatelská a zdravotní 

péče je poskytována všeobecnými sestrami, které mají osvědčení k výkonu zdravotnického 

povolání bez odborného dohledu, dle zákona 96/2004 Sb. Tuto péči zajišťují 2 všeobecné 

sestry, které se střídají na ranní a odpolední směně, a jedna sestra pověřená vedením 

ošetřovatelského úseku, která je zároveň i fyzioterapeut. Všeobecné sestry poskytují 

uživatelům ošetřovatelskou a zdravotní péči dle ošetřovatelských plánů, samostatně vedou 

ošetřovatelskou dokumentaci a pracují s programem Cygnus 2. 
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Zajišťujeme: 

• zavedení nebo ukončení odborné zdravotní péče 

• aplikaci léčebné terapie 

• péči o ránu 

• ošetřovatelské intervence – podávání léků, aplikace injekcí i.m., s.c., vodoléčbu a 

individuální cvičení, které provádí atestovaný fyzioterapeut dle ordinace lékaře, který 

provede konkrétní indikaci zdravotních výkonů odbornosti 913. 

 

Lékařskou péči stacionář nezajišťuje. Každý uživatel má svého smluvního lékaře. Uživatel 

týdenního stacionáře (zákonný zástupce, opatrovník) si zajišťuje lékařskou zdravotní péči 

včetně vstupní, preventivních prohlídek, povinných očkování u svého smluvního lékaře. Při 

indikaci zavedení zdravotní péče je důležitá spolupráce s ošetřujícím lékařem. Sestra 

komplexně posoudí stav uživatele, provede o tom písemný záznam. Každá kvalifikovaná 

sestra je osobně zodpovědná za provádění své práce a v rámci své profesionální odpovědnosti 

je povinna konat vždy tak, aby chránila a podporovala zájmy a zdraví uživatele. V případě 

náhlé potřeby ošetření uživatele první pomoc do doby příchodu lékaře, nebo převzetí 

opatrovníkem do domácí péče, poskytuje všeobecná sestra, také zajišťuje zdravotní dohled při 

rekondičních pobytech. Snaha o celkové zlepšení kvality života klientů je založena na 

individuálním přístupu pracovníků ke klientům. 

 

Od 1. 1. 2020 je uzavřena smlouva s těmito zdravotními pojišťovnami: 

VZP -111, OZP – 207, ČPZP – 205. 

KONTROLY POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE: v roce 2020 nebyla provedena revize 

VZP. 

 

POČET KLIENTŮ TÝDENNÍHO STACIONÁŘE, KTERÝM JE VYKAZOVÁNA 

ZDRAVOTNÍ PÉČE 

ZA ROK 2020: 16  VZP: 13 OZP: 1 ČPZP: 2 
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1.8 DTS Jihlava v době covidové 

• Od 16. 3. do 24. 5. na základě nařízení vlády uzavřeny služby denní stacionář a týdenní 

stacionář, všichni klienti v domácí péči 

• Uživatelé služby chráněné bydlení od 19. 3. do 11. 5. v uvolněné budově stacionáře na 

Královském vršku č. 9 s cílem ulehčit jim situaci v době prvního nouzového stavu a 

ochránit je před onemocněním Covid-19 

• Po dobu uzavření služeb denní stacionář a týdenní stacionář 6 pracovnic stacionáře 

dobrovolně nastoupilo do práce v Domově pro seniory Lesnov a v Domově Stříbrné 

terasy, další 3 pracovníci byli na zaučení pro případ potřeby v Domově Stříbrné terasy 

• Pracovníci šili látkové roušky pro naši vlastní potřebu i pro jiné organizace 

• Část pracovnic byla na OČR doma s dětmi nebo si pracovníci vybírali jiné druhy volna, 

ostatní pracovníci se ve zvýšené míře věnovali uživatelům chráněného bydlení, aby jim 

pomohli zvládnout stres z prvního lockdownu 

• S uživateli stacionářů, kteří byli doma, jsme udržovali alespoň telefonický kontakt 

• 11. 5. návrat uživatelů služby chráněné bydlení do jejich bytů 

• Od 25. 5. znovuotevření služeb denní stacionář a týdenní stacionář, postupný návrat 

uživatelů do stacionáře, i když někteří z obav z nákazy Covidem-19 navštěvují stacionář 

jenom sporadicky nebo vůbec 

• Otevření stacionáře za dodržování nezbytných opatření – používání ochranných pomůcek, 

dezinfekce, zvýšená hygiena rukou, oddělení skupin uživatelů, nepořádání společných 

akcí; pohyb na veřejnosti, nakupování v obchodech, cestování MHD, apod. – podle 

aktuálních nařízení vlády 

• Průběžné vysvětlování situace a opatření uživatelům, za pomoci snadného čtení 

a prostředků alternativní komunikace 

• Při výskytu onemocnění Covid-19 ve stacionáři další postup podle pokynů KHS 

• Testování zaměstnanců a uživatelů od listopadu 2020 antigenními testy vlastními 

zdravotnickými pracovníky 

• Podání žádostí o mimořádné dotace  

o Dotace na úhradu mimořádné odměny ke mzdě a platu za práci ve ztíženém 

prostředí – 149 359 Kč (zaměstnanci služby chráněné bydlení) 

o Dotace na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů 

v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření 
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v sociálních službách – 162 200 Kč (na financování zvýšených provozních 

výdajů), 1 110 800 Kč (na dorovnání výpadků zdrojů/příjmů) 

o Dotace na financování zvýšených provozních výdajů – 945 200 Kč 

Vedení DTS Jihlava děkuje zaměstnancům za zvládnutí náročných pracovních úkolů 

v nových podmínkách, způsobených pandemií koronaviru. Rovněž děkujeme uživatelům za 

trpělivost, pochopení a dobrou náladu a jejich rodinám a opatrovníkům za spolupráci při 

plnění opatření.  

Naše velké poděkování patří Radce Štěpánkové, vedoucí protiepidemického oddělení Krajské 

hygienické stanice Kraje Vysočina za metodické vedení opatření proti koronaviru. Byla vždy 

ochotná nás vyslechnout a poradit nám, i při svém současném extrémním pracovním vytížení. 

Rychlé, úplné a přehledné informace jsme dostávali od Asociace poskytovatelů sociálních 

služeb ČR, pomohli nám situaci se stále se měnícími opatřeními zvládnout. Děkujeme 

představitelům APSS ČR za informační a metodický servis, bez kterého bychom nemohli 

fungovat, stejně jako řada jiných sociálních služeb. 

 

1.9 Sociálně terapeutické činnosti 

• Nácvik domácích prací – dlouhodobý kroužek vaření, pravidelná výuka vaření v malých 

skupinách; úklidové práce, žehlení – služby denní stacionář a týdenní stacionář 

• Podpora uživatelů při péči o společnou domácnost – služba chráněné bydlení 

• Podpora uživatelů při získávání a udržování správných návyků osobní hygieny a péče 

o fyzické zdraví – v roce 2020 s důrazem na hygienu rukou a vysvětlování opatření proti 

šíření onemocnění COVIDem -19, i za pomoci snadného čtení a postupů alternativní 

komunikace – uživatelé všech tří služeb 

• vzdělávací kurz pro uživatele – kurz obsluhy v kavárně 

• vzdělávací kurz pro uživatele – kurz práce na PC, různé úrovně obtížnosti 

• pracovní zácvik v truhlářské a košíkářské dílně 

• pracovní zácvik v textilní a výtvarné dílně 

• pracovní zácvik v keramické dílně 

• pracovní zácvik ve výtvarné dílně a prodejní galerii Bez obav – prodej výrobků uživatelů 

z dílen DTS Jihlava; kvůli koronavirovým opatřením byla galerie Bez obav v roce 2020 

pro veřejnost otevřena pouze od 1. 1. do 16. 3. 2020 
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• pracovní zácvik v areálu DTS Jihlava – práce na terapeutických záhonech, péče o zeleň 

a pomoc při údržbě areálu 

• Péče o zvířectvo – dvě morčata, želva uhlířská, dva šneci afričtí, akvarijní rybičky 

• Eko - tým denního stacionáře – teorie správného nakládání s odpady a praktická pomoc 

s tříděním odpadů ve stacionáři 

• Pracovní zácvik uživatelů – distribuce Novin jihlavské radnice – služba chráněné bydlení 

• Práce uživatelů chráněného bydlení v chráněné dílně Lilacosta s.r.o. v Jihlavě – od 

září 2019 začali pracovat 4 uživatelé v chráněné dílně Lilacosta s.r.o., 1 uživatelka 

v prosinci 2019 pracovní poměr ukončila, další 4 uživatelé nastoupili do práce v lednu 

2020. Celkem v chráněné dílně Lilacosta pracuje na částečný úvazek 7 uživatelů naší 

služby chráněné bydlení, což považujeme    za úspěch a postup v úsilí o běžný způsob 

života a integraci našich uživatelů do společnosti. Důležité je to, že práce v chráněné dílně 

je placená a uživatelé si mohou vydělat peníze pro svoji potřebu. Placená práce je pro ně 

prostředkem emancipace a zařazení do společnosti. 

• Spolupráce se zapsaným spolkem Vrátka Třebíč v rámci grantového projektu 

„Spolu se učíme a spolu pracujeme“ (operační program Zaměstnanost, prioritní osa 

OPZ.1.): 

o Dotované zaměstnání pro uživatele, účastníky kurzů – 2 pracovní pozice v DTS 

Jihlava na poloviční úvazek (školník 1. 9. 2019 – 31. 5. 2020, uklízečka 1. 12. 

2019 – 31. 5. 2020) 

• Nácvik samostatného nakupování - v mezích aktuálních koronarovirových opatření 

• Nácvik orientace ve městě a jízdy MHD – v mezích aktuálních koronarovirových opatření 

• Schůzky Rady uživatelů s vedením DTS Jihlava (1 x za 14 dní) – pouze do 16. 3. 2020, 

poté byly schůzky Rady uživatelů dočasně zrušeny, protože se nemohli setkávat uživatelé 

z různých skupin 
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1.10 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu 

se společenským prostředím – společenské a kulturní akce, podpora 
kreativního vyjadřování uživatelů 

Nabídka akcí pro uživatele byla omezena v důsledku protiepidemických opatření od března 

2020. Většina akcí naplánovaných akcí se vůbec neuskutečnila, jiné jenom v omezeném 

režimu, když byla opatření dočasně uvolněna. Uživatelé z jednotlivých skupin se nemohli 

stýkat mezi sebou, proto se těžiště aktivizačních a vzdělávacích činností přesunulo do skupin 

(3 skupiny na denním stacionáři, 3 skupiny na týdenním stacionáři a zvlášť každý ze dvou 

bytů chráněného bydlení). Od května 2020 měli i uživatelé chráněného bydlení omezený styk 

se stacionářem. O to více se na druhou stranu mohli pracovníci věnovat uživatelům ve své 

skupině, připravovat pro ně v relativně klidnějším období (za normálních okolností jedna akce 

stíhá druhou) přiměřené a možné aktivity a více se jim věnovat individuálně. Po celou dobu 

jsme se snažili „udržovat na palubě dobrou náladu“. I když uživatelům samozřejmě chybělo 

to, co znali z dřívějška: setkávání se všemi ve stacionáři a v chráněném bydlení bez omezení, 

aktivizační činnosti s dobrovolníky, kulturní a společenské akce, návštěvy obchodů a kaváren 

atd. Značně uživatelé postrádali pracovní zácvik v galerii Bez obav, jež musela být zavřena 

jako ostatní obchody, protože do ní řada z nich velmi ráda chodí a má práci zde jako svůj 

osobní cíl služby. Jsme rádi, že se nám před vyhlášením opatření podařilo uskutečnit 28. ples 

DTS v hotelu Gustav Mahler a v období přechodného uvolnění v září rekondiční pobyt na 

Zvůli. Obě akce byly povzbuzením a připomenutím normálního života. 

Před vypuknutím pandemie jsme stihli: 

• Návštěvu hasičského plesu v Hamrech nad Sázavou, kde vystoupila naše taneční skupina 

Úlet s choreografií Láska moja (14. 1.) 

• Zimní vědomostní kvíz (14. 1.) 

• Výlet do Třeště na Betlémy (15.1.) 

• Vernisáž výstavy Filipa Blažka v galerii Bez obav (20. 1.) 

• Tančírnu v naší kavárně ve stacionáři (22. 1.) 

• Koncert dechové hudby Pardubická 6 v DKO (29. 1.) 

• Návštěvu plesu sokolské jednoty v Novém Veselí, kde vystoupila naše taneční skupina 

Úlet s choreografií Fair Play (1. 2.) 

• Výlet do Planetária v ZŠ Nuselská v Havlíčkově Brodě (5. 2.) 

• Zpívání u klavíru s paní učitelkou Čihákovou (27. 2.) 

• 28. ples DTS Jihlava v hotelu Gustav Mahler (6. 3.) 
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V období přechodného uvolnění všechny účastníky postavil na nohy: 

• Rekondiční pobyt na Zvůli (7. – 11. 9.) – děkujeme jeho sponzorům, Lubošovi Staňkovi 

a jeho přátelům, díky nimž se mohl pobyt uskutečnit 

A dále ke zlepšení nálady na chráněném bydlení přispěly akce: 

• Výlet do Slavonic (24. 5.) 

• Návštěva ZOO Jihlava (13. 7.) 

• Návštěva Statku svatého Floriana v Čížově a asinoterapie s oslíky (25. 7.) 

• Účast na fotoworkshopu v Pelhřimově, pořádaném spolkem Fotografiemi pro radost 

(15. 8.) 

• Návštěva Festivalu chutí v Jihlavě (26. 8.) 

• Přehlídka letadel na letišti v Henčově (12. 9.) 

• Koncert Autismus kolem nás v kostele Povýšení svatého Kříže v Jihlavě, pořadatel 

Integrační centrum Sasov (26. 9.) 

• Návštěvy akcí pořádaných na Masarykově náměstí, v Parku Gustava Mahlera, 

v City Parku, … 

• Jedna uživatelka chráněného bydlení dochází na křesťanská setkání v kostele Nanebevzetí 

Panny Marie v Jihlavě a na kostelní sborový zpěv 

Výstava v prodejní galerii Bez obav 

• Z JIHLAVY DO ABU DHABI aneb co zažil olympionik Filip Blažek na Světových 

letních hrách Speciálních olympiád ve Spojených arabských emirátech (leden – 

březen, pod dobu otevření galerie pro veřejnost)  

 

Výstava v Městské knihovně Jihlava 

• FAIR PLAY – výstava fotografií z autorské dílny osob s mentálním postižením se 

spolkem Fotografiemi pro radost, Městská knihovna Jihlava (říjen) 

• Taneční skupina Úlet 

• Taneční skupina Farah 

• Taneční skupina DRaMi 

• Hudební soubor Drumband  

• Divadelní soubor Staccito – natáčení filmu Pavla Holíka Neohrožený Jirka  

• Fotografování  

• Uvedení filmu Pavla Holíka Hodný kluci na festivalu Mental Power 
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1.11 Aktivizační činnosti, kontakt se společenským prostředím – sportovní 

akce, akce SK Ježci Jihlava v rámci českého hnutí speciálních olympiád 
(ČHSO) 

Kvůli koronaviru byly zrušeny skoro všechny akce Českého hnutí speciálních olympiád, na 

které byli naši sportovci přihlášeni, s výjimkou cyklistických závodů na Svratce. Nekonaly se 

ani jiné pravidelné sportovní akce, jichž se dlouhodobě účastníme, např. Mikulášský turnaj ve 

stolním tenise v Břežanech nebo bowlingové tréninky v Bowling Snack Baru Jihlava. Od 

března jsme nemohli chodit plavat do bazénu v ZŠ Demlova ani sportovat v hale TJ Sokol 

Bedřichov. Výpadky jsme kompenzovali tím, co jsme mohli dělat sami v daných 

podmínkách: zdravotním a kondičním cvičením v naší tělocvičně, míčovými hrami na 

venkovním hřišti a posilováním na venkovní posilovně, vycházkami a cyklistikou. 

• Plavání v bazénu ZŠ Demlova (pravidelně 1 x týdně, do 16. 3.) 

• Sportování v hale TJ Sokol Bedřichov (pravidelně 1 x týdně, leden – březen)) 

• Pravidelné tréninky Sportovního klubu Ježci Jihlava, člena ČHSO – v omezeném režimu 

podle možností, na venkovním hřišti 

• Pravidelné tréninky stolního tenisu pod vedením dobrovolníka Libora Kučery (1 x týdně, 

leden – březen) 

• Návštěvy utkání HC Dukla Jihlava – když se hrálo za účasti diváků 

• Návštěva Vodního ráje – uživatelé chráněného bydlení (8. 1., 18. 1.) 

 

Podařilo se uskutečnit několik akcí pro uživatele, kde jsme změřili síly mezi sebou: 

• Turnaj ve stolním tenisu (19. 2.) 

• Tréninky stolního tenisu s trenažérem 

• Turnaj v bocce (15. 9.) 

• „To dáš!“ (30. 9.) – speciální soutěž s mnoha disciplínami, kde je nejpodstatnější to, že se 

jí účastní všichni uživatelé bez ohledu na stupeň postižení a mobility 

• Turnaj v přehazované (7. 10.) 

• Čtyřboj Fitness (13. 10.) 

V době předkoronavirové jsme se zúčastnili závodů: 

• Plavčocup Třebíč, plavecké závody (23. 1.) 

1. místo Veronika Kokejlová ženy neplavci 

3. místo Jiří Král muži plavci 
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A ve volnějším období akcí: 

• Emil Open Brno (16. – 18. 9.) 

 

• Cyklistické závody ČHSO na Svratce (18. – 20. 9.) 

1. místo Jan Kvasnička 0,5 km muži do 25 let 

1. místo Jan Kvasnička 1 km muži do 25 let 

1. místo Jiří Král 1 km muži 

1. místo Jiří Král 5 km muži 

2. místo Zuzana Cahová 500 m ženy 

2. místo Zuzana Cahová 1 km ženy 

2. místo Petr Křivánek 1 km muži 

2. místo Petr Křivánek 5 km muži 

Atraktivní novinkou bylo lyžování na BiSki, jež nám nabídla a představila lyžařská 

instruktorka Pavla Kymlová. Při lyžování na BiSki handicapovaný lyžař sedí ve speciálním 

vozíku, umístěném na lyžích a vozík před sebou tlačí a řídí ho lyžař, nejlépe absolvent kurzu 

lyžování na BiSki nebo MonoSki (vozík se dvěma nebo jednou lyží). Zážitek z lyžování tak 

mohou získat i lidé s těžkým kombinovaným postižením. Našlo se u nás dost odvážných 

zájemců o vyzkoušení nové disciplíny, a i díky našim zdatným lyžařům z řad pracovníků 

přímé péče jsme novou sportovní disciplínu s úspěchem a velkým ohlasem vyzkoušeli. 

Lyžovali i uživatelé s těžkým kombinovaným postižením a jsme rádi, že jsme jim mohli díky 

nabídce Pavly Kymlové tento zážitek zprostředkovat. 

 

• Představení BiSki Pavlou Kymlovou v DTS, teorie (14. 1.) 

• Lyžování na BiSki na sjezdovce l Lukách nad Jihlavou (17. 2.) 

• Lyžování na BiSki na sjezdovce na Čeřínku (18. 2.) 

RUN and HELP 

Letos poprvé jsme se zapojili do charitativního běhu Konta Bariéry RUN and HELP. 

Účastníci běhu, uživatelé i zaměstnanci, absolvovali vlastní zvolenou trasu podle svých 

možností chůzí, během nebo na vozíku. Podpořili jsme svoji fyzickou kondici a navíc jsme 

přispěli částkou 8 120 Kč na speciální protézu Lucii, která přišla následkem autonehody 

o ruku. Děkujeme všem přispěvatelům – uživatelům a jejich rodinám a zaměstnancům DTS. 

Vyzkoušeli jsme si, že i lidé s postižením mohou pomáhat ostatním a byla to velmi radostná 

událost a zkušenost. 
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1.12 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – terapie  

• Prvky muzikoterapie a taneční terapie – provádí pracovníci přímé péče  

• Fyzioterapie – provádí Magda Burianová, pracovnice DTS Jihlava, fyzioterapeutka 

s atestací 

• Arteterapie – provádí Gabriela Přibylová, arteterapeutka, pracovnice DTS Jihlava 

• Alternativní komunikace 

• Canisterapie – ve spolupráci s dobrovolnicí Ing. Hanou Soškovou se Sally 

(canisterapeutický tým Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z. s.) a Drahomíra 

Simonová s Bixi (leden – březen) 

 

1.13 Poděkování spolupracovníkům a podporovatelům 

• Našim dobrovolníkům, zejména Ing. Pavlíně Nové, Ing. Haně Soškové, Drahomíře 

Simonové, Mgr. Renatě Heřmanové a Liborovi Kučerovi  

• Občanům obce Kozlov v čele se starostkou Ing. Evou Malou za dlouholetou podporu 

našeho stacionáře a finanční dar 

• Dobrovolným hasičům z Hamrů nad Sázavou za pozvání na hasičský ples, účast na našem 

plese a úžasný dort, který věnovali naší taneční skupině Úlet  

• Tělovýchovné jednotě Sokol Nové Veselí za pozvání na ples  

• Milanovi Polreichovi za dlouhodobou spolupráci – hudební produkci na plese DTS 

Jihlava  

• Haně Čihákové za zpívání u klavíru 

• Komerční pojišťovně, a.s. za dlouhodobou finanční podporu našeho stacionáře 

• HC Dukla Jihlava a jeho jednateli Bedřichovi Ščerbanovi za vstupenky zdarma pro naše 

fanoušky na utkání Dukly 

• Mgr. Janě Machaté, DiS., veřejné opatrovnici některých uživatelů naší služby chráněné 

bydlení za spolupráci 

• Chráněné dílně Lilacosta, jmenovitě Ing. Michalovi Kučerovi, řediteli chráněné dílny za 

ochotu k navázání spolupráce s námi a vedoucí dílny Monice Sokolové za podporu našich 

uživatelů při jejich pracovních začátcích  

• Spolku Vrátka z Třebíče, jmenovitě Karlu Ošmerovi za nabídku spolupráce a aktivity 

projektu „Spolu se učíme a spolu pracujeme“ 

• Spolku Fotografiemi pro radost za akce pro uživatele a informování veřejnosti o životě 

lidí s mentálním postižením 
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• Městské knihovně Jihlava za možnost instalace výstavy Fair Play spolku Fotografiemi pro 

radost v jejích prostorách 

• Jiřímu Varhaníkovi z Jihlavských listů za ochotu psát o našich akcích, a to tak, že dobře 

• Pavle Kymlové za seznámení s BiSki teoreticky i prakticky 

• Statku svatého Floriana v Čížově za asinoterapii 

• Pracovníkům odboru rozvoje města Magistrátu města Jihlavy za dlouhodobou spolupráci 

na rozvojových projektech DTS Jihlava 

• Pracovníkům odboru správy realit Magistrátu města Jihlavy za dlouhodobou spolupráci na 

opravách budovy a údržbě areálu DTS Jihlava 

• Pracovníkům odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy a Správy městských 

lesů Jihlava, jmenovitě vedoucímu střediska zeleně Petru Kolářovi za dlouhodobou 

spolupráci při péči o zeleň v areálu DTS Jihlava 

• Projektové kanceláři Kraje Vysočina za administraci projektu Chráněné bydlení pro osoby 

se zdravotním postižením v Jihlavě, jmenovitě projektovým manažerkám Ing. Haně 

Brabencové a Bc. Zuzaně Melicharové 

• Krajskému úřadu Kraje Vysočina za dodávky ochranných pomůcek, dezinfekce a potravin 

v začátcích pandemie 

• Vedení a pracovníkům odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina za 

podporu a spolupráci na rozvojových projektech DTS Jihlava 

• Mgr. Janu Strejčkovi za dlouhodobou spolupráci v oblasti hygieny stravovacího provozu 

DTS Jihlava 

• Lubošovi Staňkovi a přátelům za finanční dar – umožnili nám uspořádat pro uživatele 

všech tří služeb rekondiční pobyt na Zvůli, který si všichni účastníci velmi užili a byl pro 

ně vzpruhou v pandemických časech 

• Občanům obce Kozlov za finanční dar 

• MDDr. Daně Gurkové za finanční dar 

• Evě Kundeliusové za finanční dar 

• Vladimíru Vomelovi za finanční dar 

• Mysliveckému spolku Brtnice za finanční dar 

• Komerční pojišťovně, a. s. za finanční dar a výrobu PF s výtvarnými pracemi uživatelů 

DTS Jihlava 

• ZD Kochánov za finanční dar 
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• Milanu Řezníčkovi za finanční dar – také nám s přáteli opakovaně přispěl na rekondiční 

pobyt 

• Rodině Králových za finanční dar 

• Magdě Burianové za materiální dar 

• Jiřímu Těšínskému za materiální dar 

• Modeta Style s.r.o. za materiální dar 

• 3áčka, s.r.o. a Daně Sommerové za materiální dar (bezplatné užívání bowlingových drah) 

• Firmě ELEKTRO Ing. Radislav Řezníček za materiální dar 

• Ing. Liborovi Kovářovi za materiální dar 

• Řeznictví a uzenářství Marie Hrnčířové za materiální dar 

• Ivetě Liškové za materiální dar 

• VŠPJ za materiální dar 

• Michaele Brodské za materiální dar 

• Společnosti Otto Berg za roušky pro uživatele a zaměstnance  

• Českému hnutí speciálních olympiád za půjčení trenažéru na stolní tenis 

• Grafičce Evě Bystrianské za dlouhodobou spolupráci s DTS Jihlava 

• SVOŠS Jihlava, o.p.s. za spolupráci v rámci projektu dlouhodobých asistentů pro naše 

uživatele i v dalších oblastech 

• Zákazníkům naší galerie Bez obav za přízeň a podporu našich uživatelů nákupem jejich 

výrobků 

 

1.14 Zvyšování kvality sociálních služby manažerskými a technickými 
opatřeními 

• Inspekce poskytování sociálních služeb podle § 97 až § 99 zákona č.  108/2006 Sb., o 

sociálních službách v sociální službě denní stacionář, kontrolované období 1. 7. 2018 – 

18. 6. 2020; inspekce proběhla ve dnech 16. 6. – 18. 6. 2020, výsledek inspekce: bez 

závad, všechna bodově hodnocená kritéria hodnocena maximálním počtem bodů 

• Opatření k omezení šíření onemocnění Covid-19: 

o Nákupy ochranných pomůcek – jednorázových roušek a respirátorů v požadované 

kvalitě, rukavic, ochranných brýlí, jednorázových obleků, dezinfekčních 

prostředků atd. 

o Nákup přístroje Nocospray (přístroj pro nárazovou a pravidelnou dezinfekci 

prostor) a stojanů pro bezdotykovou dezinfekci rukou 
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o Tvorba krizových plánů a přijímání opatření podle aktuálního vývoje epidemické 

situace a nařízení vlády 

o Spolupráce s rodiči a opatrovníky uživatelů – předávání informací 

• Spolupráce na výzkumu MPSV ČR a vědecko-výzkumného ústavu ACCENDO – 

Centrum pro vědu a výzkum, z. ú. na projektu „ŽIVOT JAKO KAŽDÝ JINÝ“ 

• Spolupráce na projektu „Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro 

ORP Jihlava“ v pracovní skupině pro osoby se zdravotním postižením 

• Příprava projektových záměrů pro IPRÚ JSA – ve spolupráci s odborem rozvoje města 

Magistrátu města Jihlavy 

• Spolupráce s odborem správy realit Magistrátu města Jihlavy – oprava oplocení a nová 

vjezdová brána na zahradu (pro vývoz zahradního odpadu, stavební práce, apod.) 

• Realizace výstupů projektu Zahradní terapie v sociálních službách, Chaloupky, o.p.s., 

školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání 

o Instalace pomůcek darovaných z projektu – vyvýšených záhonů, truhlíků na 

bylinky, krmítek pro ptáky, hmyzích hotelů – do naší zahrady 

o Nová výsadba na zahradě 

o Ustavení zahradního týmu – stálé skupiny zaměstnanců, starajících se spolu 

s uživateli o zeleň na zahradě a zavádění prvků zahradní terapie do práce 

s uživateli 

o Příprava projektu na vytvoření ZÁŽITKOVÉ ZAHRADY – zlepšení venkovního 

zázemí pro uživatele 

• Spolupráce s Potravinovou bankou Vysočina – dodávky potravin a drogerie zejména pro 

uživatele služby chráněné bydlení 

• Zápůjčka tkalcovského stavu z Domova Jeřabina Pelhřimov – s našimi vlastními stavy 

více možností pro pracovní zácvik uživatelů v textilní dílně 

• Jednání s Krajským úřadem Kraje Vysočina o vzniku víkendové odlehčovací služby při 

DTS Jihlava, stále je v platnosti naše žádost o zařazení nové služby do Krajské sítě 

sociálních služeb 

• Spolupráce s Krajským úřadem Kraje Vysočina – návštěva radního pro oblast sociálních 

věcí Mgr. Fraňka v DTS Jihlava (18. 6.) 

• Nákup druhého elektrického invalidního vozíku (předání od dodavatele 30. 9.) – ulehčí 

pracovníkům při pobytu a pohybu s imobilními uživateli mimo stacionář 
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• Nákup polohovacího křesla pro imobilní uživatele (předání od dodavatele 19. 10.) – 

umožňuje častější a pohodlnější změnu polohy uživatelům s poruchou mobility 

• Nákup SenTablu (předání od dodavatele 30. 9.) – interaktivní dotykový stůl s aplikacemi 

pro trénink kognitivních funkcí, aktivizaci i zábavu. Jednoduše ovladatelný dotykem, 

s velkou obrazovkou, ve snadno přemístitelné variantě      na kolečkách. Umístěn pro 

individuální práci s uživateli v pracovně poradkyně   pro komunikaci 

• Výběrové řízení na dodavatele stravy od 1. 11. 2020 

• Další vzdělávání zaměstnanců DTS Jihlava: 

 

o vzdělávací kurz na zakázku přímo v DTS Jihlava – „Práce s agresí v sociálních 

službách“, Diakonická akademie s.r.o., lektorka Bc. Kateřina Balická, DiS., 

akreditováno MPSV, 16 h (4. – 5. 6., 25. – 26. 6.) 

o Hygienické školení pro provozní pracovníky s hygienickým konzultantem Mgr. 

Strejčkem + školení správného mytí rukou 

o Předání informací z kurzu Základní postupy v aplikované behaviorální analýze, 

PedF MU Brno (prosinec) 

o Exkurze zahradní terapie – pokračování kurzu Zahradní terapie v Sociálních 

službách, Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmová a další vzdělávání (17. – 

18. 6.) 

o Kurz Práva a povinnosti poskytovatelů sociálních služeb ve vztahu k médiím, 

APSS ČR (4. 2.) 

o Webináře k ochraně osob s postižením – Realizace práva lidí s postižením na 

rovný přístup k rozhodování českých soudů (Kancelář veřejného ochránce práv 17. 

6.); Předsudečné násilí a ochrana lidí se zdravotním postižením (In IUSTITIA 1. 

10.) 

o Webinář Testování v sociálních službách, APSS ČR (9. 11.) 

o Supervize pro pracovníky přímé péče, Mgr. Alena Dokulilová (18. – 19. 2., 23. – 

24. 9. skupinová, 20. 5., 9. 12. individuální) 

o Mimořádné školení požární ochrany (24. 1.) po tragédii ve Vejprtech a roční 

školení BOZP a PO (25. 11.) 

o Školení řidičů referentů 

• Seznamování veřejnosti s problematikou osob se zdravotním postižením, spolupráce se 

školami, boj proti předsudkům a negativním hodnocením: 
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o Z JIHLAVY DO ABU DHABI aneb co zažil olympionik Filip Blažek na 

Světových letních hrách Speciálních olympiád ve Spojených arabských emirátech 

– výstava ve výtvarné dílně a prodejní galerii Bez obav, Husova 16 (leden – březen po 

dobu otevření galerie pro veřejnost) 

o FAIR PLAY – výstava fotografií z autorské dílny osob s mentálním postižením se 

spolkem Fotografiemi pro radost, Městská knihovna Jihlava (říjen) 

o Exkurze žáků z ZŠ Havlíčkova Jihlava (11. 2.) 

o Prodej výrobků uživatelů na Jarmarku na Kopečku v rámci Týdne duševního 

zdraví (16. 9.) 

o Prezentace filmu Pavla Holíka Hodný kluci na festivalu Mental Power 

(prosinec) 
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2. Plnění úkolů organizace v oblasti hospodaření 

2.1 Komentář ekonomických ukazatelů 2020 

 

ZAMĚSTNANCI 
 

Průměrný fyzický počet 2020  46,19 
Průměrný přepočtený počet 2020  44,84 

 
 
Příjmy zaměstnanců:  

 

Kategorie 
 

Počet zam. 
k 31.12.20 

Mzd. prostředky bez OON a náhrad 
PN 

2020 

Soc. pracovníci, PSS 30 9 794 200,- 

Zdravotničtí pracovníci 3 1 404 960,- 

Ostatní 8 1 014 437,- 

Ekonomický úsek, ředitel 5 2 624 977,- 

Celkem 46 14  838 574,- 

 
OON             -   49 557,- 

Náhrady PN   -   293 391,- 
 

Přehled nákladů a výnosů za rok 2020 

 

1. Neinvestiční náklady 26 640 510,95 

z toho mzdové náklady 

sociální a zdrav. poj. 

15 177 522,- 

5 016 783,- 

2. Výnosy 26 640 510,95 

3. Výsledek hospodaření 0,- 
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VÝNOSY  
 

 

 
 

Vlastní tržby od uživatelů:  

Tržby z prodeje služeb TS 3 557 260 Kč 
Tržby z prodeje služeb DS 

Tržby z prodeje služeb CHB 

1 073 096 Kč 

863 740 Kč 
 

Celkem tržby od uživatelů 5 494 096 Kč 

  
 

 

 

Tržby za zdravotní výkony TS: 594 907,90 Kč 
  
  

Výnosy z prodaných výrobků uživatelů: 19 135 Kč 
  

Čerpání fondů 146 472,68 Kč 

  
Ostatní výnosy (materiálové dary,výnos 

z tomboly) 

34 100,93 Kč 

  

Úroky, ostatní fin. výnosy  
139,64 Kč 

 

Dotace a příspěvky:  

Státní dotace 
Dotace od Kraje Vysočina 

Příspěvek zřizovatele 

11 767 000 Kč 
500 000Kč 

3 265 000Kč 
Projekt Vrátka 86 950 Kč 

Projekt CHB EU+ČR 

MPSV COVID -19 

2 365 149,80 Kč 

2 367 559 Kč 

Celkem dotace a příspěvky na provoz 20 351 658,80 Kč 
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Dary přijaté v roce 2020

Finanční dary

Dárce Přijato Dne

Občané obce Kozlov, Kozlov 114, 588 21 Velký Beranov 17 049,00 Kč 10.1.2020

Eva Kundeliusová, U Větrníku 13, 586 01 Jihlava 5 000,00 Kč 10.3.2020

Myslivecký spolek Brtnice, Horní město 10, 588 32 Brtnice 5 000,00 Kč 5.6.2020

Milan Řezníček, Leoše Janáčka 17, 586 01 Jihlava 50 000,00 Kč 5.10.2020

MDDr. Gurková, Havlíčkova 34 a, 586 01 Jihlava 20 000,00 Kč 2.12.2020

Jan Král, Ma Městečku 66, 592 01 Nové Veselí 10 000,00 Kč 9.12.2020

ZD Kochánov, Kochánov 50, 582 53 Štoky 5 000,00 Kč 16.12.2021

Vladimír Vomela, Hladov 28, 588 33 Stonařov 4 000,00 Kč 17.12.2020

Občané obce Kozlov, Kozlov 114, 588 21 Velký Beranov 10 000,00 Kč 17.12.2020

Komerční pojišťovna a.s, Karolinská 1/650, 186 00 Praha 8 30 000,00 Kč 22.12.2020, souhlas zřiz. 28.1.2021

CELKEM FINANČNÍ DARY 156 049,00 Kč

Materiálové dary  

Dárce Hodnota daru Dar

Magda Burianová, Kollárova 2725/1, 586 01 Jihlava 1 000,00 Kč cvičící stroj Orbitrek a jízdní kolo Dema Ormea

Jiří Těšínský, Mostecká 17, 586 01 Jihlava 500,00 Kč dámské jízdní kolo Moment

Elektro Ing. Radislav Řezníček, Jana Masaryka 1166/8, 586 01 Jihlava 2 000,00 Kč

2x ponožky, 2x káva, svíčka, kuch.prkénko,   

2x clona do auta, Člověče nezlob se

Marie Hrnčířová, U Hřbitova 40, 586 01 Jihlava 800,00 Kč uzeniny

Iveta Lišková, Seifertova 1877/20, 586 01 Jihlava 500,00 Kč multifunkční barevná tiskárna HP Desk Jet 2630

Magda Burianová, Kollárova 2725/1, 586 01 Jihlava 500,00 Kč domácí pekárna NO 607

Libor Kovář, Rantířov 179, 588 41 Rantířov 2 500,00 Kč elektrická polohovací postel

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava 15 031,00 Kč sluchátka KOSS 

Michaela Brodská, Královský vršek 56, 586 01 Jihlava 1 000,00 Kč tříkolka Loped

3áčka, s.r.o., Wolkerova 1744/33, 586 01 Jihlava 9 500,00 Kč užívání bowlingové dráhy pro uživatele 

CELKEM MATERIÁLOVÉ DARY 33 331,00 Kč

V Jihlavě dne 13.1.2021  
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NÁKLADY 
 

Spotřeba materiálu v r. 2020 činila celkem 889 543,09. Zahrnuje čistící a desinfekční 

materiál, materiál na údržbu, ostatní materiál (zdravotnický, baterie do požárních hlásičů, 

hodin a učebních pomůcek, pomůcky pro pracovní výchovu, drobné kuchyňské potřeby 

a nádobí, apod.) Textil, materiál na výrobky určené k prodeji v galerii Husova, nákup 

drobného dlouhodobého majetku v jednotlivé ceně pod 3.000, didaktické pomůcky 

a odbornou literaturu, pohonné hmoty, potraviny na cvičné vaření (hrazeno z finančních 

darů), kancelářské potřeb. 

Spotřeba energie činila v r. 2019 celkem 991 966,41 Kč, z toho spotřeba elektřiny, vodné-

stočné-srážkovné, teplo a plyn ve službě CHB. 

Za celodenní stravu uživatelů nakupovanou od firmy Stravování VAJ s.r.o. jsme zaplatili 

celkem 854 746 Kč.  

Náklad nazvaný změna stavu zásob vlastní výroby činí – 7 200Kč a představuje náklad  na 

materiál výrobků, které zůstaly k 31. 12. 2020 v galerii Husova a budou prodány 

v následujícím roce. 

Provedli jsme opravy majetku za 186 447,91 Kč, z toho opravy budovy a zařízení za 

90 433,51 Kč, opravy služebních vozů za 49 899,32 Kč a povinné revize. 

Cestovné zaměstnanců v roce 2020 činilo 10 279 Kč a náklady na reprezentaci 2 112 Kč.  

V ostatních službách – celkem 1 734 370,28 Kč-je zaúčtováno: nájemné, poplatky bance, 

poplatky za rozhlas, telefony, vstupné uživatelů na kulturní a sportovní akce (hrazené 

z finančních darů), ostatní režijní náklady, svoz komunálního odpadu, praní ložního prádla, 

střežení objektu, služby požární ochrany a bezpečnosti práce, doprava na kulturní a sportovní 

akce klientů, parkovné, členský poplatek APSS, inzerce a ostatní služby, 

právní a ekonomické služby a odvoz komunálního odpadu. 

Prostředky na platy zaměstnanců činí 15 177 522 Kč včetně náhrad za prvních 14 dní 

pracovní neschopnosti (293 391 Kč).  

Zákonné sociální a zdravotní pojištění činilo 5 016 783 Kč (je odvozeno z 

z objemu vyplacených platů bez náhrad za pracovní neschopnost).  

Jiné sociální pojištění – povinné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu 

a nemoci z povolání činilo 62 004 Kč. 
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Zákonné sociální náklady činily celkem 1 455 478,70 Kč, z toho zákonný příděl do FKSP 

podle vyhlášky č.114/2002 Sb. v platném znění a příspěvek na stravování zaměstnanců 

z rozpočtu podle vyhlášky č.84/2005 Sb. OOPP činil 132 606 Kč a OOPP zakoupený jako 

ochrana proti COVID–19   641 346,50. Školení zaměstnanců 134 626,90Kč. 

Daň silniční – 5 240 Kč  

Ostatní náklady z činnosti ve výši 76 800 Kč zahrnují pojištění majetku a odpovědnosti za 

škodu, povinné ručení a havarijní pojištění vozidel.  

Odpisy dlouhodobého majetku za rok 2020 ve výši 165 264,50 Kč jsou v souladu  

se zřizovatelem schváleným odpisovým plánem. 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku činí 239 127,54 Kč-vybavení do CHB, 

notebooky, vybavení šaten ve stacionáři. 

Daň z příjmů 26,52 Kč-změnou zákona o daních z příjmů č.586/1992 Sb.  

jsou od 1. 1. 2014 připsané úroky z běžného účtu zdaněny daní z příjmů. 

 

Stavy účtu k 31. 12. 2020:   

Běžný účet 2 435 907,75 Kč  

Spořící účet          1 493 677,35 Kč  

Účet FKSP 64 281,36 Kč 

 
Stav pokladní hotovosti k 31. 12. 2020   

Běžná pokladna 32 863 Kč 

Pokladna finančních darů 9 116 Kč 

Pokladna cizích prostředků 0 Kč 

Pokladna valutová 0 Kč 

Pokladna prodaných výrobků 1 059 Kč 

Celkem 43 038 Kč 
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ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL VE ZKRÁCENÉM 

ROZSAHU            ZA ROK 2020 §32 a § 33 vyhlášky č. 416/2004 Sb. 
 

 

1. Stručné zhodnocení výsledků řídících kontrol: 

 

V roce 2020 byly provedeny v DTS následující kontroly: 
 

 
Dne 23. 4. 2020 provedl nezávislý auditor Ing. L. Liška audit za rok 2019. Předmětem bylo 
ověření způsobu účtování, ověření účetní závěrky roku 2019 a použití dotace MPSV za rok 

2019. Závady neshledány. 
 

 
Rozbory hospodaření za rok 2019 dne 5. 5. 2020 – bez výhrad 
  

Dne 2. 12. 2020 provedlo kontrolního oddělení zřizovatele veřejnosprávní kontrolu. 
Předmětem kontroly bylo – Evidence a uveřejňování smluv v registru smluv podle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. V návaznosti na zákon o registru smluv 
namátková kontrola veřejných výdajů a řídící kontrola. 

 
 

Dne 15.12 dle pověření ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina byla zahájena kontrola 
plnění smluvního vztahu s příjemcem veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu Kraje 
Vysočina. Kontrolní zjištění: bez nedostatků 

 
 

2. Přehled o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení podle zvláštních právních 

předpisů 

 

Žádná kontrolní zjištění nebyla předána k dalšímu řízení. 
– viz příloha č. 1 

 
3. Výsledky řídících kontrol a o stavu vybraných ukazatelů z ukončených kontrol 

nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u 

orgánu veřejné správy jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení 

přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému 

 
Žádné odvody a sankce nebyly PO uloženy. 
– viz příloha č. 2 
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2.2 Hospodaření příspěvkové organizace 

    Rozdíl     

plnění - 

schválený

HČ DČ Celkem Celkem

tis. Kč tis. Kč tis. Kč + / -

26 640 0 26 640 -13

2 481 0 2 481 2 510 0 2 510 101,17% 29

890 0 890 45

772 0 772 -9

1 932 0 1 932 -2

21 712 0 21 712 -38

15 128 0 15 128 -57

50 0 50 50

5 017 0 5 017 -3

62 0 62 -3

1 455 0 1 455 -25

0 0 0 0

5 0 5 -1

5 0 5 -1

77 0 77 0

165 0 165 0

165 0 165 0

239 0 239 -1

0 0 0 0

26 640 0 26 640 -13

6 130 0 6 130 6 108 0 6 108 99,64% -22

6 089 0 6 089 -11

34 0 34 -5

0 0 0 0

146 0 146 6

20 352 0 20 352 8

3 265 0 3 265 0

500 0 500 0

11 767 0 11 767 0

2 368 0 2 368 0

0 0 0

Poznámka:

Schválený rozpočet - rozpočet PO po posledním provedeném rozpočtovém opatření a následně stanovených závazných ukazatelích hospodaření pro rok ...

HČ - hlavní činnost - část druhá zřizovací listiny.

DČ - doplňková činnost (pokud je zřizovatelem povolena) - část třetí zřizovací listiny.

11 767

Zpracováno dne:30.03.2021 Jméno ředitele: Mgr. Pohořelá Eva

Jméno: Kružíková Ilona                 Podpis ředitele:

Podpis:

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Výnosy z vlastních výkonů a zboží

Hospodářský výsledek 0 0 0

Transfery - MPSV - přes rozpočet kraje 11 767

Transfery - rozpočet kraje

2 368

0

X

100,04%

Transfery - zřizovatel 3 265 0 3 265

500 0 500

Transfery - MPSV – přímý tok

100,00%

0 2 368

0 20 344

0 0

104,29%Čerpání fondů 140 0 140

20 344

39 0 39

0

Výnosy z transferů

Výnosy z prodeje DHM

99,82%Výnosy z prodeje služeb 6 100 0 6 100

240 0

87,18%Ostatní výnosy

99,95%Výnosy 26 653 0 26 653

100,00%Daň z příjmů 0 0 0

240

100,00%

99,58%

Odpisy dlouhodobého majetku 165 0 165

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

Odpisy, rezervy a opravné položky 165 0 165

100,00%

100,00%

100,00%

Ostatní náklady 77 0 77

99,94%

6 0 6

98,31%

0 0 0

Daně a poplatky 100,00%

Daň silniční 6 0 6

Jiné sociální náklady 100,00%

0 65

Zákonné sociální pojištění 5 020 0 5 020

99,62%

95,38%

Zákonné sociální náklady 1 480 0 1 480

Jiné sociální pojištění 65

OON - dohody o PP a PČ 0 0 0 100,00%

99,83%

Mzdové náklady bez OON 15 185 0 15 185

Osobní náklady 21 750 0 21 750

98,85%

99,90%Služby 1 934 0 1 934

Spotřeba energie 781 0

tis. Kč tis. Kč tis. Kč

105,33%845 0 845

Náklady 0 26 65326 653

781

Spotřebované nákupy

Spotřeba materiálu

Celkem

99,95%

%

Celkem

Schválený rozpočet

Hospodaření příspěvkové organizace za rozpočtový rok 2020

Název organizace: Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace

   Poměr   

plnění / 

schválený
Název

 Plnění rozpočtu

HČ DČ
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2.3 Tvorba a čerpání peněžních fondů 

Tvorba a čerpání peněžních fondů v roce 2020 v Kč

FOND REZERVNÍ

Položky Částka Položky Částka 

Příděl ze zlepš. výsledku hosp. 11 261,83          Další rozvoj své činnosti* 140 208,00        

Peněžité dary 126 049,00        Nesoulad - výnosy a náklady* 6 264,68            

Dotace na provoz z EU 142 522,53        Úhrada sankcí*

Dotace na provoz z EHP,Norsko Úhrada ztráty za předchozí léta*

2 147 171,64     Celkem tvorba 279 833,36        Celkem čerpání 146 472,68        2 280 532,32     

FOND ODMĚN

Položky Částka Položky Částka 

Příděl ze zlepš. výsledku hosp. 11 262,00          Překročení prostředků na platy*

Ostatní Odměny zaměstnancům

389 269,00        Celkem tvorba 11 262,00          Celkem čerpání -                      400 531,00        

FOND INVESTIC

Položky Částka Položky Částka 

Odpisy z DHM a DNM 165 264,50        Pořízení DM 115 886,19        

Inv. dotace z rozpočtu města Rekonstrukce a modernizace*

Inv. příspěvek ze státních fondů Úhrada inv. úvěrů a půjček*

Příjem z prodeje svěř. DHM Odvod do rozpočtu města

Dary a příspěvky od jiných subj. Údržba a opravy majetku*

Příjem z prodeje vlastního DHM* x x

Převod z rezervního fondu x x

479 710,56        Celkem tvorba 165 264,50        Celkem čerpání 115 886,19        529 088,87        

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB

Položky Částka Položky Částka 

Příděl do fondu na vrub nákladů 302 639,30        Úhrada potřeb zaměstnanců 319 888,00        

Ostatní

70 367,36          Celkem tvorba 302 639,30        Celkem čerpání 319 888,00        53 118,66          

Poznámka:

FR Další rozvoj činnosti -        nákup surovin do cvičné kuchyně, pronájem bowlingové dráhy, 

      vstupy do bazénu a tělocvičny, vstuné do divadla a doprava na kulturní akce. 

Podpis:

Zpracováno dne:30.03.2021

Jméno:   Kružíková Ilona                                          

Tvorba 

Jméno ředitele: Mgr. Pohořelá Eva

Podpis ředitele:

X

X

X

X

X

Čerpání 

Tvorba Čerpání 

Tvorba Čerpání 

Název organizace: Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace

Stav k 31. 12.

Stav

Stav

Stav

X

X

X

Tvorba Čerpání 
Stav k 1.1.

Stav k 1.1.

Stav k 1.1.

Stav k 1.1.
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2.4 Výsledek hospodaření 

 

Výsledky hospodařeni příspěvkové organizace za rok 2020 

Příspěvková organizace Zlepšený výsledek hospodaření 

Denní a týdenní stacionář Jihlava, 

příspěvková organizace 
0 Kč 

 

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (§ 32 zákona č. 250/2000 Sb.) 

Příspěvková organizace Fond odměn Rezervní fond 

Denní a týdenní stacionář Jihlava, 

příspěvková organizace 
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Jihlava 21. 4. 2021 

Mgr. Eva Pohořelá 
ředitelka DTS Jihlava, p. o. 

Ilona Kružíková 
vedoucí ekonomického úseku 

Šárka Jelínková, DiS. 
sociální pracovnice DS a TS 

Bc. Rostislav Šlechta 
vedoucí přímé péče, zástupce ředitelky 

Magda Burianová 
vedoucí ošetřovatelského úseku 

Bc. Lucie Marečková 
sociální pracovnice CHB 

 

Rozdělovník 

Bc. Daniel Škarka, člen Rady města Jihlavy pro oblast sociálních věcí 

Ing. Jozef Labuda, vedoucí odboru sociálních věcí, Magistrát města Jihlavy 

Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace 2x 

 

Přílohy 

Rok 2020 ve fotografiích 

Plakáty k výstavám DTS Jihlava 

Karta účastníka olympiády „To dáš!“ 
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KORONAVIRUS negativně ovlivnil v roce 2020 životy nás všech, v práci i v soukromí. 

Bohužel mu podlehla i naše bývalá dlouholetá kolegyně, vedoucí přímé péče a zástupkyně 

ředitelky Mgr. Hana Jelínková.  

Hano, děkujeme a budeme na Tebe stále vzpomínat! 

 

 
 

Hana Jelínková na fotce z roku 2011 vedle Livie Klausové při přijetí olympioniků ČHSO     

na Pražském hradě 
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Navzdory COVIDu-19, nebo spíše opatrně vedle něj a s opatřeními proti němu, aby se nám 

nepřiblížil příliš, jsme se snažili o normální fungování našich služeb a psychickou pohodu 

uživatelů. Radost a úsměvy nám vydržely i v roce 2020, jak je vidět na fotografiích, a to 

považujeme za nejdůležitější. 

 

 



 

 

28. ples DTS Jihlava 

 
 
 

 



 

 

 
 
 

 
 



 

 

 
 

 



 

 
 

 



 

Run and Help 

 
 

 



 

 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 



 

 

 



 

Rekondiční pobyt na Zvůli 

 
 

 



 

 
 

 



 

 



 

„To dáš!“ 

 
 

 

 



 

 

 



 

 



 

S kobylkou Hannah 

 
 

 



 

Léto, prázdniny 

  
 



 

 

 



 

 
 

 



 

Vrátka projekt dotovaného zaměstnání 

 
 

 



 

 
 

 



 

Pracovní zácvik v keramické dílně 

 
 

 

 



 

Pracovní zácvik v dílnách 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 



 

 
 

 



 

Zahradní terapie 
 

 
 

 



 

Šití roušek na začátku karantény v březnu 

 
 
 

 



 

Galerie Bez obav 

 
 
 

 



 

Emil Open Brno 

 
 
 

 



 

 
 

 

 



 

Turnaj v bocce 

 
 
 

 



 

 

 
 

 



 

Závody ČHSO v cyklistice na Svratce 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

BiSki 

 
 
 

  



 

Plavčocup v Třebíči 

 
 

 



 

Tréninky stolního tenisu s trenažérem 

 
 

 



 

Elektrický vozík s ovládáním pro doprovod 

 
 

 



 

Polohovací křeslo 

 
  



 

SenTable 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

Howgh 



 

 



 

 



 

 

JMÉNO: 
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