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1. Slovo ředitelky úvodem 

 

Hodnotit uplynulý rok je velice těžké. Byl to rok, který se rychle měnil, byl plný změn nálad a  

pravidel, kde soudržnost a  jejich dodržování  bylo střídáno s neúctou a jejich porušováním. 

Logické úvahy střídala nelogická vyústění. Byl to rok obrovských skoků, z předem 

připravených akcí a plánů do téměř úplného zastavení. Velice těžké bylo cokoliv naplánovat, 

natož uskutečnit. Člověk připomínal plavce v rozbouřené řece povinností a pravidel, 

prudkého proudu vášní, kdy udržet si bublinku optimismu stálo plavce mnoho sil. Proto bude 

přesnější vynechat dojmy a nálady a striktně se držet dosaženého. 

Na začátku roku 2020 se mi podařilo uspořádat zajímavou přednášku pro zaměstnance i 

rodiče na téma – První pomoc dětem. Zaměstnanci si opět připomněli první pomoc a 

vyzkoušeli si ji prakticky na figurínách. U rodičů to bylo obdobné, i ti si hlavně užívali možnost 

vyzkoušení praktického, protože jak bylo řečeno, štěstí přeje připraveným.  V této akci, 

pokud to situace dovolí, budu pokračovat i v následujícím roce. Myslím si, že přínos této 

přednášky se zdravotnickým záchranářem byl obrovský. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedna ze zaměstnankyň se po dlouhé čekací době dostala a úspěšně absolvovala kurz PANAT 

dlah, které opět využijeme v praxi. Bohužel další školení a kurzy byly ukončeny pandemií.  

Zároveň to byl rok, kdy naše 2 nejstarší kolegyně odešly do zaslouženého důchodu. Obě 

zdravotní sestry zde pracovaly mnoho let, takže odchod do důchodu pro ně určitě nebyl 

jednoduchý, a i touto cestou bych jim opět chtěla poděkovat za dobře odvedenou práci, 

popřát jim hodně zdraví a klidu v zaslouženém odpočinku. Pro mě to znamenalo najít kvalitní 

náhradu, protože péče o tyto děti není jednoduchá.  Je těžká nejen po stránce fyzické, ale 

hlavně psychické. Vyžaduje hodně trpělivosti a pochopení.  Domnívám se, že najít novou 

kolegyni se povedlo, naše nová zdravotní sestra vysoké nároky splňuje a svoji práci 

s přehledem zvládá. Jedna z našich fyzioterapeutek odešla na rizikové těhotenství. Měla jsem 

tedy velkou radost, když se mi na podzim podařilo přijmout na částečný úvazek  další 

fyzioterapeutku, u které, doufám, časem rozšíříme pracovní úvazek.  
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V březnu, se začátkem pandemie, přišlo období 

nejistoty a bohužel i strachu. Zkrátka, každý se s tím 

pral, jak uměl. Pacientů ubylo, každý zvažoval, zda 

riziko spojené s návštěvou rehabilitace přinese 

kýžený výsledek. Dětské centrum Turnov spadlo do 

úsporného režimu, s nejvyšší mírou dodržování 

hygienických opatření připravené pro akutní 

případy, které by nesnesly odkladu. Tímto proto 

také velmi děkuji za poskytnutí ochranných 

pracovních pomůcek KÚLK a městu Turnov, kterých 

bylo v těchto měsících nedostatek. Zároveň chci vyzdvihnout naši zdravotní sestru a paní 

uklízečku, které se zapojily do šití roušek pro potřebné.  

V tomto období jsme se věnovali i vylepšování prostředí Dětského centra Turnov, doplnili ho 

o senzomotorický chodníček v tělocvičně a všechny přístroje opět prošly každoroční revizí a 

mají platnou bezpečnostně-technickou kontrolu. Nově do Dětského centra Turnov přibyl 

přístroj COMBI 200, který se používá na nahřívání nosičů tepla před rehabilitací,  u nás jsme 

zvolili rašelinové polštářky. 

  

 

 

 

 

 

Po otevření školských zařízení jsme se opět vrátili k normálnímu provozu, který byl přesto 

poznamenán menším zájmem o naše služby. 

V tomto roce se však podařila jedna zásadní věc, za kterou jsem nesmírně ráda, a to 

spolupráce s MUDr. Evou Dědkovou, která pro Dětské centrum Turnov zajistila svojí 

přítomností odborného garanta v oboru pediatrie. Zaneseno na Krajském úřadě Libereckého 

kraje. V září po její první konzultaci byly pro nejvíce postižené děti nově zavedeny inhalace. 

Inhalátory byly zakoupeny firmou Ontex CZ s.r.o. 
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Zároveň jsme se domluvili na spolupráci se Střední zdravotní školou v Turnově a nově k nám 

na praxi zavítá obor masér ve zdravotnictví. Poté běh opět zastavila pandemie. Studenti již 

k nám v roce 2020 nedorazili, ale důležitá a významná je již spolupráce, na kterou bude 

navázáno.  

 V říjnu po zavření škol a zvyšování počtu nakažených, opět začalo omezování a naše služby 

nebyly plně využívány. Proto mě nesmírně překvapil zvýšený zájem v listopadu a prosinci. 

Rodiče byli vděční za každou chvilku, kdy jejich potomek měl sociální služby či rehabilitaci a 

oni si sami mohli vyřídit běžné věci, dojít na poštu, v klidu vystát frontu, což běžně s těmito 

dětmi není možné. Konec roku a znovuotevření školy s množstvím dětí bylo povzbuzující a 

snad se již brzy vše vrátí k našemu běžnému životu osobnímu i pracovnímu. 
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2. Základní údaje o zařízení 

 

Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 

 

Adresa:              Kosmonautů 1641, 511 01 Turnov 

Právní forma:   Příspěvková organizace města Turnov, registrovaná u Krajského     

                            Soudu v Hradci Králové, oddíl Pr., vložka 103 

IČO:                    00854921 

Zřizovatel:        Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 

Ředitelka:         Bc. Eva Havlištová  

 

Kontakt:   

Tel.:                   484 801 386 

Email:                info@dcturnov.cz 

Web.:                www.dcturnov.webnode.cz 
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3. Vymezení činnosti organizace,  

poskytovaná péče 

 
 Komplexní péče zaměřená na soustavnou zdravotní a 

ošetřovatelskou péči o klienty, léčebnou rehabilitaci a 

fyzioterapii. 

 Komplexní péče o postižené děti a mládež s kombinovanými 

vadami, které pro trvalé změny zdravotního stavu tuto péči 

potřebují a kdy je pro trvalé změny zdravotního stavu tato péče 

indikována dětským nebo odborným lékařem. Péče je zajištěna 

formou ambulantních, denních, týdenních cyklů. 

 Poskytování zdravotní péče hrazené, částečně hrazené nebo 

nehrazené ze všeobecného zdravotního pojištění. 

 

Rehabilitační, ošetřovatelská zdravotní péče je pro klienty z Mateřské školy a Základní školy 

Sluníčko a ambulantní pacienty zachována v plném rozsahu jako v roce 2019. Stále 

pokračujeme ve spolupráci s MUDr. P. Hodíkovou, která pravidelně dochází do Dětského 

centra Turnov a provádí zde pravidelná ortopedická konzilia postižených dětí s následným 

doporučením léčby.  Do Dětského centra Turnov nově přichází na pediatrická konzilia MUDr. 

Eva Dědková. S jejím odborným dohledem byly nově zavedeny inhalace pro nejvíce 

postižené děti.  Odborní pracovníci k nám přichází v dohodnutých termínech, ale v případě 

potřeby je možná i okamžitá konzultace. 

Rovněž pokračujeme ve spolupráci s dalšími odbornými lékaři (neurologové, ortopedové či 

noví dětští lékaři), na jejichž doporučení je léčebná rehabilitace a fyzioterapie rovněž 

vykonávána. V Turnově a blízkém okolí došlo k částečné obměně dětských lékařů, s kterými 

jsem již hovořila, a Dětské centrum jim představila. V odpoledních hodinách pokračujeme v 

poskytování rehabilitační léčby u ambulantních pacientů do 18 let věku na doporučení 

dětského či odborného lékaře. Rehabilitační léčba na doporučení lékaře je plně hrazena 

zdravotními pojišťovnami.  

Organizace má stále uzavřeny smlouvy se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Vojenskou 

zdravotní pojišťovnou, pojišťovnou Škoda, Oborovou zdravotní pojišťovnou, Zdravotní 

pojišťovnou ministerstva vnitra, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou.  

Využíváme tyto druhy metod: Vojtovu metodu, kondiční cvičení analytické, cvičení na 

zvětšení svalové síly a zvětšení rozsahu pohybu, senzomotorické cvičení, tejpování, míčkovou 

facilitace a stimulaci, nespecifické mobilizace, bazální stimulaci, jógu, vodoléčbu, 

laseroterapii, canisterapii, cvičení na míči či s pomůckami bObles, nácvik chůze, dechová 

cvičení, motomed, SMS systém, terapii dle paní Kiedroňové a v tomto roce nově i metodu 

PANat dlah.  
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Ošetřovatelská péče probíhá u dětí z Mateřské školy a Základní školy Sluníčko nezměněně 

v rámci denního pobytu a režimu. Dětské centrum Turnov zůstává odborným zdravotním 

pracovištěm. 
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4. Personální informace, zvyšování kvalifikace 

Když není práce protkaná láskou a porozuměním, je zbytečná.   

                                                                                                 Citát Matky Terezy 

 

Ředitel: 1 zaměstnanec (vzděláním fyzioterapeut) 

Fyzioterapeuti: 3 zaměstnanci do června 2020 na plný úvazek, poté odchod 1 

zaměstnance na rizikové těhotenství, od října 2020 opět 2 zaměstnanci na plný 

úvazek, 1 zaměstnanec na částečný úvazek. 

Zdravotní sestry: od ledna 2020 2 zaměstnanci, od června 2020 

1 zaměstnanec, od října 2 zaměstnanci na plný úvazek. 

Pomocná síla: na poloviční úvazek. 

 

Externisté: lékař – ortoped, lékař – pediatr, canisterapeut 

 

 

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců: 

- 2 zaměstnanci, XIV. Janskolázeňské symposium, 9.-11.1.2020, Jánské 
Lázně 

 

- 1 zaměstnanec 19.-21.2.2020, odborný kurz PANat se vzduchovými 
dlahami, zaměřený na rehabilitaci dětí s mozkovými hybnými poruchami 
a vrozenými vadami. Praha 
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5. Hospodaření, majetek organizace  

 

Ekonomické ukazatele     

      
  

      

Účet  schváleno Rozpočtová 
opatření 

Upravený 
rozpočet 

čerpáno 

501 spotřeba materiálu celkem 65  55 50 

 všeobecný materiál 35 -10 25 6 

 potraviny 0   0 

 ochranné pomůcky 6  6 14 

 léky a zdravotnický materiál 5  5 11 

 prádlo, oděvy a obuv 0  0 0 

 knihy učební pomůcky a tisk 1  1 0 

 kancelářské potřeby 6  6 7 

 čistící prostředky 12  12 12 

 drobný majetek v podrozvahové evidenci     

 pohonné hmoty a maziva 0   0 
502 spotřeba energie celkem 75  65 44 

 - teplo 55 -5 50 37 

 - plyn 0   0 

 - elektrická energie 20 -5 15 7 

503 spotřeba vody 26  26 17 

504 prodané zboží     

511 opravy a udržování 15 7 22 22 

512 cestovné 4  4 0 

513 náklady na reprezentaci     

518 ostatní služby celkem 216  180 155 

 - služby pošt 2  2 1 

 - služby telekom. a radiokomunikací 4  4 3 

 - ostraha 2  2 3 

 - nájemné 0  0 0 

 - konzultační, porad. a právní služby 0  0 0 

 - služby školení a vzdělávání 55 -37 25 10 

 - služby zpracování dat 61  61 66 

 - dopravné     

 - nákup kolků     

 - platby daní a poplatků     

 - věcná režie 35 -1 34 17 

 - nákup ostatních služeb 51 -5 46 49 

 - poplatky za bankovní služby 6  6 6 

521 OON     0 

521 mzdové náklady 2854 -75 2779 2460 
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521 mzdové náklady dávky nemoc. Pojištění 25  25 66 

524 zákonné sociální pojištění 964 -19 945 811 

525 jiné sociální pojištění 12  12 10 

527 zákonné sociální náklady 56  56 49 

528 jiné sociální náklady 3  3 1 

53X - daně a poplatky    0 

549 - ostatní náklady 15  15 14 

547 manka a škody    0 

      

551 odpisy dlouhodobého majetku 55  55 55 

558 drobný dlouhodobý hmotný majetek 30  30 42 

591 daň z příjmů     

, 558, 549 bezúplatné nabytí majetku    20 

 558 čerpání sponzorských darů    22 

      
CELKEM účtová třida 5 NÁKLADY 4415,00 -150,00 4265,00 3838,00 

      

601 výnosy z prodeje vlastních výrobků     

602 výnosy z prodeje služeb 1200  1000 1132 

 školné 0   0 

 stravné 0   0 

 zdravotní pojišťovny, laserové ošetření 1200 -200 1000 1132 

603 výnosy z pronájmu     

604 výnosy z prodaného zboží     

648 čerpání fondů 0   22 

649 ostatní výnosy z činnosti    20 

646 výnosy z prodeje DHM     

662 úroky 0   3 

CELKEM VÝNOSY (bez 672) 1200  1000 1177 

      

672 příspěvky a dotace celkem 3215  3265 3265 

 z toho zřizovatel: 3215  3265 3265 

 na provoz 3160 200, - 150  3210 3210 

 na nájem 0   0 

 na odpisy 55  55 55 

 účelové dotace od zřizovatele:     

 odvod vyrovnávací platby zřizovateli    -604 

403 transfer odpisy proti účet 403 0   0 

      

      

další zdroje financování v rozpočtu nezahrnuté:     

 MŠMT - na platy     

 …     

 …     

      

 CELKEM účtová třída 6 VÝNOSY  4415,00 50,00 4265,00 3838,00 
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 HV hlavní činnost s energiemi v doplň. činnosti    0,00 

 Zisk z doplňkové činnosti bez energií    0,00 

 Hospodářský výsledek celkem     0,00 

      

      

      

 

Získávání mimorozpočtových finančních 
prostředků: 
 
V roce 2020 byly Dětskému centru Turnov poskytnuty tyto finanční dary, které nám umožnily 

nákup nových pomůcek a vybavení: 

- Sponzorský dar Grupo Antolin Turnov s.r.o.- 10 000,-Kč 
- Sponzorský dar Ontex CZ s.r.o.-21 866,-Kč 
- Sponzorský dar Městská teplárenská Turnov s.r.o.- 5 000,-Kč 

 
           Celkem jsme získali v roce 2019 – 36 866,-Kč 

Kontrolní činnost provedená v organizaci v roce 2020 

Výsledky kontrolní činnosti: 
 

17.6. 2020 – Veřejnosprávní kontrola  

                      (p. Bc. J. Chodaničová, p. S. Vlková, p. K. Mrkvičková) 

                 - nebyly zjištěny nedostatky 

8. 12. 2020 – Městský úřad Turnov – kontrola majetku  

                       (p. Mgr. H. Kocourová) 

          - nebyly zjištěny nedostatky 
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6. Poděkování 

 

Závěrem bych ráda poděkovala  zřizovateli Městu Turnov a  všem, 

kdo se podílí na chodu, provozu a dobrém fungování Dětského 

centra Turnov za dobře odvedenou práci v tomto nelehkém roce. 

Děkuji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


