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1.  Slovo úvodem 

 

Vážení,  

opět je za námi rok 2021 a jeho hodnocení z mého pohledu není jednoduché. V mnohém nacházím  

obrazy roku předchozího. Jako všechny nás stále omezovala pandemie. Omezení, nařízení, testování, 

trasování, zkrátka chaos, který s sebou bohužel tato nemoc nese, při kterém plánování čehokoliv bylo 

marné. Klienti a pacienti různě přicházeli, omlouvali jednotlivé návštěvy, byli vytrasováni a 

samozřejmě byli i nemocni. Dne 3.3.2021 vyhlásila vláda ČR pracovní povinnost všem zdravotníkům, 

tedy i nám a nedalo se příliš určit, jak se bude vše odvíjet dále. Pravidelné konference, jichž jsme se 

zúčastňovali, se nekonaly, byly rušeny, stále přesunovány a odkládány, vše se začalo lepšit s  létem a 

očkováním. Pacienti a klienti se vrátili a na čas bylo vše v pořádku. I u nás se jako novinka objevily 

online kurzy, které v našich oborech jsou sice nedostatečné, protože vždy je potřeba praktická část, 

přesto jsme některé absolvovali a musím uznat, že i zde se našla další možnost  vzdělávaní se.  I tento 

rok jsme se věnovali vylepšování Dětského centra Turnov a došlo k výměně linolea ve cvičebnách. I 

taková to relativně malá rekonstrukce opět změnila vizáž Dětského centra Turnov.  

 Obrázky k rekonstrukci: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Výsledný stav: 

 

 

Pořídili jsme nové pomůcky a pro stále rostoucí děti, jejich větší pohodlí i bezpečnost při koupání 

lehátko Otter. 

 

 

V září k nám do Dětského centra Turnov zamířili studenti Střední zdravotní školy Turnov, obor masér, 

maturitní ročník. Jejich přítomnost byla milá a studenti byli velice příjemní a šikovní. V říjnu jsme se 

zúčastnili konference XIV. Nelékařských profesí-„Jsme tu spolu“ v  Liberci, kde se opět řešili zdravotní 

témata. Se změnou ročního období  opět pandemie nabírala na síle a zase jsme se dostali do dalších 

omezení, zvýšené nemocnosti pacientů i personálu a opět i k pracovní povinnosti, vyhlášené 

v listopadu 2021. Doufám, že v roce 2022 se již plně vrátíme k naší práci a to k péči o naše dětské 

pacienty. 

 



 

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.:                dcturnov.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  

 Poskytování zdravotní péče hrazené, částečně hrazené nebo 

nehrazené ze všeobecného zdravotního pojištění. 

 

Rehabilitační, ošetřovatelská zdravotní péče i přes různá omezení covidové pandemie je pro 

klienty z Mateřské školy a Základní školy Sluníčko a ambulantní pacienty zachována stále 

v plném rozsahu. Spolupracujeme s MUDr. P. Hodíkovou a s MUDr. Evou Dědkovou, obě 

zmíněné lékařky pravidelně dochází do Dětského centra Turnov a provádí zde pravidelná 

konzilia postižených dětí s následným doporučením léčby.  Ošetřovatelská péče probíhá u 

dětí z Mateřské školy a Základní školy Sluníčko nezměněně v rámci denního pobytu a režimu. 

V odpoledních hodinách pokračujeme v poskytování rehabilitační léčby u ambulantních 

pacientů od narození do 18 let věku na doporučení dětského či odborného lékaře. 

Rehabilitační léčba na doporučení lékaře je plně hrazena zdravotními pojišťovnami, se 

kterými má organizace uzavřeny smlouvy.  

Jedná se o: 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna 

                     201 Vojenská zdravotní pojišťovna 

                     209 pojišťovna Škoda 

                     207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 

                     211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 

                     205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna   

 

 

 

 

 

 



4. Personální informace, zvyšování kvalifikace 

„Když chceš poznat člověka, podívej se na jeho práci.“ 

                                                                                Fridrich Schiller 

Ředitel: 1 zaměstnanec a rovněž fyzioterapeut 

Fyzioterapeuti: 2 zaměstnanci na plný úvazek, 1 zaměstnanec na částečný 

úvazek, 1 na RD 

Zdravotní sestry: 2 zaměstnanci na plný úvazek. 

Pomocná síla: na poloviční úvazek. 

Externisté: lékař – ortoped, lékař – pediatr, canisterapeut. 

 

 

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců: 

1 zaměstnanec- Úvodní online kurz Neuro-Vývojové stimulace  
                             „Pohybem se učíme“ 
  
Všichni odborní pracovníci- XIV.konference Nelékařských profesí  

                                                  „Jsme tu spolu“ 13.10.2021 

1 zaměstnanec-  online kurz: Náležitosti povinné zdravotnické dokumentace                    

                                                     23.2.2021 

1.zaměstnanec - Jóga pro děti 15.10.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



5.  Hospodaření organizace 
 

       

 

       

Účet   Schváleno 
Rozpočtová 

opatření 
Upravený 
rozpočet 

Čerpáno Rozdíl 

501 spotřeba materiálu celkem 60,00 0,00 60,00 97,00 -37,00 

  všeobecný materiál 23,00 0,00 23,00 12,00 11,00 

  potraviny           

  ochranné pomůcky 9,00   9,00 36,00 -27,00 

  léky a zdravotnický materiál 9,00   9,00 34,00 -25,00 

  prádlo, oděvy a obuv           

  knihy učební pomůcky a tisk 1,00   1,00 0,00 1,00 

  kancelářské potřeby 6,00   6,00 4,00 2,00 

  čistící prostředky 12,00   12,00 11,00 1,00 

  drobný majetek v podrozv.evidenci           

  pohonné hmoty a maziva           

502 spotřeba energie celkem 75,00 0,00 75,00 46,00 29,00 

  - teplo 55,00 0,00 55,00 40,00 15,00 

  - plyn           

  - elektrická energie 20,00 0,00 20,00 6,00 14,00 

503 spotřeba vody 26,00   26,00 16,00 10,00 

504 prodané zboží           

511 opravy a udržování 25,00 56,00 81,00 77,00 4,00 

512 cestovné 3,00   3,00 0,00 3,00 

513 náklady na reprezentaci           

518 ostatní služby celkem 207,00 0,00 207,00 168,00 39,00 

  - služby pošt 2,00   2,00 1,00 1,00 

  - služby telekom. a radiokomunikací 10,00   10,00 10,00 0,00 

  - ostraha 3,00   3,00 3,00 0,00 

  - nájemné           

  - konzultační, porad. a právní služby           

  - služby školení a vzdělávání 25,00 0,00 25,00 12,00 13,00 

  - služby zpracování dat 75,00 0,00 75,00 75,00 0,00 

  - dopravné           

  - nákup kolků           

  - platby daní a poplatků           

  - věcná režie 34,00 0,00 34,00 26,00 8,00 

  - nákup ostatních služeb 51,00 0,00 51,00 34,00 17,00 

  - poplatky za bankovní služby 7,00   7,00 7,00 0,00 

521             

521 mzdové náklady 2 854,00 -41,00 2 813,00 2 484,00 329,00 

521 mzdové náklady dávky nemoc. pojištění 25,00   25,00 45,00 -20,00 



524 zákonné sociální pojištění 965,00 -14,00 951,00 807,00 144,00 

525 jiné sociální pojištění 12,00   12,00 10,00 2,00 

527 zákonné sociální náklady 56,00 -1,00 55,00 49,00 6,00 

528 jiné sociální náklady 3,00   3,00 2,00 1,00 

53X - daně a poplatky           

549 - ostatní náklady 16,00   16,00 13,00 3,00 

547 manka a škody           

551 odpisy dlouhodobého majektu 55,00 4,00 59,00 59,00 0,00 

558 drobný dlouhodobý hmotný majetek 23,00   23,00 37,00 -14,00 

591 daň z příjmů           

  osobní náklady - hrazeno od zdravotních         263,00 -263,00 

  pojišťoven Covid           

              

CELKEM účtová třida 5 NÁKLADY 4 405,00 4,00 4 409,00 4 173,00 236,00 

              

601 výnosy z prodeje vlastních výrobků     0,00   0,00 

602 výnosy z prodeje služeb 1 100,00   1 100,00 1 588,00 -488,00 

  školné           

  zdravotní pojišťovny osobní náklady Covid       263,00 -263,00 

  zdravotní pojišťovny,laser, ošetření 1 100,00   1 100,00 1 325,00 -225,00 

603 výnosy z pronájmu           

604 výnosy z prodaného zboží           

648 čerpání fondů       0,00 0,00 

649 ostatní výnosy z činnosti       0,00 0,00 

646 výnosy z prodeje DHM           

662 úroky       5,00 -5,00 

CELKEM VÝNOSY (bez 672) 1 100,00 0,00 1 100,00 1 593,00 -493,00 

              

672 příspěvky a dotace celkem 3 305,00   3 309,00 3 309,00 0,00 

  z toho zřizovatel : 3 305,00   3 309,00 3 309,00 0,00 

  na provoz 3 250,00   3 250,00 3 250,00 0,00 

  na nájem           

  na odpisy 55,00 4,00 59,00 59,00 0,00 

  účelové dotace od zřizovatele:           

  odvod vyrovnávací platby zřizovateli       -729,00 729,00 

403 transfer odpisy proti účet 403           

              

              

Další zdroje financování v rozpočtu nezahrnuté: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  MŠMT - na platy           

  …           

  …           

              

CELKEM účtová třída 6 VÝNOSY  4 405,00 4,00 4 409,00 4 173,00 236,00 

              



HV hlavní činnost s energiemi v doplň. činnosti           

Zisk z dopňkové činnosti bez energií           

Hospodářský výsledek celkem  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              

       

 
 
Získávání mimorozpočtových finančních prostředků: 
 
V roce 2021 byly Dětskému centru Turnov poskytnuty tyto finanční dary, které nám umožnily 

nákup nových pomůcek a vybavení: 

- Sponzorský dar KV Final s.r.o.- 10 000,-Kč 
 

- Sponzorský dar Městská teplárenská Turnov s.r.o.- 8 000,-Kč 
 

           Celkem jsme získali v roce 2021 – 18 000,-Kč 

 

Kontrolní činnost provedená v organizaci v roce 2021 

Výsledky kontrolní činnosti: 
 

7. 5. 2021 – Kontrola plateb pojistného na veřejném zdravotním pojištění 

a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období 1.9.2017-

31. 3. 2021 VZP 

            - zjištěn přeplatek pojistného, vráceno Dětskému centru Turnov 

 

8. 12. 2021 – Městský úřad Turnov – kontrola majetku  

                       (p. Mgr. H. Kocourová) 

    - nebyly zjištěny nedostatky 

 

 

 

 



 

 

6.Poděkování 

 

Závěrem bych ráda poděkovala všem svým zaměstnancům, dárcům 

a  zřizovateli městu Turnov. Všem výše jmenovaným děkuji za jejich 

podporu a  velmi si vážím naší vzájemné spolupráce. 


