
 
 

PROVOZNÍ ŘÁD 
 
 
Domu s pečovatelskou službou v Hodonicích 
 
Dům s pečovatelskou službou  
 Obecní 404 
671 25 Hodonice 
tel. 515 235 058 
kolaudační rozhodnutí – vydal Obecní úřad Hodonice,stavební úřad I. stupně dne 24.6.2001 
zřizovatel zařízení : OBEC Hodonice 
IČO 00292788 
tel., fax 515 234 329 
odpovědná osoba – starosta obce Petr Korger 
provozní doba: celoroční 
 
Úvodní ustanovení 
 
     Tento provozní řád upravuje zásady činnosti pečovatelské služby v DPS Hodonice. O 
poskytování pečovatelské služby rozhoduje OÚ Hodonice. Pečovatelská služba se poskytuje 
zdravotně postiženým občanům a starým občanům, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné 
práce v domácnosti a další životní potřeby nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují 
ošetření jinou osobou, pokud jim potřebnou péči nemohou poskytnout rodinní příslušníci. 
V DPS se nachází: 24 bytů I. kategorie  jednolůžkových – garsonky 

8 bytů I. kategorie 1+l  dvoulůžkových       
                 z toho je 5 bytů pro těžce postižené (imobilní) 

ke každému bytu je přidělen box (úložný prostor) 
 

     Dále je zde  prádelna, sušárna, dílna, prostor pro pečovatelky, prodejna potravin, provozovna kadeřnictví a 
masáží. 
V I. NP komerční části jsou lékaři – praktický lékař pro děti a dorost,  praktický lékař pro dospělé, ženský lékař a 
zubař. 

 
Pečovatelská služba se poskytuje občanům v domě s pečovatelskou službou /DPS/ dle požadavků 

občanů obce i mimo bydlícím. 
Pečovatelskou službu zajišťují pečovatelky z povolání  na požádání a  to denně v pondělí od 

7.00 do 15.30, úterý až čtvrtek 07.00-16.00 a pátek od 7.00-14.00 hod. 
Pečovatelská služba se provádí za úplatu podle platných předpisů. (Zákon o sociálním 

zabezpečení 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 
V domě s pečovatelskou službou pracují  2 pečovatelky ( na poloviční úvazek pracovnice 

Centra sociálních služeb Znojmo a na poloviční úvazek uklízečky Obecního úřadu Hodonice), které 
pečují o občany  ubytované v DPS. 

 Žádosti o  umístění do domu s pečovatelskou službou a  žádost o pečovatelskou službu se 
soustřeďují v kanceláři DPS . 
 



Článek 1. 
 

Po podání žádosti o poskytnutí pečovatelské služby  provede schválená komise ZO Hodonice sociální 
šetření v domácnosti žadatele nejpozději do 30 dnů . Při této návštěvě seznámí žadatele s podmínkami a 
možnostmi pečovatelské služby. Po dohodě s žadatelem pak stanoví rozsah úkonů poskytovaných pečovatelskou 
službou. O tomto šetření provede zápis.  
 

V případě, že s žadatelem o pečovatelskou službu není dosaženo dohody o rozsahu a 
podmínkách poskytovaných služeb, zakládá se spis, pořizuje se zápis o provedeném šetření, který se 
uzavře s   odůvodněným konstatováním o tom, že se pečovatelská služba nezavádí. Na základě 
provedeného terénního sociálního šetření se zakládá spis pečovaného a předkládá se zřizovateli 
pečovatelské služby návrh na vydání rozhodnutí /dále jen rozhodnutí/ dle zákona č.71/67 Sb. 
o poskytnutí či neposkytnutí pečovatelské služby. Součástí rozhodnutí je i stanovení výše finanční 
částky za poskytování dohodnutých úkonů pečovatelské služby. 
 
  Po zavedení pečovatelské služby kontroluje provádění dohodnutých úkonů a celkovou úroveň 
pečovatelské služby vedení Centra sociálních služeb Znojmo.   
 

Článek 2. 
 
Poskytování úkonů pečovatelské služby končí: 
� Úmrtím pečovaného 
� Odchodem pečovaného do ústavu sociální péče 
� Zrušením pečovatelské služby na žádost pečovaného 
� Vypovězením pečovatelské služby ze strany subjektu, který ji poskytuje 
 

Při úmrtí pečovaného nebo jeho odchodu do ústavu sociální péče se datum ukončení pečovatelské 
služby vyznačí do spisu pečovaného a spis se zakládá. Rozhodnutí o ukončení pečovatelské služby se 
v těchto případech nevyhotovuje. 
 

Při zrušení pečovatelské služby na vlastní žádost pečovaného se do spisu zakládá písemné 
vyjádření pečovaného, vyznačí se datum ukončení pečovatelské služby a zřizovatel vydává o této 
skutečnosti rozhodnutí. Spis pečovaného se zakládá. 
 

Při vypovězení pečovatelské služby ze strany subjektu službu poskytujícího /pro neplacení 
odebraných obědů, neplacení úhrad za úkony apod./ vydává rovněž zřizovatel pečovatelské služby 
v této věci rozhodnutí. Spis se zakládá. O vypovězení pečovatelské služby informuje obec ošetřujícího 
lékaře občana. 
 

Článek 3. 
 
Pracovníci DPS: 
 

Činnost pečovatelské služby zajišťují 2 pracovnice pečovatelské služby, které jsou povinny se 
řídit platným pracovním řádem zaměstnavatelské organizace, svěřené úkoly plnit svědomitě a 
o skutečnostech, o nichž se dozví při výkonu svého povolání, zachovávat mlčenlivost. 

Vedením DPS je pověřen starosta obce. 
 

Pečovatelky z povolání 
 

Zabezpečují výkon pečovatelské služby u osob dle pokynů vedení obce. To také určuje, 
o které osoby bude pečovatelka z povolání pečovat. Pečovatelky z povolání jsou v pracovním poměru 
u organizace, která pečovatelskou službu zabezpečuje, mají stanovenou pracovní dobu a jsou 
odměňovány podle platných mzdových předpisů. 
 



Pečovatelky dobrovolné 
 

Zabezpečují výkon pečovatelské služby dle pokynů a přidělení starosty – zajištění 
pečovatelské služby ve volných dnech nebo večer. Nejsou v pracovním poměru, nemají stanovenou 
pracovní dobu a jsou odměňovány podle sazebníku jednotlivých úkonů uvedeného v platné vyhlášce. 
 

Všichni pracovníci pečovatelské služby jsou povinni informovat denně vedení obce 
o zjištěných změnách u občanů umístěných v DPS a u pečovaných osob. 
  

Článek 4. 
 

Rozsah pečovatelské služby 
 

Pečovatelská služba zajišťuje občanům v DPS běžnou hygienickou péči, některé jednoduché 
ošetřovatelské úkony, běžný úklid, mytí oken, nákupy a pochůzky, praní a žehlení prádla, dovoz 
obědů a další úkony podle dohody s příjemcem pečovatelské služby. 
 

V DPS mají pronajaty  nebytové prostory i lékaři, jejichž služeb je možno využívat v době 
provozních či ordinačních hodin.  
 

Stravování 
 

Stravování příjemců pečovatelské služby je zajištěno rozvozem obědů z kuchyně SLADOVNA, 
Tasovice 406,  auty. Roznášku obědů do bytů zajišťuje pečovatelka. Jídlo se dopravuje v uzavřených 
jídlonosičích, které jsou majetkem pečovaného. Ten je povinen je udržovat v čistotě tak, aby nedocházelo při 
manipulaci s jídlem k porušování hygienických zásad a dbát na jejich zřetelné označení. 

Za čistotu dopravního prostředku, přepravek apod., ve kterých se jídlo převáží, odpovídají 
pracovníci pečovatelské služby /řidič, pečovatelka/. 

Snídaně, večeře a svačiny jsou zajišťovány nákupy podle přání pečovaného. Jídlo si připraví 
pečovaný buď sám nebo ho může připravit pečovatelka. 
 

Úhrada za pečovatelskou službu 
 

Výši úhrady za pečovatelskou službu stanovuje vedení obce dle platných vyhlášek 
s přihlédnutím k sociálním podmínkám žadatele / tj. výše jeho příjmů a platná hranice sociální potřebnosti/. 
Pečovatelka je povinna upozornit pečovaného na možnost požádat sociální komisi 
o zvýšení životního minima o částku za nákladnou dietu nebo v případě vlastnictví průkazu ZTP/P. 

Úhrada za pečovatelskou službu se poukazuje hotově za každý uplynulý kalendářní měsíc. 
Dlužné částky lze vymáhat soudně. 

 
Pracovní doba 
 
Od 700-  do 1530  – může být upravená starostou obce dle situace vyžadující plynulý provoz v DPS. 
 



Článek 5. 
 
Pečovatelská služba v domech s pečovatelskou službou 
 
 1/ Byty v domech s pečovatelskou službou  /dále jen DPS/: 
 

Byty v DPS jsou součástí bytového fondu obce. Jedná se o byty tzv. zvláštního určení a způsob 
uzavírání nájemních smluv podléhá zvláštnímu režimu. Uzavírání nájemních smluv v bytech zvláštního určení se 
řídí ustanovením zák.č.102/1992 Sb. § 9 a 10.  

Byt nelze přidělit občanu dosud soběstačnému, avšak ani občanu, jehož zdravotní stav 
vyžaduje celodenní péči ústavního typu. Ve zcela výjimečných případech lze přidělit byt občanu, který 
má blízké příbuzné, ale z nejrůznějších důvodů s nimi nežije v dobrých vztazích. Takový případ je 
nutno posuzovat individuálně s důrazem na důkladné prošetření sociálních poměrů občana. 
 
2/ Pečovatelská služba v DPS 
 

Pečovatelská služba v DPS je zajišťována pouze ve všední dny, výjimečně podle možnosti 
i ve volných dnech, svátcích a večer. Při zhoršení zdravotního stavu občana je třeba mu navrhnout, aby si podal 
žádost o umístění v zařízení sociální péče /domov pro seniory/. Občana nelze přemístit z DPS bez jeho 
písemného souhlasu vyjádřeného podáním žádosti o přijetí do zařízení sociální péče. 
 
3/ Styl bydlení v DPS 
 

Obyvatelé DPS jsou nájemníky v obecních bytech a jsou povinni dodržovat obecně platný domácí řád 
platný pro všechny obecní byty. Všichni obyvatelé DPS mají klíče od hlavního vchodu, mohou kdykoliv 
libovolně vycházet. Návštěvy v bytech nejsou nijak omezeny. Pouze návštěvy, které budou nocovat v bytech 
nájemníků , se oznámí vedení obce. Náhradní klíče od bytů jsou se souhlasem nájemníka uzamčeny  v kanceláři 
u pečovatelek DPS. Pošta a důchody, jsou doručovány přímo jednotlivým obyvatelům. 
 
4/ Zdravotní péče v DPS 
 

Zdravotní péče je přednostně zajišťována praktickým lékařem, který je v budově DPS. 
Při výběru a registraci u jiného obvodního lékaře tento přichází pouze na návštěvu ohlášenou samotným 
pečovaným. 
 
5/ Stravování v DPS 
 

Stravování v DPS je zajišťováno dovozem obědů. Snídaně a večeře jsou zajišťovány nákupy podle přání 
pečovaného. V případě potřeby a přeje-li si to pečovaný, může pečovatelka připravovat jednoduché snídaně a 
večeře. 
 
6/ Úmrtí obyvatele DPS 
 

Úmrtí obyvatele DPS oznamuje starosta obce ústně nebo telefonicky osobě blízké, uvedené v osobním 
spisu pečovaného. 
Vyklizení bytu, jeho uvedení do původního stavu a vyřízení všech formalit mají pak na starosti 
příbuzní a dědicové zemřelého. V případě, že zemřelý nemá příbuzné, zabezpečuje vše pečovatelská 
služba ve spolupráci s vedením obce Hodonice. 
 



Článek 6. 
 

Prádelna pečovatelské služby 
 

Prádelna pečovatelské služby je určena k praní prádla příjemců pečovatelské služby. Službu 
v prádelně zajišťuje zásadně pečovatelka z povolání, která zodpovídá za kvalitní vyprání a vyžehlení 
prádla. Zodpovídá za to, aby nedošlo k znehodnocení nebo záměně prádla jednotlivých pečovaných, 
tj. každému  žadateli služby   je jeho prádlo vypráno individuelně.  Po donesení  prádla do prádelny je 
toto roztříděno (tmavé, světlé apod.) a ihned vypráno. Neskladuje se. Vyprané, vyžehlené se ihned 
odnese pečovanému. 

Pečovatelky  zodpovídají  také za bezpečný provoz prádelny a údržbu všech prostor prádelny.  
Poskytování této služby je součástí úvodní dohody sociální komise s pečovaným. Výše úhrady se řídí 
platnými vyhláškami a je zahrnuta v celkové výši úhrady za poskytování pečovatelské služby. 
Platba za praní prádla se provádí dle platných vyhlášek. 
 
 

Článek 7. 
 

Způsob očisty prostředí DPS 
 

Chodby a spol. prostory v DPS jsou 3 x týdně umývány dezinfekčním roztokem, v případě potřeby 
častěji . 
 

Čistící a desinfekční  prostředky jsou uloženy odděleně na policích. Je zajištěno odvětrávání 
místnosti. Veškeré úklidy zajišťují uklizečky-pečovatelky. Dezinfekční prostředky s různými 
aktivními látkami  (Deson, Desam GK, Savo, Pulirapid) se střídají po 14 dnech. 
 
Nakládání s odpady   
 

Veškerý odpad je odstraňován denně. Popelnice jsou umístěny na 
vyhrazeném místě a tuhý domovní odpad  je odvážen  firmou  na odvoz TDO l x  
týdně. 
 
technické údaje 
zdroj  pitné  vody: obecní vodovod 
odpadní vody: ČOV 
vytápění: plynové, vlastní  kotelna +  ohřev TUV 
  
 
 
 
V Hodonicích 1. ledna 2012         

Petr Korger 
  starosta 

 


