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Článek 1
Základní údaje

Název zařízení

Domov pro osoby se zdravotním postižením „Nováček“

Adresa zařízení

Rabštejnská 1618/29, Plzeň 1 – Bolevec, 323 00 Plzeň

Provozní doba

celoroční nepřetržitá

Číslo registrace

9647840

Vedoucí útvaru
DOZP „Nováček“

Mgr. Věra Kotrbatá
378 037 680, 725 072 053, kotrbata@plzen.eu

Provozovatel zařízení

Městský ústav sociálních služeb města Plzně,
příspěvková organizace

Adresa

Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČO

00075345

Statutární zástupce

Mgr. František Šampalík
378 037 600, sampalik@plzen.eu

Obchodní rejstřík

vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 580

Zřizovatel

Statutární město Plzeň
Funkci zřizovatele vykonává v souladu s organizačním řádem
Magistrátu města Plzně Rada města Plzně.

Článek 2
Obecné údaje
(1)
Domov pro osoby se zdravotním postižením „Nováček“ (dále jen domov) zabezpečuje sociální
službu na základě platných právních předpisů, zejména ve smyslu § 48 zákona č. 108/2006
o sociálních službách [1], ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 505/2006, kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o sociálních službách [2], ve znění pozdějších předpisů.
(2)
Posláním domova je poskytování pobytových sociálních služeb osobám ve věku 3 až 35 let
s mentálním postižením. Podpora naplňování jejich individuálních potřeb, osobních cílů a práv, rozvíjení
osobnosti, seberealizace a soběstačnosti.
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(3)
Cílovou skupinou domova jsou osoby ve věku 3 až 35 let se středním, těžkým a hlubokým
mentálním postižením, případně kombinovaným s dalšími fyzickými či smyslovými vadami. Osobám
mladším 4 let se pobytové služby poskytují pouze v případě, že se považují za osoby závislé na pomoci
jiné fyzické osoby ve stupni III a IV. Domov zabezpečuje sociální služby i pro osoby spadající do výše
uvedené cílové skupiny s nařízenou ústavní výchovou nebo na základě předběžného opatření nebo
osoby, jejichž svéprávnost byla soudně omezena.
(4)

Principy (zásady) poskytované pobytové sociální služby jsou
a.
b.
c.
d.

Důstojnost klienta
Bezpečí klienta
Individuální přístup ke klientovi
Profesionalita pracovníků domova

(5)
Klientům jsou v domově v souladu se zákonem [1] a vyhláškou [2] poskytovány tyto základní
úkony a činnosti:


poskytnutí ubytování
a. ubytování
b. úklid, praní a drobné úpravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení



poskytnutí stravy
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám
dietního stravování



pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
a. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
b. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
c. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
d. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru



pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
a. pomoc při úkonech osobní hygieny
b. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
c. pomoc při použití WC



výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
a. pracovně výchovná činnost
b. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
c. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění
d. volnočasové a zájmové aktivity



zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
a. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
b. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších
aktivitách podporujících začleňování osob



sociálně terapeutické činnosti
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení
osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob



pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
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(6)
Kvalifikační předpoklady pro jednotlivé zaměstnance jsou dány zákonem 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů [3], a Kolektivní smlouvou [4] Městského ústavu
sociálních služeb města Plzně (dále jen MÚSS Plzeň). Pracovní pozice, požadované vzdělání, počet
zaměstnanců a pracovních úvazků jsou uvedeny v tabulce.

Pracovní pozice

Vzdělání

Vedoucí útvaru
DOZP „Nováček“

Vedoucí útvaru
„Zdravotní péče“

Vedoucí útvaru
„Výchova“
Sociální pracovník

Všeobecná sestra

Pracovník v sociálních
službách pro výchovnou
nepedagogickou činnost
Pracovník v sociálních
službách pro přímou
obslužnou péči
Fyzioterapeut

VŠ sociálního, ekonomického,
technického směru, znalost IT
VŠ, ÚSO oblast sociální práce nebo
sociálně právní
VŠ, VOV diplomovaná všeobecná
sestra, ÚSO (SZŠ všeobecná, dětská,
ženská sestra) + pomaturitní
specializační studium na Institutu sester
v Brně, znalost IT
VŠ, VOV diplomovaná všeobecná
sestra,
ÚSO (SZŠ všeobecná, dětská, ženská
sestra) + pomaturitní specializační
studium na Institutu sester v Brně,
znalost IT
VOV, ÚSO pedagogického zaměření
(obor vychovatel, učitel..), sociální práce
či péče, rozšiřující studium speciální
pedagogiky, znalost IT
VŠ, ÚSO oblast sociální práce nebo
sociálně právní, znalost IT
VŠ, VOV diplomovaná všeobecná
sestra,
ÚSO (SZŠ všeobecná, dětská, ženská
sestra, praktická sestra po absolvování
studia v oboru diplomovaná všeobecná
sestra na vyšší zdravotnické škole v
délce nejméně jeden rok), znalost IT
ÚSO pedagogické zaměření, ÚSO +
akreditovaný kurz pracovníka
v sociálních službách, znalost IT
ZV, SOV + kurz pro pracovníky v
sociálních službách se zaměřením na
přímou obslužnou péči, základy práce
na PC
VOV, ÚSO (obor fyzioterapeut,
rehabilitační sestra), znalost IT
SOV (obor masér)

Počet
zaměstnanců

Úvazek

1

1

1

1

1

1

1

0,75 *

5

5

5

5

17

17

1

1

Masér
1
0,125**
Celkem
32
32
* Sociální pracovník pracuje v DOZP „Nováček“ 0,75 úvazku, zbývajících 0,25 úvazku pracuje v Denním
stacionáři „Jitřenka“. ** Masér pracuje v DOZP „Nováček“ 0,125 úvazku a 0,125 úvazku pracuje
v Denním stacionáři „Jitřenka“.
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Článek 3
Stavebně technické řešení
1)
Domov zajišťuje sociální služby již od roku 2000, a to v objektu bývalé mateřské školy
v městské části Bolevec v okrajové části města. Jedná se o samostatný areál umístěný uprostřed
sídliště o celkové rozloze 11 485 m2. Vlastníkem objektu je Statutární město Plzeň. MÚSS Plzeň má
objekt na základě zřizovací listiny v bezúplatném užívání a spravuje jej jako správce majetku.
2)
Objekt domova je rozdělen do 5 pavilónů (A, B1, B2, C a D), které jsou vzájemně propojeny
spojovací chodbou. Tři pavilóny jsou ubytovací s velkými terasami, které jsou částečně zastíněny.
Dva pavilóny tvoří oddělení „Výchovy“, v dalším je oddělení „Zdravotní péče“.
3)
Pavilón oddělení „Zdravotní péče“ (pavilón A) je jednopodlažní, zcela bezbariérový. Jsou zde
čtyři třílůžkové pokoje vybavené moderním nábytkem, polohovacími lůžky v majetku provozovatele,
tělesem ústředního vytápění. Podlaha pokojů je pokryta snadno omyvatelným PVC. Pokoje jsou
osvětleny zdroji umělého světla (stropní světlo). Součástí oddělení „Zdravotní péče“ je 1 místnost
určená jako sesterna. Zde se provádí pravidelná příprava léků, ordinace lékaře a v případě potřeby
aplikace injekcí, odběr biologického materiálu, 1. pomoc, převazy, kožní ošetření, eventuálně jiné
individuální výkony dle ordinace lékaře. Místnost je vybavena omyvatelným nábytkem, vyšetřovacím
lůžkem, lednicí vyhrazenou pro uchování léčiv a dvoudřezem s tekoucí pitnou teplou a studenou vodou.
Dvoudřez je vybaven přípravkem na hygienickou dezinfekci rukou a zásobníkem na jednorázové
papírové ručníky. Sterilizace se neprovádí, používají se výhradně jednorázové pomůcky. Na oddělení
„Zdravotní péče“ se také nachází prostorná koupelna s hydromasážní vanou, pojízdnou vanou,
kuchyňka, čistící místnost a herna vybavená vodním vyhřívaným lůžkem, televizorem, hračkami a prvky
pro rozvoj jemné motoriky klientů. Stěny herny, pokoje a chodby jsou vyzdobeny plastickými
dekoracemi. Podlahy místností jsou pokryty omyvatelnou dlažbou, v herně je PVC.
4)
Pavilóny oddělení „Výchovy“ (pavilón B1 a B2) jsou dvoupodlažní. Jeden z pavilónů je zcela
bezbariérový (vybaven výtahem), bezbariérové je i přízemní podlaží druhého pavilónu. V každém patře
se nachází čtyři dvoulůžkové pokoje vybavené moderním nábytkem v majetku provozovatele
s možností dovybavení vlastním zařízením klienta (například televizorem, rádiem, drobným nábytkem),
tělesem ústředního vytápění, rozvodem vnitřního rozhlasu. Podlaha pokojů je pokryta snadno
omyvatelným PVC. Pokoje jsou osvětleny zdroji umělého světla (stropní světlo). Součástí každého
podlaží jsou společné koupelny, kde jsou stěny a podlahy opatřeny omyvatelným keramickým
obkladem. Koupelny jsou vybaveny sprchovacími kouty, vanou a umyvadly. Dále je zde kuchyňka
a společenská místnost vybavená televizorem, DVD přehrávačem, stavebnicemi, hračkami
a pomůckami pro výchovné a aktivizační činnosti.
5)
Na kuchyňkách jsou umístěné pro klienty společné lednice, kde je možné uchovávat potraviny
podléhající rychlé zkáze. Přechovávání těchto potravin mimo lednici je zakázáno vzhledem
k hygienickým předpisům (riziko onemocnění, výskyt škůdců).
6)
Prostory čtvrtého pavilónu (pavilón C) jsou vyčleněny detašovanému pracovišti Základní školy
speciální Plzeň, Skupova 15, dvěma aktivizačním dílnám, jedna místnost je určena k relaxaci klientů
a jedna místnost je vyčleněna jako učebna Praktické školy dvouleté, která je součástí Odborné školy,
Základní školy a Mateřské školy Plzeň, Macháčkova 45.
7)
V pátém pavilónu (pavilón D) je umístěna výdejna stravy, jídelna, kanceláře a středisko
Pečovatelské služby MÚSS Plzeň.
8)
K budovám přiléhá prostorná zahrada o výměře 8 913 m2, která je zatravněná a obohacená
o keře, vzrostlé stromy a květiny, ale také uzpůsobena pro sportovní vyžití klientů, zábavu a hry.
Zahrada je vybavena herními prvky pro malé i velké klienty, např. trampolínou, skluzavkou,
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houpačkami, košem na košíkovou, pískovištěm apod. K dispozici je i zahradní krb k opékání vuřtů
a dostatečný počet laviček k posezení. Svažitý terén zahrady se v zimním období využívá k sáňkování
a bobování. Údržbu zeleně zajišťuje externí firma.
9)
Domov je snadno dostupný prostředky městské hromadné dopravy. Dosažitelnost objektů
občanské vybavenosti umožňuje klientům udržovat kontakt se společenským prostředím.
10)
Domov je zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodu. Odpadní vody jsou odváděny
prostřednictvím veřejné kanalizace. Výroba teplé vody a vytápění celého objektu je zajištěno centrálně.
Všechna topná tělesa jsou vybavena regulátory teploty. Větrání je v domově zajištěno přímo okny.
11)
Na chodbách jsou podlahy kryty snadno omyvatelnou dlažbou. Schodiště jsou žulová. Chodby
jsou osvětleny denním světlem a umělým osvětlením. V době nočního klidu jsou chodby osvětleny.
V domově je zabudováno nouzové osvětlení pro případ výpadku elektřiny. Domov má vlastní Diesel
agregát, který slouží jako zdroj náhradní elektrické energie v případě výpadku elektřiny.
12)
Ve vnitřních prostorách domova je kouření zakázáno. Kouření je možné ve vyčleněném
venkovním prostoru.
13)
V domově jsou také provozní a technické místnosti – sklad na uložení inkontinentních
a kompenzačních pomůcek, úklidové komory, čistící místnost, sklady úklidových prostředků, sklady
čistého prádla. Tyto prostory jsou uzamčeny a nejsou přístupné klientům.
14)
Jako zázemí pro zaměstnance domova slouží také šatny zaměstnanců, které jsou vybavené
uzamykatelnými šatními skříňkami, sprchou, WC a umyvadlem s tekoucí pitnou teplou a studenou
vodou.
15)

Izolační ani hostinský pokoj v domově není k dispozici.

16)

V domově není k dispozici místnost pro dočasné uložení zemřelého.

Článek 4
Stravování
4.1

Výdejna pokrmů

(1)
Domov nemá vlastní kuchyni, pouze výdejnu pokrmů. Strava pro klienty a zaměstnance
je zajištěna dovozem z centrální kuchyně MÚSS Plzeň, tj. ze „Stravovacího provozu Lochotín“ sídlící
na adrese Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 – Severní Předměstí, 323 00 Plzeň.
(2)
Provoz ve Výdejně DOZP „Nováček“ se řídí platnými předpisy, zejména vyhláškou č. 137/2004
Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny
při činnostech epidemiologicky závažných [5], ve znění pozdějších předpisů.
(3)
Pro Výdejnu DOZP „Nováček“ je písemně zpracována a zavedena do praxe Příručka kritických
bodů [6] a Sanitační řád [7]. Prostory jsou zabezpečeny proti hlodavcům a hmyzu.
(4)
Vstup do Výdejny DOZP „Nováček“ je povolen pouze zaměstnancům s platným zdravotním
průkazem pracovníka v potravinářství, pracovníkům kontroly a pracovníkům, kteří provádějí údržbu
a opravy zařízení ve stravovacím provozu.
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(5)
Strava je do domova přepravována v přepravních obalech (termoportech), které zaručují
udržení teploty od vložení gastronádob s pokrmy do termoportu a jeho uzavření v místě přípravy až
do otevření termoportu ve výdejně. Teplé pokrmy (oběd, večeře) jsou pak v gastronádobách přemístěny
do vyhřívaného výdejního vozíku a vydávány v určeném čase klientům a zaměstnancům v jídelně
domova nebo přímo na oddělení. Studené pokrmy jsou uloženy do chladicího zařízení.
(6)
Na pavilóny se přepravuje strava (snídaně, svačiny, večeře a na oddělení „Zdravotní péče“ také
obědy) na vozíku v určených odpovídajících nádobách z nerez materiálu nebo plastu. Vše se pak
kompletně odváží zpět do stravovacího provozu, kde se nádoby umývají v myčce nádobí nebo ručně
ve dvoudřezu pomocí horké vody, prostředku na mytí nádobí a následným oplachem horkou vodou.
Neutírají se, nechávají se oschnout. Mimo to se ručně umývají plata a vozíky na převoz stravy po každé
expedici. Pouze výrobníky čaje a džbány na čaj se umývají v kuchyňkách na všech ubytovacích
pavilonech 1x denně, v případě potřeby častěji.
(7)

Všichni sloužící zaměstnanci jsou povinni:
 mít u sebe platný zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství
 mít znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví
 seznámit se s platným dokumenty souvisejícími s Výdejnou DOZP „Nováček“
 používat osobní ochranný oděv, obuv a ostatní předepsané ochranné pomůcky a prostředky

(8)
Pravidelně v sobotu, v neděli a některé dny i v týdnu se podává studená večeře.
V mimořádných případech (např. v období letních vysokých teplot) mohou být studené večeře
podávané i v delším časovém období.
(9)

Veškerý vzniklý odpad se denně likviduje.

4.2

Stravování klientů

(1)
Pro klienty domova je zajištěno stravování formou podávání tří hlavních (snídaně, oběd, večeře)
a dvou vedlejších jídel (dopolední a odpolední svačina). Podávaná strava odpovídá svým složením,
množstvím a úpravou věku a zdravotním potřebám klientů domova. V určené dny je možný výběr
ze stravy.
(2)
Klienti, jejichž zdravotní stav dle doporučení praktického lékaře vyžaduje přijímání potravy
formou dietního stravování, mohou využít nabídky domova a své stravování realizovat formou
následujících domovem nabízených diet: dieta č. 2 – šetřící strava, dieta č. 9 – diabetická strava, a dieta
č. 9/2 – diabetická/šetřící strava. Dle individuálních potřeb či stravovacích omezení klienta lze
poskytnout také další diety (např. bezlepková, vegetariánská apod.).
(3)
Klientům, kteří nepožádají o podávání některé z výše uvedených forem dietního stravování
je podávána strava normální označená jako dieta č. 3.
(4)
Klientům, jejichž zdravotní stav dle doporučení praktického lékaře vyžaduje podávání stravy
v upravené formě (nakrájená, namixovaná), je strava takto upravována. Po celý den je dodržován pitný
režim. Tekutiny jsou podávány vždy ke stravě a také během celého dne.
(5)
Jednotlivá jídla na příslušný kalendářní den jsou uvedena v jídelníčku, který je zveřejněn
ve společných prostorách domova. Jídelníček sestavuje vedoucí útvaru „Stravovací provoz Lochotín“
ve spolupráci se stravovací komisí, a to na kalendářní měsíc dopředu a je schvalován extérní
„Poradkyní pro výživu“.
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(6)
Jednotlivá jídla jsou vydávána v určený čas v jídelně nebo v kuchyňkách domova. Obsluhu
klientů spojenou s podáváním jídla a úklidem použitého nádobí dle potřeby zajišťuje ošetřující personál
domova.
(7)

Podávání jednotlivých jídel je stanoveno v následujících termínech:
snídaně

07,00 – 07,45 hodin

dopolední svačina

09,30 – 10,00 hodin

oběd

11,30 – 13,15 hodin

odpolední svačina

14,30 – 15,00 hodin

večeře

17,00 – 18,00 hodin

druhá večeře (pouze u diety č. 9 a č. 9/2)

19,30 – 20,00 hodin

(8)
O víkendech, svátcích a prázdninách se časové rozpětí podávané stravy snídaně může
posunout na později, a to cca o 1 hodinu.
(9)
V případě, že zdravotní či jiné omezení klienta nedovoluje jeho přesun do jídelny, jsou mu
podávána jednotlivá jídla prostřednictvím personálu domova přímo na pokoji s možností zajištění
pomoci při podávání a přijímání stravy.
(10)
Každý klient domova má právo odhlásit si podávanou celodenní stravu nebo kteroukoli její část
(snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, večeře), eventuálně požádat o potravinový
balíček. Odhlášení nebo zpětné přihlášení stravy je třeba sdělit příslušné vedoucí útvaru, a to v termínu
do 8.00 hodin pracovního dne předcházející dnu, na který je strava odhlašována. Odhlášení stravy
na sobotu a neděli je zapotřebí provést nejpozději předcházející čtvrtek do 8.00 hodin. V 8.00 hod.
se internetová objednávka stravy automaticky uzavírá. Klientovi, který byl hospitalizován
ve zdravotnickém zařízení, je strava odhlášena automaticky.
(11)
Za každou odhlášenou celodenní stravu nebo kteroukoli její část podle bodu (9) se klientovi
vrací peněžní částka rovnající se hodnotě neodebraných surovin (potravin), jejichž výše je stanovena
v úhradníku domova – Denní úhrady obyvatel za poskytované stravování [8] a současně ve Výměru
úhrady za poskytování sociálních služeb v DOZP „Nováček“, který je součástí Smlouvy o poskytování
sociálních služeb.
(12)
Při výplatě vratek za neodebranou stravu se domov řídí dle vnitřních pravidel VP 4Z1 – DOZP
„Nováček“ Stanovení úhrady za poskytované sociální služby [9]. Na základě těchto pravidel není
vyplácena vratka za neodebranou stravu klientům, kteří nemají stanovenou úhradu.
(13)
Při včasném neodhlášení stravy, strava bez náhrady propadá nebo je možné si ji v době jejího
výdeje vyzvednout do vlastních nádob.
4.3

Stravování zaměstnanců domova

(1)
Stravování zaměstnanců domova se řídí metodickým pokynem MP 011-E Stravování
zaměstnanců MÚSS Plzeň [10] a probíhá na základě předchozí objednávky prostřednictvím
internetových stránek https://www.strava.cz/, která musí být provedena do 8.00 hodin pracovního dne
předcházejícímu dni, na který je strava zaměstnancem požadována. Přihlášení stravy na sobotu
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a neděli je zapotřebí provést nejpozději předcházející čtvrtek do 8.00 hodin. Každý zaměstnanec má
do systému své individuální přihlašovací údaje a zodpovídá si sám za přihlášení a odhlášení stravy.
(2)

Doba podávání stravy pro zaměstnance je stanovena následovně:
oběd
večeře

(3)

11.30 – 13.15 hodin
17.00 – 18.00 hodin

Zaměstnanci nejsou povinni využít zaměstnavatelem nabízené možnosti stravování.

(4)
Úhrada stravy probíhá srážkami ze mzdy dle vnitřních předpisů zaměstnavatele, mimo
zaměstnanců v exekučním nebo insolvenčním řízení, kteří jsou povinni uhradit odebranou stravu
v hotovosti do pokladny MÚSS Plzeň.
(5)
Zaměstnanci domova pracující v nepřetržitém provozu na nočních směnách, kteří nemají
možnost se stravovat obvyklým způsobem, mají za každou odslouženou noční směnu nárok na odběr
1 e-stravenky.
(6)
Nárok na odběr e-stravenek za předchozí kalendářní měsíc vzniká zaměstnanci na základě
skutečného fondu pracovní doby a rozpisu pracovních směn, což potvrzují zaměstnanci podpisem
měsíčního výkazu zaměstnance. Hodnota e-stravenek, na kterou má zaměstnanec nárok
je zaměstnanci připsána na elektronickou platební kartu nejdéle do 15. dne v měsíci následujícím
po měsíci, ve kterém vznikl zaměstnanci na příspěvek nárok.
Článek 5
Manipulace s prádlem
(1)
Domov nemá vlastní prádelnu. Praní prádla je tak zajištěno prostřednictvím centrální prádelny
MÚSS Plzeň se sídlem Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 – Severní Předměstí, 323 00 Plzeň. Veškeré ložní
prádlo, osobní prádlo klientů i pracovní oděvy zaměstnanců jsou označeny elektronickým čipem
s unikátním kódem, který je zanesen do elektronické databáze LIN. Tento čip umožňuje evidenci prádla
při předání do prádelny a jeho vydání zpět. Elektronický čip je na prádlo přišit skrytě, údaje zanesené
v čipu jsou bez čtecího zařízení nezjistitelné. Výjimkou je pouze drobné osobní prádlo klienta (spodní
prádlo, ponožky apod.), které není označeno čipem a je práno v pracích sáčcích.
(2)
Použité prádlo se před odvozem do prádelny ukládá do pratelných obalů, neroztřepává se.
Prádlo se do obalů třídí podle druhu prádla, teploty praní, zbarvení a stupně znečištění. Prádlo nesmí
obsahovat žádné cizí předměty (psací potřeby, jednorázové předměty apod.).
(3)
Prádlo kontaminované močí, stolicí, krví se předá do centrální prádelny v uzavřeném
nepropustném obalu, označeném jako infekční prádlo.
(4)
Manipulace s prádlem se řídí platnými předpisy, zejména zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů [11], ve znění pozdějších předpisů
a vyhláškou č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění
a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče [12], ve znění
pozdějších předpisů. Personál manipulující s použitým prádlem používá ochranný oděv a rukavice
a dodržuje zásady hygieny, včetně osobní.
(5)
Domov má písemně zpracovaný dokument Manipulace s prádlem (příloha č. 1), který je
nedílnou součástí tohoto Provozního řádu.
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(6)
Centrální prádelna prádlo převezme, zaeviduje pomocí elektronického rámu, vypere
v automatických pračkách, usuší v sušičkách. Poté je prádlo vyžehleno nebo vymandlováno, je-li
potřeba, je provedena drobná oprava. Následně je prádlo rozděleno dle čipů. Osobní prádlo klientů
a pracovní oděvy zaměstnanců se zabalí do folie a balíček se označí identifikací klienta nebo
zaměstnance.
(7)
Čisté prádlo se přiváží do domova v plastových přepravkách vyčleněných pouze pro převoz
čistého prádla každý pracovní den. Přepravky jsou rozděleny dle pavilónů a následně je prádlo předáno
k uložení. Prázdné přepravky jsou následně dezinfikovány a po vyschnutí uloženy do skladu tomu
určeném.
(8)

Při manipulaci s prádlem nedochází ke křížení čistého a špinavého prádla.
Článek 6
Provozní hygiena, dezinfekce

(1)
Za dodržování provozní hygieny domova je zodpovědný poskytovatel a provádí ji
prostřednictvím nasmlouvané firmy formou denních, týdenních, měsíčních a mimořádných úklidů, mytí,
desinfekcí a dodržováním stanovených postupů prací pro jednotlivé činnosti. Rozpis úklidu jednotlivých
místností s uvedením rozměrů podlahové plochy, frekvence úklidu a typu povrchu je uveden v příloze
č. 2 „Rozpis úklidu a podlahových ploch DOZP „Nováček“.
(2)
Domov má písemně zpracován Dezinfekční řád (příloha č. 3), kde je uvedena oblast použití,
četnost, způsob aplikace, název přípravku k použití a jeho účinnost, koncentrace a expozice.
(3)
K chemické dezinfekci se používají oznámené biocidní přípravky nebo dezinfekční přípravky
deklarované jako zdravotnické prostředky nebo přípravky registrované jako léčiva pro použití
ve zdravotnictví.
(4)
Dezinfekční roztoky se připravují rozpuštěním odměřeného dezinfekčního přípravku
v odměřeném množství vody. Připravují se dle návodu výrobce pro každou směnu čerstvé. K zabránění
rezistence mikrobů se střídají dezinfekční prostředky s různými aktivními účinnými látkami.
(5)
Předměty a povrchy kontaminované biologickým materiálem se dezinfikují dezinfekčním
přípravkem, který má i virucidní účinky.
(6)
Při práci s dezinfekčními přípravky jsou dodržovány zásady bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a pracovníci používají osobní ochranné pracovní pomůcky. Informační a bezpečností listy
používaných čistících a dezinfekčních prostředků jsou k dispozici v prostorách sesterny na oddělení
„Zdravotní péče“. Pracovníci, kteří používají tyto prostředky, jsou poučeni o zásadách první pomoci.
(7)
Při provádění úklidových prací postupují pracovníci s maximálním ohledem ke klientům
domova, zejména s důrazem na respektování osobnosti, intimity, bezpečnosti i ostatních oprávněných
zájmů klientů.
(8)
Malování místností, které klienti využívají, se provádí vždy, když je malba znečištěna, nejpozději
však 1x za 4 roky.
(9)

Prostory výdejny stravy a sesterny se malují 1 x za 2 roky.
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Článek 7
Odpady
1)
Manipulace s odpadem je v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech [13], ve znění
pozdějších předpisů, vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady [14], ve znění
pozdějších předpisů, směrnicí SM 010–E Nakládání a likvidace odpadů MÚSS Plzeň – původce [15] a
metodickým pokynem MP 002 - BOZP Manipulace s nebezpečným odpadem infekčním [16].
a) Komunální odpad
 Komunální odpad směsný je ukládán na každém oddělení do vyčleněných odpadkových
košů s igelitovou vložkou a pracovníky externí úklidové firmy je odnášen do svozového
kontejneru.
 Komunální odpad separovaný, tj. plasty, papír, sklo, je ukládán na pracovištích
do odpadkových košů označených dle druhu odpadu a následně pracovníky externí úklidové
firmy odnášen do svozových kontejnerů.
 Likvidaci směsného i separovaného odpadu zajišťuje smluvní odborná firma.
b) Nebezpečný odpad infekční – nakládání s tímto druhem odpadu je prováděno v souladu
s Pokyny pro nakládání s odpady v pobytových zařízeních sociálních služeb MÚSS Plzeň
(příloha č. 4). V příloze č. 5 jsou uvedeny Identifikační listy nebezpečného odpadu.
2)
Likvidaci biologicky rozložitelného odpadu (tráva, listí) zajišťuje externí firma zajišťující údržbu
zahrady.
3)
Objemný odpad je odvážen do sběrného dvora nebo uložen do jednorázově objednaných
kontejnerů a následně odvezen oprávněnou firmou sjednanou poskytovatelem k likvidaci.
4)
Nebezpečný odpad (zářivky, baterie, elektrozařízení) – převáží se do sběrného dvora k odborné
likvidaci.
5)

Odpadní vody jsou odváděny do veřejné kanalizace. Jiné tekuté odpady nejsou produkovány.

Článek 8
Desinsekce, deratizace
(1)
V prostorách domova je odbornou firmou pravidelně prováděna desinsekce a deratizace, a to
běžná ochranná desinsekce 4x ročně a běžná ochranná deratizace 2x ročně.
(2)
V případě potřeby je provedena speciální ochranná desinsekce nebo speciální ochranná
deratizace.
(3)

Výměna písku v pískovišti a desinfekce pískoviště je prováděna 1x ročně na jaře.
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Článek 9
Zásady ochrany zdraví a prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění
9.1 Zdraví klientů
(1)
Klientům domova je zdravotní péče zajišťována ve smyslu §36 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách [1] a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně
a doplnění souvisejících zákonů [17], ve znění pozdějších předpisů.
(2)
Klient je povinen před nástupem do domova předložit poskytovateli posudek o svém zdravotním
stavu (§91 odst. 4. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách [1]).
(3)
U nově přijatého klienta, který se zaregistruje u praktického lékaře docházejícího do domova,
je do 14 dnů od nástupu do domova zajištěna vstupní lékařská prohlídka.
(4)
Nový klient je očkován vakcínou proti pneumokokovým nákazám v souladu s vyhláškou
č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem [18], ve znění pozdějších předpisů. Nový klient
není dle předchozí věty očkován v případě, že není dle vyhlášky indikován k očkování nebo nemůže být
očkován na základě rozhodnutí lékaře vzhledem ke zdravotnímu stavu anebo v případě, že se prokáže
písemným potvrzením, že už je očkován proti pneumokokovým nákazám.
(5)
Nový klient je očkován vakcínou proti žloutence typu B. Nový klient není dle předchozí věty
očkován v případě, že se prokáže písemným potvrzením, že již očkován byl všemi stanovenými
dávkami nebo prokáže, že má dostatečné množství protilátek.
(6)

Každý klient má možnost být očkován proti chřipce.

(7)
Klient má svobodnou volbu lékaře a zdravotní pojišťovny. Klientům domova ve věku mladším
19 let je k dispozici praktický lékař pro děti a dorost a klientům starším 19 let je k dispozici praktický
lékař pro dospělé. Lékaři jsou ochotni na základě projeveného zájmu o změnu praktického lékaře
provést zaregistrování kteréhokoli z klientů mezi své pacienty.
(8)
Klientům, kteří jsou zaregistrováni u jiného praktického lékaře než, které zajišťuje domov,
a potřebují ze zdravotních důvodů doprovod ke svému praktickému lékaři, zajistí doprovod po domluvě
se zákonnými zástupci/poručníky/opatrovníky klienta buď pověření pracovníci domova, nebo samotní
zákonní zástupci/poručník/opatrovník.
(9)
V případě návštěvy odborných lékařů (neurologie, kožní, ortopedie, …) mimo areál domova
zajistí doprovod pracovníci domova nebo zákonní zástupci/poručník/opatrovník opět po vzájemné
předchozí domluvě.
(10)
Zdravotnická dokumentace klientů je uložena v uzamykatelné skříňce na sesterně útvaru
„Zdravotní péče“ a patří smluvnímu lékaři.
(11)
Pracovníci v přímé péči dbají, aby klienti byli vedeni k dodržování osobní hygieny, eventuálně
jim s dodržováním osobní hygieny pomáhají nebo ji zcela zajišťují. Při pomoci nebo zajištění osobní
hygieny postupují pracovníci s maximální ohleduplností a respektem v zachování osobní důstojnosti
a intimity klienta.
(12)
V případě nařízeného opatření příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví, které se dotýká
osobní hygieny klientů, se klienti domova snaží spolupracovat na realizaci stanovených opatření
a pracovníci domova se snaží minimalizovat dopady uvedených opatření do osobního života každého
z klientů.
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(13)
Klientům domova je poskytována ošetřovatelská péče, kterou poskytují všeobecné sestry,
rehabilitační péče, kterou poskytuje fyzioterapeut a přímou obslužnou péči, kterou vykonávají pracovníci
v sociálních službách.
9.2 Zdraví zaměstnanců
(1)
Nový zaměstnanec je povinen absolvovat vstupní pracovnělékařskou prohlídku dle platných
právních předpisů u zaměstnavatelem určeného lékaře.
(2)
Všichni zaměstnanci jsou pak povinni podstoupit preventivní nebo mimořádnou
pracovnělékařskou prohlídku dle platných právních předpisů u zaměstnavatelem určeného lékaře.
(3)
Všichni zaměstnanci v přímé péči jsou povinni absolvovat ve smyslu § 21 vyhlášky číslo
537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem [18], ve znění pozdějších předpisů, očkování proti
virové hepatitidě B, a to ještě před založením pracovního poměru v rozsahu minimálně dvou dávek
za předpokladu, že další očkování bude ukončeno v předepsaném termínu. Evidenci očkování
zaměstnanců vede personální oddělení poskytovatele.
(4)
Všichni zaměstnanci v přímé obslužné péči mají zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství
dle platných právních norem.
(5)
Všichni zaměstnanci používají ochranné pracovní pomůcky, dle charakteru vykonávané
činnosti, které zajištuje poskytovatel v souladu se směrnicí SM 009–E Poskytování osobních
ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků [19].
(6)
Při poskytování péče dodržují všichni zaměstnanci zásady osobní hygieny, provádí mechanické
mytí rukou, k utírání používají jednorázové papírové ručníky, které jsou uloženy v krytém zásobníku.
Hygienická dezinfekce rukou virucidním dezinfekčním přípravkem se provádí zejména
před zdravotnickými výkony, před a po ošetření klienta, po kontaktu s biologickým materiálem,
použitými pomůckami nebo použitým prádlem.
(7)
Všichni zaměstnanci jsou referentem BOZP a PO v předepsaných intervalech proškolováni
v oblasti BOZP a požární ochrany dle platných právních norem. Evidenci o provedených školeních
u zaměstnanců vede poskytovatel.
Článek 10
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
(1)
Pracovně výchovná činnost probíhá v terapeutických dílnách domova – keramická, rukodělná,
ve společenských místnostech přímo na oddělení a dále na okolním pozemku domova.
(2)
Součástí keramické dílny je elektrická keramická pec. Provozní řád keramické pece [20]
je zpracován samostatně, vyvěšen v keramické dílně a originál uložen u vedoucí domova.
(3)
Klienti domova se mohou zúčastnit volnočasových a zájmových aktivit, které domov zajišťuje
nebo si vybrat dle vlastního přání jinou aktivitu.
(4)
Domov vyhledává, nabízí a organizuje kulturní, společenské a sportovní akce pro klienty
domova. Jsou to různá představení, zájezdy, rehabilitační pobyty, sportovní hry, návštěvy cukráren,
kina, divadla, koncertů, trhů, poutí, výstav, ZOO apod.
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(5)
Domov v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) [21], ve znění pozdějších předpisů, zprostředkovává
předškolní a školní vzdělávání klientů domova.
(6)
Vzdělávání v rámci povinné školní docházky je zabezpečeno přímo v prostorách domova,
na detašovaném pracovišti Základní školy speciální, Plzeň, Skupova 15, Plzeň. Zřizovatelem Základní
školy speciální, Plzeň je Krajský úřad Plzeňského kraje.
(7)
Rodiče nebo poručník dítěte, které dovrší 6. rok věku, jsou povinni ve smyslu §36 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) [21], ve znění pozdějších předpisů, přihlásit dítě do školy.
(8)
V prostorách domova se také nachází třída Praktické školy dvouleté. Jedná se o detašované
pracoviště Odborné školy, ZŠ a MŠ Plzeň, Macháčkova 45, Plzeň. Ke studiu se mohou přihlásit všichni
klienti domova, kteří splní kritéria přijímacího řízení.
Článek 11
Návštěvy
(1)
Klienti domova mohou být kdykoli navštěvováni, ale s ohledem na povinnou školní docházku
klientů je doporučená doba návštěv od 13.30 do 17.00 hod.
(2)
Domov nedisponuje návštěvní místností, a proto je možné pro návštěvu využít pokoj, kde je
klient ubytován, polyfunkční místnost nebo vyčleněné prostory u pavilónu B2 a C.
(3)

Návštěvy mohou být zakázány:
 v případě nařízení krajského hygienika, a to například z důvodu chřipkové epidemie
 z jiných závažných důvodů

(4)
Parkování návštěv uvnitř areálu je zakázáno. Parkovat na nezbytně nutnou dobu uvnitř areálu
mohou obchodní partneři, zástupci dodavatelů (po dobu vykládky nebo nakládky zboží), RZS, osoby
zajišťující nutné služby (opravy, instalace apod.), zákonní zástupci, poručníci či opatrovníci, a to v době
nastupování či vystupování klienta.
Článek 12
Praxe studentů
(1)

Provozovatel umožňuje vykonávat v domově praxe studentů středních a vysokých škol.

(2)

Smlouvu o vykonávané praxi sjednává příslušná škola s ředitelem MÚSS Plzeň.
Článek 13
Ochrana osobních údajů

(1)
Domov zpracovává osobní údaje a citlivé osobní údaje v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů [22] v platném znění, s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
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těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; tzv. „Nařízení
GDPR“) [23] a směrnicí SM 011–E Ochrana osobních údajů [24]. Se zpracováním a shromažďováním
osobních údajů dává klient souhlas již při podání žádosti o umístění do domova.
Článek 14
Stížnosti
(1)
Stížnosti jsou v domově řešeny v souladu s vnitřními pravidly VP 7Xa – MÚSS Plzeň Podávání,
evidence a vyřizování stížností [25].
(2)
V případě nespokojenosti klienta s poskytovanou sociální službou má klient právo podat
stížnost, a to:
 písemně (dopis), nebo
 ústně (osobně, telefonicky), nebo
 vhozením do zvláštní schránky, která je označena „Pošta pro ředitele MÚSS Plzeň“, a která
je umístěna v každém zařízení MÚSS Plzeň. Schránku vybírá 1 x v měsíci osobně pouze
ředitel MÚSS Plzeň, nebo
 vhozením do „Anonymních schránek“, které jsou rozmístěny ve všech ubytovacích budovách
a na hlavní chodbě. Anonymní schránku vybírá vždy 1. den v měsíci vedoucí útvaru
domova.
(3)

Kontakty:

Vedoucí útvaru DOZP „Nováček“
Rabštejnská 1618/29
Plzeň 1 – Bolevec, 323 00 Plzeň
tel.: 378 037 680
e-mail: kotrbata@plzen.eu
Ředitel Městského ústavu sociálních služeb města Plzně,
příspěvková organizace
Klatovská třída 777/90,
Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
tel.: 378 037 601
e-mail: sampalik@plzen.eu

(4)
Písemné vyrozumění o vyřízení stížnosti obdrží klient nejpozději do 30 kalendářních dnů
ode dne zapsání stížnosti do Knihy stížností. Tuto lhůtu lze překročit o dalších 30 dnů, a to pouze ve
zvlášť složitých případech a o důvodech překročení lhůty musí být stěžovatel informován.
Článek 15
Domácí řád
(1)
Pro zajištění klidného a spokojeného života klientů a pro zajištění pořádku v domově jsou
písemně popsána pravidla společného soužití klientů, která jsou upravena v Domácím řádu [26]
domova.
(2)
Domácí řád domova je k dispozici u sociální pracovnice, vedoucích útvarů, vedoucí útvaru
DOZP „Nováček“ a rovněž je k dispozici na hlavní vývěsce a webových stránkách domova.
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Článek 16
Závěrečná ustanovení
(1)
Provozní řád domova je uložen v písemné podobě v kanceláři vedoucí útvaru DOZP „Nováček“
a na hlavní vývěsce. V elektronické podobě jej mají k dispozici sociální pracovnice, vedoucí útvaru
„Zdravotní péče“, vedoucí útvaru „Výchova“ a všichni zaměstnanci na služebnách jednotlivých oddělení.
(2)
Tento Provozní řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023 a je závazný pro všechny zaměstnance
domova. Za jeho dodržování, kontrolu a aktualizaci odpovídá vedoucí útvaru DOZP „Nováček“. Revize
Provozního řádu bude provedena v případě změny souvisejících předpisů či potřeby, minimálně však
1x za 3 roky.
Článek 17
Související dokumentace

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů
Kolektivní smlouva
Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách
osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších
předpisů
Příručka kritických bodů
Sanitační řád
Denní úhrady obyvatel za poskytované stravování
VP 4Z1 – DOZP „Nováček“ Stanovení úhrady za poskytované sociální služby
MP 011-E Stravování zaměstnanců MÚSS Plzeň
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění
a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče,
ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
SM 010–E Nakládání a likvidace odpadů MÚSS Plzeň - původce
MP 002 – BOZP Manipulace s nebezpečným odpadem infekčním
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů
SM 009–E Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících
a dezinfekčních prostředků
Provozní řád keramické pece
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; tzv. „Nařízení GDPR“)
SM 011–E Ochrana osobních údajů
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[25]
[26]

VP 7Xa – MÚSS Plzeň Podávání, evidence a vyřizování stížností
Domácí řád

Přílohy
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5

Manipulace s prádlem
Rozpis úklidu a podlahových ploch DOZP „Nováček“
Dezinfekční řád
Pokyny pro nakládání s odpady v pobytových zařízeních sociálních služeb MÚSS Plzeň
Identifikační listy nebezpečných odpadů

Dokument ruší Provozní řád účinný od 1. 2. 2019.
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Provozní řád zpracoval a za jeho kontrolu a dodržování zodpovídá:
Mgr. Věra Kotrbatá, vedoucí útvaru DOZP „Nováček“

V Plzni dne

………………………………………….
podpis

Odsouhlasil:
Mgr. František Šampalík, ředitel MÚSS Plzeň

V Plzni dne

………………………………………….
podpis

Schválil:
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje

V Plzni dne
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