
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informace o denním 
stacionáři 

Dokument, který se Vám dostává do rukou, 
přináší informace o denním stacionáři 

Centrum Zdislava a upravuje podmínky pro 
poskytování služby. Slouží k předání 
informací zájemcům o službu a taktéž 

klientům služby. 
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Telefonní kontakty 

 
 

ředitelka organizace  
Ing. Mgr. Hana Janů   

566 598 180, 
603 486 167 

 
 

vedoucí provozu  
Miroslava Horváthová, DiS 566 598 180, 

774 615 194 

 
dovoz autem  

Jan Žilka,  
Adolf Dítě 

566 598 180, 
776 670 097 

 
 
PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 
Provozní doba zařízení je od 7:00 – 15:30 hod., od pondělí do pátku 

 
 
 
 

 
Služba je poskytována za úhradu dle platného 
úhradovníku. Tento dokument vychází z vyhlášky 
505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se 
provádí některá ustanovení Zákona o sociálních službách 
č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 
Poskytování služby je založeno na smluvním principu, 
který je ukotvený v Zákonu o sociálních službách 
č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
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Specifikace, četnost a rozsah jednotlivých úkonů je uveden ve 
Smlouvě o poskytování služby v denním stacionáři Centrum Zdislava 
a taktéž v Plánu činností a Individuálním plánu 

 
 
                                                          
 

 
 

 
Plán činností a Individuální plán sestaví s klientem klíčový pracovník. 
Individuální plán je veden v elektronické dokumentaci, je následně 
vytisknut a uložen v pracovním spise klienta.  

                                              
PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE A KLIENTA SLUŽBY 
 

POSKYTOVATEL ZODPOVÍDÁ ZA TO, ŽE: 
- bude respektovat a chránit práva klientů 

vycházející z Listiny základních práv a    svobod                                   
- bude při vykonávání činností postupovat v souladu 

s pravidly Centra Zdislava a zákony vztahujících 
se k poskytované službě, 

- pracovníci organizace přebírají zodpovědnost za 
klienta až vstupem do budovy denního stacionáře, popřípadě při 
nástupu do svozu. 

 

PRACOVNÍK MÁ PRÁVO: 
- odmítnout vykonat klientovi službu, která by snížila 

jeho nebo klientovu lidskou důstojnost, ohrozila jeho 
nebo klientovo zdraví, život a bezpečnost, 

- na ochranu svého soukromí, důstojnosti, dobré 
pověsti, osobních údajů týkajících se jeho osoby, 

- se seznámit se zdravotním stavem klienta, který může ovlivnit 
projevy chování klienta, a to v rozsahu nezbytném pro poskytování 
sociální služby, 

- provést následné jednání s klientem v místě bydliště po dlouhodobé 
nemoci, hospitalizaci, při ukončení přerušení služby klientem. 

 
 

PLÁNY 
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KLIENT ZODPOVÍDÁ ZA TO,  

ŽE BUDE: 
- dodržovat základní hygienické zásady, 

- v případě své nemoci zůstávat v 
domácím prostředí, aby 
nenakazil ostatní ve stacionáři, 

- se chovat k zaměstnancům 
Centra Zdislava tak, aby nebyla porušena jejich základní lidská 
práva (např. právo na soukromí, není povinen s klienty či jejich 
rodinnými příslušníky komunikovat mimo svoji pracovní dobu 
apod.), 

- dodržovat pravidla slušného chování ve vztahu k pracovníkům 
a ostatním klientům, 

 
 
 
 
 
 

 

- respektovat pokyny zaměstnanců týkající se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při přípravě a realizaci 
programů a aktivit (zejména se jedná o činnosti, při 
kterých se používají např. nůž, nůžky, jehla apod., ale 
i při vycházkách mimo areál  denního stacionáře), 

- dbát na úklid všech pomůcek potřebných k aktivizaci, 
- úkony, které nejsou obsaženy ve smlouvě požadovat 

pouze mimořádně, a to po předchozí domluvě 
s vedoucím pracovníkem, 

- veškeré změny týkajících se osobních údajů (změna 
bydliště, tel. číslo, změna opatrovníka…) oznamovat nejpozději do 
30 dnů od dané změny, 

- informovat telefonicky nebo osobně pracovníky 
denního stacionáře o případné nepřítomnosti 
v denním stacionáři. 
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ŽE NEBUDE: 
- úmyslně ničit a odcizovat majetek druhých, 

 
 
 
 
 
 

- do stacionáře vnášet zbraně, 
 
 

- do stacionáře nosit cenné věci nebo velké obnosy peněz, 
 

 
 
 

- kouřit ve vnitřních prostorách denního stacionáře, 
 

- do denního stacionáře nosit a požívat 
alkohol a jiné návykové látky,  

 

KLIENT MÁ PRÁVO: 
- podat žádost o změnu v poskytované službě, v rozsahu 

poskytovaných úkonů a časové dotaci, 
- požádat o změnu klíčového pracovníka a o změnu cílů v rámci 

individuálního plánování, 
- podávat stížnosti na kvalitu poskytované služby, 

- odmítnout úkon uvedený ve smlouvě, pokud odmítnutí 
úkonu neohrožuje klienta na zdraví či životě, 

- kdykoliv odstoupit od smlouvy o poskytování služby.  
 
 

OPATROVNÍK A ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE BERE NA VĚDOMÍ, 
ŽE JE NUTNÉ: 
- v případě potřeby spolupracovat se zaměstnanci 

denního stacionáře a s klíčovým pracovníkem na 
individuálním plánování služby svého nezletilého 
dítěte nebo opatrovance, opatrovník však rozhoduje o právech 
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opatrovance vždy v rozsahu určeném soudem, 
- vždy upozornit vedoucí provozu nebo klíčového pracovníka na 

změny týkající se zdravotního stavu svého nezletilého dítěte nebo 
opatrovance (tělesné potíže, změna nálady, komunikace, chování 
apod.). 

 
INFORMACE O ÚKONECH 

 Platby za poskytnuté služby 
probíhají jedenkrát měsíčně, 
klient je povinen platbu za 
služby uvedené na účtence učinit 

ve dnech a časech uvedených na účtenkách. 
Úhrady je možné provádět bezhotovostně, na účet, v hotovosti 

v kanceláři vedoucí provozu, 
pověřenou kontaktní osobou, kterou 
sám klient určí nebo zákonným 
zástupcem dítěte. 

Specifikace základních a fakultativních úkonů je uvedena 
v Metodice úkonů denního stacionáře, která je na požádání předložena 
klientovi a je taktéž dostupná na webových stránkách 
https://zdislava.nmnm.cz/dokumenty/. 
  
PRO ÚKON POSKYTNUTÍ STRAVY 

- obědy pro klienty Centra Zdislava zprostředkovává 
školní jídelna I. Základní školy Nové Město na 
Moravě, 

- cena oběda je stanovena dle aktuálního ceníku 
dodavatele, 

- odhlášení nebo přihlášení oběda je třeba učinit nejpozději do 
13 hodin předešlého dne, kdy má změna nastat, a to osobně nebo 
telefonicky na čísle 566 598 180 

 

 
 

              
  

- neodhlášená a nevyzvednutá strava je klientovi naúčtována 
v měsíčním vyúčtování, 

- po dobu nemoci je klientovi umožněno objednávání obědů, oběd si 
musí klient vyzvednout v Centru Zdislava do 13 hod. 

1x měsíčně 
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PRO ÚKON DOVOZ AUTEM A DOPROVOD VE VEŘEJNÝCH PROSTŘEDCÍCH, 
AUTĚ 

- klient telefonicky nebo osobně oznámí změny 
týkající se dovozu autem minimálně 1 den předem, 

- pokud nemá klient doprovod pravidelně, musí být 
klientem předem objednán, nejpozději do 13 hod. 
předešlého dne, 

- v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu a nutnosti dopravy 
klienta k lékaři, je tento úkon poskytnut i bez objednání, a to 
v závislosti na aktuálních provozních možnostech. 

 
PRO ÚKON POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK 
PRO OSOBNÍ HYGIENU A PRO FAKULTATIVNÍ ÚKON MASÁŽ A KOUPEL 
V RELAXAČNÍ VANĚ 

- klient si zajistí potřebné věci k hygieně a koupeli, 
tj. ručník, čisté oblečení, inkontinenční pomůcky, 
hygienické potřeby (šampon, mýdlo, ochranné 
krémy, mycí pěny, hřeben apod. dle individuálních 
zvyklostí, 

- znečištěné oblečení bude klientovi zabaleno do igelitové tašky 
k domácímu vyprání.  

 
PRO ÚKON AKTIVIZAČNÍ, VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A SOCIÁLNĚ 
TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI 
- klient dbá pokynů pracovníků z hlediska 

bezpečnostního a hygienického (užívání 
spotřebičů, pomůcek k vaření, pomůcek 
v terapiích – nůžky, ostré předměty, cvičební 
pomůcky apod.), 

- po ukončení činnosti klienti pomohou s úklidem pomůcek. 
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PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK 
Stížnost: je podání nebo sdělení, které má právo klient podat, pokud 
zjistí nějaký nedostatek, nesprávné jednání vůči své osobě nebo 
ostatním klientům či pracovníkům v Centru Zdislava. 
Námět, připomínka: klient může podat námět či připomínku ke 
zlepšení chodu Centra Zdislava.  

ZPŮSOB PODÁNÍ STÍŽNOSTI 
 

Ústní vyjádření stížnosti je možné sdělit 
kterémukoli pracovníkovi Centra Zdislava. 
 
 
 

Písemné vyjádření 
 je možné podat: osobně u kteréhokoliv pracovníka nebo přímo u  
-  osobně u kteréhokoliv pracovníka nebo přímo u  

ředitele organizace 
- zaslat poštou na adresu: Centrum Zdislava,  

 
Radnická 350, 59231 Nové Město na Moravě poslat e-mailem na 
adresu: zdislava@nmnm.cz 

-  poslat e-mailem na adresu: zdislava@nmnm.cz 
- vložit do označené schránky, která je umístěna  

ve vstupní hale denního stacionáře, schránku  
vybírá 2x měsíčně vedoucí provozu 

 
ČASOVÉ LHŮTY A ODVOLÁNÍ 
Každá stížnost musí být vyřízena neprodleně, nejpozději však do 30 
kalendářních dnů od jejího podání. Písemná stížnost je projednána 
a o jejím projednání je sepsán protokol, který je předán zúčastněným 
osobám a založen do Knihy stížností. 
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NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE 
 

OMEZENÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ PŘI HROMADNÉM ONEMOCNĚNÍ 

Při onemocnění zaměstnanců je možné dočasně 
neposkytovat tyto úkony:  
-   
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

zprostředkování  kontaktu se společenským 
prostředím, sociálně terapeutické  činnosti, 

- dovoz autem k veřejným a soukromým 
subjektům, doprovod ve veřejných 
prostředcích, autě, pomoc při základní 
péči o vlasy a  nehty, masáž 
a koupel v relaxační vaně. 

 

DOPRAVNÍ NEHODA, OHROŽENÍ ZDRAVÍ ČI ŽIVOTA KLIENTA 
 

 
 
 
 

- pokud je při dopravní nehodě zraněn klient poskytuje se první 
pomoc, zavolání LSPP a vždy Policii ČR,  

- zajistí se bezpečnost ostatních klientů, 
- při ohrožení zdraví klienta se poskytne první pomoc a volá se 

LSPP, 
- klient má vypracovaný plán rizik, k předcházení situacím vedoucím 

k ohrožení života. 
 

KLIENT POŠKODÍ MAJETEK JINÝCH OSOB PŘI VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB 
VEŘEJNOSTI (OBCHOD, KNIHOVNA, KINO, APOD.) NEBO ÚMYSLNĚ 
POŠKODÍ MAJETEK 

 
 
 
 
 

- pracovník zajistí bezpečnost klienta (zjistit zdravotní stav klienta, 
poskytnout PP, popřípadě přivolat záchrannou  službu) 

- projedná situaci s majitelem nebo prodávajícím (náhrada  škody…) 
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- oznámení rodinným příslušníkům, zákonnému zástupci, 
opatrovníkovi, dojednání náhrady škody (pojištění klienta). 
 

ÚTĚK KLIENTA, KLIENT SE NEVRÁTIL Z VYCHÁZKY 

 
 
 
 

 

- pracovníci provedou průzkum všech přístupových cest, 
- pokud klienta zaměstnanci nenajdou, ohlásí událost Městské policii 

156, 
- oznámení situace rodinným příslušníkům nebo zákonným 

zástupcům (opatrovníkům) 
 
PODEZŘENÍ NA INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ KLIENTA, VÝSKYT VŠÍ 

 
 
 
 
 
 
 

- případná izolace klienta, zajištění nouzového provozu, 
- informování rodinných příslušníků, zákonného zástupce 

(opatrovníka), 
- dezinfekce a praní ložního prádla, sedaček v autě. 
 
KLIENT SE NĚKDE ZAMKNE, NECHCE OTEVŘÍT NEBO SE VŮBEC NEOZÝVÁ 

- klient se zamkl a komunikuje, pracovník 
se snaží přesvědčit klienta, aby otevřel 
dobrovolně, po využití všech možností 
(př. nahlédnutí oknem) se pracovník 

domnívá, že je klient v ohrožení, dojde k násilnému otevření dveří, 
- klient se zamkl a nekomunikuje, pracovník otevře dveře okamžitě 

(násilím), 
- při otvírání dveří je možné požádat o spolupráci Městskou policii. 
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UVÍZNUTÍ VE VÝTAHU 
 
 
 
 
 
 
 

 
- klienti jsou zaškoleni pro jízdu ve výtahu, klienta, který se po 

zaškolení necítí na samotnou jízdu ve výtahu, doprovází pracovník, 
- použití zvonku k přivolání pomoci, 
- zajištění vyproštění dle návodu na výtahu 
 
 
DENNÍ PROGRAM V CENTRU ZDISLAVA 
 
7.00 – 9.00   příchod, popř. svoz klientů do stacionáře; individuální 
   činnosti 
8.00 – 9.30  výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
9.30 – 10.00  svačina 
10.30 – 11.15 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, popř.  
   vycházka 
11. 15   prostírání, příprava na oběd 
11.30 – 12.30 oběd 
12.30 – 15.30 odpočinek – volný program: společenské hry, míčové hry  

(využití zahrady), čtení, relaxace u kávy, čaje 
12.30 – 15.30  rozvoz klientů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vytvořeno Centrem Zdislava v roce 2018 


