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Metodika úkonů denního stacionáře 
. 

Základní úkony 
Základní úkony jsou poskytovány v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách 

a vyhláškou č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Základní úkony jsou stanoveny ve 

smlouvě a úhrada za ně je dána dle míry podpory a pomoci. 

 

1. Pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu 

a) Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 
Úkon je prováděn u klientů, kteří se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a snížení 

soběstačnosti nejsou schopni sami obléknout. Nachystání oblečení nebo výběr oblečení ve 

spolupráci s klientem, oblékání a svlékání, přidržení oděvu při oblékání, rozepínání a zapínání 

knoflíků, zipů, obouvání a zavazování obuvi, případně nasazování protéz. 

b) Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 
Úkon je prováděn u klientů služeb se sníženou pohyblivostí. U částečně mobilního člověka - 

pomoc při zvedání, přistavení vozíku, přidržení při přesedání na vozík. Pracovníci mají 

povinnost (školení BOZP) u plně invalidního člověka poskytovat úkon za pomoci zvedáku, 

popřípadě za pomoci druhé osoby (druhého pracovníka). 

c) Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve 

vnitřním prostoru 
Pracovník pomáhá klientovi při prostorové orientaci v rámci doprovodu z auta nebo do auta, 

v případě, že klient využívá úkon dovoz autem nebo v prostorách denního stacionáře. Jedná se 

o doprovod klienta pomocí přímého doprovodu (klient se drží pracovníka) nebo nepřímého 

doprovodu (pracovník pokyny směruje klienta, otvírá a zavírá dveře). Úkon také zahrnuje 

převoz klienta na vozíku.  

d) Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 
Úkon je prováděn u klientů služeb, kteří si vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a snížené 

soběstačnosti nejsou schopni jídlo nebo pití sami podat a přijmout. Jídlo je podáno v případě 

potřeby klienta tak, aby bylo umožněno jeho vhodné přijetí (nakrájeno na kousky, mixováno). 

K podání pití jsou využívány vhodné nádoby (hrnky, lahve na pití, podání pití polévkovou 

lžící). Jídlo a popř. pití podává klientovi pracovník přímo do úst. U klientů, kterým je 

poskytován tento úkon, je nezbytné dbát na dodržování pitného režimu, hygienu při podávání 

stravy (ubrousky na utření úst, ochrana oděvu před potřísněním). Pracovníci si vedou dle 

domluvy s rodinnými příslušníky evidenci příjmu tekutin. 
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2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 

pro osobní hygienu 

a) Pomoc při úkonech osobní hygieny 
Koupel v masážní vaně: Den koupele je stanoven v tabulce Rozpis masáží a koupele v 

relaxační vaně. Klient si s sebou přináší vlastní mýdlo, žínku, šampon, ručník, čisté prádlo, 

hygienické pomůcky, krém k ošetření pokožky, štětičky na čištění uší, hřeben. Při svlékání, 

oblékání a odkladu svršků využívá klient sklopné lehátko. Omytí těla, zejména intimních 

partií, provádí klient sám. Pokud toho není schopen, pomáhá pracovník. Po dobu provádění 

hygienického úkonu může být přítomen i další pracovník, aby byl nápomocen při manipulaci 

s klientem. 

Po ukončení koupele je ve vaně spuštěn dezinfekční program, při kterém se vana 

dezinfikuje. Úkon zahrnuje: koupel ve vaně, dezinfekci vany, výměnu hygienických 

pomůcek, přesun do a z vany za pomoci zvedáku, dopomoc na WC, které je součástí 

koupelny a úklid znečištěných pomůcek. 

Úkon zahrnuje i dopomoc s hygienou rukou před jídlem, po návštěvě toalety nebo 

veřejných prostor.  

b) Pomoc při použití WC 
Pomoc při svlečení šatů, odstranění znečištěných inkontinečních pomůcek, přidržení klienta 

při usedání na mísu, otření po vykonané potřebě, pomoc při vstávání, vložení či nasazení 

inkontinenčních pomůcek, oblečení prádla a kalhot. Úkon zahrnuje i pomoc klientovi při 

manipulaci s močovou láhví, výměnu sběrného sáčku, vypuštění moče ze sběrného sáčku. 

Úkon provádí pracovník v ochranných rukavicích. Zaměstnanec dbá na hygienu po celou 

dobu využívání WC a vede k ní i klienta. 

 

3. Poskytnutí stravy 
Denní stacionář zajišťuje dovoz oběda ze stravovacího provozu – I. základní škola Nové 

Město na Moravě. Jídlo je klientům dováženo ve speciálních termoportech. Odhlášení nebo 

přihlášení oběda je třeba provést nejpozději do 10 hodin předešlého dne, kdy má změna nastat 

a to na telefon: 566 598 180, případně prostřednictvím pracovníka. Úkon zahrnuje samotný 

dovoz, manipulace s gastronádobami, servírování jídla klientům, umývání použitého nádobí a 

gastronádob. Manipulace se stravou se řídí dle vnitroorganizační směrnice Manipulace se 

stravou. 

 

4. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  
viz. Metodika výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností 
 

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
Úkon zahrnuje doprovod klienta k orgánům veřejné správy, k lékaři, do obchodů, do 

provozoven veřejných služeb (kadeřník, masér, škola apod.). Poskytovatel dále 

zprostředkovává akce, při kterých se upevňuje kontakt s rodinou a dochází k podpoře 

sociálního začleňování klientů denního stacionáře. Mezi tyto akce patří: 
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a) Výlety, kulturní akce 
Akce jsou předem plánované. Na výběru místa a možnosti občerstvení se podílejí klienti i 

zaměstnanci. Délka a náročnost výletů je zvolena dle fyzického stavu klientů. Financování 

těchto akcí je dle možností denního stacionáře dotováno ze sponzorských darů, ostatní si hradí 

klient sám. Na akce jsou dle kapacity (autobusu…) zváni i rodinní příslušníci. Pracovníci 

zajistí kompenzační pomůcky (např. mechanický vozík, el. vozík) 

b) Rekondiční pobyt 
Pobyt se koná 1x ročně, je několikadenní a na jeho programu a výběru místa se podílejí klienti 

i zaměstnanci. Délka a náročnost pobytu je zvolena dle fyzického a psychického stavu klientů. 

Pracovníci zajistí kompenzační pomůcky (např. mechanický vozík, el. vozík). V případě 

potřeby ze strany klientů se pobytu účastní i rodinní příslušníci.  

 

6. Sociálně terapeutické činnosti 

1. Cvičný byt 

a) Provozní doba  

 -  cvičný byt navštěvují klienti v provozní době denního stacionáře, tj. od 8:00 do 14:30, a to 

dle rozpisu, za který zodpovídá vedoucí provozu. 

b) Provozní podmínky 

• datum a čas návštěvy cvičného bytu určuje vedoucí provozu,  

• kapacita cvičného bytu při pravidelných činnostech (viz. níže) jsou 4 klienti za den, 

klientům jsou k dispozici 2-3 pracovníci, 

• do cvičného bytu mají přístup i klienti, kteří se neúčastní pravidelných činností,  

• cvičný byt se nachází v 1. patře budovy Centra Zdislavy. V bytě se nachází obývací 

pokoj, kuchyň, koupelna a toaleta. V kuchyni je k dispozici plné kuchyňské vybavení: 

kuchyňská linka, chladnička s mrazákem, varná deska, trouba, myčka nádobí, 

mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, sady nádobí apod. V koupelně je umyvadlo, 

sprchový kout, WC, lékárnička. V obývacím pokoji je k dispozici televize, stůl 

s židlemi, sedací souprava. V přední části cvičného bytu je k dispozici knihovna, 

skříně, pračka a sušička. 

• pro zajištění bezpečnosti je před cvičným bytem umístěn hasicí přístroj, 

• v rámci cvičného bytu klient vykonává sociálně terapeutické činnosti, tzn. činnosti, 

jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a 

dovedností podporujících sociální začleňování osob, 

• při činnostech dopomáhá pracovník dle individuálních schopností klientů. 

 

Aktivity ve cvičném bytě vedou k rozvoji a podpoře schopností a stávající samostatnosti, 

sebeobsluhy, jemné motoriky, stimulují smysly. Mají vysoce motivační charakter. Do činností 

vykonávaných v rámci cvičného bytu se klient zapojuje podle svých individuálních 

schopností.  

Pracovník vždy seznámí klienta s činností, přičemž podporuje klienta k vyjadřování 

svých nápadů a názorů (námět na činnost - recept). Následuje nákup potřebných surovin. 
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Klienti provedou základní hygienu (umyjí si ruce a oblečou pracovní oděv) a pracovník spolu 

s klientem zkonzultuje pracovní postup. Rozdělí si jednotlivé činnosti. Pracovník vede klienta 

k co největší samostatnosti (příprava a úklid pomůcek, samostatná práce) a dbá na jeho 

bezpečnost při manipulaci s ostrými předměty (struhadlo, nůž...). 

c) Činnosti vykonávané v rámci cvičného bytu 

Vaření 
Pracovník spolu s klientem zkonzultuje pracovní postup, dbá na jeho bezpečnost při 

manipulaci s ostrými předměty (struhadlo, nůž…).  

Studená kuchyně: vážení, očištění zeleniny, okrajování, krájení, mletí, míchání, ochucování, 

mazání, servírování, jedná se o přípravu pomazánek, jednohubek a chlebíčků.  

Teplá kuchyně: vážení, strouhání, míchání, hnětení, šlehání, vyvalování těsta, vykrajování, 

vymazávání plechu (příprava formy), práce s el. spotřebiči, dohled při tepelné úpravě,  

porcování, servírování, jedná se o přípravu buchet a cukroví, popřípadě slaného pečiva. 

Klienti mají možnost si připravit teplý oběd. Uvařené pokrmy jsou určeny k přímé konzumaci 

klientů při posezení u kávy nebo si jej klienti odnášejí domů. 

 

Úklid, používání pomůcek k úklidu 

Klienti jsou vedeni k postupnému úklidu pomůcek během vaření, to zahrnuje umývání, utírání 

nádobí, používání myčky. Dále po skončení činnosti umyjí i povrchy linky a v případě 

potřeby i podlahu. Podle potřeby provede klient pod vedením pracovníka úklid celého 

cvičného bytu. Klienti se učí používat mycí prostředky, koště s hadrem na podlahu a jak 

správně hadr vyždímat. Při úklidu se klienti střídají.  

 

Používání domácích spotřebičů 

Klienti při vaření nebo přípravě svačin používají spotřebiče, jako například myčku, mixér, 

robota, mikrovlnou troubu, lednici, rychlovarnou konvici, varnou desku, troubu, digestoř, 

televize, DVD přehrávač, video, rádio. Klienti dbají pokynů pracovníka, ten klienta poučí o 

bezpečnosti a při práci se spotřebiči dohlíží. 

 

Praní a žehlení prádla 

Klienti se učí používat pračku (zapínání, volba programu, množství prádla, skladba prádla, 

ukončení programu, vkládání a vyndávání prádla z pračky), při sušení se mohou naučit 

manipulovat se sušičkou, při žehlení si osvojí manipulaci s žehličkou. Vyžehlené prádlo uloží 

na patřičné místo k dalšímu použití. 

 

Práce na počítači  

Klienti vyhledávají recepty na internetu, pracují s textovým editorem, kde si mohou dané 

recepty přepisovat, popřípadě mohou požádat pracovníka o jejich vytisknutí. 

 

Četba knih  

Během odpočinku má klient možnost aktivně se podílet na četbě zvolené knihy a výběru 

tématu, případně při četbě aktivně odpočívat (poslech textu), ve cvičném bytě je uložena 

knihovna. 

 

Pořádání akcí pro ostatní klienty a zaměstnance denního stacionáře 

Klienti připravují pro ostatní v rámci prezentace cvičného bytu občerstvení, které je dáno 

tematický, např. oslava Velikonoc, Vánoc, listový den apod. 
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Návštěva restaurací a cukráren 

Klienti v rámci rozvoje či udržení osobních a sociálních schopností a dovedností navštěvují za 

doprovodu pracovníků restaurace či cukrárny. Klienti se učí sami si vybrat z nabídky, 

disponovat s penězi a pravidlům slušného chování, což podporuje jejich sociální začlenění do 

společnosti.  

d) Pravidla cvičného bytu 

• klient má povinnost dodržovat základní pravidla společenského chování a respektovat 

soukromí ostatních klientů, 

• spolupracovat s pracovníkem, který vede cvičný byt, 

• účastnit se předem dohodnutých aktivit v rámci cvičného bytu (úklid, vaření apod.),  

• používat převzatý majetek v souladu s jeho účelem, pečovat o něj a bezodkladně oznámit 

pracovníkovi jeho zneužití, poškození nebo ztrátu,  

• upozornit na případné technické závady a jiné mimořádné události ve cvičném bytu, 

• klient má povinnost pečovat o svou osobní hygienu, 

• klient má povinnost hlásit vedoucí cvičného bytu jakýkoliv úraz,  

• klient spolupracuje se svým pracovníkem při tvorbě individuálního plánu, který je 

zaměřen na plnění cílů týkajících se cvičného bytu, 

• financování: Náklady na cvičný byt jsou hrazeny z rozpočtu Centra Zdislava (nákup 

surovin – mouka, cukr, sůl, olej, koření, vybavení apod.). Klienti, kteří dochází do 

cvičného bytu a chtějí si zde připravit jídlo (moučník, oběd, svačinu), které si sami 

zkonzumují, donesou zálohu na nákup surovin. Ze zálohy si klienti v doprovodu 

pracovníka nakupují suroviny na připravovaný pokrm. Nákup poté společně vyúčtují, 

výdej peněz a jejich zůstatek zapíše pracovník do sešitu. V případě, že finance dochází, je 

klient pracovníkem informován. Po převzetí nové zálohy, je záloha zaúčtována do 

zůstatku a je podepsána pracovníkem i klientem v sešitě. 

 

 

Příklad:  Příjem: 

  Zůstatek: 

Podpisy:  

 

7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí 
Úkon zahrnuje pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 

klienta služby (viz. také Standard č. 8 – Návaznost poskytované sociální služby na další 

dostupné zdroje). 

Fakultativní úkony 
Fakultativní úkony jsou úkony poskytovány nad rámec zákona o sociálních službách. Jedná se 

o úkony, jejichž smyslem je zvýšit životní standard klienta nad rámec, garantovaný mu 

zákonem. Fakultativní činnosti jsou vždy za úhradu, která může být poskytovatelem 

stanovena až v plné výši nákladů na tyto služby.  
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a) Dovoz autem do a z denního stacionáře 
Úkon zahrnuje: pomoc s nástupem a výstupem klienta z vozu, manipulaci se zavazadly 

klienta, vlastní jízdu autem. Klient musí být při převozu autem připoután. 

 

b) Dovoz autem k veřejným a soukromým subjektům v Novém 

Městě na Moravě 
Úkon zahrnuje: pomoc s nástupem a výstupem klienta z vozu, manipulaci se zavazadly 

klienta, vlastní jízdu autem. Klient musí být při převozu autem připoután. Veřejnými subjekty 

se rozumí – např. úřady, školy, banky, lékaři, soukromými subjekty se rozumí pedikúra, 

kadeřník apod. 

c) Dovoz autem k veřejným a soukromým subjektům mimo 

Nové Město na Mor. 
Úkon zahrnuje: pomoc s nástupem a výstupem klienta z vozu, manipulaci se zavazadly 

klienta, vlastní jízdu autem. Klient musí být při převozu autem připoután. Veřejnými subjekty 

se rozumí – např. úřady, školy, banky, lékaři, soukromými subjekty se rozumí pedikúra, 

kadeřník apod. Dovoz autem mimo Nové Město na Moravě zahrnuje pouze okres Žďár nad 

Sázavou. 

d) Doprovod ve veřejných prostředcích, autě v Novém Městě na 

Moravě 
V rámci tohoto úkonu může klient požádat o doprovod pracovníka při dovozu autem nebo ve 

veřejných prostředcích (MHD) po Novém Městě na Moravě. Doprovod na úřady, 

k odbornému lékaři, na pedikúru, masáže apod. Před samotným úkonem se klient a pracovník 

vzájemně domluví, jak budou při doprovodu postupovat (kdo bude mluvit, kupovat jízdenku 

apod.). 

e) Doprovod ve veřejných prostředcích, autě mimo Nové Městě 

na Mor.  
V rámci tohoto úkonu může klient požádat o doprovod pracovníka při dovozu autem nebo ve 

veřejných prostředcích mimo Nové Město na Moravě, v rámci okresu Žďár nad Sázavou. 

Doprovod na úřady, k odbornému lékaři, na pedikúru, masáže apod. Úkon také zahrnuje 

doprovod ve veřejných prostředcích (autobus, vlak, MHD). 

f) Doprovod k lékaři, na úřady a k dalším soukromým a 

veřejným subjektům 
Pod tímto úkonem je zahrnut doprovod klienta pracovníkem k lékaři, na úřady... Před 

samotným úkonem se klient a pracovník vzájemně domluví, jak budou při doprovodu 

postupovat (kdo bude jednat apod.). 

g) Dohled nad podáním léků 
Úkon zahrnuje donesení lékovky nebo dávkovače léku klientovi, ve kterém je lék připraven 

pracovníkem nebo rodinným příslušníkem. Klient sám lék odebere z lékovky. V případě, že 
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klient nedokáže vzít lék z lékovky sám, pracovník mu dopomůže. Pokud má klient léky u 

sebe, vyzve pracovník klienta, aby si lék přinesl. Pracovník dohlédne, aby klient lék spolkl. 

Klient si může taktéž aplikovat léky injekčně (inzulín). Lék si donese z domu připravený a za 

dohledu pracovníka si ho v soukromí aplikuje (koupelna). Klient, zákonný zástupce či 

opatrovník vyplní žádost, ve které žádají o dohled nad podáním léků pracovníkem Centra 

Zdislava. Po aplikaci nebo požití léku klientem, zapíše odpovědný pracovník dohled nad 

podáním léků do příslušné tabulky.  

h) Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 
Základní péče o vlasy zahrnuje umytí, vysušení, učesání vlasů za použití hřebenu a fénu, 

holení vousů, a to pouze za použití pomůcek patřících klientovi. Základní péče o nehty 

zahrnuje ostříhání nehtů na rukou nástroji poskytovatele. Použité nástroje pracovník 

vydezinfikuje. V případě, že klient potřebuje ostříhat nehty na nohou a péči o kůži kolem 

nehtů, je mu nabídnuta možnost zprostředkování pedikúry.  

i) Masáž a koupel v relaxační vaně 
Koupel v masážní vaně: Den koupele je stanoven v Rozpisu masáží a koupele. Klient si s 

sebou přináší vlastní mýdlo, žínku, šampon, ručník, čisté prádlo, hygienické pomůcky, krém k 

ošetření pokožky, štětičky na čištění uší, hřeben. Při svlékání, oblékání a odkladu svršků 

využívá klient sklopné lehátko. Před hygienou těla, spustí pracovník masážní program vany. 

Klient může koupel absolvovat ve spodním prádle nebo plavkách. 

Po dobu provádění hygienického úkonu může být přítomen i další pracovník, aby byl 

nápomocen při manipulaci s klientem. Po ukončení koupele je ve vaně spuštěn dezinfekční 

program, při kterém se vana dezinfikuje. Úkon zahrnuje: koupel ve vaně, dezinfekci vany, 

výměnu hygienických pomůcek, přesuny klienta za pomoci zvedáku. 

j) Hygiena klienta v mimořádných situacích  
Pracovník dopomůže klientovi při hygieně při potřísnění stolicí, krví, či zvratky. Úkon 

zahrnuje dopomoc při svlečení potřísněného oblečení, hygienu klienta, pomoc při oblékání, 

přeprání potřísněného šatstva nebo zabalení špinavého šatstva do igelitového pytle pro odvoz 

domů. Pracovník pracuje v ochranných rukavicích. Zahrnuje i úklid znečištěných prostor a 

pomůcek. 

 

 

Dokumenty vztahující se k této metodice 

Manipulace se stravou – uloženo ve složce Vnitroorganizační směrnice 

Provozní řád – uloženo ve složce Řády 

Metodika výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností - uloženo ve složce Metodiky 
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