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1. Základní informace o příspěvkové organizaci
Organizace:

Domov Kytín, poskytovatel sociálních služeb

se sídlem:

Kytín 2
252 10 Mníšek pod Brdy
tel.: 311 363 901
e-mail: ddkytin@ddkytin.cz
www.ddkytin.cz

forma:

Příspěvková organizace

zřizovatel:

Středočeský kraj

registrované služby:

Domov pro seniory: 7397891
Pečovatelská služba: 8948317
Sociálně aktivizační služba: 6328364
Odlehčovací služba: 7948275

Posláním Domova Kytín je vytvoření skutečného DOMOVA pro seniory. Rozumí se tím
poskytování sociálních, zdravotních a ošetřovatelských služeb, podpory soběstačnosti seniorů a
umožňující prožití plnohodnotného, důstojného a aktivního života. Domov Kytín poskytuje
služby seniorům od 65 let, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci
jsou závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.
Domov Kytín služby plánuje individuálně, což umožňuje seniorům rozhodovat se o svém
životě. Je poskytována podpora, která zachovává a rozvíjí schopnosti a snižuje závislost na
službě. Domov Kytín podporuje vazby na rodinu, přátele a místní komunitu.
Zdravotní a ošetřovatelskou péči zajišťují kvalifikované všeobecné sestry a pečovatelky v
celoročním nepřetržitém provozu.
Ubytování poskytujeme v 37 jednolůžkových a 18 dvoulůžkových pokojích s toaletou a
sprchovým koutem, které jsou vybaveny základním nábytkem. V Domově Kytín jsou
dvoulůžkové pokoje pro klienty se zvýšenou mírou podpory v seniorské službě. 2 lůžka byla
zřízena pro Odlehčovací službu.
Stravování je zajištěno ve vlastní kuchyni 5x denně, dle potřeby je možná forma dietního
stravování.
Praní prádla je zajištěno ve vlastní prádelně, kde se perou jak lůžkoviny, tak osobní prádlo.
Úklid pokojů a všech přilehlých prostor je prováděn denně.
Více informací o Domově Kytín na webových stránkách www.ddkytin.cz
E-mail:ddkytin@ddkytin.cz
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2. Poskytované sociální služby
a. Domov pro seniory
Posláním domova pro seniory v Domově Kytín je zajistit seniorům důstojný a spokojený
život, vytvořit podmínky co nejvíce blízké běžnému životu, umožnit prožití plnohodnotného
života na základě individuálních potřeb v důsledku zhoršeného zdravotního stavu, snížené
soběstačnosti a obtížné sociální situaci.
Cíle služby
o podporování a poskytování takových služeb, které vedou k prodloužení soběstačnosti
klientů, a tím dosáhnout toho, aby tato služba byla vnímána klienty jako pozitivní
podpora,
o zajistit celodenní podporu, pomoc a péči,
o respektovat individualitu uživatele,
o zajistit kvalitní a smysluplné vzdělávání pracovníků dle jejich potřeb.
Cílová skupina
o mladší senioři (65 – 80 let)
o starší senioři (nad 80 let).
Specifikace cílové skupiny
o mladší a starší senioři, kteří se z důvodu snížené soběstačnosti ocitli v obtížné
sociální nebo zdravotní situaci;
Kapacita domova pro seniory je 73 lůžek.

b. Pečovatelská služba
Posláním pečovatelské služby Domova Kytín je poskytnutí přiměřené míry pomoci a
podpory v úkonech, které klient sám nezvládá z důvodu snížené soběstačnosti, s cílem
pomoci zachovat v maximální možné míře dosavadní způsob života, a umožnit tak prožití
plnohodnotného života ve svém domácím prostředí.
Služba je poskytována na základě individuálních potřeb klientů ve sjednaném čase.
Cíle služby
Cílem pečovatelské služby je poskytnout osobám ve znevýhodněné situaci takovou míru
podpory, aby mohli co nejdelší dobu a v maximálně možné míře žít ve svém přirozeném
domácím prostředí.
Cílová skupina
o osoby s kombinovaným postižením;
o osoby se zdravotním postižením;
o senioři.
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Specifikace cílové skupiny
o senioři a osoby, které jsou příjemci invalidního nebo starobního důchodu a žijí v obci
Kytín, Mníšek pod Brdy, Dobříš a dalších přilehlých obcí,
o osoby, které potřebují přiměřenou míru pomoci a podpory v úkonech, které sami
nezvládají z důvodu snížené soběstačnosti.

c. Sociálně aktivizační služba
Posláním sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením je
poskytovat programy a projekty s cílem uchovat duševní a fyzické síly uživatelů, co nejdéle
jim umožnit plnohodnotný život v jejich přirozeném prostředí a maximálně oddálit dobu, kdy
se stanou zcela závislými na pomoci druhých. Služba poskytovaná osobám v důchodovém
věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením.
Cíle služby
o
o
o
o
o
o
o
o

Zprostředkovat, rozvíjet a upevňovat kontakty klientů se společenským prostředím.
Nabízet sociálně terapeutické činnosti.
Vytvářet, rozvíjet dovednosti, schopnosti, vědomosti, kompetence klientů.
Pomáhat klientům při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
Umožnit klientům uplatnit svoje profesní, životní zkušenosti, vědomosti, dovednosti
ve prospěch společnosti.
Umožnit klientům aktivně se zapojit při řešení problémů regionu.
Orientovat klienty v současném světě, v moderních technologiích a napomáhat jim
využít všechny dostupné zdroje informací k uspokojení individuálních potřeb.
Udržovat a rozvíjet fyzické síly klientů se záměrem co nejdéle udržet jejich mobilitu.

Cílová skupina
Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány osobám se zdravotním postižením nebo
osobám v důchodovém věku. Služba zejména nabízí příležitost k setkávání se, k získávání
potřebných a zajímavých informací a udržování dobré kondice prostřednictvím zájmových a
vzdělávacích činností. Službou reagujeme na získané a ověřené poznatky z naší praxe s
cílovou skupinou.

d. Odlehčovací služba
Posláním odlehčovací služby Domova Kytín je zastoupit pečující osobu a poskytnout jí tak
nezbytný čas k odpočinku a regeneraci nebo si vyřídit potřebné osobní záležitosti, zkvalitnit
život rodinám pečujících osob a umožnit lidem s těžkým postižením setrvat co nejdéle ve
svém rodinném prostředí. Služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí uživatele
Cíle služby
Poskytováním odlehčovací služby chceme předejít psychickému a fyzickému vyčerpání
pečujících osob, umožnit rodinám, aby mohly zůstat co nejdéle zapojeny do péče o své
blízké a přispět k tomu, aby lidé se zdravotním postižením mohli setrvat ve své domácnosti.
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Cílem odlehčovací služby je umožnit rodinám nezbytný čas k odpočinku a regeneraci,
posílení soudržnosti rodin a předcházení izolace pečující osoby poskytováním odlehčovací
služby, zmírnění dopadů postižení uživatele, umožnění co nejdéle setrvat ve svém
přirozeném prostředí a zajištění soběstačnosti nebo podpora rozvoje soběstačnosti uživatele.
Cílová skupina
Poskytujeme odlehčovací službu dospělým lidem a seniorům, kteří mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního (mentálního, tělesného)
postižení a potřebují pomoc a podporu jiné osoby. Do cílové skupiny spadají i osoby, které
pečují o svého blízkého.

3. Přehled aktivit
a. Přehled akcí v roce 2019 pro všechny poskytované služby
04. 01. Tři králové
14. 01. Mše svatá
17. 01. Písničky z krabičky – pan Vízner
07. 02. Beseda se zastupiteli
11. 02. Vystoupení skupiny Nikl
18. 02. Mše svatá
05. 03. Vystoupení dětí ze ZUŠ Dobříš
08. 03. MDŽ
14. 03. Přednáška o Indii pana Vojtěcha Tomáška
18. 03. Mše svatá
21. 03. Živá hudba – Martin Krulich
25. 03. Společné tvoření s dětmi z MŠ Sedmikvítek
02. 04. Pečení velikonočních perníků
04. 04. Duo Ruggieri – balet
09. 04. Zdobení perníků
15. 04. Mše svatá
18. 04. Pražští Tamburaši
20. 04. Prodej výrobků na tradičním trhu
23. 04. Děti z MŠ Kytín – pomlázka
25. 04. Beseda se zastupiteli
02. 05. Májové slavnosti s opékáním prasátka – Ivan Mládek, Bedřich Gregorini s
Kytíňáčkem
13. 05. Mše svatá
23. 05. Letem světem hudbou – Pavel Šilhavý
12. 06. Beseda se zastupiteli
13. 06. Hudební vystoupení kapely Bartet – country
14. 06. Vyhlášení fotografické a literární soutěže v Lysé n. Labem
17. 06. Mše svatá
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20. 06. Živá hudba – Martin Krulich
15. 07. Mše svatá
24. 07. Svět muzikálů – Petr Kubec
03. 08. Velký letní koncert Pražského komorního orchestru pod vedením p. Vomáčky
19. 08. Mše svatá
09. 09. Mše svatá
19. 09. Skupinové bubnování – Petr Šusor
02. 10. Den otevřených dveří
03. 10. Den seniorů s opékáním prasátka – Divadlo Slunečnice a Bedřich Gregorini
s Kytíňáčkem
10. 10. Beseda se zastupiteli
17. 10. „S kyticí písní jedeme k Vám“ – soubor VIOLA
21. 10. Mše svatá
25. 10. Společné tvoření s dětmi – vyřezávání dýní
06. 11. Italsko – španělské písně a balet – Duo Ruggieri
18. 11. Mše svatá
04. 12. Oslavy 20. let od založení Domova
05. 12. Mikulášská návštěva Kytíňáčku
17. 12. Rozdávání vánočních balíčků
19. 12. Vánoční koncert Bedřich Gregorini a děti

b. Volnočasové aktivity
Trénink paměti
1) pro klienty na odd. s vyšší mírou podpory
o trénink dlouhodobé paměti
o trénink krátkodobé paměti
o práce se vzpomínkou

1x týdně cca 15 klientů

2) pro pokročilé klienty
o trénink dlouhodobé paměti
o rozvíjení myšlení
o rozvíjení interpretačních schopností
o rozvíjení slovní zásoby
o jazykově řečové schopnosti
o rozvíjení logického myšlení
o rozvíjení matematických schopností
o trénink krátkodobé paměti
o trénink pozornosti
o trénink koncentrace pozornosti a myšlení
o trénink smyslového vnímání
o rozvoj kognitivních funkcí
o práce se vzpomínkou

2x týdně cca 10 klientů
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Cvičení paměti
o Na kus řeči
o Společenské hry

1x týdně
1x měsíčně

cca 7 klientů
cca 5 klientů

6x ročně
Individuálně
1x týdně
1x týdně
1x týdně
3x týdně
2x týdně
4x týdně
2x týdně
1x týdně
1x měsíčně
1x týdně

cca 15 klientů
cca 4 klienti
cca 3 klienti
cca 10 klientů
cca 16 klientů
cca 3 klienti
cca 6 klientů
cca 10 klientů
cca 10 klientů
cca 6 klientů
cca 8 klientů
cca 10 klientů

Další aktivity
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Beseda se zastupiteli
PC kroužek
Foto kroužek
Klub milovníků vážné hudby
Hudba pro radost
Práce v dílně
Tvoříme pro potěšení
Cvičení jemné motoriky
Kondiční cvičení
Biblické čtení
Mše svatá
Canisterapie

Počet aktivních čtenářů
o klienti, kteří si v knihovně půjčují knihy
o klienti, kteří si půjčují knihy z knihovny Příbram a Mníšek

cca 10 klientů
cca 3 klienti

c. Aktivizace klientů Domova Kytín a náplň některých z volnočasových
činností
Jedním z prostředků směřujících ke zlepšení kvality života seniorů v Domově Kytín
je rozvoj jejich zbytkových schopností a náplň volného času aktivní činností. Veškerá tato
činnost je postavena na dobrovolnosti, osobních potřebách a zájmech klienta, a tedy i na
individuálním přístupu k němu. Cílem však je prostřednictvím této činnosti udržet co možná
nejdéle soběstačnost v sebeobsluze, rozvoj motoriky, posilování paměti, udržení citových
vazeb z původního domova atd.
Ač je aktivizační činnost poskytována na dobrovolnosti, nacházíme zde dvě roviny
její vlastní realizace. V prvé rovině jde o činnost řízenou, tj. organizovanou pracovníkem
domova a v druhé rovině vycházející z vlastní iniciativy klientů.
Mezi řízené činnosti řadíme práci v dílně, trénování paměti, cvičení motoriky, pečení
velikonočního a vánočního cukroví a aktivizaci klientů na oddělení s vyšší mírou podpory
Domova Kytín.
Činnosti realizované na základě iniciativy klientů jsou ve své skladbě stále pestřejší,
protože vycházejí z potřeby klienta uplatnit své zájmy a dříve nabyté dovednosti v prostředí
našeho domova. Do této skupiny činností u nás v současné době patří: péče o vlastní zvíře,
péče o kočky domova, péče o papoušky domova, práce na zahradě, pomoc v jídelně, péče o
květinovou výzdobu domova, fotografický kroužek, kroužek milovníků vážné hudby a
hudby pro radost. Dále každé první úterý v měsíci klienti pořádají schůzi Rady Domova
Kytín.
Při řízené činnosti se v dílně pravidelně schází 5 klientů u ručních prací. s dalšími je
pracováno individuálně na pokojích, protože jim to jejich zdravotní stav neumožňuje.
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Některé z výrobků jsou samostatnými pracemi klientů, u řady z nich se ale podílí na
přípravných a dokončovacích pracích pracovnice domova především proto, že klientům
brání v provedení určitého úkonu jejich zdravotní stav.
Samostatnou kapitolou je aktivizace klientů manuální činností na oddělení s vyšší
mírou podpory. Rozvíjení schopností je individuální, proto je s klienty pracováno v malých
skupinách po 4–5.
V závěru se pokoušíme v přehledu zrekapitulovat počty klientů, které výše uvedená
problematika zahrnuje. Mnoho dalších klientů je zapojeno v dalších aktivitách, které jsou
v domově realizovány.
Řízená činnost: 83-145 klientů týdně
Činnost z iniciativy klientů: 12 klientů týdně; Klub milovníků vážné hudby, Fotokroužek,
Hudba pro radost, Péče o kočky domova, Zalévání květin, Biblické čtení, Mše svatá.
V roce 2011 byla zahájena činnost fotografického kroužku, který bylo možné otevřít
díky sponzorským darům a trvá dodnes. Fotografický kroužek pracuje jednou týdně. Klienti
se učí správnému zacházení s fotoaparátem a jak správně vytvářet kompozice fotografií.
Také se učí rozpoznat dobrou fotografii a možnosti její úpravy.
Klienti se svými fotografiemi se již několik let pravidelně zúčastňují celorepublikové
soutěžní výstavy Šikovné ruce našich seniorů – pro radost a potěšení v Lysé nad Labem.
Letos, stejně jako i v předcházejících letech se umístili svou fotografií na předních příčkách
soutěže. Však poprvé se naši klienti účastnili ještě soutěže v okruhu – literární práce a
soutěžní fejeton získal první místo.
Některé z výrobků z dílny jsou samostatnými pracemi klientů, u řady z nich se ale
podílí na přípravných a dokončovacích pracích pracovnice Domova Kytín především proto,
že klientům brání v provedení určitého úkonu jejich zdravotní stav.
Zhotovené výrobky mohou klienti použít jednak pro svoji potřebu či jako pozornost
pro rodinu, převaha z nich je však prodána. Zájem o koupi mají nejen pracovníci Domova
Kytín, ale i rodinní příslušníci či přátelé a obyvatelé obce, kde jsou dvakrát ročně pořádány
trhy obcí Kytín a Středočeským krajem. Získané finanční prostředky jsou deponovány jako
sponzorský dar na účet Domova Kytín a z něj pak čerpány na koupi materiálu pro dílnu
nebo jsou využívány při pořádání zájezdů pro klienty.

4. Základní statistické údaje
Počet evid. Počet nových
žádostí klientů 2019
192

34

Čekací Klienti
doba v
ženy
měsících počet
8
58

Průměrný
věk-ženy
85,8

Klienti
muži
počet
15

Průměrný
věk-muži
80,8

Počet 80
letých a
starších
42

Počet 90
letých a
starších
16

5. Poskytovaná zdravotní péče, procedury a jiné služby
Lékaři

o praktický lékař
o psychiatr

1 x týdně
1x za měsíc
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o lékař otorhinolaryngologie

1x za 2 týdny

Ostatní
o pedikér
o kadeřnice

1x za měsíc
1x za 14 dní

Ergoterapie
o 14 stálých klientů
o dále 4-6 podle aktuálního zdravotního stavu
Rehabilitace
o bio lampa aplikace
o za hezkého počasí se chodí za pomoci personálu na kratší procházky do okolí
o bazální stimulace
o masážní křeslo
o chodící pás
o rotoped
Cvičení
o
o
o
o

cvičení
Pondělky
Středy
Pátky

3x v týdnu v tělocvičně při max. počtu 6 - 8 klientů ve skupině
lehké kondiční cvičení s pomůckami
posilovací cviky – zábavné hry s míčky
dechová cvičení z jógy

6. Personální údaje, organizační schéma
Fyzický počet zaměstnanců
47

Pracovněprávní vztah
Pracovní poměr – plný úvazek

Počet
pracovníků
45

Pracovní poměr – zkrácený úvazek

2

DPP

11 (2108,5h)

DPČ

5 (1165,5 h)

Přepočtený počet zaměstnanců
k 31.12.2019
46,98

Průměrná měsíční mzda v Kč
CELKEM

2018

2019

Vývojový ukazatel
(2019/2018*100)%

32 235,- Kč

31 608,- Kč

98,05 %
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7. Školení a kurzy v roce 2019
V roce 2019 byla splněna podmínka 24 hodin vzdělávání zdravotnických pracovníků,
pracovníků v přímé péči, klíčových pracovníků a sociálních pracovníků. Průběžně také
docházelo ke zvyšování kvalifikace personalisty, účetní a zaměstnanců kuchyně.
Školení pracovníků v přímé péči:
17. 01.2019
24. 01.2019
13. 02. 2019
28. 02. 2019
15. 03. 2019
29. 03. 2019
17. 04. 2019
13. 05. 2019
27. 05. 2019
02. 09. 2019
30. 09. 2019
04. 11. 2019

Základní krizová intervence – 1 pracovník
Etika v obrazech ve službách sociální péče – 26 pracovníků
Základní krizová intervence – 1 pracovník
Sociální služby – novinky a změny pro praxi soc. pracovníků – 1 pracovník
Vyjednávání a řešení konfliktů – 2 pracovníci
Aktivizace seniorů v praxi – 1 pracovník
Ergoterapie a její využití v praxi – 1 pracovník
Metodické setkání sociálních pracovníků PO SK – 1 pracovník
Podpora multidisciplinární práce v sociálních službách – 2 pracovníci
Demence v obrazech – 26 pracovníků
Sociální pracovník a etika práce – 2 pracovníci
Pokojná smrt – 26 pracovníků

Ostatní pracovníci Domova Kytín:
30. 01. 2019
08. 02. 2019
14. 04. 2019
25. 04. 2019
04. 06. 2019
25. 06. 2019
15. 10. 2019

Změny v zdaňování příjmů - 1 pracovník
Osvědčení dle vyhl. ČÚBP č. 50/1978Sb., o způsobilosti v elektrotechnice – 1
pracovník
Praktický postup sestavování jídelníčku pro nové vedoucí – 1 pracovník
Koučink jako metoda a stimulace zaměstnanců – 2 pracovníci
Kompetentní manažer – 2 pracovníci
školení BOZP – všichni pracovníci
školení řidičů – všichni pracovníci

Domov Kytín se dále zapojil do nabídky vzdělávacího programu Středočeského krajského
úřadu, který je poskytován bezplatně na vysoké odborné úrovni a poskytuje vzdělávání nejen
pro zdravotnický a ošetřovatelský sektor, ale postihuje široké spektrum vzdělávání a zvyšování
kvalifikace pracovníků v sociálních, a i jiných službách a pro klíčové pracovníky.

8. Hospodaření
Zpráva o hospodaření a činnosti za rok 2019 viz přílohy:
a.
b.
c.
d.

Příloha č. 1a Rozbor hospodaření
Příloha č. 1b Tvorba a použití peněžitých fondů
Příloha č. 1c Výsledek hospodaření za rok 2019
Příloha č. 1d Povinné výkaznictví

Veškerý majetek včetně vozidel je pojištěn na základě výběrového řízení prostřednictvím
zřizovatele.
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9. Provedené kontroly a revize
V roce 2019 byly provedeny tyto kontroly:
a.

vlastními zaměstnanci

kontroly prováděli tito pracovníci: ředitel, zástupkyně ředitele, sociální pracovnice,
hospodářka, vrchní sestra:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

audity zaměřené na dodržování hygieny
kontroly prováděné vedoucími pracovníky na základě Plánu kontrol
dodržování pracovní doby
pracovní náplně
přístup k uživatelům a individuální plány
volnočasové aktivity
finanční kontroly na základě vnitřního kontrolního systému
kontroly práce neschopných zaměstnanců
závady byly ihned projednány, určen termín odstranění a následně zkontrolováno
odstranění

b. jinými kontrolními orgány
1. 04. 04. 2019 – OSSZ – PRAHA – ZÁPAD
Předmětem kontroly: Povinnosti v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a
při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti (dále jen „pojistné“) stanovených zákonem č. 187/2006Sb., o
nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 582/1991 Sb., o
organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a zákonem
č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Protokol o kontrole č. 390/19/229
Závěr: Nebyly zjištěny žádné nedostatky.
2.

12. 04. 2019 v 10:00 hod – Krajské hygienické stanice.
Předmětem kontroly: Plnění povinností stanovených v § 47 a zákona 258 a příslušná
ustanovení vyhlášky 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním onemocněním ve znění
pozdějších předpisů.
Protokol o kontrole čj.: KHSSC / 15778 / 2019
Závěr: Pravidelné očkování proti pneumokokovým nákazám je prováděno v souladu
s citovanou vyhláškou. Nežádoucí reakce po očkování nezaznamenány.

3.

24. 10. 2019 v 8:50 hod – Celní úřad pro Středočeský kraj CZ610000
Předmětem kontroly: Místní šetření podle §§ 80–84 DŘ – Kontrola dodržování
podmínek povolení k nákupu ZRP uvedených do VDO č. j. 167433-5/2015-610000-11
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Protokol o kontrole čj.: 419995/2019-610000-31 Protokol o místním šetření podle § 80
až § 84 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, sepsaný podle ustanovení
§ 60 až §62 DŘ.
Závěr: Nebyly zjištěny žádné nedostatky.
4.

14. 11. 2019 v 11:15 hod – Krajské hygienické stanice
Předmětem kontroly: Plnění povinností stanovených v: Nařízení Evropského
parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin článek 4, 5. Nařízení Evropského
parlamentu a rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky
potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví
postupy týkající se bezpečnosti potravin článek 14, 18. Nařízení Evropského parlamentu
a rady (ES) č. 1169/2011 Sb., o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.
Zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů § 20, § 21, § 24, § 25. Zákona č. 110/1997Sb., o
potravinových a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů § 3,9a,10.
Vyhlášky 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 § 25,37,49,50. Vyhlášce 417/2016 Sb., o některých způsobech
označování potravin, § 7 odst. 3 – způsob poskytování informací o alergenech. Vyhlášky
č. 252/2004Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a
četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Zákona č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Protokol o kontrole čj.: KHSSC 56891/2019.
Závěr: Zjištěné drobné nedostatky, které byly okamžitě napraveny.

5. 22.11.2019 Metodická dohlídka zřizovatele SK – Provedená metodická dohlídka
poskytování sociálních služeb vedla především k vyjasnění některých položek
v poskytovaných sociálních službách Domovem Kytín.
Závěr: Výsledkem metodické dohlídky jsou opatření a nápravy, jejichž realizace přispěje
k ještě lepšímu plnění veřejného závazku ve vztahu k poskytovaným sociálním službám
Domovem Kytín.
Při kontrolách buď nebyly zjištěny závady a nedostatky nebo byly ihned projednány a
v termínu odstraněny. V roce 2019 byly provedeny všechny revize, které jsou povinné
pro provoz zařízení poskytující sociální služby.
V roce 2019 Domov Kytín splnil veřejný závazek plynoucí z popisu poskytovaných
sociálních služeb.
V Kytíně dne 12.03.2020
……………………………
Ing. Petr Kordule
ředitel Domova Kytín
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