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Organizace zařízení 

 

Dětský rehabilitační stacionář je nezisková příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je 

Statutární město Kladno, a je zaregistrována jako zdravotnické zařízení.  

 

V čele zařízení je ředitelka :  MUDr. Marie Malá  

  

 

Organizační struktura je členěna do 3 hlavních oblastí: 

 

1. Vlastní Dětský rehabilitační stacionář, který poskytuje komplexní léčebnou, rehabilitační a 

vzdělávací péči dětem předškolního věku se zdravotním postižením. Děti jsou rozděleny podle 

svého kalendářního nebo mentálního věku do 3 oddělení a péče je poskytována denní formou. 

Celková kapacita stacionáře je 36 dětí.  

 

2. Jesle - oddělení poskytující péči dětem do 3 let věku v denním režimu jsou  určeny pro zdravé 

děti zaměstnaných matek a poskytují péči dětem ve věku od 18 měsíců do 3 let. Děti jsou podle 

svého kalendářního věku rozděleny do 2 tříd. Celková kapacita jeslí je  25 dětí. 

 

3. Zdravotní ambulance: ambulance dětské  neurologie, 

ambulance klinické psychologie, 

rehabilitační ambulance.  

       

      Zdravotní ambulance poskytují zdravotní péči nejen dětem, které docházejí na denní pobyt do 

stacionáře, ale zároveň poskytují zdravotní péči ambulantním dětským pacientům z Kladna a blízkého 

regionu. 
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Personální zajištění 

 

Celkový počet 30 zaměstnanců.   

 

19  zdravotnických pracovníků: 

•  1 lékař ( pediatr s atestací z dětské neurologie) 

•  1 nelékař vysokoškolák ( klinický psycholog ) 

 

• 12 zdravotních sester              

•  5 rehabilitačních pracovníků: 1 vysokoškolské vzdělání  (  Tělovýchovná fakulta UK, obor    

tělesná  výchova zdravotně postižených ) 

                     3  vysokoškolské vzdělání bakalářského typu obor fyzioterapie  

                                             1  vyšší odborné vzdělání obor fyzioterapie DiS 

 

3  pedagogičtí  pracovníci: 

• 1 pedagogové  s vysokoškolským vzděláním bakalářského typu 

• 2 pedagog se středoškolským pedagogickým vzděláním 

 

8  provozních pracovníků: 

• hospodářka (absolventka střední ekonomické školy) 

• kuchařka (vyučená v oboru) 

• pomocná kuchařka 

• 3 uklízečky 

• pradlena, uklízečka 

• údržbář  
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Zpráva o činnosti Dětského rehabilitačního stacionáře „Zvonek“ 

v Kladně za rok 2016 

 

 
 

      Hodnocení základní činnosti Dětského rehabilitačního stacionáře 

         V roce 2016 denním pobytem v Dětském rehabilitačním stacionáři prošlo celkem 48 dětí.  

Nejvíce 22 dětí  bylo přijato pro kombinované postižení ( děti s dětskou mozkovou obrnou nebo jiným 

neurologickým či ortopedickým onemocněním spojeným s různým stupněm mentálního či smyslového 

postižení),  12 dětí mělo závažné neurologické onemocnění ( děti s neurosvalovým onemocněním, děti 

s těžší formou epilepsie, děti s lehčí formou dětské mozkové obrny ), 5 dětí mělo závažné pediatrické 

onemocnění ( děti s vrozenou srdeční vadou, se závažným onemocněním dýchacího, močového nebo 

zažívacího systému ),  8 dětí  bylo zařazeno pro vývojové opoždění  ( děti s vývojovou dysfázií,  děti  

s poruchou autistického spektra nebo s opožděným psychomotorickým vývojem jiné etiologie ) a 

1 dítě bylo sluchově postižené.  

         Vysoký byl počet dětí se závažným stupněm hybného postižení: 10 dětí bylo zcela nechodících,  

děti špatně chodící či chodící jen s pomůckou byly 3. 

          Děti jsou přijímány k dennímu pobytu podle aktuálního počtu volných míst v průběhu celého 

roku. Zájem lékařů a rodičů o zařazování dětí do stacionáře je stále vysoký, a přestože jsme děti 

přijímali i na zkrácený pobyt, nemohli jsme uspokojit všechny zájemce. Jednalo se zejména o děti 

s poruchou autistického spektra či s jiným typem vývojového opoždění. Přednostně byly přijímány 
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děti se závažnějším stupněm zdravotního postižení, které vyžadovaly především rehabilitační péči, a 

děti s trvalým bydlištěm v Kladně. Z celkového počtu bylo 33 dětí kladenských, 15 dětí mělo trvalé 

bydliště mimo Kladno.  

Dlouhodobé lázeňské pobyty, plánovaná vyšetření na různých klinikách a ortopedické operace 

spojené s dlouhodobou nepřítomností snižují každoročně denní využití jednotlivých oddělení. V roce 

2016 využitelnost výrazně snížila i nebývale vysoká nemocnost dětí v průběhu roku. Celková 

využitelnost stacionáře  v roce 2016 byla v průměru 60 % . 

 

     I. oddělení  U krtečků 

 

V roce 2016 docházku do stacionáře ukončilo celkem 13 dětí. 3 děti pro své postižení a 

nutnost speciálních vzdělávacích potřeb nastoupily do speciální školy pro děti s kombinovanými 

vadami Korálek v Kladně a další 2 děti do stejného typu školy na Stochově. 6 dětí bylo vzhledem ke 

svému zlepšenému zdravotnímu stavu zařazeno do běžné mateřské školy v místě bydliště a 2 děti 

přerušily docházku pro špatnou adaptaci.   

Odklad školní docházky pro školní nezralost dostalo 9 dětí, které dále pokračují v denním 

pobytu ve stacionáři. Odcházející děti, jejichž zdravotní stav vyžaduje následnou zdravotní péči a další 

sledování, zůstávají  v péči  našich odborných poraden jako ambulantní  pacienti. 

 

Jeselním oddělením pro děti do 3 let věku v denním režimu, které je určeno  pro zdravé 

děti pracujících matek, v roce 2016 prošlo celkem 45 dětí.  Docházku v průběhu roku ukončilo 25 dětí, 

3 děti přerušily docházku z rodinných důvodů ( 2 pro vysokou nemocnost, 1 pro mateřskou dovolenou 

matky), ostatní děti z důvodu nástupu do mateřské školy. I když zájem rodičů o umisťování dětí této 

věkové skupiny je stále vysoký, což odpovídá současnému trendu dřívějšího ukončování rodičovské 

dovolené a brzkého nástupu matek do zaměstnání, byla kapacita jeslí pro rok 2016 na rozdíl od 

minulých let dostačující. Na dostatečné kapacitě oddělení se jistě odrazil i vyhovující počet míst pro 

3leté děti v kladenských mateřských školách.  
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Ačkoliv je nemocnost u dětí této věkové skupiny vysoká, přesto využitelnost tohoto oddělení 

byla i v letošním roce velmi dobrá, a to téměř 60 % .  

     Jeselní oddělení  

    

Třetí velmi důležitou součástí stacionáře jsou zdravotní ambulance.  

Jsou to ambulance dětské neurologie, ambulance klinického psychologa a rehabilitační 

ambulance, kterými v roce 2016 prošlo kolem 600 dětí. Tyto ambulance poskytují odbornou 

zdravotní péči nejen dětem docházejícím na denní pobyt, ale poskytují zdravotní péči také 

ambulantním dětským pacientům kladenského regionu, a to v rozmezí od novorozeneckého věku až po 

dovršení 18ti let věku.  

Zdravotní výkony v těchto ambulancích jsou na základě smluvních vztahů hrazeny zdravotními 

pojišťovnami ze zdravotního pojištění a zajišťují tak vlastní  finanční  příjem stacionáře. 

 

Neposledním úsekem naší činnosti je také poskytování odborných stáží studentům. Stáže 

jsou určeny pro studenty ze Střední a Vyšší odborné zdravotnické školy v Kladně v oboru všeobecná 

zdravotní sestra, zdravotnický asistent nebo studentům oboru sociální péče. Odborné stáže u nás 

vykonávají dále studenti ze sociálně správní školy a studenti z jiných typů škol ( např.  budoucí 

pedagogové,  psychologové či logopedi). V posledních letech naše odborné stáže nejvíce využívají 

studenti fyzioterapie při Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT. Stáže studentům poskytuje 

stacionář bezplatně.  

            

             Základem naší péče o děti je  týmová spolupráce všech pracovníků stacionáře. Děti jsou 

pravidelně vyšetřovány odborným dětským lékařem, probíhají pravidelné rehabilitační a 

kineziologické rozbory a psychologická vyšetření.  Děti jsou vedeny podle dlouhodobých 

individuálních plánů a kromě zdravotní a rehabilitační péče je dětem poskytována také péče 

logopedická a vzdělávací.  
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Základem pedagogické péče je individuální přístup. Nedílnou součástí vzdělávání je  

strukturovaná výuka  pro děti, které vyžadují speciální vzdělávací potřeby, dále nácvik znakové řeči 

pro nonverbální komunikaci nemluvících dětí. Při individuální výuce je navíc využíván  speciálně 

vybavený autistický koutek, který je součástí  každého oddělení, a samostatná výuková místnost, která 

zároveň slouží jako třída pro logopedickou péči  a ortoptický výcvik dětí se zrakovou vadou.  

Výsledky práce se hodnotí na pravidelných schůzkách na odděleních, kterých se účastní 

všichni členové týmu. Praktičtí lékaři pro děti a dorost, které mají děti ve své trvalé péči, jsou 

pravidelně informováni o výsledcích vyšetření a jsou seznamováni s dalším programem rozvoje dětí 

prostřednictvím písemných zpráv. Velký důraz klademe na komunikaci s rodiči, které získáváme pro 

vzájemnou úzkou spolupráci tak, aby byla zajištěna propojenost naší a domácí péče. 

Významnou součástí naší práce je spolupráce s celou řadou odborných pracovišť, a to jak 

zdravotnických, tak nezdravotnických. Stav a vývoj dětí v komplikovanějších případech konzultujeme 

se speciálními centry. Ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálním 

pedagogickým centrem pomáháme rodičům při výběru vhodného typu základní nebo mateřské školy 

podle tíže tělesného nebo mentálního postižení tak, aby byla umožněna co nejlepší integrace dítěte do 

dalšího kolektivu, a to i s přihlédnutím k sociální situaci rodiny.   

V  rámci vzdělávání zaměstnanců je pravidelně zařazován odborný seminář, který je tématicky 

zaměřený podle aktuální potřeby. Zaměstnanci se účastní i dalších typů školení podle své odbornosti, 

jak ke zvyšování své kvalifikace, tak i vzhledem k měnícím se zákonům a vyhláškám, které se týkají 

zajišťování provozu stacionáře. 2 naše fyzioterapeutky ukončily úspěšně v roce 2016 kurz Bobath 

koncept.  

                           Hipoterapie 

 

Doplňkem  komplexní rehabilitace dětí je hipoterapie  (léčebné jízdy na koních). Jízdy 

probíhají v tříměsíčních kurzech na jaře a na podzim. I v letošním roce jsme spolupracovali 

s občanským sdružením pro hipoterapii Caballinus se sídlem ve Svrkyni Hole. Podzimní kurzy pro 

velkou nemocnost dětí musely být v tomto roce zrušeny. Náklady na hipoterapii jsou hrazeny z velké 
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části ze sponzorských darů, aby tuto zatím stále ještě nadstandardní metodu rehabilitace mohly 

využívat i děti, pro jejichž rodiče je tato metoda jinak nedostupná. Hipoterapie se účastnilo 15 dětí. 

 

Nezbytnou součástí rehabilitace je rehabilitační plavání. Využíváme bazén  Plavecké školy 

Plaváček v Tuchlovicích. Hodiny plavání byly zajišťovány jak personálem stacionáře, tak  plaveckými 

instruktorkami pořadatele. Plavání se účastnilo 25 dětí a hodiny plavání byly hrazeny Klubem rodičů a 

přátel Dětského centra a rodiči.  

              Plaváček Tuchlovice     

 

Doplňkovou formou rehabilitace je canisterapie (rehabilitace prostřednictvím speciálně 

vycvičeného psa). Využíváme ji zejména jako velmi účinnou relaxační metodu a jako  

psychoterapeutickou pomůcku při navazování kontaktu u obtížně komunikujících, úzkostných či  

mentálně nebo smyslově postižených dětí. Přítomnost živého pejska výrazně zmírňuje jejich strach, 

snižuje jejich úzkostnost a přispívá k celkovému uvolnění. Zároveň děti stimuluje a motivuje  

k rozvoji a využívání  verbální komunikace. 

                    Canisterapie 

 

Dalšími aktivitami v rámci ucelené rehabilitace jsou ergoterapie (léčba prací) a arteterapie 

(léčba uměním), které pomáhají při nácviku a zlepšování sebeobsluhy, rozvoji jemné motoriky a  
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grafomotoriky. Výtvory našich dětí z arteterapie využíváme k výzdobě stacionáře, k naší prezentaci na 

různých výstavách a soutěžích nebo slouží jako dárky pro rodiče a sponzory.   

 Své místo v ucelené rehabilitaci má i muzikoterapie, a to jak s poslechem, tak produkcí 

vlastní živé hudby.    

Komplexní zdravotní péči doplňuje  ortoptický výcvik  ( jde o formu oční rehabilitace). 

Vysoké procento našich dětí má různé typy zrakových vad, a proto ve spolupráci s ortoptickou 

ambulancí v Kladně zajišťujeme i tuto péči. Zároveň preventivní vyšetření  pomáhají v odkrývaní 

dosud nezjištěných refrakčních zrakových vad u našich dětí.   

Také v tomto roce jsme využívali relaxační solno-jodovou jeskyni Solenka v Kladně 

zejména pro děti jeselního oddělení k posilování imunitního systému a zvyšování obranyschopnosti. 

Tuto akci  financovali  rodiče. 

    

Důležitým doplňkem a zpestřením pobytu dětí ve stacionáři jsou kulturní akce:  

1.divadelní představení:   

V lednu, dubnu a listopadu navštívily děti představení v kladenském divadle Lampion.   

V  březnu a v říjnu hrálo ve stacionáři  divadélko Nymburk, v květnu divadélko Rolnička  a 

v červnu na oslavu Dne dětí vystoupilo na zahradě divadélko Romaneto.  

2. hudební představení: 

             Hudební produkce Tria pohádek v prostorách stacionáře se uskutečnila v únoru a v říjnu. Byly 

to Hrátky s písničkou a melodie a písničky z televizních pohádek a večerníčků.   

             Velkou výhodou představení v našich prostorách je, že se představení mohou účastnit všechny 

děti ze stacionáře a z jeslí a zároveň odpadají i výdaje za dopravu.  

3.výlety: 

V květnu jely děti na výlet do Zooparku v Zájezdu u Buštěhradu, kde ve spolupráci s Klubem 

rodičů  má stacionář adoptovaného klokana Matýska. 

          Výlet Zoopark Zájezd 
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4.ostatní akce:     

V lednu děti chodily na Tříkrálovou koledu, v únoru se konal Masopust s karnevalem, koncem 

května se prohnal stacionářem rej čarodějnic a v červnu se uskutečnila sportovní olympiáda na zahradě 

stacionáře.                     

Na závěr školního roku se konaly besídky, naše tradiční setkání. Součástí těchto besídek je 

také slavnostní vyřazování našich předškoláků a ostatních odcházejících dětí. 

V  prosinci jako každoročně nechyběla mikulášská nadílka, kterou pro nás organizovala tak 

jako v minulých letech firma MERO. Před vánocemi pak všechna oddělení uspořádala vánoční 

besídky.  

Naše letní i vánoční naše besídky jsou určeny nejen pro rodiče, ale také pro naše sponzory a 

další hosty. Zvláštní představení byla věnována kladenským seniorům, kteří k nám na besídky již 

několik let pravidelně docházejí.    

 

     Mikulášská nadílka       

              

Kulturní akce byly zčásti financovány rodiči a zčásti z vlastních zdrojů stacionáře. Vzhledem 

ke zdravotním postižením naších dětí je nutno dopravu na většinu společných akcí ( plavání, 

hipoterapie, návštěvy divadel a výlety ) zajišťovat autobusem. Tyto náklady na dopravu byly hrazeny 

ze sponzorských darů.  

 

Díky sponzorskému daru od firmy Lego se nám podařilo v roce 2016 výrazně zlepšit a 

obnovit vybavení zahrady stacionáře o nové atrakce a herní prvky. 

 

Při stacionáři dlouhodobě aktivně pracuje občanské sdružení Klub rodi čů a přátel Dětského 

centra. I v roce 2016 s námi klub rodičů úzce spolupracoval a aktivně se podílel na přípravě, 

organizaci a financování celé řady akcí pro děti. 
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SCHVÁLENÝ    ROZPOČET  na rok  2016 

 

 

řádek č.   Předpokládané p říjmy  (v K č) Rozpo čet  2016 
1   Stravné d ětí a personálu 389 000   
2   Zdravotní pojiš ťovny 2 100 000   
3   Poplatek za jesle 700000   
4   Plavání, výlety, divadlo 27 000   
5   Rezervní fond 0   
6   Úrok 8 000   
7   Příspěvek na provoz 8 816 000   
8   Příjmy celkem 12 040 000 

    
    
řádek č.    Předpokládané výdaje (v K č) Rozpo čet 2016 

1   Údržba b ěžná 120 000   
2   Materiálové výdaje 544 000   
3   Spot řeba energie 800 000   
4   Služby, výdaje nev. povahy 3 234 0 00   
5   Odpisy HIM 128 000   
6   Rezervní fond 0   
7   Mzdový fond 7 174 000   
8  Záloha na dan ě 40 000 
9   Výdaje celkem  12 040 000 
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                  NÁKLADY  a VÝNOSY za rok 2016 

 

 

řádek č. Předpokládané výnosy  (v K č) Rozpo čet   Skute čné výnosy   
1 Stravné d ětí a personálu 389 000 312 823 
2 Zdravotní pojiš ťovny 2 100 000 2 119 574 
3 Poplatek za jesle 700 000 730 650 
4 Plavání, výlety, divadlo 27 000 14 131 
5 Rezervní fond 0  161 740 
6 Úrok 8 000 10 587 
7 Příspěvek na provoz 8 816 000 8 816 000 

 8 Vedlejší hospodá řská činnost 0 30 000 
9 Ostatní výnosy 0 51 312 

10 Příjmy celkem 12 040 000 12 246 817 
    
    
řádek č.  Předpokládané náklady (v K č) Rozpo čet    Skutečné náklady         

1 Údržba b ěžná 120 000  107 861 
2 Materiálové výdaje 544 000 499 566 
3 Spot řeba energie 800 000 813 848 
4 Služby, výdaje nev. povahy 3 234 000 3 205 982 
5 Odpisy HIM 128 000 129 554 
6 Rezervní fond 0 160 190 
7 Mzdový fond 7 174 000 7 174 000 
8 Záloha na dan ě  40 000 36 182 
9 Ostatní náklady   34 237 

10 Výdaje celkem  12 040 000 12 161 420 
    
 Hospodářský výsledek   85 397 

 
 
 
 
Z uvedeného srovnání nákladů a výnosů vyplývá, že Dětský rehabilitační stacionář v roce 2016 dosáhl 
kladného hospodářského výsledku ve výší   85.397,54 Kč. 
Kladného hospodářského výsledku bylo dosaženo díky vyšším výnosům, a to zvýšeným příjmem za 
pobyt dětí v jeslích, vyšším příjmem od zdravotních pojišťoven a příjmem  z vedlejší hospodářské 
činnosti.       
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  SEZNAM pravidelně se opakujících činností v roce 2016 

 

Pravidelně se opakující 
činnosti Firma Roční náklad 
      
Nákup masa  Jipa Kamenné Žehrovice s.r.o. 61 000,- 
Nákup zeleniny H+H spol.s.r.o.,Kladno 29 000,- 
Nákup potravin Bidvest Czech Republic s.r.o. 229 000,- 
Odvoz odpadu AVE s.r.o. Kladno 12 000,- 
  Rumpold - P s.r.o. Kamenné Žebrovice 15 000,- 
Doprava Exprescar Kladno-K.Kulhánková 9 500,- 
Hipoterapie Caballinus Svrkyně Hole 4 000,- 
Rehabilitační  plavání Plavecká škola- bazén Tuchlovice 5 500,- 
   

 

PŘÍJMY za rok 2016 

 

                                  Příjmy za rok 2016                                                               
Název  účtu  Výnosy 

Příjem od zdravotních pojišťoven  2 119 574 

Výnosy z prodeje služeb-kult.předst.  7 956 

Výnosy za stravování dětí  218 323 

Výnosy za stravování zaměstnanců  94 500 

Výnosy - příjem za pobyt dětí v jeslích  730 650 

Výnosy – plavání  6 175 

Přijaté úroky DRS  10 587 

Transfer Magistrátu města Kladna  8 816 000 

Dotace z rezervního fondu  161 740 

Ostatní výnosy z činnosti  51 312 

Doplňková činnost   30 000 

Celkem   12 246 817 

 

         DOPLŇKOVÁ ČINNOST za rok 2016 

   Dětský rehabilitační stacionář má živnostenské oprávnění pro doplňkovou činnost -     
   reklamní činnost a marketing. V roce 2016  tuto činnost stacionář vykonával pro firmu 
   Alpiq Generation s.r.o. Výnos z této činnosti byl 30.000 Kč.  
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VÝVOJOVÁ  TABULKA  PLN ĚNÍ  ROZPOČTU   

            2014 – 2016 

 

                                              

 2014 2015 2016 
Předpokládané výdaje (v K č)    Rozpo čet     Čerpání   rozpo čet     čerpání    rozpo čet  čerpání 
Údržba b ěžná 130 000 145 673 90 000 77 805 120 000 107 861 
Materiálové výdaje 535 000 553 571 502 000 494 889 544 000 499 566 
Spot řeba energie 790 000 830 607 775 000 798 557 800 000 813 848 
Služby, výdaje nev. Povahy 2 988300 2 903 908 3 048 306 3 099 116 3 234000 3 205 982 
Odpisy HIM 94 000 102 375 118 000 120 209 128 000 129 554 
Rezervní fond 300 000 280 300 300 000 233 886 0 160 190 
Mzdový fond 6 574 700 6 574 666 6 889 140 6 889 072 7 174 000 7 174 000 
Ostatní výdaje(v ěcné dary)   14 830   6 570    
Daň z příjmu  50 000  70 740 25 000  15170 40 000  36 182 
Jiné dan ě a poplatky  1 545  1 664  34 237 
       
Výdaje celkem  11 462 000 11 478 215 11 747 446 11 736 938 12 040 000 12 161 420 

 

 

 2014 2015 2016 
Předpokládané výnosy(v K č)    Rozpo čet     Výnosy   rozpo čet     výnosy    rozpo čet  výnosy 
Stravné d ětí a personálu 389 000 334 818 389 000 335 540 389 000 312 823 
Zdravotní pojiš ťovny 2 150 000 2 174 522 2 100 000 2 165 931 2 100 000 2 119 574 
Poplatek za jesle 660 000 729 000 684 000 734 550 700 000 730 650 
Plavání, výlety, divadlo 27 000 16 934 27 000 18 016 27 000 14 131 
Rezervní fond 300 000  280 300 300 000  233 886 0  161 740 
Úrok 8 000 9 407 8 000 8 759 8 000 10 587 
Příspěvek na provoz 7 928 000 7 928 000 8 239 446 8 239 446 8 816 000 8 816 000 
Vedlejší hospod. činnost 0 0 0 20 000 0 30 000 
Ostatní výnosy  0 15 329 0 45 824 0 51 312 
Výnosy celkem  11 462 000 11 488 310 11 747446 11 801 952 12 040 000 12 246 817 
       
Hospodá řský výsledek   10 095   65 014   85 397 
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     POHYB NA  JEDNOTLIVÝCH  FONDECH v roce 2016 

 

Fond kulturních a 
sociálních potřeb v Kč 

Převod z roku 2015 124 738,55 
Příjmy:  

Tvorba z mezd  107 762,92 

Výdaje:  

Kulturní a sportovní akce 25 110,00  

Ostatní užití ( penzijní spoření, vitamíny) 77 534,00 

Zůstatek k 31.12.2016 129 857,47 

 

 

 

 

Fond rezervní – HV v Kč 

Převod z roku 2015 970 646,74 
Příjmy:   

Převod  hosp. výsledku za rok 2015 65 014,14 

  

Výdaje:  

 0 

Zůstatek k 31.12.2016 1 035 660,88 
 

 

Fond rezervní – dary v Kč 

Převod z roku 2015 618 389,69 
Příjmy:  

Dar firmy LEGO 245 700,00 

Dar klubu rodičů  85 750,00 

Dar České spořitelny a.s. 56 000,00 

Dar Třineckých železáren a.s. 10 000,00 

Ostatní sponzorské dary 9 150,00 

Výdaje:  

Rozvoj činnosti  161 740,00 

Převod do investičního fondu 106 005,20 

Zůstatek k 31.12.2016 757 244,49 
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Fond investiční v Kč 

Převod z roku 2015 608 315,30 
Příjmy:  

Převod z rezervního fondu 106 005,20 

Odpisy 113 048,69 

Výdaje:  

Herní prvky - zahradní altán   64 000,00 

Herní prvky - mašinka s vagony 42 005,20  

Zůstatek k  31.12.2016 721 363,99 

 

 

 

 

 

Fond odměn v Kč 

Převod z roku 2015 1 396 686,00 
Příjmy:   

 0 

Výdaje:  

 0 

Zůstatek k 31.12.2016 1 396 686,00 
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ZPRÁVA O VNIT ŘNÍM KONTROLNÍM SYSTÉMU  

Zpráva o výsledcích vnitřní finanční kontroly za rok 2016 v příspěvkové organizaci  Dětský 
rehabilitační stacionář, Dánská 2344, 272 01 Kladno 2 
 
   Zařízení účtuje podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
a novelou zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech, a zákonem č. 586/1992 o daních 
z příjmu  ve znění pozdějších předpisů a  dalšími souvisejícími zákony.     
   Zařízení dostává jako příspěvková organizace dotaci  na provoz od Magistrátu města Kladna. Dále 
má stacionář své příjmy z hlavní hospodářské činnosti, což jsou finanční prostředky získané za 
poskytované zdravotní výkony od zdravotních pojišťoven, dále příjmy z poplatků za pobyt dětí 
v jeslích ( výši poplatku  stanovuje Rada města Kladna), dalšími příjmy jsou příjmy z vedlejší 
hospodářské činnosti ( reklamní činnost  a marketing) a příjmy ze sponzorských darů. S těmito 
prostředky stacionář hospodaří podle schváleného rozpočtu na příslušný rok. Zpracování účetní 
agendy formou podvojné soustavy je zajištěno smluvně vybranou externí firmou, která též dodává 
podklady pro vyplácení mezd a odvodů.   
    Uzavírání účetnictví se provádí měsíčně. K tomuto datu se tiskne účetní deník, kde účetní zápisy 
jsou uspořádány chronologicky a těmito zápisy  se prokazuje zaúčtování všech účetních případů 
v účetním období, dále se tiskne rozvaha a výkaz zisku a ztrát, což umožňuje měsíční posuzování 
čerpání prostředků v rámci hlavní činnosti.  
Pro potřeby  účetnictví je vedena pokladní kniha, která je měsíčně kontrolována ředitelkou včetně 
všech pokladních dokladů. Dále je vedena kniha došlých a odeslaných faktur. Pokladní doklady a 
faktury schvaluje ředitelka  zařízení. Zásobováním a výdajovými příkazy je pověřena daná pracovnice 
zařízení, příjmové a výdajové příkazy eviduje vrchní sestra a schvaluje ředitelka zařízení. Pracovníci, 
kteří pracují s finančními či hmotnými prostředky, mají sepsanou dohodu o hmotné odpovědnosti.   
Účetní uzávěrku vypracovává externí firma čtvrtletně a je předávána k dispozici finančnímu odboru 
Magistrátu města Kladna. 
Dokladem o provedené inventarizaci je souhrn inventurních soupisů, které jsou podepsány předsedou 
a členy inventarizační komise. Kontrolu prováděných inventarizací a jejich výsledků uskutečňuje 
ředitelka zařízení.  
   Vše je řízeno příslušnými vnitřními směrnicemi zařízení o vedení účetnictví, účetním rozvrhu, 
účetních knihách, dokladech a formách jejich vedení. Vlastní finanční kontrola probíhá podle vnitřní 
směrnice o finanční kontrole. Finanční kontrola je nedílnou součástí pracovních povinností všech 
vedoucích pracovníků organizace. Představuje nepřetržitý proces, který je obsažen v každodenní 
činnosti všech vedoucích pracovníků. Předmětem kontroly jsou veškeré finanční prostředky, se 
kterými organizace hospodaří, a to jak na straně příjmů, tak na straně výdajů a dále hospodaření 
s veškerým majetkem vlastním i svěřeným.  
 
   Finanční kontrola probíhá jako předběžná kontrola příjmů a výdajů ( schvaluje ředitelka  svým 
podpisem ), dále  průběžná ( kontrola přijatých i vystavených faktur, záloh přijímaných i vydávaných, 
příjmy a výdaje v hotovosti, vyplácení mezd v souladu s předpisy, průběžná kontrola čerpání 
rozpočtových prostředků atd.).        
   Při vnitřních kontrolách finanční agendy v roce 2016 nebyly shledány žádné závažné nesrovnalosti, 
drobné nedostatky byly ihned odstraněny.  Hospodářské operace byly prováděny účelně, hospodárně a 
vždy v souladu se zákonem. 
 
V roce 2016 naší organizací nebylo podáno oznámení o skutečnostech nasvědčujících o spáchání 
trestného činu.         
 
Vnější finanční kontrola v  roce 2016 v naší organizaci provedena nebyla.  
 

 Kladně 11.1.2017                                                        MUDr. Marie Malá 

                                  ředitelka                    
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Účetní jednotka: Dětský rehabilitační stacionář  

Sídlo: Dánská    

Identifikační číslo : 48702269 
 
 
 

Inventarizační zpráva   za rok 2016 
 
 

Hlavní inventarizační komise  
 
 
Funkce: Jméno zaměstnance: 
Předseda HIK  Vavřincová Lenka 
Člen HIK  Teryngerová Jitka 
Člen HIK  Poštová Jana 
Člen HIK  Chlumecká Anita 
Člen HIK  Cukrová Šárka 
Člen HIK  Trachtová Iva 

 
 
Hlavní inventarizační komise odpovídá za vypracování této inventarizační zprávy. 

 
 
 
Seznam inventurních soupisů a srovnání zjištěného stavu se stavem účetním 
 
 
V organizaci proběhla 1 inventura, při nichž byly vytvořeny  tyto inventurní soupisy: 
 
 
Inventurní soupis č. 1  
   
Za položky:  
 
021- Stavby  

031 - Pozemky 

022 – Samostatné movité věci a soubory věcí 
movitých 
028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

902 – Jiný drobný dlouhodobý majetek 

018  – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

901 - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

 
 



 2

 
Srovnání zjištěného stavu se stavem účetním 
 
Číslo účtu 
(SU/AU) 

Slovní označení účtu Účetní stav 
k 31.12.2016 
(Kč) 

Zjišt ěný  stav 
k 31.12.2016 
(Kč) 

Zjišt ěný 
rozdíl 
(Kč) 

Jiné 
zjištěné 
skutečnosti 
(ano/ne) 

021/ Stavby    0 Ne 
031/ Pozemky   0 Ne 
022/ DHM  2607602,30 2607602,30 0 Ne 
028/ DDHM 3114138,78 3114138,78 0 Ne 
902/ Jiný DDHM   0 Ne 
018/ DDNM 25390,10 25390,10 0 Ne 
901 Jiný DDNM   0 Ne 
Xxxxx Majetek ve výpůjčce   0 Ne 
Xxxxx Jiný majetek nacházející se 

v budovách a na pozemcích 
 Xx ks xx ks --- Ne 

      
Inventurní soupis – Závazky a pohledávky 
 
Za položky:   
 
078  - Oprávky k DDNM 

081 – Oprávky ke stavbám  

082 – Oprávky k DHM – movitým 
věcem 
088 – Oprávky k DDHM 

241 – Běžný účet 

243 – Běžný účet FKSP 

262 – Peníze na cestě 

311 – Odběratelé 

314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy 

335 – Pohledávky za zaměstnanci 

348 – Pohledávky za územními rozpočty 

377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 

381 – Náklady příštích období 

388 – Dohadné účty aktivní  

321 – Dodavatelé 

331 – Zaměstnanci 

336 – Zúčtování s institucemi SP a ZP 

342 – Jiné přímé daně 

343 – Daň z přidané hodnoty 

349 – Závazky k územním rozpočtům 

374 – Přijaté zálohy na transfery 

378 – Ostatní krátkodobé závazky 

384 – Výnosy příštích období 

389 – Dohadné účty pasivní 

111 – Pořízení materiálu 

315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti 

324 – Krátkodobé přijaté zálohy 
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Srovnání zjištěného stavu se stavem účetním 

 
 

 
Číslo účtu 
(SU/AU) 

Slovní označení účtu Účetní stav 
k 31.12.2015 
(Kč) 

Zjišt ěný  stav 
k 31.12.2015 
(Kč) 

Zjišt ěný 
rozdíl 
(Kč) 

Jiné 
zjištěné 
skutečnosti 
(ano/ne) 

078/ Oprávky k DDNM 25390,10 25390,1 0 Ne 
082/ Oprávky k DHM – 

movitým věcem 
1696655,25 1696655,25 0 Ne 

088/ Oprávky k DDHM 3114138,78 3114138,78 0 Ne 
241/  Běžný účet 4830224,65 4830224,65 0 Ne 
243/ Běžný účet FKSP 116769,21 116769,21 0 Ne 
311/ Odběratelé 0 0 0 Ne 
314/ Krátkodobé poskytnuté 

zálohy 
1037424 1037424 0 Ne 

381/ Náklady příštích období 7130,67 7130,67 0 Ne 
388/ Dohadné účty aktivní 538495 538495 0 Ne 
321/  Dodavatelé 19873 19873 0 Ne 
331/ Zaměstnanci 501654 501654 0 Ne 
336/  Zúčtování s institucemi SP 

a ZP 
283237 283237 0 Ne 

342/ Jiné přímé daně 64871 64871 0 Ne 

378/ Ostatní krátkodobé 
závazky 

33616,12 33616,12 0 Ne 

389/ Dohadné účty pasivní 988500,00 988500,00 0 Ne 
324/ Krátkodobé přijaté zálohy 473980 473980 0 Ne 
384/ Výnosy příštích období 1170,00 1170,00 0 Ne 

 

 
 

 
 
 

Rekapitulace zjištěných rozdílů 
 
 

Rozdíly v množství: Rozdíly nebyly zjištěny. 
 

Rozdíly v ocenění: Rozdíly nebyly zjištěny. 
 
Jiné zúčtovatelné rozdíly: Rozdíly nebyly zjištěny. 
 
Ostatní zjištěné rozdíly mezi evidencemi: 
Zjištěné rozdíly byly uvedeny do souladu s pomocnými evidencemi majetku do 
skončení inventur. 
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VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE KLADNO 
   31.1.2017 
   
VĚC: Žádost o ponechání a návrh na využití kladného hospodářského výsledku za rok 2016 
                                 v Dětském rehabilitačním stacionáři Kladno 
 
 
 
          Výsledkem hospodaření Dětského rehabilitačního stacionáře za rok 2016 je kladný hospodářský 
výsledek ve výši 85 397,54  Kč. 
Kladného hospodářského výsledku bylo dosaženo díky vyšším výnosům, a to zvýšeným příjmem za pobyt 
dětí v jeslích, vyšším příjmem od zdravotních pojišťoven a příjmem  z vedlejší hospodářské činnosti.       
 
Navrhuji  ponechání kladného hospodářského výsledku Dětskému rehabilitačnímu stacionáři v plné výši a  
jeho další využití následovně:  
 

1. částku 30.000,-Kč z vedlejší hospodářské činnosti  navrhuji převést do rezervního fondu stacionáře. 
Tuto částku bychom použili na nákup speciální polohovací židličky a rehabilitačního kočárku.  

 
2. zbylou částku 55 397,54 Kč navrhuji převést taktéž do rezervního fondu stacionáře. Tato částka by 

pak byla v průběhu roku 2017 použita na nutné nové vybavení jednotlivých oddělení ( koberce, nové 
dětské matrace, peřinky, polštářky, povlečení, dětské nádobí, příbory).  

 
 
Děkuji za projednání naší žádosti. 
 
 
                          MUDr. Marie Malá 
                                                                                                                ředitelka  

 Rada města Kladna 
 
náměstí Starosty Pavla 44 
272 52 Kladno  

  
 
 
 
  


