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Statutární orgán:
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Zástupce statut.orgánu: PhDr. Jitka H o r k á – klinická psycholožka
Odborný zástupce:
primář MUDr.Milan Š p a č e k
Vrchní sestra zařízení: Vlastimila C í s a ř o v á

Souhrn informací
Dětské centrum Znojmo, PO je zvláštní dětské zdravotnické zařízení zřizované
Jihomoravským krajem jako příspěvková organizace. V lůžkové, stacionární a ambulantní
části je poskytována pediatrická, neurologická, léčebně rehabilitační, psychologická,
pedagogicko-výchovná, poradenská a sociální péče ohroženým a postiženým dětem a jejich
rodinám. Stručné informace o poskytované a nabízené komplexní péči o ohrožené a postižené
děti, organizované a realizované akce Dětského centra Znojmo,PO, sponzoři našeho zařízení
a kontakty na naše zařízení jsou na webových stránkách www.detskecentrumzn.cz .
Historie našeho zařízení
Předchůdce Dětského centra Znojmo,PO byl Kojenecký ústav ve Znojmě, který zahájil
svoji činnost koncem roku 1949 v budově na okraji města Znojma. Počátky byly velmi těžké
a složité, jak prostorově, tak v poskytované péči, zejména v péči o nezralé novorozence.
V roce 1959 OÚNZ ve Znojmě, pod který tehdy již kojenecký ústav patřil, zakoupil budovu
na ul.Mládeže 1020/10 a po kompletní rekonstrukce budovy byla v prosinci 1961 slavnostně
předána a v lednu 1962 byl zahájen provoz . V roce 1966 se kojenecký ústav rozšířil o dětský
domov a postupně získal celkovou kapacitu 115 lůžek. V 70 letech se započalo s rehabilitací
kojenců a postižených dětí. Péče o postižené děti v okrese Znojmo postupně přecházela na
Dětský domov s kojeneckým ústavem a v roce 1983 byl zde zřízen rehabilitační stacionář pro
postižené děti. Po převedení úseku patologických novorozenců v listopadu 1988 do nově
vybudovaného oddělení v nemocnici ve Znojmě, byly hledány nové možnosti využití
uvolněných prostor. Z popudu profesora MUDr.Dunovského bylo rozhodnuto přebudovat a
vytvořit zde první centrum komplexní péče o ohrožené a postižené děti pod názvem Dětské
centrum Znojmo. Provoz tohoto centra byl zahájen 14.6.1990, stále jako součást OÚNZ ve
Znojmě. Od 1.1.1992 je Dětské centrum Znojmo samostatným právním subjektem jako
zvláštní dětské zdravotnické zařízení s kapacitou 90 míst. Od roku 1994 je jeho součástí
dětský rehabilitační stacionář se speciální mateřskou školkou s kapacitou 45 míst, se
zaměřením především na rehabilitaci očních vad , který se nachází v budově města Znojma na
ul.Sv.Čecha 15. Od 1.1.2003 jsme se stali nestátním zdravotnickým zařízením zřizovaným
Jihomoravským krajem.
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Organizační členění zařízení
Budova na ul.Mládeže:
oddělení kojenecké a batolat
oddělení dětský domov
denní a týdenní rehabilitační stacionáře
oddělení dětí s matkami
denní dětský a rehabilitační stacionář
oddělení speciální mateřské školky
dětský rehabilitační stacionář s přípravným stupněm pomocné školy
denní dětský stacionář s individuální péči
rehabilitační oddělení
odborná pediatrická ambulance
odborná neurologická ambulance s vyšetřením EEG
odborná psychologická ambulance
sociální poradna
Budova na ul.Sv.Čecha
denní dětský a rehabilitační stacionář
oddělení speciální mateřské školky
Personální vybavení
Struktura a počty zaměstnanců:
lékaři-pediatrie,neurologie,rehabilitace
klinická psycholožka
střední zdravotnický personál
fyzioterapeutky
nižší zdravotnický personál
technickohospodářští pracovníci
provozní pracovníci
celkem

3
1
33
4
4
4
19
68

Hlavní činnost za rok 2003
V Dětském centru Znojmo,PO byla v roce 2003 zajišťována komplexní péče o
ohrožené a postižené děti na velmi dobré úrovni a byla zkvalitňována s využitím všech
nových a dostupných poznatků a metod.

- 3 Celkové využití kapacity našeho zařízení v roce 2003 činilo 96,8 %. Takto vysoké
využití kapacity našeho zařízení kladlo vysoké nároky na veškerý personál DC Znojmo,PO,
především pak na zdravotní sestry a fyzioterapeutky. Celkový počet nově přijatých dětí do
DC Znojmo,PO v roce 2003 činil 118 dětí, z toho z důvodu zdravotní indikace 79 dětí,
sociálně-zdravotní indikace 23 dětí a sociální indikace 16 dětí. Z přijatých dětí bylo 92
postižených, 9 novorozenců a 4 cizí státní příslušníci. V rámci náhradní rodinné péče byly
v roce 2003, po projednání v krajském poradním sboru JMK, předány do adopce 4 děti, do
pěstounské péče 4 děti a 2 děti byly předány do péče sociálního ústavu pro děti.
Rehabilitační oddělení poskytlo v roce 2003 celkem 9 546 rehabilitačních výkonů
dětským pacientům a 2 176 rehabilitačních výkonů dětem s očními vadami. V odborné
pediatrické ambulanci bylo vyšetřeno 667 dětí a v neurologické ambulanci spolu s EEG
vyšetřením 468 dětských pacientů. Psychologické vyšetření klinickým psychologem
absolvovalo 219 dětí s rodiči. Na oddělení matek s dětmi, které zároveň pracuje jako krizové
centrum pro matku a dítě, bylo přijato 34 matek s dětmi a to jak ze sociálních důvodů, tak
především k rehabilitačním pobytům pro zajištění správné rehabilitace dětí s využitím
senzomotorické místnosti s aplikací nejnovějších poznatků z dětské psychologie, zajišťovaný
psychoterapeutkou pod vedením klinické psycholožky.
V roce 2003 pokračoval program léčebné hipoterapie ve spolupráci s hipoturistickou
stáji v Hnánicích Pod vedení zkušených a vyškolených fyzioterapeutek využívaly hipoterapii
jak děti z rehabilitačních stacionářů, tak postižené děti s denního stacionáře s přípravným
stupněm a individuální péče. Hipoterapie se především používá u dětí postižených DMO jako
doplňková rehabilitační léčba, která příznivě ovlivňuje jejich spasticitu a jízda na koni
přispívá k celkovému zlepšení držení těla dítěte s velmi vhodným efektem u skolioz.
Naše ohrožené děti byly na ozdravném a poznávacím pobytu na horách v Beskydech
na Soláni a celý tento pobyt jim financovala nadace Terezy Maxové.
V DC Znojmo,PO byly v roce 2003 vytvořeny velmi dobré předpoklady a podmínky
k úspěšnému poskytování komplexní péče o ohrožené a postižené děti v rámci
Jihomoravského kraje.
Hospodářská činnost za rok 2003
Základní ekonomické údaje:
Údaje z rozvahy k 31.12.2003
Aktiva celkem
z toho- stálá aktiva
zásoby
pohledávky
finanční majetek
ostatní aktiva
Pasiva celkem
z toho – majetkové fondy
finanční a peněžní fondy
výsledek hospodaření
závazky

řádek rozvahy
125
1
51
75
89
124
202
131
138
158
159

Celkové náklady DC Znojmo,PO v roce 2003 činily 19 746 tis. Kč.

tis. Kč
7 115,48
5 167 ,45
43,12
408,70
1 479,68
16,53
7 115,48
5 225,07
310,16
1,25
1 579,00

- 4 V rámci investiční činnosti byly realizovány stavební úpravy na oddělení rehabilitace ve výši
394 tis.Kč, stavební úpravy dětské a mléčné kuchyně ve výši 241 tis.Kč a nákup a instalace
vířivého rehabilitačního bazénu ve výši 361 tis.Kč na vodoléčebné procedury pro naše
ohrožené a postižené děti, případně i s matkami.
Tuzemská a zahraniční spolupráce
Lékaři pediatři a klinická psycholožka jsou členy Společnosti sociální pediatrie ČLS
JEP a pravidelně se zúčastňují pořádaných seminářů, kurzů a kongresů.
Při DC Znojmo,PO velmi aktivně pracuje Klub rodičů a přátel s postiženými dětmi
PHAROS pod vedením lékařky DC Znojmo. zajistil společnou velikonoční besídku naších
dětí s dětským pěveckým a tanečním souborem Dyjavánek ze Znojma a mikulášskou a
vánoční besídku ve spolupráci s žákyněmi zdravotnické školy. Klub rovněž realizoval
ozdravný pobyt spojený s hipoterapii na ranči v Tavíkovicích.
Velmi dobrou spolupráci máme také s nadaci Terezy Maxové, která financovala
ozdravný a poznávací pobyt naších ohrožených a opuštěných dětí na horách.
Dlouholetou spolupráci
realizujeme s holandskými přáteli v družebním městě
Harderwijku, kde také v roce 2003 absolvovali postižené děti s rodiči z Klubu PHAROS
ozdravný rehabilitační pobyt ve speciálním rehabilitačním zařízení Colombinehause
v Harderwijku v Holandsku se zdravotním doprovodem pracovníků DC Znojmo,PO.
Také již dlouhodobou spolupráci máme s ústavem sociální péče Caritasheim Retz
v Rakousku, ať již při výměně zkušeností nebo různých společných sponzorských akcích.

