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Souhrn  informací 
 
 Dětské centrum Znojmo, p.o. 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, p.o.,  sponzoři našeho zařízení a kontakty na naše zařízení jsou na 
webových stránkách  www.detskecentrumzn.cz . 
 
Historie  našeho zařízení 
 
 Předchůdce Dětského centra Znojmo, p.o. 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 rekonstrukci budovy byla tato 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. 
 
 
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 rehabilitační třídou 
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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 s očními vadami 
oddělení speciální mateřské školky 
 
Personální vybavení 
 

Struktura zaměstnanců Počet 

lékaři-pediatrie,neurologie,rehabilitace  4 
klinická psycholožka  1 
střední zdravotnický personál  31 
fyzioterapeutky  5 
nižší zdravotnický personál  2 
sociální pracovnice  1 
technickohospodářští pracovníci  5 
provozní pracovníci  20 

celkem  69 
 
 
Hlavní činnost za rok 2010 
 
 V Dětském centru Znojmo,p.o. byla v roce 2010 zajišťována komplexní péče o ohrožené a 
postižené děti na velmi dobré úrovni a byla zkvalitňována s využitím všech nových a dostupných 
poznatků a metod. 
 Celkové využití kapacity našeho zařízení v roce 2010 činilo 86,23 %. Takto vysoké využití 
kapacity našeho zařízení kladlo vysoké nároky na veškerý personál DC Znojmo,p.o., především pak na 
zdravotní sestry a fyzioterapeutky. Celkový počet nově přijatých dětí do DC Znojmo,p.o. v roce 2010 
činil 136 dětí, z toho z důvodu zdravotní indikace 47 dětí, sociálně-zdravotní indikace 65 dětí a sociální 
indikace 24 dětí.  V rámci náhradní rodinné péče byly v roce 2010, po projednání v krajském poradním 
sboru JMK, předáno 2 dětí do osvojení,  do pěstounské péče 2 děti a 14 děti byly předány do péče 
sociálního ústavu pro děti nebo dětského domova. 
 Rehabilitační oddělení poskytlo v roce 2010 celkem 9 170 rehabilitačních výkonů dětským 
pacientům a z toho 1 571 rehabilitačních výkonů dětem s očními vadami. V odborné neurologické 
ambulanci bylo vyšetřeno 673 dětí a  EEG vyšetření bylo provedeno u  314 dětských pacientů. 
Psychologické vyšetření klinickým psychologem absolvovalo 221 dětí s rodiči. Na oddělení matek 
s dětmi, které zároveň pracuje jako krizové centrum pro matku a dítě, bylo přijato 35 matek s dětmi a 
to jak ze sociálních důvodů, tak především k rehabilitačním pobytům pro zajištění správné rehabilitace 
dětí. Prohloubilo se  využití senzomotorické místnosti s aplikací nejnovějších poznatků z dětské 
psychologie, které zajišťovala psychoterapeutka pod vedením klinické psycholožky. 
 V roce 2010 pokračoval program léčebné hipoterapie ve spolupráci s hipoturistickou stáji na 
ranči Sokolnické chaty ve Znojmě-Nesachlabech. Pod vedení zkušených a vyškolených fyzioterapeutek 
využívaly hipoterapii jak děti z rehabilitačních stacionářů a děti na rehabilitačních pobytech s matkou, 
tak postižené děti s denního stacionáře s rehabilitační péčí a děti z MŠ, ZŠ a Pr.Š Znojmo,Horní Česká 
15. 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. 
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 Součástí výroční zprávy Dětského centra Znojmo,p.o. je i zpráva o činnosti zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc v roce 2010. 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc( ZPDVOP) vykonává svoji činnost od 3.10.2005 na 
základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí vydaného odborem sociálních věcí Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje. ZPDVOP poskytuje ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv 
péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy. V rámci ZPDVOP řešíme náhle 
vzniklou sociální situaci i u nezletilé matky společně s dítětem, kteří se ocitli v prostředí a situaci, kdy 
jsou vážným způsobem ohroženy jejich základní práva, nebo jde-li o dítě tělesně nebo duševně 
týrané. ZPDVOP disponovalo  celkem 10 místy pro ohrožené a postižené děti vyžadující okamžitou 
pomoc. 
V souladu s platnou právní úpravou je vydán vnitřní řád ZPDVOP, vedeme evidenci a spisovou 
dokumentaci dětí přijatých do ZPDVOP. Prostřednictvím odborně způsobilých pracovníků poskytujeme 
dětem odbornou zdravotní,výchovnou,sociální péči, poradenství dítěti a rodičům, vytváříme podmínky 
pro zájmovou činnost a zajišťujeme plné přímé zabezpečení dítěte v nepřetržitém provozu ZPDVOP. 
Bezprostředně spolupracujeme s orgány sociálně-právní ochrany dětí v obci s rozšířenou působností, 
se soudy a jinými státními orgány. 
V roce 2010 jsme do ZPDVOP přijali celkem 24 dětí, z toho 6 děti na žádost obce s rozšířenou 
působností, 8 dětí na základě rozhodnutí soudu, 10 děti na žádost zákonného  
zástupce. Z celkového počtu přijatých dětí byly 3 děti vráceny do péče rodičů, 6 dětí bylo svěřeno do 
péče rodinného příslušníka, 7 dětí bylo přemístěno do Dětského domova nebo do Diagnostického 
ústavu, 3 děti zůstaly umístěny v režimu ZPDVOP DC Znojmo,p.o. a 5 dětí ukončilo pobyt v ZPDVOP 
z důvodu nabytí právní moci výchovného opatření nebo na základě předběžného opatření, ale zůstaly i 
nadále v DC Znojmo,p.o.. 
Na základě naší podané žádosti o státní příspěvek pro ZPDVOP na odbor sociálních věcí Krajské úřadu 
Jihomoravského kraje,  nám byl tento příspěvek v roce 2010 přiznán ve výši  982.904,- Kč.   
 
      V DC Znojmo,p.o. byly v roce 2010 vytvořeny velmi dobré předpoklady a podmínky k úspěšnému 
poskytování komplexní péče o ohrožené a postižené děti v rámci Jihomoravského kraje. 
 
Hospodářská činnost za rok 2010 
 
       Základní ekonomické údaje: 
 

Údaje z rozvahy k 31.12.2010         Řádek rozvahy tis.Kč 
Aktiva    celkem   12 727,91 
z toho Dlouhodobý nehmotný majetek A.I. 6,87 
  Dlouhodobý hmotný majetek A.II. 8 741,28 
  Zásoby B.I. 31,24 
                    Krátkodobé pohledávky  B.II. 469,16 
                    Krátkodobý finanční majetek  B.IV. 3.479,36 
Pasiva celkem   12 727,91 
z toho  Jmění účetní jednotky a upravující položky  C.I. 8 805,78 
  Fondy účetní jednotky C.II. 1 615,64 
  Výsledek hospodaření  C.III. 10,19 
  Krátkodobé závazky  D.IV. 2 296,30 
 
       Celkové náklady DC Znojmo, p.o. v roce 2010 činily 28 388 tis. Kč. 
 
       V rámci investiční činnosti byla v roce 2010 proinvestováno v objemu  3 016 840 ,- Kč. Počátkem 
roku  2010 bylo rozhodnuto o dotaci financovanou přes SFŽP na předloženou akci „Zateplení budovy 
Dětského centra Znojmo, p.o., včetně výměny oken a dveří“, která je 1. částí dlouhodobého 
investičního záměru  Snížení energetické náročnosti objektu Dětské centrum Znojmo.  
Byla dopracována realizační dokumentace akce a zorganizováno výběrové řízení na dodavatele stavby. 
Dne 4.10.2010 byla zahájena vlastní realizace. Práce na akci byly kvůli povětrnostním vlivům začátkem 
prosince přerušeny. Bylo realizováno pouze zateplení vnějšího pláště a výměna oken a části dveřních 
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otvorů. Další pokračování prací by nezaručovalo dodržení požadované kvality prováděných prací. 
Dokončení akce bylo posunuto na konec měsíce května 2011. Na zateplení bylo v roce 2010 využito   
2 910 040,-Kč. Zafinancováno bylo z SFŽP 2 137 284,-, zbytek byl čerpán z rozpočtu zřizovatele. 
       V průběhu roku pokračovaly projektové práce na další etapy řešení snižování energetické 
náročnosti budovy Dětského centra Znojmo a zajištění maximální energetické soběstačnosti ( výměna 
zdroje tepla  a TÚV,  regulace rozvodů tepla a střešní fotovoltaická elektrárna ).  
 
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. Pracovníci DC Znojmo, p.o. se 
v roce 2010 aktivně zúčastnili Celostátního setkání pracovníků DD,DC,KÚ v Plzni, kongresu 
v Luhačovicích, konference k Vojtově metodě v Brně a Českého pediatrického kongresu v Olomouci, 
dále Klinicko-psychologických dní na téma Psychodiagnostika batolecího věku, další na téma 
Psychologické problémy MRP- výběr dětí do spec. MŠ ve spolupráci s PPP a SPC. 
       Všichni odborní pracovníci DC Znojmo, p.o. se pravidelně vzdělávají a prohlubují si kvalifikaci 
v různých odborných kurzech a na  specializovaných seminářích. 
 
       V roce 2010 jsme pokračovali ve spolupráci s MŠ, ZŠ a Pr.Š Znojmo při poskytování léčebně 
rehabilitační péče pro postižené děti této školy, v nově zřízených rehabilitačních prostorách ve škole. 
Aby postižené děti nemusely být složitě převáženy na rehabilitační oddělení našeho zařízení zajišťovali 
jsme potřebnou dobu poskytování odborné léčebné rehabilitační péče 3 fyzioterapeutkami DC Znojmo, 
p.o. pro tyto školní postižené děti rehabilitačních prostorách školy. 
 
       Při DC Znojmo, p.o. velmi aktivně pracuje Klub rodičů a přátel s postiženými dětmi PHAROS za 
spolupráce pracovníků DC Znojmo, p.o.. Zajišťuje  velikonoční a vánoční besídky rodičů s postiženými 
dětmi z klubu PHAROS a mikulášskou  besídku ve spolupráci s žákyněmi zdravotnické a pedagogické 
školy. Klub rovněž organizuje víkendové ozdravné rehabilitační pobyty. 
       Máme také velmi dobré zkušenosti se  spoluprací  s  nadací České spořitelny a S MORAVA 
Leasing, a.s.. 
       Ředitel Dětského centra v roce opět navázal kontakt a spolupráci s pracovníky dolnorakouské 
Charity, konkrétně Charitního domu v Retzu, kde se účastnil akcí pořádaných Charitou a při té 
příležitosti prezentoval práci Dětského centra ve Znojmě. Skupina pracovníků rakouské Charity 
navštívila Dětské centrum ve Znojmě a seznámila se s možnostmi, které naše zařízení poskytuje svým 
klientům a jejich rodinám. Tato spolupráce bude pokračovat i v roce 2011. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 MUDr. Milan  Š p a č e k 
                                                                            ředitel Dětského centra Znojmo, 
                                                                                  příspěvkové organizace 
 


