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PROVOZNÍ ŘÁD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 
 
 
Název zařízení: 

Pečovatelská služba obce Holoubkov 
 
Registrovaná v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, 
Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odborem sociálních věcí a zdravotnictví, rozhodnutím č.j. SVZ/4753/08 ze 
dne 8.7.2008. 
 
 
Forma: 
Zařízení obce Holoubkov, IČO  00258717, sídlo 338 01  Holoubkov č.p. 48 
 
 
Kontaktní údaje na pečovatelskou službu: 
 
Pečovatelka: Alena Hájková, Holoubkov 270 
Korespondenční adresa: 338 01  Holoubkov 86 
Telefon: 774 134 188 E-mail: ouholoubkov@netro.cz 
Fax: 371 751 165 Web: http://dps.obecholoubkov.cz 
 
 
Druh poskytované sociální služby: 
v rozsahu § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
 
 
Okruh osob: 
Cílová skupina osob, kterým je služba poskytována: 

· osoby se zdravotním postižením, 
· rodiny s dítětem/dětmi, 
· senioři. 

 
 
Místo poskytování: 
Terénní služba je poskytována dle potřeb uživatelů. 
 
 
 
 
 



Způsob realizace sociální služby: 
S každým klientem, který splňuje podmínky pro poskytování pečovatelské služby, je sepsána 
individuální smlouva, která přesně specifikuje rozsah poskytovaných služeb a výši úhrady. 
Tyto služby jsou ve vymezeném čase poskytovány pečovatelkou, která vede evidenci 
prováděných úkonů. Jedenkrát měsíčně je provedeno v domácnosti klienta vyúčtování 
poskytnutých služeb a výběr jejich úhrady. 
 
 
Provozní doba pečovatelské služby: 
Po 8:00 – 12:00 hodin 
Út 8:00 – 12:00 hodin 
St 8:00 – 12:00 hodin 
Čt 8:00 – 12:00 hodin 
Pá 8:00 – 12:00 hodin 
Případně dle dohody s pečovatelkou. 
 
 
Charakteristika poskytovaných služeb a sazebník úkonů v souladu s § 6 vyhlášky MPSV 
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve 
znění pozdějších předpisů: 
 

POSKYTOVANÁ SLUŽBA VÝŠE ÚHRADY 
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
podpora a pomoc při podávání jídla a pití 100,- Kč / za hod. 
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 100,- Kč / za hod. 
pomoc při prostorové orientaci samostatného pohybu ve vnitřním prostoru 100,- Kč / za hod. 
 
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
sprchování v domácnosti klienta 100,- Kč / za hod. 
pomoc při úkonech osobní hygieny 100,- Kč / za hod. 
  
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
donáška oběda 20,- Kč 
ohřátí a podání jídla 10,- Kč 
  
Pomoc při zajištění chodu domácnosti 
běžný úklid a údržba domácnosti 100,- Kč / za hod. 
údržba domácích spotřebičů (omytí sporáku, odmrazení chladničky atd.) 100,- Kč / za hod. 
velký úklid domácnosti 100,- Kč / za hod. 
pochůzky (pošta, úřední jednání, lékárna apod.) 100,- Kč / za hod. 
běžné nákupy (taška rozměru 40 x 45 cm) 100,- Kč / za hod. 
převlečení ložního prádla 100,- Kč / za hod. 
pomoc při zvládání běžných úkonů 100,- Kč / za hod. 
velký nákup nad rámec běžného nákupu 100,- Kč za úkon 
  
Praní prádla 
praní osobního a ložního prádla v DPS včetně žehlení 50,- Kč / 1 kg prádla 
  
Úhrady fakultativních služeb 
dohled nad dospělým klientem v době od 7:00 do 15:00 hod, v prac. dny 100,- Kč / za hod. 
drobné údržbářské práce v bytě, domě (ne elektřina) 90,- Kč / za hod. 
drobné údržbářské práce okolo domu (práce na zahradě) 90,- Kč / za hod. 



kadeřnické služby v bytě klientů  
60,- Kč (muž),  120,- Kč (žena – stříhání + česání), 150-180,- Kč (trvalá nebo barvení) 

hlídání dětí 100,- Kč / za hod. 
 
 
V případě, že úkon netrvá po celou časovou jednotku, výše úhrady se poměrně krátí. 
 
 
V Holoubkově dne 1.7.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Lukáš Fišer 
 místostarosta obce 


