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Název zpracovatele Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež ve Zbůchu 
Adresa   V Sídlišti 347,  330 22 Zbůch 
Identifika ční číslo 411 949 
Poštovní adresa Ústav sociální péče, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch 
Telefon   377 830 611 
Fax   377 830 600 
e-mail   info@uspzbuch.cz 
 
 
Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež ve Zbůchu (dále je ústav) byl zřízen  dne  
1. ledna 1991 zřizovací listinou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č.j. 531-1301-
0.12.1990 doplněnou dodatkem ze dne 19.6.2001. Navazuje na krajské zařízení se stejným 
názvem, které bylo založeno v září roku 1969. 
 
Ústav je organizační složkou státu podle § 51 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Personální údaje: 
 
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – fyzické osoby k 31.12.2011       

 
věk muži ženy celkem % 
do   20 let 0 1 1 0,9 
21 – 30 let 1 12 13 11,9 
31 – 40 let 4 26 30 27,5 
41 – 50 let 3 25 28 25,7 
51 – 60 let 6 28 34 31,2 
61 let a více  3 0 3 2,8 
celkem 17 92 109 100 
% 15,60 84,40 100  
 
 
Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – fyzické osoby k 31.12.2011 
 
vzdělání muži ženy celkem % 
základní 0 9 9 8,26 
vyučen 8 20 28 25,69 
střední odborné 2 12 14 12,84 
úplné střední odborné 2 35 37 33,94 
vyšší odborné 0 13 13 11,93 
vysokoškolské 5 3 8 7,34 
celkem 17 92 109 100 
% 15,60 84,40 100  
 
 
 
 
 
 



 3 

Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2011 
 

průměrný hrubý m ěsíční plat  19.085,- Kč 

 
 
Oproti roku 2010 poklesl v důsledku snížení rozpočtu na osobní výdaje o 1.075,-- Kč, tj.  
o 5.33%. 
Průměrná měsíční mzda v ČR byla v roce 2011 dle údajů ČSÚ 24.319,-- Kč,  
v nepodnikatelské sféře 24.287,-- Kč. 
 
Platy v ÚSP Zbůch byly tudíž o 21.42 % nižší než průměrné platy v nepodnikatelské sféře. 
V roce 2010 to bylo o 15,05% méně, tzn., že v roce 2011 následoval další pokles, a to o 
6,37%. 
  
 
Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v přepočteném počtu: 

 
 počet 
nástupy 6,913 
odchody 10,103 

 
 
Trvání pracovního poměru zaměstnanců  

 
doba trvání muži ženy celkem % 
do 5 let 8 30 38 34,86 
do 10 let 4 21 25 22,94 
do 15 let 1 23 24 22,02 
do 20 let 2 7 9 8,26 
do 25 let  1 3 4 3,67 
do 30 let 1 2 3 2,75 
do 35 let 0 3 3 2,75 
do 40 let 0 2 2 1,83 
nad 40 let 0 1 1 0,92 
celkem 17 92 109 100 
% 15,60 84,40 100  

 
 
Jazykové znalosti zaměstnanců 

 
Ústav nemá vybraná místa, pro které byl stanoven kvalifikační požadavek standardizované 
jazykové zkoušky. 
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Přehled o majetku k 31. 12. 2011 v Kč 
 

Dlouhodobý nehmotný  majetek 56.204,-- 
Dlouhodobý hmotný   majetek 138.419.367,-- 
Zásoby 1.266.707,-- 
Pohledávky 3.947.237,-- 
Finanční majetek 6.045.486,-- 

 
Veškerý majetek svěřený ústavu je využíván.  
Část budov, hřiště a tělocvičny jsou pronajímány škole, která vzdělává převážně uživatele 
ústavu. Pronajata je i prodejna u CHB v Chotěšově.  
Zácvikové dílny využívá výrobní družstvo invalidů Styl. Pracují v ní převážně uživatelé 
ústavu.  
Lékařům - specialistům je pronajímána místnost pro ordinace v ústavu.  
Prodejní automaty jsou pronajaty TJ Halma ÚSP Zbůch. 
 
Platební morálka rodičů některých našich klientů se ani v roce 2011 nezlepšila a dluh na 
ošetřovném opět narostl. U některých dlužníků je dluh prakticky nevymahatelný, je pouze 
konstatováno, že dlužník nemá žádný majetek. Platby sledujeme, upomínáme nezaplacené 
položky a včas je předáváme právnímu zástupci a exekutorovi k dalšímu řízení, ale v mnoha 
případech, jak je již konstatováno výše, dluhy zůstávají.  
 
 
 

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu v Kč 
 

 

 Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
změnách 

Výsledek od 
počátku roku  

Plnění 
% 

Souhrnné ukazatele     
Příjmy celkem 8.400.000,-- 8.400.000,-- 23.332.973,-- 277,77 
Výdaje celkem 53.467.000,-- 53.867.000,-- 53.951.275,-- 100,16 
Dílčí ukazatele     
Platy zaměstnanců a ostatní platby 
za provedenou práci 

25.889.000,-- 25.889.000,-- 25.889.000,-- 100,00 

z toho platy zaměstnanců 25.555.000,-- 25.618.000,-- 25.618.000,-- 100,0 
Povinné pojistné placené zaměst- 
navatelem 

8.803.000,-- 8.803.000,-- 8.803.000,-- 100,0 

Převod FKSP 257.000,-- 257.000,-- 256.180,-- 99,68 
Převod do rezervního fondu   -22.000,--  
Investice 0,-- 3.370.000,-- 3.161.453,-- 93,81 
 
 
Stručný komentář 
 
Převážnou část rozpočtovaných příjmů tvoří příjmy úhrad za pobytové služby, příspěvek na 
péči a fakultativní služby (dále jen poplatek uživatelů). Výše příjmu se odvíjí od smluv o 
úhradě, které se zpracovávají na základě zák. 108/2006 Sb. a vyhl. 505/2006 Sb., o sociálních 
službách v platném znění.  Také závisí na platební schopnosti rodičů. V příjmech jsou dále 
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příjmy od zdravotních pojišťoven, stravné zaměstnanců, částky za pronájem a další menší  
částky – rozpis v části o příjmech. 
 
Výdaje na platy a povinné pojistné nebyly překročeny.  
 
Povinné pojistné je čerpáno v souvislosti s prostředky na platy 
Převod prostředků do FKSP je podle rozpočtu a v závislosti na čerpaných platech. Fond je 
tvořen přesně 1 % z platů. 
Neinvestiční výdaje byly překročeny o 85.000,- Kč, a to z následujících důvodů: 
 
1. Dopisem č.j. 2011/85508-621 vrchního ředitele sekce ekonomické Mg. Bedřicha Myšičky 

ze dne 28. listopadu 2011 bylo povoleno použít prostředky rezervního fondu ve výši 
22.000,-- Kč k navýšení rozpočtu ve věcných výdajích. 

 
2. Dopisem č.j. 2011/90547-621 vrchního ředitele sekce ekonomické Mg. Bedřicha Myšičky 

ze dne 14. prosince 2011 bylo povoleno použít čerpání přijaté pojistné náhrady ve výši 
63.000,-- Kč  k navýšení rozpočtu ve věcných výdajích 

 
Investiční výdaje nebyly překročeny. 
 
      
Rozpočtová opatření byla prováděna z následujících důvodů: 
 
1. Dopisem MPSV č.j.: 2011/19604-621 ze dne 10. března 2011 byly navýšeny prostředky 

na výdaje programového financování reprodukce majetku v rámci programu 113 330 
Reprodukce majetku ústavů sociální péče MPSV: 

     113V331005104 - kopírka, systém identifikace osob - docházkový systém: 270.000,-- Kč 
     113V3325218     - přístroj pro elektroléčbu - vakuová jednotka:                   100.000,-- Kč 
     113V332005183 - zvedací a transportní zařízení (stropní):                            800.000,-- Kč 
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     6122 – Stroje, přístroje a zařízení                                                                 1.170.000,-- Kč 

 
 

2. Vnitřním rozpočtovým opatřením byl upřesněn rozpočet pro březen 2011. Celkové výdaje 
se nezměnily, závazné ukazatele zůstaly beze změny.  
Důvody:  
- navýšení položky 5173.1 - Cestovné tuzemské z důvodu úhrad  za doprovázející 

zaměstnance na rekreačně-rehabilitačním pobytu v Mariánských Lázních. V roce 2010 
toto hradila TJ Halma. 

- rozpočtování položky 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje kvůli vratkám a přeplatkům 
z roku 2010 

 
 

3. Vnitřním rozpočtovým opatřením byl upřesněn rozpočet pro duben 2011. Celkové výdaje 
se nezměnily, závazné ukazatele zůstaly beze změny. 
Důvod:  
- zrušení rozpočtování položky 5011.2 – Refundace, neboť plnění, která zde byla 

vykazována, nemají charakter refundace, jedná se o jednotlivá vyšetření lékaři z FN 
Plzeň, která mají charakter služeb. 
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4. Vnitřním rozpočtovým opatřením byl upřesněn rozpočet pro duben 2011. Celkové výdaje 
se nezměnily, závazné ukazatele zůstaly beze změny.  
Důvod:  
- rozpočtování položky 5361 – Kolky z důvodu nákupu kolků pro akreditaci. 
 

5. Vnitřním rozpočtovým opatřením byl upřesněn rozpočet pro červen 2011. Celkové výdaje 
se nezměnily, závazné ukazatele zůstaly beze změny.  
Důvody:  
- navýšení položky 5173.2 - Cestovné zahraniční z důvodu většího počtu rekreačně-

rehabilitačních pobytů v zahraničí 
- rozpočtování položky 5192 – Náhrady za pracovní úrazy 
- navýšení položky 5151 – Voda z důvodu zvýšení cen vodného a stočného 
- navýšení položky 5137 – Drobný DHM z důvodu většího počtu nákupů nutných pro 

chod ÚSP – náhrady za neopravitelnou kancelářskou a výpočetní techniku a nákup 
vybavení do zácvikových dílen 

 
6. Dopisem MPSV č.j.: 2011/49366-621 ze dne 13. července 2011 byly navýšeny prostředky 

na výdaje programového financování reprodukce majetku v rámci programu 113 330 
Reprodukce majetku ústavů sociální péče MPSV: 
položka 6121 – Budovy, haly a stavby                                                                  
113V33200 5184 - stavební úpravy v budově školy:        2.200.000,-- Kč 

 
 
7. Vnitřním rozpočtovým opatřením byl upřesněn rozpočet pro červenec 2011. Celkové 

výdaje se nezměnily, závazné ukazatele zůstaly beze změny.  
Důvod:  
- navýšení položky 5164 – Nájemné z důvodu zvýšení úhrad nájmu za kontejnery na 
odpad 
 

8. Vnitřním rozpočtovým opatřením byl upřesněn rozpočet pro srpen 2011. Celkové výdaje 
se nezměnily, závazné ukazatele zůstaly beze změny.  
Důvod:  
- Pořízení projektové dokumentace k akci 113V33200 5184 - stavební úpravy  v budově 

školy. Dříve se pro tyto účely používala položka 6126, ale ta v rozpočtové skladbě pro 
rok 2011 nebyla uvedena. V popisu podseskupení 612 je uvedeno, že sem patří i 
projektová dokumentace zpracovaná pro účely návrhu územního rozhodnutí, k žádosti 
o stavební povolení a provedení stavby. Nelze použít položku 6116 (Ostatní nákupy 
Dlouhodobého nehmotného majetku, neboť v jejím popisu je uvedeno, že se použije 
pro pořízení dokumentace před samotným zpracováním projektové dokumentace. 
Zdroj: Příloha k vyhlášce č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění 

- Toto rozpočtové opatření bylo následně zrušeno, neboť dokumentace byla v rozpise 
programového financování uvedena v položce 6121. 

 
9. Vnitřním rozpočtovým opatřením byl upřesněn rozpočet pro září 2011. Celkové výdaje se 

nezměnily, závazné ukazatele zůstaly beze změny.  
Důvod:  
- navýšení položky 5137 – Drobný DHM z důvodu většího počtu nákupů nutných pro 

chod ÚSP – nákup nového nábytku a nádobí jako výměna za poškozené a 
nepoužitelné 
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10. Vnitřním rozpočtovým opatřením byl upřesněn rozpočet pro říjen 2011. Celkové výdaje 
se nezměnily, závazné ukazatele zůstaly beze změny.  
Důvody:  
- navýšení položky 5173.1 - Cestovné tuzemské z důvodu většího počtu služebních cest 
- navýšení položky 5159 – Nákup ostatních paliv z důvodu zvýšené spotřeby nafty do 

traktůrku a sekaček 
 
11. Vnitřním rozpočtovým opatřením byl upřesněn rozpočet pro listopad 2011. Celkové 

výdaje se nezměnily, závazné ukazatele zůstaly beze změny.  
Důvody:  
- navýšení položky 5139 – Materiál a položky 5171 – Opravy a udržování z důvodu 

většího množství oprav, a to zejména na budovách 
 

12. Vnitřním rozpočtovým opatřením byl navýšen rozpočet pro listopad 2011. Celkové výdaje 
se navýšily o 22.000,-- Kč.  
Důvody:  
- navýšení položky 5171 – Opravy a udržování o prostředky z rezervního fondu 
- Toto rozpočtové opatření bylo později zrušeno, neboť se nejednalo o zvýšení rozpočtu, 

ale povolené překročení. Dopisem č.j. 2011/85508-621 vrchního ředitele sekce 
ekonomické Mg. Bedřicha Myšičky ze dne 28. listopadu 2011 bylo povoleno použít 
prostředky rezervního fondu ve výši 22 tis. Kč. k navýšení rozpočtu ve věcných 
výdajích. 

 
13. Vnitřním rozpočtovým opatřením byl navýšen rozpočet pro prosinec 2011. Celkové 

výdaje se navýšily o 400.000,-- Kč.  
Důvody:  
- navýšení položky 5171 – Opravy a udržování  
- Dopisem č.j. 2011/76181-621 vrchního ředitele sekce ekonomické Mg. Bedřicha 

Myšičky ze dne 7. prosince 2011 bylo převedeno do rozpočtu ÚSP Zbůch 400.000,-- 
Kč na výměnu části nevyhovujících oken. 

 
14. Vnitřním rozpočtovým opatřením byl upřesněn rozpis výdajových položek k 31.12.2011. 
 
Provedená rozpočtová opatření odpovídala plnění úkolů ústavu v roce 2011. 
 
V důsledku úspor energií díky instalaci termoregulačních ventilů v roce 2010 bylo možno 
provést více oprav na budovách a vybavení, nakoupit nábytek do zrekonstruované části školy 
a obměnit stávající nevyhovující majetek. Dále byl ze strany MPSV navýšen rozpočet na 
věcné výdaje o 400.000,-- Kč a povoleno přečerpání rozpočtu o částku 22.000,-- z rezervního 
fondu a o částku 63.000,-- Kč z přijaté pojistné náhrady. 
 
 
 

Příjmy a výnosy v Kč 
 
 
Příjmy od uživatelů 21.540.115,-- 
Příjmy z RRZ  69.552,-- 
Stravné 20.008,-- 
Odborné sociální poradenství 42.400,-- 
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Příjmy od ZP 348.487,-- 
Příjmy z pronájmu 874.159,-- 
Ostatní příjmy 438.252,-- 
Celkem 23.332.973,-- 

 
 
Veškeré příjmy ústavu jsou odváděny na příjmový účet státního rozpočtu.  
 
 

Výdaje v Kč 
 
Ukazatel Schválený 

rozpočet 
Rozpočet po 

změnách 
Výsledek  Rozdíl Plnění % 

Výdaje celkem 53.467.000 57.237.000 57.112.728 -124.272 99,78 
Neinvestiční výdaje  53.467.000 53.867.000 53.951.275 +84.275 100,16 
Platy a pojistné 34.692.000 34.692.000 34.692.000 0 100 
Materiálové náklady 6.000.000 6.722.607 6.722.609 2 100 
Energie 6.000.000 5.039.451 5.039.448 -3 100 
Služby 4.000.000 3.638.399 3.638.397 -2 100 
Ostatní nákupy 2.086.000 3.065.464 3.150.562 +85.098 102,78 
Ostatní 689 709,079 708,259 -820 99,88 
Program. financování 0 3.370.000 3.161.453 -208.547 93,81 
Investice 0 3.370.000 3.161.453 -208.547 93,81 
Povolené překročení    +85.000  

 
Položka „Ostatní nákupy“ zahrnuje opravy a udržování majetku, programové vybavení, 
cestovné a prostředky na reprezentaci. 
Položka „Ostatní“ zahrnuje náhrady za pracovní úrazy, příspěvek do fondu kulturních a 
sociálních potřeb, poplatky, náhrady mezd v době pracovní neschopnosti a kapesné klientům 
ústavu. 
 
Všechny výdaje, jak na platy a provozní náklady, tak i výdaje kapitálové, jsou hrazeny ze 
státního rozpočtu. Ve vztahu k rozpočtu došlo k povolenému překročení v položce Ostatní 
nákupy – opravy a udržování (o částku 22.000,-- z rezervního fondu a o částku 63.000,-- Kč 
z přijatých pojistných náhrad). 
 
 
Výdaje na výzkum se v našem ústavu nevyskytují. 
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Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce 
majetku v Kč 
 
číslo akce název rozpo čet skute čnost  rozdíl  % 

113V331005104 

kopírka, systém 
identifikace osob - 
docházkový 
systém 270.000,-- 164.692,80 -105.307,20 60,99 

113V3325218 

přístroj pro 
elektroléčbu - 
vakuová jednotka 100.000,-- 69.740,-- -30.260,-- 69,74 

113V332005183 

zvedací a 
transportní 
zařízení (stropní) 800.000,-- 782.360,-- -17.640,-- 97,79 

113V332005184 
stavební úpravy v 
budově školy 2.200.000,-- 2.144.660,39 -55.339,61 97,48 

Celkem  3.370.000,-- 3.161.453,19 208.546,81 87,62 
 

Investiční akce č. 113V331005104 – kopírka, systém identifikace osob – docházkový 
systém 
 
Proběhlo řádné výběrové řízení, zakázku získala firma Inel s nejnižší nabídkou při splnění 
požadovaných ukazatelů. 
Při realizaci akce byly dodrženy veškeré závazné termíny i finanční limity určené ve 
stanovení výdajů na jejich financování. 
 
Investiční akce č. 113V3325218 – přístroj pro elektroléčbu – vakuová jednotka 
 
Proběhlo řádné výběrové řízení, zakázku získala firma Madisson s nejnižší nabídkou při 
splnění požadovaných ukazatelů. 
Při realizaci akce byly dodrženy veškeré závazné termíny i finanční limity určené ve 
stanovení výdajů na jejich financování. 
 
Investiční akce č. 113V332005183 – stropní zvedací a transportní zařízení 
 
Proběhlo řádné výběrové řízení, zakázku získala firma Erilens s nejnižší nabídkou při splnění 
požadovaných ukazatelů. 
Při realizaci akce byly dodrženy veškeré závazné termíny i finanční limity určené ve 
stanovení výdajů na jejich financování. 
 
Investiční akce č. 113V332005184 – stavební úpravy v budově školy 
 
Proběhlo řádné výběrové řízení, zakázku na stavební práce získala firma Silba-Elstav a na 
projektovou dokumentaci a stavební dozor firma Neuprojekt s nejnižšími nabídkami při 
splnění požadovaných ukazatelů. 
Při realizaci akce byly dodrženy veškeré závazné termíny i finanční limity určené ve 
stanovení výdajů na jejich financování. 
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Při realizaci akcí byly dodrženy veškeré závazné termíny i finanční limity určené ve   
stanovení výdajů na jejich financování. 
 
Dotace a návratné finanční hotovosti není ústav oprávněn poskytovat s výjimkou půjček 
zaměstnancům z FKSP. Půjčky se poskytují pouze výjimečně k řešení těžkých životních 
situací. V roce 2011 nebyla poskytnuta žádná půjčka. 
 
Programy nebo projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie se v roce 2011 
nevyskytly. 
 
 

Výkaz zisků a ztráty v Kč 
 
NÁKLADY CELKEM                                                           54.823.413 

Náklady z činnosti                                      54.813.304 

Finanční náklady                                                         10.109 

VÝNOSY CELKEM                                                            24.515.516 

Výnosy z činnosti                                         24.512.870 

Finanční výnosy                                                          2.646 

   
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ                                                     -30.307.897 

 
 
Převody do rezervního fondu nebyly v roce 2011 žádné, naopak bylo čerpáno ve výši 
22.000,-- Kč na věcné výdaje. 
 
 
Hospodářskou činnost ústav neprovozuje, proto ani nevykazuje hospodářský výsledek. 
 
 
 

Spolupráce se zahraničím 
 
1.  muzikoterapeutický seminář v Regensburgu (SRN) 
 
2.  maškarní bál ve Wernbergu (SRN) 

Tato akce byla pořádána ve spolupráci s TJ Halma ÚSP Zbůch, která poskytla klientům 
(7) kapesné. Ústav zajistil pouze dopravu a pojištění.  

 
3. studijní cesta k problematice sociálních služeb v SRN (Wernberg, Pentling, 

Regensburg)   
Služební cesty pořádané MPSV pod číslem 246 se zúčastnil ředitel ústavu PaedDr. Petr 
Štainigl, dalším účastníkem byl Ing. Vratislav Vojnar z MPSV. 
 

4. Hry bez hranic ve Wetterenu (Belgie)   
Zúčastnilo se 16 klientů a 6 zaměstnanců jako doprovod. 
 

 



 11 

5. rekreačně – rehabilitační pobyt  v Chorvatsku  
Zúčastnilo se 6 klientů chráněného bydlení a 1 zaměstnanec jako doprovod . 
 

6. kemp vozíčkářů v Regensburgu (SRN) 
Zúčastnili se 3 klienti a 3 zaměstnanci jako doprovod. 
 

7. hudební kemp v Regensburgu (SRN) 
Zúčastnilo se 6 klientů a 3 zaměstnanci jako doprovod. 
 

8. Regensburg (SRN) - vyhodnocení hudebního kempu, koordinace společných akcí a plán 
na rok 2012;  zúčastnil se ředitel ústavu PaedDr. Petr Štainigl 
 

9. Fribourg  (Švýcarsko) seznámení se s ústavní péčí a financováním sociálních služeb, 
státní správa a síť sociálních služeb;  zúčastnil se ředitel ústavu PaedDr. Petr Štainigl 
 
 

 

Hlavní skupiny příjemců služeb 
 
K 31.12.2011 bylo v ústavu 190 uživatelů.  
 
Věk  
  4 – 6 let 3 
  7 – 12 let 16 
13 – 18 let 44 
19 – 26 let 62 
27 – 65 let 65 
CELKEM 190 
 
Domov pro osoby se zdravotním postižením 137 
Denní stacionář 20 
Chráněné bydlení  33 
 
Celkový počet klientů, kterým byly poskytnuty v roce 2011 služby zařízení, byl 204. 
 
Dále bylo poskytnuto 250 intervencí klientům služby odborného sociálního poradenství. 
 
Průměrný věk uživatelů ústavu je  25,64 let 
 
Žádost o přijetí do ústavu podalo  24 zájemců, nepřijato bylo 7 z důvodu kontraindikace,  
 
15  klientů bylo přijato k poskytování služeb: 
    - z ústavní výchovy   3 
    - z rodiny nebo domácnosti  8 
    - z dětského domova   3 
    - z jiného zařízení    1 
  
3 klienti byli přijati na krátkodobý diagnostický pobyt (z toho 2 byli později přijati). 
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2 žádosti jsou vedeny v pořadníku žadatelů, protože kapacita zařízení momentálně 
neumožňuje jejich přijetí. 
 
14 uživatelů ukončilo pobyt, a to z důvodů:  
      -  do jiného zařízení sociálních služeb  3 
      -  zpět k rodině     7  
      -  do náhradní rodinné péče   2 
      -  úmrtí      2 

                                
                            
 

 

Vyhodnocení cílů 2011 
 
V roce 2011 se ústav zaměřil na plnění metodického pokynu pro zapojení zařízení do projektu 
„Podpora transformace sociálních služeb“. Byla vypracována koncepce zařízení „Rozvojový 
plán organizace“, který rozpracoval kroky pro transformaci našeho zařízení bez nároku na 
provozní a investiční prostředky. 

• byla zahájena práce na míře podpory a pomoci jednotlivých uživatelů 
• byla zrealizována číst vzdělávacího programu pro pracovníky přímé péče a zástupce 

organizace 
• ústav v roce 2011 vytipoval 2 byty v Plzni, kam se bude moci v roce 2012 přestěhovat 

6 - 8 uživatelů, kteří jsou připraveni žít s minimální podporou v samostatném bytě. 
Těmto uživatelům byla zajištěna pracovní příležitost. 

• byly dokončeny stavební práce na rekonstrukci stávající školy. Tyto nové učebny 
budou využity pro nové kvalifikační kurzy Úpravy a opravy oděvů a Šička 
interiérového vybavení, které byly akreditovány u MŠMT ČR. 

 
Pokračuje výuka v kvalifikačních kurzech.  Byly akreditovány další kurzy 

• Výroba jednoduchých dekorativních keramických předmětů 
• Výroba dekorativních předmětů z pedigu 
• Šička interiérového vybavení 
• Provádění manipulačních prací se zbožím ve skladu 

 
V rámci aktivit mimo zařízení byly pro naše uživatele zajištěny kulturní, společenské, 
rekreační a  sportovní aktivity 

• rekreačně-rehabilitační pobyt v RRZ Sazamov 
• rekondiční pobyt v Mariánských Lázních 
• Kurz tance a společenské výchovy pro uživatele v Kulturním domě ve Stodě  
• „Mezinárodní hry bez hranic“ v Belgii, kterých se zúčastnilo 8 států střední Evropy. 
• I nadále pokračuje spolupráce s partnerským zařízením Pater Mayer Ruppert Zentrum 

Regensburg, kde pokračuje společný program „Hudba nezná hranic“ 
• pravidelné sportovní odpoledne s bowlingem 
• koncert Báry Zemanové 
• Jarní pouť 
• Talentmania  
• Faschings Ball ve Wernbergu 

 
V rámci spolupráce s TJ Halma se uskutečnili tyto akce: 
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• vodácký tábor na řece Berounce 
 
 
Další informace 
 
o ÚSP Zbůch lze získat buď přímo na MPSV ČR nebo na www.uspzbuch.cz. Číselné údaje 
lze získat z různých statistik, které ústav zpracovává, u ČSÚ. 
 
 


