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Základní činnosti 

Strava  

 

 

 

 

 

Vysvětlivky: 

- FLP: finanční limit na potraviny 

- režie: provozní náklady související s přípravou stravy 

- ceny jsou uvedeny v Kč 

 Strava musí být nahlášena nejpozději do 9:00 hodin pracovního dne, který je před dnem, kdy 

má být strava poskytnuta, odhlásit stravu je možné nejdříve na následný pracovní den, pokud 

je odhlášení provedeno do 9:00 hodin 

Věk 
uživatele 

Dopolední svačina Oběd Odpolední svačina Cena Kč 
celkem FLP režie cena FLP režie cena FLP režie cena 

6-12 let 20,- 3,- 23,- 49,- 7,-  56,- 17,- 3,- 20,- 99,-  

nad 12 let 20,- 3,- 23,- 55,- 8,- 63,- 17,- 3,- 20,- 106,- 
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Úkony základních činností 

Základní činnosti 
Hodinová 

sazba v Kč 
skupinová 

Hodinová 
sazba v Kč 
individuální 

1. Pomoc při běžných úkonech péče o vlastní osobu 

 
45,-  

 
 

 a) Pomoc při svlékání či oblékání včetně speciálních pomůcek 90,-  

b) Pomoc při přesunu na lůžko či vozík 90,-  

c) Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním 
prostoru 

90,-  

d) Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 90,- 

2. Pomoc při osobní hygieně či poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu     

a) Pomoc při úkonech osobní hygieny   90,-  

b) Pomoc při použití WC   90,-  

3. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti     

a) Pracovně výchovná činnost 45, -  90,-  

b) Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních 
schopností a dovedností 

45,-  90,-  

c) Vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo 
pracovního uplatnění 

45,-  90,-  

4. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
a) Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a 

podpora při dalších aktivitách podporujících soc. začleňování osob 
45,-  90,-  

5. Sociálně terapeutické činnosti 
a) Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo 

udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících 
sociální začleňování osob 

45,-  90,-  

6. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí 
a) Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných 

zájmů 
45,-  90,-  

 Pokud poskytování úkonů základních činností netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně 

krátí podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. 

 Konkrétní úkony základních činností, které uživatel požaduje, jsou uvedeny v Plánu péče 

uživatele. Odhlášení či přihlášení (v případě nahlášené nepřítomnosti) uživatele je nutné 

provést nejpozději den předem do 10 hodin klíčovému pracovníkovi, sociálnímu pracovníkovi 

či vedoucí služby. 
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Fakultativní služby 

Doprava 

Typ vozidla Počet míst Cena s řidičem v Kč/km Cena s referentem 

v Kč/km 

Ford Tranzit 4 osoby + 1 vozík 12 Kč* 8 Kč* 

Ford Tranzit bus M2 LWB EF 410 14 osob + 1 vozík 17 Kč* xxx 

Irisbus Crossway 12 31 osob + 4 vozík 26 Kč* xxx 

* V případě přepravy více uživatelů se celková cena za dopravu rozpočítává rovnoměrně mezi 

přepravované uživatele. 

Způsob vyúčtování 

 Vyúčtování úhrady za poskytnuté služby v daném měsíci poskytovatel doručí uživateli nebo 

plátci úhrady do 15. dne následujícího měsíce. 

Způsob úhrady 

 Úhrada musí být uhrazena nejpozději do posledního dne v měsíci, v němž uživatel nebo 

plátce úhrady vyúčtování od poskytovatele obdržel. 


