
Sociální služby Vyškov, p. o. 
Polní 252/1, 682 01 Vyškov 

Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením, Purkyňova 36 
 

 

Žádost o umístění do Denního stacionáře 
 

Žádost o umístění:  
 

 
 Žádost přijata dne: 

Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace 
Polní 252/1, 682 01 Vyškov 
 
 

 
 Umístění požaduji od: 

Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením   
 
 

 Rodné číslo: 
                                  

 Státní příslušnost: 
 

1. Žadatel 
………………………………………………………………………………………………………………… 
                       příjmení (rodné)                                                                      jméno (křestní) 
 

2. Narozen 
………………………………………………………………………………………………………………… 
                          den, měsíc, rok                                       místo                                              okres            

 
3. Bydliště   
…………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                             
 
 
Telefon: 
 
 
4. Navštěvoval(a) školu 
 
základní školu (uveďte druh školy) 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ukončení základní školní docházky v roce: ………………………………… 
 
 
V místě: ……………………………………. okres: …………………………………………………………. 
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5. Požadované sociální služby: /v den podání žádosti/ 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
b) pomoc při osobní hygieně 
c) výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti 
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
e) nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností uživatele, rozvoj 
soběstačnosti 
f) organizování a poskytování kulturní péče, zájmové a aktivizační, sociálně – terapeutické činnosti 
g) poskytování stravy (svačina, oběd) – odběr není závazný, možnost dietní úpravy 
h) fakultativní služby (perličková lázeň dle platného ceníku) 
ch) zprostředkované služby – psychologické a logopedické poradenství, ve spolupráci se PIAFA Vyškov, 
z.ú. – Ballterapie a RHB 
i) poskytování základního sociálního poradenství 
k) poskytování pomoci při uplatňování oprávněných práv, zájmů a osobních záležitostí 
l) další / jaké / 
 
 
6. Byl (a) jste zbaven (a) způsobilosti k právním úkonům? Usnesením soudu ve: 
……………………………… 
 
Ze dne ………………………………………………č.j. 
………………………………………………………………… 

 

 
7. Je držitelem průkazu ZTP/P (ano – ne) ……………………………………………………………     

               

 8. 

 Jméno Příjmení 
Adresa a telefonní 

kontakty 

Zákonný zástupce 
(opatrovník) 

   

Rodiče 
   

Adresa pro zasílání 
pošty 
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9. Prohlášení žadatele (zákonného zástupce, opatrovníka) : 
 
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v této žádosti jsem uvedl pravdivě. Jsem si vědom toho, že nepravdivé 
údaje by měly za následek případné požadování náhrady vzniklé škody, eventuálně i propuštění ze zařízení 
sociální služby. 
 
                                                                                                                 
…………………………………………………………… 
 
  Čitelný podpis žadatele (zákonného zástupce)  
 

 
10. Upozorňujeme, že do našeho zařízení nepřijímáme tyto osoby: 

 Osoby trpící významnou poruchou osobnosti, která by narušovala soužití s ostatními uživateli služby, 
osoby s potřebou specifického režimu, prostředí a programu 

 Osoby se závislostí na alkoholu, omamných látkách a hazardních hrách 
 Osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení 
 Osoby trvale upoutané na lůžko 
 Osoby pouze tělesně postižené 
 Osoby se smyslovým postižením 
 Osoby s nekompenzovanou epilepsií 
 Absolventy základních škol, kteří byli vzděláváni podle vzdělávacího programu pro základní a zvláštní 

školu 
 Osoby s prokázanou agresí vůči okolí, sobě nebo věcem 
 Osoby, které nejsou schopny podřídit se režimu zařízení 
 Osoby s nařízenou ochrannou léčbou 
 Osoby se závažným infekčním onemocněním, které by ohrožovalo ostatní uživatele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohami žádosti jsou: 
 Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů 
 Žádost o umístění do Denního stacionáře 
 Lékařská zpráva praktického lékaře 
 Vyjádření psychiatra 
 Zpráva odborného lékaře, pokud je z lékařské zprávy patrno, že je vyšetření 

k posouzení žádosti nezbytné 
 Je – li žadatel zbaven způsobilosti k právním úkonům – rozsudek soudu o zbavení 

způsobilosti a listina o ustanovení opatrovníkem 
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Vyjádření lékaře k žádosti o umístění do Sociálních služeb Vyškov, p. o. 
1. Žadatel 

_______________________________________________________________________________ 

                 Příjmení                                                                      jméno 

 

Narozen________________________________________________________________________ 

                Den, měsíc, rok                                                                                  místo 

 

Bydliště_______________________________________________________________________       
Místo                              ulice                                        číslo                                     okres 

_______________________________________________________________________________ 

Pošta                                                                                               směrovací číslo 

 

2. Anamnéza (rodinná, osobní, počet sourozenců) 

 

 

 

 

 

3. Diagnóza základní (česky) 

4. Duševní stav (např. projevy narušující kolektivní soužití) 

 

 

5. Vyjádření praktického lékaře ke zdravotnímu stavu z hlediska) ortopedického (popřípadě 
návrh na rehabilitační léčbu) 

 

 

b) neurologického 

 

c) psychiatrického 

 

 

e) výsledek šetření na bacilonosičství (pokud je indikováno) 
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 Je schopen chůze bez cizí pomoci:                                                           ANO            NE 

 

 Užívá invalidní vozík                                                                                 ANO            NE 

 

 Je schopen sám sebe obsloužit                                                                  ANO            NE 

  

Pomočuje se                                      trvale                                                ANO            NE 

                                                           občas                                                 ANO            NE 

                                                           v noci                                                ANO            NE 

 

Je schopen zácviku k jednoduché činnosti                                               ANO            NE 

 

Potřebuje zvláštní péči – jakou 
______________________________________________________________ 

 

Dietní omezení 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Vzhledem ke zdravotního stavu žadatele navrhuji jeho umístění v kolektivním zařízení SSV, 
p. o. Vyškov - Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením 

 

Dne: __________________                  

                                        

 

Podpis vyšetřujícího lékaře: _________________                                __________________________ 

                                                                                                                               Razítko lékaře 

                                                                                                    

 Upozorňujeme, že do našeho zařízení nepřijímáme tyto osoby: 

 Osoby trpící významnou poruchou osobnosti, která by narušovala soužití s ostatními uživateli služby, 
osoby s potřebou specifického režimu, prostředí a programu. 

 Osoby se závislostí na alkoholu, omamných látkách a hazardních hrách. 
 Osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení. 
 Osoby trvale upoutané na lůžko. 
 Osoby pouze tělesně postižené. 
 Osoby se smyslovým postižením. 
 Osoby s nekompenzovanou epilepsií. 
 Absolventy základních škol, kteří byli vzděláváni podle vzdělávacího programu pro základní  

a zvláštní školu. 
 Osoby s prokázanou agresí vůči okolí, sobě nebo věcem. 
 Osoby, které nejsou schopny podřídit se režimu zařízení. 
 Osoby s nařízenou ochrannou léčbou. 
 Osoby se závažným infekčním onemocněním, které by ohrožovalo ostatní uživatele. 
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VYJÁDŘENÍ PSYCHIATRA K PŘIJETÍ UŽIVATELE DO SLUŽEB 

 

DENNÍHO STACIONÁŘE PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

 

 

Jméno, příjmení uživatele: ____________________________________________________ 

 

Datum narození: ____________________________________________________________ 

 

Trvalé bydliště: _____________________________________________________________ 

 

ÚDAJE O ŽADATELI 
(VYPLNÍ LÉKAŘ) 

 

Hlavní psychiatrická diagnóza: ________________________________________________ 

 

Jiná závažná duševní porucha či onemocnění: ____________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Ochranná léčba (jaká): _______________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Datum a rok zahájení psychiatrické léčby: ______________________________________ 

 

Přehled psychiatrické hospitalizace: ____________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Riziko suicidálního jednání: ___________________________________________________ 

 

Závažné projevy agrese: ______________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Děkujeme Vám za spolupráci a vyplnění požadovaných údajů. 

 

 

Datum: ___________________ Razítko a podpis lékaře: ________________________  
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Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů 

Pravidla pro nakládání s osobními údaji uživatele jsou v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR),  
o ochraně osobních údajů s tím, že všechny osobní údaje uživatele se budou shromažďovat  
a zpracovávat pouze pro potřeby spojené se zajištěním pobytu v zařízení. Tyto údaje nebudou zpřístupněny či 
sdělovány nepovolaným fyzickým či právnickým osobám a nebudou použity k jinému než výše uvedenému 
účelu. 

Účel pracování: 

 pro přijetí do Denního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením        

Kategorie osobních údajů: 

 jméno a příjmení 
 datum narození 
 bydliště 
 rodné číslo 
 státní příslušnost 
 rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům 
 ustanovení opatrovníka 
 držitel průkazu ZTP/P 
 kontakt na blízké osoby, které mají být informovány v případě naléhavosti  

a mohou jim být poskytnuty osobní informace (mimo zdravotních) 

Kategorie citlivých údajů: 

 rozsudek soudu o zbavení způsobilosti k právním úkonům a listina o ustanovení opatrovníka, 
je-li žadatel zbaven způsobilosti k právním úkonům 

 lékařská zpráva (praktického lékaře, zpráva odborného lékaře, pokud je z lékařské zprávy 
patrno, že je vyšetření k posouzení žádosti nezbytné, psychiatra, pokud je žadatel navštěvuje) 

Kategorie příjemců (osoby, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny): 

 pověření pracovníci zařízení: ředitelka zařízení, sociální pracovnice, vrchní sestra, 
administrativní pracovnice, vedoucí úseku zařízení),  

 žadatel o umístění, 
 opatrovník, 
 kontrolní orgán zřizovatele.   

Způsob uchovávání: 

 v samostatných slohách umístěných v pracovní místnosti č. 10 v uzamčených skříních 
 po umístění žadatele se žádosti stanou součástí osobního spisu uloženého u sociální pracovnice 

(s výjimkou lékařské zprávy, ta se stane součástí zdravotnické dokumentace) 
 

Ve Vyškove dne: __________  Jméno a příjmení: ___________________ ____ 

       
Podpis: _________________________________ 

        uživatel/zákonný zástupce 


