
Ministerstvo zdravotnictví
Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo 
zdravotnictví. ČV 142/12 ze dne 
17.10.2011 v rámci Programu 
statistických zjišťování na rok 
2012.
Vyplněný výkaz předložte 
pracovišti státní statistické služby 
resortu zdravotnictví podle 
závazných pokynů ÚZIS ČR
Ochrana důvěrnosti údajů je 
zaručena zákonem č. 89/1995 
Sb., o státní statistické službě,ve 
znění pozdějších předpisůÚdaje 
se zjišťují pro potřebu 
Ministerstva zdravotnictví,které 
odpovídá za jejich ochranu

Roční výkaz o činnosti ZZ A (MZ) 1-01
Druh ZZ (obor): kojenecké ústavy, dětské domovy a dětská centra
Za rok 2012 IČO Zpravodajská jednotka (adresa):

PČZ ___
_

Oddělení, pracoviště, druhZZ _
A410

I. Pracovníci ve zdravotnictví

Č.ř. Lékaři Fyzioterapeuti ZPBD ze sl. 3 sestry
ze sl. 3 zdrav. 

sociální 
pracovníci

Ostatní odborní 
pracovníci

a b 1 2 3 4 5 6
Fyzické osoby (počet k 31.12.) 11                               
Přepočtené počty (úvazek k 31.12.) 12                               
Smluvní pracovníci (úvazek k 31.12.) 13                               
Průměrný roční přepočtený počet 
pracov. celkem (včetně smluvních) 14                               

II. Činnost
Důvod pobytu při přijetí a před propuštěním

Č.ř.
Celkem

zdravotní zdrav.- sociál. sociální

ze sl. 1 
pro matky/ popř. 
jiného průvodce 

dítěte
a b 1 2 3 4 5 6

Počet míst k 31.12. 21           
Počet přijatých (dětí)1) 22 0                

přijatí na souhlasu rodičů 23      
základě předběž. opatření 24      

z ř. nařízení úst. vých. 25      
22 opakov. vlastní rodiny 26      

přijetí pro osvojení 27      
selhání NRP jiné 28      

Počet propuštěných 1) 29 0                
Počet zemřelých 30      
Počet dětí k 31.12. 31 0                
Skutečná kapacita zařízení 32      
Ošetřovací dny 33      
1)nezapočítávají se děti, jejichž pobyt v ústavu byl dočasně přerušen hospitalizací, pobytem v léčebně nebo ozdravovně

III. Propuštěné děti (počet)
ze sl. 1 - délka pobytu dětí v zařízení

Z ř. 29 Č.ř. Celkem 0 - 2 měsíce 3 - 5 měsíců 6 - 11 měsíců 1 rok a více
ze sl. 1 

mezinárodní 
osvojení

a b 1 2 3 4 5 6
do péče vlastní rodiny 41 0                     

pro nezájem 42 0                          
do osvojení se souhlasem rodičů 43 0                          

NRP pro zbav. rodič. práv 44 0                          
jiné formy NRP 45 0                     

do dětského domova (MŠMT) 46 0                     
do domova pro osoby s postižením 47 0                     
jinam 48 0                     



IV. Doplňující údaje
Č. ř. Přijaté Propuštěné Zemřelé Počet dětí k 

31.12. 
a b 1 2 3 4 5 6

Počet matek / popř. 
jiných 

doprovodu 71      
průvodců dítěte před 

porodem
72      

české 73                     státní občanství dětí jiné 74                     
nad věkovou hranicí zařízení 75                     
děti se speciálními potřebami 
celkem

76                     

s postižením tělesným 77                     
s postižením 
duševním

78                     

děti z ř. s postižením 
smyslovým

79                     

76 s postižením 
kombinov.

80                     

chronicky nemocné 81                     
matek se závislostí na 
návykových látkách

82                     

romské 83                     
týrané 84                     

Razítko: Výkaz sestavil:          
Telefon:          
E-mail:          

Podpis vedoucího zpravodajské jednotky: Datum:          


