
 

Základní úkony služby  
Úkony pečovatelské služby jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. v platném znění a prováděcí 
vyhlášky 505/2006Sb. v platném znění  
 

Kód 
úkonu 

Název úkonu 

      a)          Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

1,1 Pomoc a podpora při podání jídla a pití 

1,2 Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 
1.2.A) pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek  
1.2.B) pomoc při bandážování dolních a horních končetin  
1.2.C) pomoc při obouvání a nazouvání 

             1.2.D)celková úprava vzhledu 

1,3 Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu v bytu 
- Orientace v čase: 
- Orientace v osobách 
- pomoc při  prostorové orientaci, samostatném pohybu v bytě 

1,4 Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 
  
   b)           Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní   
                 hygienu: 
2,1  Pomoc při úkonech osobní hygieny 

         2.1A)   Pomoc při úkonech osobní hygieny 
  - pomoc při osobní hygieně 
  - použití WC 
  - použití toaletního křesla 
  - vypuštění sběrného sáčku na moč 
  - výměna dámských hygienických pomůcek 

      2.1B)  Ošetření uživatele při inkontinenci 
      2.1C)  Holení tváře 
     2.1E)  Péče  o kůži 
     2.1F)  Vysmrkání se a použití kapesníku 
     2.1G)  Použití intimspreje 
     2.1H)  Nasazení a čištění brýlí 

2.1I)   Čištění uší 
2.1J)  Nasazení naslouchadla 

2,2  Pomoc při základní péči o vlasy 
              2.2 A)  Umytí vlasů 
             2.2 B)  Základní ostříhání vlasů 

2,3  Pomoc při základní péči o nehty  
2,4  Pomoc při použití WC 
  
                 c)         Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

3,1 Dovoz nebo donáška jídla 
3,2 Pomoc při přípravě jídla a pití 
3,3 Příprava a podání jídla a pití 
 
      d)        Pomoc při zajištění chodu domácnosti 

4,1 běžný úklid a údržba domácnosti 
4.1A)  vysávání 
4.1B)  mytí podlah 
4.1C)  mytí dveří 
4.1D) utírání prachu v prostorách uživatele bytu 
4.1E) mytí koupelnových prostor, vany a umyvadla 
4.1F) mytí prostor toalety a mytí toalety samotné 
4.1G) mytí nádobí 



4.1H) drobné úpravy prádla  ve skříni 
4.1 I) úprava lůžka 
4.1 J) vynesení a umytí WC křesla a podložní mísy…     
4.1 K) vynesení odpadkového koše      
4.1.L) praní a žehlení v domácnosti uživatele   
4.1M) přemisťování a  manipulace s předměty 
4.1N) péče o květiny  - zalévání  
4.1O) větrání  
4.1P) čištění bot   

4,3 Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti např. sezonní úklid 
4.3 A) Vysávání 
4.3 B) mytí podlah 
4.3C) mytí dveří 
4.3.D) mytí radiátorů 
4.3.E) utírání prachu v prostorách bytu uživatele 
4.3.F) mytí koupelnových prostor, vany a umyvadla 
4.3.G) mytí prostor toalety a mytí  toalety samotné 
4.3.H) mytí oken  
4.3.I) běžné umytí domácích spotřebičů (chladničky, mikrovlnné   
           trouby, mrazáku….. 

4,4 Donáška vody 
4,5 Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení   

4,6 Běžné nákupy 
4,7 
 

 

Běžné pochůzky 
4.7.A)  Vyřízení na úřadech nebo jiných institucí, na poště, pochůzky     
            k dopisní  schránce,  nahlášení oběda nebo jeho zaplacení 
4.7.B)  Pochůzka do prádelny a zpět 
4.7.C)  Pochůzka k lékaři, do lékárny  

4,8 Velký nákup (týdenní nákup, nákup ošacení, nákup nezbytný k vybavení                        
domácnosti atd. 

4,9 Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 
4,10 Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 
  

e)  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 
5,1 Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné 

moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.  
  

 

f)  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

5,2 Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět 
 
           
kontaktní osoba:  
                    Bc. Jaroslava Valová, DiS. vedoucí Charitní pečovatelské služby Znojmo 
                                   
                                                  tel:          mob: +420 731 402 781   
                                    e-mail:         chps@znojmo.charita.cz 
                                       adresa:     Pontassievská 1,   669 02 Znojmo 
 


