
Městská správa sociálních služeb Boskovice, p.o.

Havlíčkova 19, 680 01 Boskovice

�  Domova pro seniory Došlo dne:

�  Domova se zvláštním režimem Č.j.:

Příjmení Rodné příjmení Jméno

Den, měsíc, rok Místo Okres

Rodné číslo:

Číslo OP:

Telefonní číslo:

Státní příslušnost: 

Národnost:

Trvalé bydliště:

Ulice, číslo popisné

Obec / část obce PSČ

Okres

Místo současného pobytu:

Obec, PSČ

Telefon

Adresa pro doručování pošty: 

Příjmení a jméno

Ulice, číslo popisné Obec, PSČ

(nemocnice, LDN, u příbuzných, u opatrovníka 
atd.) Ulice, číslo popisné

Žádost o přijetí do :

Žadatel/ka:

Narozen/a:



Rodinný stav: svobodný/á,  ženatý / vdaná,  rozvedený/á,  ovdovělý/á

(nehodící se škrtněnte)

Původní zaměstnání:

Vzdělání:

Výše důchodu:

Druh důchodu: invalidní, starobní, vdovský/vdovecký, jiný příjem - jaký………….. 

 (nehodící se škrtněte)

Průkaz mimořádných výhod: Ano    � Ne   �

TP       � ZTP   � ZTP/P �

Výše příspěvku na péči: Nepřiznán  � V řízení    �

Praktický lékař:

Adresa, číslo telefonu

Čím žadatel/ka odůvodňuje nutnost umístění v DS, DZR:

Jaká jsou Vaše přání a potřeby, případně zvyklosti? 

Kontaktní osoby, na které se můžeme v případě potřeby obrátit:

Příjmení, jméno a číslo telefonu osoby, které má být oznámena změna zdravotního stavu:

Příjmení a jméno: Kontaktní adresa:
Příbuzenský 

poměr:

Osobní záliby žadatele (četba, ruční práce, sledování TV, apod.):

Výši důchodu je třeba doložit pouze v případě, že příjem osoby nepostačuje na úhradu nákladů podle § 73 Zákona 
108/2006 Sb. 

Číslo telefonu:



Jméno a adresa zákonného zástupce, je-li žadatel zbaven způsobilosti k právním úkonům:

Rozhodnutí soudu v: č.j.: ze dne:

Informace o následném postupu

Prohlášení žadatele (zákonného zástupce)

čítelný vlastoruční podpis žadatele nebo jeho zákonného zástupce

V             dne

Nebytnou přílohou k žádosti je: 

MSSS Boskovice  
Havlíčkova 19                      

680 01  Boskovice

Jakmile budeVaše žádost doručena do Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem v Boskovicích, 
posoudí lékařka zařízení (na základě předložené lékařské zprávy nebo konziliární zprávy odborného lékaře), 
zda splňujete podmínky umístění do DS a DZR.  V případě, že budete chtít být s klientem DZR namísto 
požadovaného DS (nebo naopak) můžeme jednat o tom, co s žádostí, kam se má zařadit do evidence. 
Posouzení proběhne do 30-ti dnů ode dne podání kompletní žádosti se všemi přílohami. 
V případě, že bude Vaše žádost schválena, avšak kapacita zařízení NEBUDE aktuálně NAPLNĚNA, 
kontaktujeme Vás ohledně provedení sociálního šetření. Sociální šetření je prováděno v domácnosti žadatele, 
popř. ve zdravotnickém nebo jiném zařízení, ve kterém je žadatel umístěn. 

Vyplněnou žádost 
včetně příloh zašlete na 

adresu: 

  rozhodnutí o výši přiznaného příspěvku na péči (popř. jej vyřídít)

  vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele

 v případě omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům 
žadatele je třeba doložit kopii rozsuku soudu a usneseni o ustanovení 
opatrovníka

V případě, že bude Vaše žádost schválena, avšak kapacita zařízení BUDE aktuálně NAPLNĚNA, zařadíme 
Vaší žádost do evidence. O této skutečnosti budete písemně vyrozuměn/a. Poté, co se uvolní místo vhodné pro 
Vaše umístění, kontaktujeme Vás ohledně provedení sociálního šetření. 

V případě, že bude Vaše žádost zamítnuta, tzn. nebudete splňovat podmínky k umístění do Domova pro 
seniory a Domova se zvláštním režimem v Boskovicích, budete o této skutečnosti písemně vyrozuměn/a a to 
včetně zdůvodnění. V tomto případě Vám poskytneme informace o možnostech řešení Vaší situace. 
Pokud bude Vaše žádost po uplynutí jednoho roku od podání stále v evidenci, budeme Vás písemně 
kontaktovat a požadovat aktualizaci Žádosti do DS, DZR Boskovice. 

Prohlašuji, že jsem veškeré údaje v této žádosti a přílohách uvedl/a pravdivě. V souladu s ustanovením zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, svým podpisem uděluji souhlas ke 
zjišťování, shromažďování a uchovávání osobních a citlivých údajů týkajích se mé osoby, a to až do doby 
jejich archivace a skartace. 



 
Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele k žádosti o přijetí do: 
 
 
 Domova pro seniory Boskovice 
 Domova se zvláštním režimem Boskovice 
 
 
Číslo občanského průkazu žadatele: 
Rodné číslo žadatele: 
1. Žadatel/ka: 

 
 Příjmení (u žen též rodné jméno) Jméno  
 Narozen/a: 

 
 Den, měsíc, rok Místo  
 Bydliště: 

 
 Místo Ulice Číslo  
  

 
 Okres Pošta PSČ  
2. Anamnéza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Objektivní nález 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 

4. Duševní stav (popř. projevy narušující kolektivní soužití 
 
 
 
 
 
 



5.  
 Diagnóza (česky) 

a. hlavní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. ostatní choroby nebo chorobné stavy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statická značka hlavní choroby 
podle mezinárodního seznamu 

6. Přílohy: a)  
 
 
b)  
c) 

popis RTG snímku plic pokud je indikován. V případě onemocnění 
hrudních orgánů musí být přiloženo i vyjádření územně příslušného 
odborného lékaře pro nemoci plicní a tuberkulózy. 
výsledky vyšetření na bacilonosičství pokud je indikováno. 
podle potřeby (na návrh ošetřujícího lékaře nebo vedoucího lékaře) 
sociálního zabezpečení v okrese výsledky vyšetření neurologického, 
psychiatrického, ortopedického, resp. chirurgického a interního popř. 
laboratorních vyšetření 

7. Je schopen chůze bez cizí pomoci    ANO NE 
 
Je upoután trvale – převážně na lůžko   ANO NE 
 
Je schopen sám sebe obsloužit    ANO NE 
 
Pomočuje se  - trvale    ANO NE 
 
   - občas    ANO NE 
 
   - v noci    ANO NE 
 
Potřebuje lékařské ošetření  - trvale  ANO NE 
 
     - občas  ANO NE 
 
Je pod dohledem specializovaného oddělení (např. plicního, neurologického, 
psychiatrického, ortopedického, interního, poradny diabetické, protialkoholní atd.) 
 
        ANO NE 
 
Potřebuje zvláštní péči – jakou: 
 
 



8. Jiné údaje 
 
 
 
 
 
Dne: 
 

 vlastnoruční podpis lékaře 
9. Vyjádření lékaře DS, DZR: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dne: 

 podpis a jmenovka lékaře 
 
 
 



Seznam věcí pro nastupující klienty do Domova pro seniory a do Domova se zvláštním 
režimem v Boskovicích 

 
Seznam pro muže Seznam pro ženy 

košile pánská 5 ks kalhotky 10 ks 
kalhoty pánské 2 ks podprsenka 3 ks 

pyžamo 5 ks noční košile, pyžamo 5 ks 
trenýrky 5 ks župan 1 ks 

trika 5 ks šaty / zimní, letní / 2 ks 
domácí kalhoty 

 / tepláky / 
 

5 ks 
kapesníky 10 ks 

ponožky 10 párů ručníky 5 ks 
kapesníky 10 ks utěrky 3 ks 
ručníky 5 ks punč. kalhoty 2 ks 
utěrky 5 ks přezůvky 2 páry 

přezůvky 2 páry tmavé šaty 1 ks 
tmavý oblek 1 ks halenky / trička / 5 ks 

letní a zimní bunda 1 ks domácí oblek 3 ks 
čepice 1 ks ponožky 10 párů 

boty / zimní, letní / 1 pár svetr 3 ks 
osuška 1 ks boty / zimní, letní / 1 pár 
svetr 2 ks šatová zástěra 3 ks 

nátělník 5 ks společenský oděv 1 ks 
župan 1 ks kabát, bunda / letní, 

zimní / 
1 ks 

  osuška 1 ks 
  čepice, šátek 3 ks 

Soupis věcí společných pro muže i ženy: 
příbor ,kávová lžička + obal na příbor 

toaletní potřeby, tekuté mýdlo, pleťové mléko, krém, muži potřeby pro holení, 4x žínka 
kartáček na zuby pasta, kdo má protézu schránka na protézu 

termoska na čaj 
podnos na noční stolek, plastový, rozměr asi 20 x 10 cm 

občanský průkaz 
kartička pojištěnce 

poslední rozhodnutí o stanovení výše důchodu a bezmocnosti 
potvrzení o komplexní preventivní prohlídce ne starší 10 – ti dnů před nástupem do domova 

zdravotní karta od praktického lékaře, nebo její výpis 
rozpis užívaných léků + zásoba na 3 dny 

pokud je klient inkontinentní, zásoba inkontinenčních pomůcek alespoň na týden 
 

Tento seznam obsahuje základní věci, které se mohou individuálně přizpůsobit tomu, co 
klientovi vyhovuje, na co je zvyklý v domácím prostředí a také se přihlíží ke zdravotnímu 
stavu umísťované osoby. 
 
Bez dokladů uvedených v textu nelze klienta přijmout do našeho zařízení. 
Nástup klientů je v dopoledních hodinách nebo v čase, který je předem ujednán s pracovníky 
zařízení. 
Vedení MSSS Boskovice 
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