
Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1 

Půjčování kompenzačních pomůcek 
 

Č.j.: OU –ŘŠ 672015 
Vypracoval:     Mgr. Mrázek Aleš 

Schválil:     Ing. Jaroslav Bálek 

Směrnice nabývá platnosti ode dne:  30. 4. 2015  

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:  30. 4. 2015 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást 

tohoto předpisu. 

 

1. Pečovatelská služba poskytuje v rámci fakultativních služeb zapůjčení 

kompenzačních pomůcek (dále jen zápůjčka) do domácnosti. Zápůjčka je určena osobám, 

které se ocitly v obtížné situaci na dobu přechodnou např. pooperační stav nebo trvalejší 

dobu, kdy osoba čeká na vyřízení vlastní kompenzační pomůcky prostřednictvím 

odborného lékaře. Ceník a seznam kompenzačních pomůcek je součástí této směrnice. 

2. Zápůjčka je určena osobám, které mají smlouvu s pečovatelskou službou, je také 

možná i pro osoby, které nemají smlouvu s pečovatelskou službou a to na maximální dobu 

tří měsíců tj. doba, kdy by si měla osoba vyřídit svoji vlastní kompenzační pomůcku.  

Osobám je vystaven zápůjční list. 

Zápůjčku lze prodloužit  pokud není možné z různých důvodů vyřídit vlastní pomůcku 

např. neschválení zdravotní pojišťovnou. 

3. Zdravotní a kompenzační pomůcky si lze zapůjčit na níže uvedeném místě, nejlépe 

po předchozí tel. domluvě (sociální pracovník). 

 Sídlo půjčovny:    Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1  

   Zámek 1, 53863 Chroustovice 

  

Tel. kontakt:         608 670607 (soc. pracovník) 733 735 715 (pečovatelka) 

Kontaktní osoba:  Mgr. Mrázek Aleš 

Provozní doba:     PO - PÁ: 8.00 - 15.00 hod. 

 
 

4. Osoby, které si dle výše uvedených pokynů zapůjčují určitou věc jsou povinny: 

- vrátit věc v odpovídajícím stavu zapůjčení 

- v případě způsobení škody podílet se na jejím odstranění-opravě, případně náhradě 

vzniklé škody 

- při nedodržení zápůjční lhůty, případně nevrácení věci má Odborné učiliště 

Chroustovice právo vymáhat vzniklou škodu po viníkovi 
 

 

 

V Chroustovicíc dne 30. 04. 2015 

 

 

        Ing., Bc. Jaroslav Bálek 

         Ředitel 

 



 

 

 

PŘÍLOHA Č.1 

Seznam a ceník kompenzačních pomůcek 
 
 

  Polohovací lůžko elektrické 90,-Kč/měsíc 

  Toaletní židle (kov,plast)   18,-Kč/měsíc 

  Invalidní vozík   13,-Kč/měsíc 

 Chodítko - čtyřkolové, čtyřbodové, s podpěrnou deskou   11,-Kč/měsíc 

 Elektrokolo     (cena vícedenního pronájmu dle indiv. dohody) 
20,-/hod. 

 

 

 

 


