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1 CHARAKTERISTIKA  A  STRUKTURA  ZAŘÍZENÍ 
 

a) název  právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, sídlo a telefonní číslo, 

případně též číslo faxového spojení, elektronická adresa a webové stránky zařízení 

Název zařízení Dětský domov Uherský Ostroh 

Adresa Sokolovská 620, Ostrožské Předměstí,  

687 24 Uherský Ostroh 

Zřizovatel Zlínský kraj 

Právní forma Příspěvková organizace 

IČ 60371811 

Identifikátor PO 600030873 

Telefon ředitelka, účetní 572 591 210 

Telefon  572 591 230 

Datová schránka ID v73qjp4 

E-mail pro DD dduhostroh@centrum.cz 

E-mail sociální pracovnice ddsocialni@centrum.cz 

E-mail pověřenec  

Webové stránky www.dduhostroh.cz 

Číslo účtu KB Uherské Hradiště 5555800207/0100 

 

Součásti zařízení:  dětský domov – kapacita 30 dětí  

       školní jídelna – kapacita 45 jídel 

Poslání Dětského domova  

Dětský domov poskytuje péči, výchovu, zázemí, vzdělávání a podmínky pro rozvoj 

dítěte, které nemůže být ve své rodině. Svou činnost plánujeme a poskytujeme tak, aby 

dítě mohlo zůstat v intenzivním kontaktu se svou, případně náhradní rodinou nebo se k 

ní mohlo vrátit s ohledem na potřeby dítěte a možnosti rodiny.  

Stěžejním úkolem dětského domova je připravit děti na vstup do života po ukončení 

přípravy na budoucí povolání. Život dětí vychází z pedagogických, hygienických, 

kulturně společenských a morálních zásad. 

 

b) organizační struktura právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, 

- viz příloha 

 

       c)   charakteristika jednotlivých součástí zařízení a jejich úkolů 

Podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve 

školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně 

dalších zákonů, v platném znění, jsou do dětského domova umisťovány děti na základě 

rozhodnutí příslušného soudu a prostřednictvím orgánu sociálně právní ochrany dětí. 
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Zařízení může v souladu s uvedeným zákonem poskytovat péči:  

1. dětem s nařízenou ústavní výchovou,  

2. dětem, u nichž bylo nařízeno předběžné opatření.  

 

Poskytovaná péče se přitom vztahuje i na:  

a) děti, které nejsou občany České republiky a splňují podmínky stanovené zvláštním 

zákonem 

b) děti s mentálním, tělesným, smyslovým postižením, vadami řeči, popř. s více 

vadami, pokud stupeň jejich postižení neodpovídá jejich umístění do ústavu sociální 

péče nebo specializovaného zdravotnického zařízení  

c) nezletilé matky spolu s jejich dětmi  

 

Dětem a zletilým nezaopatřeným osobám v zařízení je poskytováno plné přímé 

zaopatření, a to:  

a) stravování, ubytování a ošacení,  

b) učební potřeby a pomůcky,  

c) úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělávání,  

d) úhrada nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou 

hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud nebyla péče vyžádána zákonnými zástupci 

dítěte,  

e) kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu zletilých osob ze zařízení,  

f) úhrada nákladů na dopravu do sídla školy.  

               

Dětem a nezaopatřeným osobám v zařízení podle dále uvedených kritérií rovněž může 

poskytovat:  

a) potřeby pro využití volného času a rekreaci,  

b) náklady na kulturní, uměleckou, sportovní a oddechovou činnost,  

c) náklady na soutěžní akce, rekreace,  

d) náklady na dopravu k osobám odpovědným za výchovu. 

 

Dětem umístěným v zařízení je věnována komplexní výchovně vzdělávací péče 

soustředěná zejména do tří oblastí:  

1. příprava na vyučování - předpoklad přípravy na povolání a s tím související 

schopnosti obstát na „trhu práce“,  

2. příprava na samostatný život po ukončení pobytu v zařízení,  

3. účelné využívání volného času zejména formou rozvoje zájmových aktivit.  

 

Provoz školní jídelny v rámci zařízení s nepřetržitým provozem je jednosměnný a řídí se 

vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění. Úkolem školní 

jídelny je poskytnout dětem stravování po celý kalendářní rok. 
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d) personální zabezpečení 

Mimoškolní činnost je zajišťována pedagogickými pracovníky (ředitelka, zástupce 

ředitelky, vychovatelé), provoz DD je dále personálně zajištěn nepedagogickými 

pracovníky: účetní, sociální pracovnice, kuchařka, hospodyňka, uklízečky, údržbář, 

bezpečnostní pracovníci (noční služba).  

Veškerou činnost v DD řídí ředitel. Je statutárním orgánem DD a má právo jednat jménem 

DD.  

Za úroveň pedagogické práce v době nepřítomnosti ředitele odpovídá zástupce 

statutárního orgánu. Má pravomoc dávat všem zaměstnancům závazné pokyny. 

Provoz zařízení je nepřetržitý a celoroční. 

 

e) organizační zajištění spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu 

Tato spolupráce se děje několika způsoby:  

a) písemnou formou – každé tři měsíce jsou zasílány informace o dítěti osobám 

odpovědným za výchovu, v případě potřeby je písemný styk s nimi častější  

b) telefonicky – v případě, že tyto osoby vlastní tel. aparát, urychluje a usnadňuje to 

komunikaci mezi nimi a domovem  

c) osobním stykem – návštěvy zákonných zástupců v domově, návštěvy dětí v rodině  

 

Pro spolupráci s osobami odpovědnými za výchovu využívá dětský domov i příslušný orgán 

sociálně právní ochrany dětí, zejm. odbory sociálních magistrátů a obecních úřadů obcí s 

rozšířenou působností.  

Víkendové a prázdninové pobyty dětí u zákonných zástupců jsou umožněny na základě 

žádosti zákonných zástupců a následného písemného povolení OSPOD, který předtím 

provedl šetření v místě budoucího pobytu dítěte.  

Zákonní zástupci mohou navštívit své dítě v dětském domově kdykoliv s vědomím 

pedagogického pracovníka. Kontakt rodiny s dítětem je podporován, rodině je 

poskytována ambulantní poradenská péče odbornými pracovníky zařízení (ředitelka, 

zástupce, sociální pracovnice).  

Ředitelka je oprávněna v zájmu úspěšné výchovy dětí a mládeže zakázat nebo přerušit 

návštěvu osob odpovědných za výchovu nebo jiných osob v zařízení v případě jejich 

nevhodného chování, které by nepříznivě působilo na výchovu dětí.  

Opatření zásadní důležitosti jsou se zákonnými zástupci a orgány sociálně právní ochrany 

dítěte projednávána a jsou informováni o opatřeních, které musely být provedeny 

bezodkladně.  

Ve zvláštní dokumentaci vedeme souhlasy rodičů se zpracováním osobních údajů dětí v 

souladu s GDPR.  
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2 POSTUP PŘI PŘIJÍMÁNÍ, PŘEMÍSŤOVÁNÍ A PROPOUŠTĚNÍ DĚTÍ 

 

a)  vymezení náplně činnosti zaměstnanců právnické osoby, která vykonává činnost 

zařízení 

Do zařízení přijímá děti ředitelka dětského domova nebo statutární zástupce a vždy sociální 

pracovnice. Děti mohou být umístěny na základě rozhodnutí soudu o předběžném opatření 

nebo nařízení ústavní výchovy. 

Do zařízení může být přijato zdravotně znevýhodněné dítě speciální školy. 

Před nástupem do zařízení musí každé dítě projít zdravotní prohlídkou. Do zařízení se 

nepřijímají děti s přenosnými nemocemi nebo ty, které byly v kontaktu s osobami nakaženými 

infekčními chorobami. 

Vychovatel, do jehož skupiny bylo dítě svěřeno: 

• převezme dokumentaci dítěte; 

• provede s dítětem vstupní rozhovor; 

• seznámí dítě s dětmi, pracovníky a prostorami DD; 

• seznámí dítě s vnitřním řádem DD, právy a povinnostmi dítěte, organizací a s režimem 

zařízení; 

• přidělí dítěti lůžko, osobní skříňku, osobní potřeby; 

• provede proškolení o bezpečnosti; 

• sepíše seznam osobních věcí, příp. provede nákup obutí a ošacení; 

• založí šatní lístek; 

• založí zdravotní sešit; 

• zajistí lékařskou prohlídku; 

• po dohodě s provozářkou zajistí stravování; 

• vyfotí. 

Ředitelka nebo statutární zástupce nebo sociální pracovnice představí dítě ve škole, kterou 

bude navštěvovat. Sociální pracovnice zajistí v co nejkratší době potřebné podklady k vyřízení 

přídavků na dítě, příspěvků na jízdné, plateb rodičů, sirotčích důchodů. 

Vychovatel (ka), určený (á) ředitelkou zařízení, zpracuje adaptační plán osobnosti dítěte. 

Současně ředitelka zajistí, aby se s plánem seznámili všichni pedagogičtí pracovníci zařízení. 
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b) přemísťování dětí do jiného zařízení nebo zařízení jiného typu 

Přemístit dítě do jiného dětského domova, dětského domova se školou nebo výchovného 

ústavu může dětský domov jen na základě rozhodnutí soudu, a to z:  

a) vlastního podnětu,  

b) žádosti dítěte,  

c) žádosti zákonných zástupců,  

d) žádosti orgánu sociálně-právní ochrany,  

e) odůvodněné písemné žádosti zařízení.  

 

Pokud o přemístění žádá dítě, může:  

→ samo sepsat žádost a samo ji odeslat příslušnému okresnímu soudu (vychovatelé, 

sociální pracovnice nebo ředitelka jsou povinni sdělit dítěti adresu příslušného 

okresního soudu);  

→ požádat o sepsání a odeslání žádosti vychovatele, sociální pracovnici nebo ředitele, 

kteří jsou povinni bezodkladně takto učinit. 

 

Pokud o přemístění žádají zákonní zástupci dítěte:  

→ mohou svůj záměr projednat s ředitelkou, popř. sociální pracovnicí nebo vychovateli;  

→ ředitelka, sociální pracovnice nebo vychovatelé jsou povinni informovat zákonné 

zástupce dětí o možnosti požádat o přemístění dítěte rovněž prostřednictvím orgánu 

sociálně-právní ochrany. 

 

Pokud o přemístění žádá zařízení, musí k tomu dojít zejména:  

→ na základě oprávněných zájmů dítěte  

→ na základě opakovaných závažných negativních projevů v chování dítěte, které zařízení 

nemůže řešit v daných podmínkách běžně dostupnými prostředky (vyhraněná 

agresivita, šikana, trestná činnost, vícečetné zneužívání návykových látek …)  

→ návrh na přemístění dítěte podávají řediteli vychovatelé popř. sociální pracovnice  

→ návrh na přemístění dítěte musí být projednán nejprve oběma vychovateli rodinné 

skupiny, kteří jej předají sociální pracovnicí a ředitelce; o návrhu na přemístění je poté 

rozhodnuto na jednání pedagogické rady  
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→ k návrhu na přemístění se mohou vyjádřit kromě samotného dítěte 8) i ostatní děti 

zejména v rámci hodnocení uvnitř rodinné skupiny nebo na společné poradě  

 

c) propouštění dětí včetně nezaopatřených osob ze zařízení 

Ředitelka ukončí pobyt dítěte v zařízení dle ustanovení § 24 odst. 6 písm. a) až e) zákona č. 

109/2002 Sb., v platném znění, a to:  

a) jestliže soud zrušil ústavní výchovu,  

b) dosáhne-li zletilosti, pokud v zařízení dobrovolně nesetrvá do ukončení přípravy na povolání,  

c) dosáhne-li věku 19 let, byla-li mu prodloužena ústavní výchova, pokud v zařízení dobrovolně 

nesetrvá do ukončení přípravy na povolání,  

d) jestliže rozhodnutí soudu o osvojení nebo o svěření dítěte do pěstounské péče nabylo právní 

moci,  

e) po uplynutí 3 měsíců od vykonavatelnosti předběžného opatření u dítěte, nebylo-li před 

uplynutím této doby zahájeno řízení ve věci samé.  

Ředitelka ukončí pobyt nezaopatřené osoby v zařízení:  

a) z podnětu nezaopatřené osoby na základě ustanovení čl. 4 odst. 2 písm. a) „Dohody o 

dobrovolném pobytu …“  

b) z vlastního podnětu na základě ustanovení čl. 5 odst. 2 a 3 „Dohody o dobrovolném pobytu 

…“  

Vychovatel/ka zabezpečí vyrovnání vzájemných pohledávek mezi dítětem a zařízením.  

Vychovatel/ka zabezpečí vybavení dítěte osobními věcmi, obuví a ošacením, které dítě v 

zařízení užívalo; v této souvislosti zabezpečí podpis přebírající osoby nebo samotné zletilé 

osoby v příslušné dokumentaci.  

Předávající osoba přebírající osobě, popř. přímo nezaopatřené osobě propouštěné z péče 

zařízení předá zejména:  

1. veškeré doklady (rodný list, občanský průkaz, cestovní pas apod.),  

2. průkaz zdravotní pojišťovny a potřebné léky (způsob a termín převzetí zdravotní 

dokumentace bude dohodnut přímo s příslušným pediatrem – kontakt na něj je uveden v 

předávacím protokolu),  

3. dokumentaci o školní docházce,  

4. doklady či materiály související s osobním účtem dítěte (byl-li zřízen),  
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5. osobní věci dítěte či nezaopatřené osoby.  

- O propuštění dítěte nebo nezaopatřené osoby sociální pracovnice písemně, telefonicky nebo 

elektronickou poštou bezodkladně informuje příslušný diagnostický ústav; nejpozději do tří 

pracovních dnů písemně informuje:  

1. příslušný soud,  

2. příslušný orgán sociálně-právní ochrany,  

3. zákonné zástupce (pokud sami nepřevzali dítě v zařízení).  

- Propuštění z péče zařízení ředitelka zaznamená do centrální evidence dětí a upraví seznamy 

dětí vydané zařízením.  

- Osobní spis dítěte ředitelka uloží v archivu zařízení („správní část“ osobního spisu zaměřená 

na agendu v souvislosti s podklady, stanovením nebo vymáháním plateb rodičů je v archivu 

uložena teprve po vyrovnání všech pohledávek).  

 

d) spolupráce s příslušnými orgány a dalšími subjekty: 

Tuto spolupráci zajišťuje zásadně ředitel zařízení, jeho zástupce a sociální pracovnice, v jejich 

nepřítomnosti jsou zastoupeni osobou, kterou pověří ředitel zařízení. 

 

Instituce, se kterými DD jedná a spolupracuje:  

→ Orgány sociálně právní ochrany dětí příslušných magistrátu či pověřených obcí – 

přijímání dětí, pravidelné zprávy o dětech, souhlasy s pobytem dětí u rodičů a jiných 

osob, zprostředkování spolupráce dětského domova s rodinou, případně jiné 

organizace pověřené sociálně právní ochranou dětí umístěných v dětském domově  

→ Soudy – pravidelné zprávy o dětech, státní zastupitelství – pravidelné kontroly dle 

zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 

zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších 

zákonů  

→ Dětský diagnostický ústav Brno  

→ Školy -  v rámci teto spolupráce mají i vychovatelé DD za povinnost být v kontaktu se 

školami, které děti ze zařízení navštěvují, navštěvují třídní schůzky. Vychovatelé jsou 

v kontaktu (písemném, telefonickém i osobním) s MŠ, ZŠ i středními školami. V 

případech onemocnění dítěte zajišťují včasnou a řádnou omluvu. 

→ Policie ČR  

→ Neziskové organizace, které mají ve své činnosti pomoc dětem z dětských domovů, 

sponzoři  

→ Krajský úřad Zlínského kraje (zřizovatel)  

 

mailto:dduhostroh@centrum.cz


Dětský domov Uherský Ostroh 
Sokolovská 620, Ostrožské Předměstí, 

687 24 Uherský Ostroh 

tel.: 572591210, 30; mob: 773 591 210, 30  

e-mail: dduhostroh@centrum.cz 

ID v73qjp4 
 

e) zajišťování pomoci po propuštění ze zařízení 

Před odchodem ze zařízení je nezaopatřené osobě:  

→ sociální pracovnicí, popř. ředitelkou či zástupcem ředitelky zařízení zprostředkováno 

jednání s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany;  

→ sociální pracovnicí, popř. ředitelkou či zástupcem ředitelky zařízení ve spolupráci s 

příslušným orgánem sociálně-právní ochrany poskytnuta poradenská pomoc spojená 

se zajištěním bydlení a práce; 

→ sociální pracovnicí, popř. ředitelkou či zástupcem ředitelky zařízení poskytnuta 

poradenská pomoc spojená s přehledem kontaktů na příslušné orgány státní správy, 

samosprávy a instituce.  

 

Po odchodu ze zařízení je zletilé osobě:  

→ poskytována sociální pracovnicí, ředitelkou či zástupcem ředitelky, popř. dalšími 

vychovateli poradenská pomoc při řešení tíživých životních situací. 
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3 ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ V ZAŘÍZENÍ 

 

a) organizace výchovných činností: 

Organizace výchovných činností se řídí plány činností rodinných skupin, a to ročními, 

měsíčními, týdenními. V době mimo vyučování plánem činnosti vypracovaným na konkrétní 

akci (soutěže, rekreace, pobyty,…) 

 

b) organizace vzdělávání dětí: 

Vzdělávání dětí dětského domova je organizováno:  

• Mateřskou školou Uherský Ostroh  

• Základní školou Uherský Ostroh  

• Základní a Mateřskou školou Palackého nám. Uherské Hradiště  

• Středními školami v Uherském Hradišti 

• Středními školami ve Starém Městě 

• Středními odbornými školami v Uherském Brodě  

• Středním odborným učilištěm ve Veselí nad Moravou 

 

Na vzdělávání ve školách navazuje vzdělávání v rámci zařízení zaměřené zejména na rozvoj 

praktických dovedností a schopností, a to:  

1) osobní hygiena  

2) péče o oděv, obuv  

3) pracovní výchova, domácí práce  

4) provoz domácnosti  

5) základy vaření, zdravá výživa  

6) člověk, zdraví a nemoc  

7) rodinná, sexuální výchova  

8) technické komunikační prostředky a způsoby využití  

9) estetická výchova  

10) environmentální výchova  

11) tělesná výchova a sport  

12) občan a společnost  

13) mravní výchova, společenské chování  

14) výchova ke vzdělávání, sebevzdělávání, volba povolání  

 

c) organizace zájmových činností: 

Zájmové činnosti dětí jsou organizovány: 

• Dětským domovem  

• Domem dětí a mládeže PASTELKA Uherský Ostroh  

• Domem dětí a mládeže Uherský Brod 
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• Základní školou Uherský Ostroh  

• Základní uměleckou školou Uherský Ostroh  

• Sportovními kluby Uherský Ostroh 

 

d) systém prevence sociálně patologických jevů – viz příloha 
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4 ORGANIZACE PÉČE O DĚTI V ZAŘÍZENÍ 
 

a) zařazení dětí do rodinných skupin nebo výchovných skupin: 

Do rodinných skupin děti zařazuje ředitelka v souladu s ustanovením § 4 odst. 4 písm. a) 

zákona č. 109/2002 Sb., v platném znění zejména v souvislosti:  

1) s volnou kapacitou příslušné rodinné skupiny  

2) s umístěním sourozenců v zařízení  

3) dosavadní skladbou dětí v rodinné skupině  

4) osobností vychovatelů dané rodinné skupiny.  

 

b) kriteria a podmínky umísťování dětí do bytové jednotky 

Zařízení nedisponuje s žádnou samostatnou bytovou jednotkou. 

 

c) ubytování dětí 

Děti jsou ubytovány v ložnicích v počtu od 1 do 3, dle počtu sourozenců ve skupině. Součástí 

bytu, ve kterém rodinná skupiny bydlí, je obývací pokoj, kuchyně s jídelnou, sociální zařízení. 

Všechny místnosti jsou vybaveny nábytkem pro uložení prádla, šatstva a obuvi dětí, knih, 

hraček, sedací soupravy, psací stoly a židle, jídelní stůl, běžné vybavení kuchyně,… 

 

d) materiální zabezpečení 

Je zajištěno dle zákona č. 109/2002Sb., v platném znění.  

Dětem a klientům je poskytováno plné přímé zaopatření, a to 

• stravování, ubytování a ošacení, 

• učební potřeby a pomůcky, 

• úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělávání, 

• úhrada nákladů na zdravotní služby, léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou 

hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud nebyly zdravotní služby vyžádány zákonnými 

zástupci dítěte, 

• kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu zletilých ze zařízení, 

• úhrada nákladů na dopravu do sídla školy. 

Dětem a klientům mohou být dále hrazeny: 

• potřeby pro využití volného času a rekreaci, 

• náklady na kulturní, uměleckou, sportovní a oddechovou činnost, 

• náklady na soutěžní akce, rekreace, 

• náklady na dopravu k osobám odpovědným za výchovu. 

 

V době, kdy je pobyt dítěte na základě povolení ředitele v zařízení přerušen (povolená návštěva 

mimo zařízení) poskytují dítěti plné přímé zaopatření osoby, u nichž dítě pobývá. 
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e) finanční prostředky dětí 

Peněžní prostředky dětí mohou tvořit zejména, kapesné, sirotčí důchod, příjmy za práci z 

praktického výcviku, příjmy za příležitostnou pracovní činnost, stipendia, podpory a příspěvky z 

prostředků nadací, peněžní dary, občanských sdružení apod., jednorázový peněžitý příspěvek.  

→ bez souhlasu ředitele není dětem dovoleno realizovat jakoukoliv formu pracovní 

činnosti za účelem výdělku  

→ peněžní prostředky se ukládají dětem na jejich osobní účty  

→ k manipulaci s prostředky na účtech dávají souhlas osoby zodpovědné za správu účtu 

(zákonní zástupci, resp. rozhodnutí soudu); zletilé osoby zůstávající v péči zařízení s 

nimi mohou manipulovat v souladu s „Dohodou o dobrovolném pobytu …“ již samy  

→ po dohodě s vychovateli si děti mohou své peněžní prostředky (zejména kapesné) 

uschovat v příruční pokladně rodinné skupiny. 

 

f) systém stravování 

Stravování je zabezpečováno dle vyhlášky č. 107/2005Sb., v platném znění. Součástí dětského 

domova je školní kuchyně s kapacitou 45 jídel. Kuchařka zabezpečuje stravování ve dnech 

školního vyučování v rozsahu snídaně, svačina, svačina, večeře. Obědy jsou zabezpečovány 

školními jídelnami škol, které děti navštěvují. V ostatní době je stravování z části zabezpečeno 

kuchařkou a zčásti za pomoci dětí obdobně jako v rodině, zejména celodenní stravování o 

víkendech a svátcích apod. Zároveň děti zabezpečují nákupy části potravin. 

 

g) postup v případě dočasného omezení nebo přerušení poskytování péče v zařízení 

Nezaopatřená osoba, která po ukončení pobytu v DD se nadále připravuje na budoucí povolání, 

má možnost do jednoho roku po odchodu z DD požádat o návrat do dětského domova. O 

opětovném přijetí rozhoduje ředitel školského zařízení. 

V případě dočasného omezení nebo přerušení provozu dětského domova např. ze 

zdravotních důvodů pracovníků, budou děti přemístěny do náhradních prostor. Situace bude 

řešena v součinnosti se zřizovatelem školského zařízení, pracovníky OSPODů a zákonnými 

zástupci dětí. 

 

h)  postup v případě útěku dítěte ze zařízení 

Povinností vychovatele je hlásit okamžitě po zjištění útěku pohřešování nezletilého: 

• ředitelce dětského domova (773 591 210), 

• obvodnímu oddělení Policie ČR (572 591 333, 158), 

• orgánu sociálně – právní ochrany dítěte v místě trvalého bydliště,  

• osobám odpovědným za výchovu (pokud je na ně kontakt), 

• soudu, jenž rozhodl o ústavní výchově, resp. předběžném opatření, 

• odhlásí obědy v příslušné školní jídelně, 

• nahlásí provozářce DD. 
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V případě, že se dítě nevrátí ze školy po ověřeném konci vyučování, a to nejpozději do 2 hodin, 

jsou pedagogičtí pracovníci konající přímou výchovnou práci  - vychovatelé povinni ihned 

prošetřit všechny okolnosti nenávratu, poté je postupováno jako v případě útěku.  

Pokud se dítě nevrátí do zařízení ve stanoveném čase, nahlásí pedagogický pracovník 

(vychovatel/ka,) tuto skutečnost Policii ČR, zejména, jde-li o dítě:  

a) u něhož lze předpokládat, že se do zařízení dobrovolně nevrátí,  

b) jehož nenávrat by mohl souviset s ohrožením jeho bezpečnosti, zdraví či života,  

a to neprodleně.  

V případě požadavku ze strany Policie ČR na osobní projednání se příslušný pedagogický 

pracovník, pokud to provozně-organizační podmínky zařízení dovolí, dostaví na obvodní 

oddělení Policie ČR; Policii ČR je žádoucí předat fotografii dítěte, popis osoby a údaje o 

možném směru útěku či předpokládaném pobytu dítěte.  

V případě nenávratu dítěte z návštěvy zákonných zástupců či jiných osob prověří 

vychovatel/ka důvod nenávratu, a to telefonicky; je nutno informovat též orgán sociálně-

právní ochrany a Policii ČR příslušné podle místa trvalého bydliště zákonných zástupců nebo 

jiných osob.  

V případě zadržení dítěte Policií ČR a jeho předání nejbližšímu záchytnému pracovišti, tj. 

příslušnému diagnostickému ústavu, bude odtud dítě převzato zpět do péče zařízení, a to za 

doprovodu určeného pedagogického pracovníka (zpravidla vychovatel/ka příslušné rodinné 

skupiny).  

V momentě návratu dítěte do zařízení informuje vychovatel/ka o této skutečnosti všechny, 

kteří byli informováni o útěku. 
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5 PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ 

 

a) přehled práv a povinností dětí:  

Dítě s nařízenou ústavní výchovou má právo: 

▪ na zajištění plného přímého zaopatření 

▪ na rozvíjení tělesných, duševních a citových schopností a sociálních dovedností 

▪ na respektování lidské důstojnosti 

▪ na společné umístění se svými sourozenci, nebrání-li tomu závažné okolnosti ve vývoji a 

vztazích sourozenců 

▪ na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu s jeho 

schopnostmi, nadáním, potřebami 

▪ na svobodu náboženství, při respektování práv a povinností osob odpovědných za výchovu 

usměrňovat dítě v míře odpovídající jeho rozumovým schopnostem 

▪ být seznámeno se svými právy a povinnostmi, radit se se svým obhájcem nebo 

opatrovníkem, ustanoveným pro řízení podle zvláštního zákona, bez přítomnosti třetích 

osob, a za tímto účelem přijímat a odesílat korespondenci bez kontroly jejího obsahu 

▪ účastnit se činností a aktivit zařízení organizovaných v rámci výchovného programu 

s výjimkou zákazu či omezení v rámci opatření ve výchově, stanovených tímto zákonem 

▪ obracet se se žádostmi, stížnostmi a návrhy na ředitelku a pedagogické pracovníky DD a 

požadovat, aby podání adresovaná příslušným státním orgánům, orgánům územní 

samosprávy a právnickým a fyzickým osobám, jsou-li pověřeny výkonem sociálně – právní 

ochrany, byla ze zařízení odeslána v následující pracovní den po jejich odevzdání 

pracovníkům zařízení, a to bez kontroly jejich obsahu; tyto žádosti, stížnosti, návrhy a 

podání je zařízení povinno je evidovat 

▪ vyjádřit svůj názor na zamýšlená a prováděná opatření, která se ho dotýkají (názorům 

dítěte musí být věnována patřičná pozornost odpovídající jeho věku a rozumové 

vyspělosti) 

▪ požádat o osobní rozhovor a uskutečnit osobní rozhovor s pověřeným zaměstnancem 

orgánu sociálně – právní ochrany dětí, zaměstnancem ČŠI, ministerstva nebo orgánu kraje, 

a to bez přítomnosti dalších osob 

▪ být hodnoceno a odměňováno a ke svému hodnocení se vyjadřovat 

▪ na informace o stavu svých úspor či pohledávek 

▪ na udržování kontaktu s osobami odpovědnými za výchovu a dalšími blízkými osobami za 

podmínek stanovených zákonem č.109/2002Sb., v platném znění, a to formou 

korespondence, telefonických hovorů, osobních návštěv 

▪ přijímat v zařízení s vědomím pedagogického pracovníka i návštěvy osob, které nejsou 

uvedeny v předchozím bodě; pedagogický pracovník návštěvu nepřipustí, pokud byly dítěti 

zakázány nebo omezeny návštěvy podle §21 odst. 1 písm. e) nebo pokud návštěva 

ohrožuje zdraví nebo bezpečnost 
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▪ opustit samostatně se souhlasem pedagogického pracovníka zařízení za účelem vycházky, 

pokud se jedná o dítě starší 7 let věku, pokud nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci 

opatření ve výchově stanovených zákonem č. 109/2002 Sb., v platném znění 

▪ na podporu a pomoc po ukončení pobytu v zařízení v souladu s cílem reintegrace dítěte do 

rodiny a společnosti. 

 

Dítě s nařízenou ústavní výchovou má povinnost: 

▪ dodržovat stanovený pořádek a kázeň, plnit pokyny a příkazy zaměstnanců zařízení, 

šetrně zacházet se svěřenými věcmi, nepoškozovat cizí majetek, dodržovat zásady 

slušného jednání s osobami, s nimiž přichází do styku, v prostorách zařízení a v 

osobních věcech udržovat pořádek a čistotu a i jinak zachovávat ustanovení vnitřního 

řádu zařízení,  

▪ dodržovat předpisy a pokyny k ochraně bezpečnosti a zdraví, s nimiž bylo řádně 

seznámeno,  

▪ poskytovat na výzvu ředitele doklady o svých příjmech,  

▪ předat do úschovy na výzvu ředitele předměty ohrožující výchovu, zdraví a bezpečnost; 

doba úschovy těchto předmětů nesmí přesáhnout dobu pobytu dítěte v zařízení a při 

jeho ukončení musí být tyto předměty dítěti nebo osobě odpovědné za výchovu 

vydány,  

▪ podrobit se na výzvu ředitele zařízení vyšetření, zda není ovlivněno alkoholem nebo 

jinou návykovou látkou; je-li pro vyšetření třeba odebrat krev, je dítě povinno strpět, 

aby mu lékař nebo odborný zdravotnický pracovník odebral krev, pokud to není 

spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví.  

▪ Děti mají povinnost nepoužívat po 22.00 h.  mobilní telefony, notebooky, osobní PC, 

DVD přehrávače a ostatní telekomunikační technologie.  

▪ Důvodem je rušení nočního klidu ostatních dětí, nebezpečí vzniku požáru při možné 

poruše nabíječek mobilních telefonů, možnost vzniku očních vad při nadměrném 

používání výše zmíněných přístrojů a eliminace jiných zdravotních rizik. 

V souvislosti s ustanoveními odst. 2. písm. a) až f) má dítě povinnost respektovat zejména 

zákaz:  

→ kouření v prostorách zařízení  

→ požívání alkoholických nápojů do dosažení zletilosti a jejich vnášení do zařízení  

→ zneužívání návykových látek a jejich vnášení do zařízení  

→ prokazatelných projevů a propagace rasové nesnášenlivosti, hrubého chování a všech 

forem agresivity vůči jiným dětem i zaměstnancům  

→ svévolného opuštění zařízení  

 

b) systém hodnocení dětí a opatření ve výchově. 

Tento systém je dán § 21 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné 

výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o 

změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
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Opatření ve výchově navrhuje příslušný pedagogický pracovník v souladu se zákonnými 

ustanoveními.  

1. Za prokázané porušení povinností vymezených tímto zákonem může být dítěti:  

a) odňata výhoda udělená podle odstavce 3,  

b) sníženo kapesné v rozsahu stanoveném tímto zákonem,  

c) omezeno nebo zakázáno trávení volného času mimo zařízení maximálně však v rozsahu 

sedmi po sobě jdoucích dnů, maximálně 1x do měsíce, forma omezení – doprovod 

pedagogického pracovníka, osoba starší 18let, pobyt na zahradě DD,  

d) odňata možnost zúčastnit se činnosti nebo akce organizované zařízením nad rámec 

vnitřního řádu zařízení,  

e) odňata možnost účastnit se atraktivní činnosti či akce,  

f) zakázány návštěvy, s výjimkou návštěv osob odpovědných za výchovu, osob blízkých a 

oprávněných zaměstnanců orgánů sociálně-právní ochrany dětí, a to na dobu nejdéle 30dnů v 

období následujících 3 měsíců.  

 

2. Opatření podle odstavce 1, lze ukládat podmíněně se zkušební dobou až na 3 měsíce.  

 

3. Za příkladné úsilí a výsledky při plnění povinností nebo za příkladný čin může být dítěti:  

a) prominuto předchozí opatření podle odstavce 1,  

b) udělena věcná nebo finanční odměna,  

c) zvýšeno kapesné v rozsahu stanoveném tímto zákonem,  

 

b) povolena mimořádná návštěva kulturního zařízení, mimořádná vycházka, mimořádná 

návštěva nebo přiznána jiná osobní výhoda.  

 

4. Opatření přijatá podle odstavců 1 až 3 jsou zaznamenávána do osobního spisu dítěte.  

 

Dítě se má právo k navrhovanému opatření ve výchově vyjádřit. Opatření ve výchově 

schvaluje či zamítá ředitelka zařízení.  

Dítě je za svou činnost, kterou vykonává v dětském domově i mimo něj, hodnoceno a to 

převážně slovní formou.  

Děti jsou hodnoceny slovně. Hlavními metodami hodnocení dětí je diskuze o jejich chování, 

sebereflexe ve skupině, slovní hodnocení. Hodnotící systém je založen na kladném, pozitivním 

a individuálním přístupu k dítěti. Dítě musí být motivováno a neustále povzbuzováno k lepším 

výsledkům.  

Každé dítě má právo se ke svému hodnocení vyjadřovat a proti rozhodnutí vychovatele se 

odvolat k ředitelce dětského domova. Všichni pracovníci vychovávají správným příkladem, mají 

na děti jednotné požadavky a spravedlivě je hodnotí. Vůči dětem dospělí vystupují taktně a 

předkládají jim jednotlivé úkoly tak, aby je respektovaly a plnily s pocitem dobrovolnosti nebo 

důležitosti a nezbytnosti. 
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Dítě hodnotí ten pedagogický pracovník, který s ním v daném časovém úseku přímo pracuje a 

nese zodpovědnost za správnost a spravedlnost při hodnocení. Dětem musí být předem 

známo, jaká jsou jejich práva a povinnosti, co a jak jsou hodnoceny. O pochvalách, nebo 

naopak upozorněních na nevhodné chování provádí vychovatel zápis do knihy denní evidence.  

Při hodnocení je vytvořen dostatek prostoru pro reflexi a sebereflexi dětí (sebehodnocení, 

diskuse, žádosti, stížnosti).  

Zvláštní formou hodnocení jsou písemná sdělení a zprávy pro soudy a orgán sociálně právní 

ochrany, které zpracovává ředitel a sociální pracovnice na základě informací od vychovatelů. 

 

c) kapesné, osobní dary a věcná pomoc. 

 
1. Dětem a nezaopatřeným osobám, kterým se poskytuje plné přímé zaopatření, náleží 

kapesné, podle § 31 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy 

ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně 

dalších zákonů a dle Předpisu č. 460/2013 Sb., nařízení vlády o stanovení částky příspěvku na 

úhradu péče, částky kapesného, hodnoty osobních darů a hodnoty věcné pomoci nebo 

peněžitého příspěvku dítěti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné 

výchovy, jehož výše činí za kalendářní měsíc nejvíce:  

a) 40 až 60 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku,  

b) 120 až 180 Kč, jde-li o dítě od 6 do 10 let věku,  

c) 200 až 300 Kč, jde-li o dítě od 10 do 15 let věku,  

d) 300 až 450 Kč, jde-li o dítě starší 15 let nebo nezaopatřenou osobu.  

 

2. Za období kratší než 1 měsíc se kapesné stanoví podle počtu dnů, v nichž je dítě v péči 

zařízení. Denní výše kapesného činí jednu třicetinu měsíční výše kapesného. Vypočtená celková 

částka se zaokrouhlí na desetikoruny směrem nahoru.  

 

3. Kapesné dítěti nenáleží za dny, po které je dítě na útěku ze zařízení nebo je ve výkonu vazby 

nebo ve výkonu trestu odnětí svobody. Kapesné nenáleží dítěti rovněž za dny, kdy je v péči jiné 

osoby se souhlasem OSPOD.  

 

4. Dětem a nezaopatřeným osobám, kterým se poskytuje plné přímé zaopatření, náleží za dny 
strávené v DD kapesné, které je udělováno na spodní hranici rozpětí. Rozdíl mezi minimální a 
maximální částí tvoří motivační část a slouží k pohybu kapesného dle výchovných hledisek. 
Tato část kapesného je tedy dobrovolná a má být motivující pro nezletilé dítě či zletilou 
nezaopatřenou osobu. 
Stanovené minimální částky kapesného jsou nárokové a nelze je dětem upírat.  

Věková kategorie:   minimální částka   maximální částka  

do 6 let    40,- Kč     60,- Kč  

6 - 10 let    120,- Kč    180,- Kč  

10 - 15 let    200,- Kč    300,- Kč  

od 15 let (včetně nezaopatřených osob) 300,- Kč   450,- Kč  
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5. Výchovná hlediska pro stanovení výše kapesného za kalendářní měsíc dle § 31 odst. 4 

zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 

zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů:  

- chování v dětském domově, na veřejnosti (ochota v plnění povinností, dodržování Vnitřního 

řádu DD, plnění úkolů, kultura slovního projevu, apod.)  

- školní hodnocení (s přihlédnutím k individuálním možnostem), docházka do školy, míra snahy 

o zlepšení prospěchu, příprava na vyučování)  

- vztah k majetku domova a vlastním věcem (šetření všech druhů energií, neplýtvání jídlem, 

udržování pořádku v pokojích, obývacím pokoji i kuchyni, péče o školní pomůcky, osobní věci)  

- vlastní aktivita při činnostech v domově i mimo domov (reprezentace domova, atd.)  

 

6. Vychovatel pověřený výchovou jednotlivých dětí, vypracuje do měsíčního pedagogického 

sezení návrh na předepsaný tiskopis, ve kterém je hodnoceno chování dítěte za předcházející 

měsíc, dle stanovených kritérií.  

 

7. Vychovatel vždy seznámí děti s výší navrženého kapesného se zdůvodněním, proč je částka v 

této výši. Formulář předá řediteli ke schválení a ten ho následně předá správci kapesného za 

byt. Ten zpracuje kapesné v programu EVIX, nechá dítětem podepsat a vydá. Kapesné je 

vyplaceno nejdéle do 5-ti pracovních dní po obdržení návrhu. Dítě podepisuje evidenci 

kapesného. Za předškolní děti příjem i výdej stvrzuje podpisem starší sourozenec nebo dítě 

starší 15 let.  

 

8. Evidenci kapesného vedou určení vychovatelé na bytech. Děti jsou vedeny k řádnému a 

hospodárnému čerpání limitu.  

 

Kritéria pro výši kapesného nejsou stanovena a dotována peněžními částkami ke stržení, 

poněvadž posouzení celkového jako jedinečných individualit nelze ve všech případech 

posuzovat jednotně. 

 

Osobní dary: 

Hodnota osobního daru k narozeninám, k jiným obvyklým příležitostem a k úspěšnému 

ukončení studia činí nejvýše: 

a) 1 740,- Kč, jde-li o dítě do 6 let věku, 

b) 2 140,- Kč, jde-li o dítě od 6 do 15 let věku, 

c) 2 450,- Kč, jde-li o dítě od 15 let nebo nezaopatřenou osobu. 

 

Hodnota věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti, jemuž byl ukončen pobyt ve 

školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy z důvodů uvedených v § 

24 odst. 5 písm. b) a c) zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné 

výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o 

změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, činí nejvýše 25 000 Kč. 
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Kritéria pro poskytování věcné pomoci při odchodu dítěte ze zařízení (ukončení ústavní 

výchovy nebo dobrovolného pobytu v zařízení pro výkon ústavní výchovy) jsou posuzována 

individuálně, dle sociální potřebnosti se zohledněním délky pobytu v dětském domově. 

Pobyt dítěte v zařízení:   0 – 3 roky  příspěvek  5.000,- Kč 

    4 – 5 let  příspěvek 7.000,- Kč 

    6 – 7 let  příspěvek 9.000,- Kč 

    8 a výše  příspěvek         10.000,- Kč 

Pobídková složka ve výši Kč 0 – 15.000,- je zohledňována v případech do jakého prostředí dítě 

odchází. Dítěti je zaplaceno, proti nájemní smlouvě, nájemné, příp. jiné náklady na bydlení 

(energie), aby se ihned po odchodu z dětského domova nestalo dlužníkem. 

 

Při významných výročích budou dětem poskytovány dary a dárky: 

- narozeniny dítěte 

- jmeniny dítěte 

- za výborné výsledky ve škole 

- při vykonání závěrečných zkoušek 

- za příkladné chování a reprezentaci DD 

 

Musíme však sledovat, aby celková částka za rok nepřesáhla celkovou výši odpovídající částce 

uvedené v odst. 1. 

 

d) organizace dne (pracovní dny, volné dny): 

 

Dny školního vyučování: 

 

05.00 -   06.45 Buzení dětí dle individuální potřeby 

06.45 -   07.15 Ranní hygiena, stlaní postele, větrání, oblékání 

07.15 -   07.30 Snídaně, převzetí svačin, příprava na odchod do škol 

07.30 -   07.45 Odchod do botárky, přezutí, vizuální kontrola oblečení, odchod ZŠ, MŠ 

12.00 -   14.00 Postupný příchod ze škol, klidová činnost 

14.00 -   15.30 Příprava na vyučování, ve ČT úklid kolem DD 

15.30 -   16.00 Svačina 

16.00 -   18.00 Zaměstnání dle plánu / odjezdy mimo DD / vycházky 

18.00 -   18.30 Příprava na večeři 

18.30 -   19.00 Večeře  

19.00 -   20.00 Večerní úklidy, hygiena, kontrola oblečení + obutí, sledování zpráv TV 

20.00 -   21.00 Klidová činnost před spaním, příp. sledování TV / vycházky (starší děti) 

od 21.00 Noční klid 
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Volné dny: 

 

07.30 -   08.30 Buzení, ranní hygiena 

08.30 -   09.15 Stlaní, příprava snídaně, snídaně 

09.15 -   12.00 Pracovní výchova – důkladné úklidy na bytech, vaření 1x za 14 dní v sobotu, 

každou neděli 

12.00 -   13.00 Oběd, úklid jídelny a kuchyně 

13.00 -   15.30 Zaměstnání podle plánu 

15.30 -   16.00 Příprava svačiny, svačina 

16.00 -   18.00 Zaměstnání podle plánu / návrat z pobytů mimo DD / vycházky 

18.00 -   18.30 Příprava večeře, večeře 

18.30 -   19.30 Večerní povinnosti, kontrola provádění 

19.30 -   21.00 Individuální činnost, sledování TV, mladší šk. věk noční klid / vycházky (starší 

děti) 

21.00 -   22.00 Individuální činnost, sledování TV, noční klid 

 

Pedagogičtí pracovníci DD vzdělávají a vychovávají děti  v souladu s cíli výchovy a vzdělávání  

v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb., v platném znění. Vzhledem k individuálním potřebám 

jednotlivých dětí je možné vykonávat přípravu na vyučování i mimo dobu stanovenou ve 

vnitřním řádu. 

 

e) pobyt dětí mimo zařízení (vycházky, pobyt u rodičů či jiných osob, přechodné ubytování mimo 

zařízení): 

 

Vycházky dětí jsou plně v kompetenci příslušných vychovatelů ve službě. Dítě vychovateli sdělí 

kam jde, s kým jde a kdy se vrátí.  Dítě je vychovatelem poučeno o chování na vycházce. 

Pobyt u osob odpovědných za výchovu je povolen na základě písemné žádosti rodičů dětskému 

domovu s doloženým souhlasným stanoviskem sociálních pracovníků OSPOD.  

Za odjíždějící dítě mimo dětský domov přebírá plně zodpovědnost přebírající osoba, která 

podepíše “prohlášení” v knize odjezdů. Zde je uvedena adresa, kde se bude dítě nacházet, příp. 

i s telefonním kontaktem. Dítě odjíždí po splnění všech svých povinností na pobyt mimo DD 

nejdříve v 16.00 hod (všední den); návrat je vždy stanoven na 18.00 hod. 

V případě nevrácení se dítěte z dovolenky, prověří službu konající vychovatel důvod, proč se 

dítě nevrátilo, informuje ředitelku, policii v místě trvalého bydliště a také podá zprávu 

pracovníku OSPOD, soudu. Po návratu dítěte toto opět sdělí jmenovaným subjektům 

 

f) kontakty dětí s rodiči a dalšími osobami (návštěvy, písemné a telefonické kontakty, předávání 

věcí) 

 

Dětským domovem je stanoven návštěvní řád pro osoby odpovědné za výchovu takto: 

• návštěvní den v zařízení není stanoven  
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• návštěvu povoluje ředitelka zařízení nebo její statutární zástupce na základě předběžné 

dohody 

• návštěva mimo dohodnutý termín je podmíněna tím, že nenarušuje výchovnou a jinou 

činnost dětského domova 

• při návštěvě je každá osoba povinna předložit průkaz totožnosti 

• návštěvy kamarádů se mohou uskutečnit pouze v denních hodinách 

• osoby odpovědné za výchovu jsou poučeny s domluvou termínu návratu 

• vychovatel zapíše návštěvu do “knihy ostatních návštěv, včetně evidence návštěv osob 

odpovědných za výchovu” 

• vychovatel zapíše každou jinou návštěvu do “knihy úředních návštěv” 

 

Návštěva nebude povolena v případě, že: 

• zákonní zástupci dostaví pod vlivem alkoholu, drog 

• dojde k nepřístojnému, hrubému slovnímu nebo fyzickému napadení dítěte nebo 

vychovatele 

Oprávnění ukončit návštěvu má ředitelka, statutární zástupce a vychovatel ve službě, jestliže 

návštěva narušuje výchovný proces (nepříznivé ovlivňování dítěte).  

 

g) spoluspráva dětí 

 

Spoluspráva je realizována setkáním dětských zástupců jednotlivých rodinných skupin 

s ředitelkou zpravidla1 x měsíčně, dle potřeby ihned.  Z každého setkání je sepsán stručný 

zápis, který je uložen v dokumentaci v ředitelně DD.  

 

h) podmínky zacházení dětí s majetkem právnické osoby, která vykonává činnost zařízení: 

 

K veškerému majetku zřizovatele, který je zařízení předán k hospodaření, a se kterým průběžně 

přicházejí do styku, jsou děti a nezaopatřené osoby povinny zejména:  

1. chovat se šetrně,  

2. chránit jej před poškozením, zničením nebo ztrátou,  

3. užívat jej pouze k danému účelu,  

4. bez svolení odpovědných osob (zpravidla vychovatelů) jej nikomu dalšímu nepůjčovat.  

Majetek předaný zařízení k hospodaření lze z pohledu užívání dětmi rozdělit na:  

a) společně užívaný majetek, např. společné prostory zařízení (vstupy do budovy, schodiště, 

chodby, podlahové krytiny, zdivo, dveře, hygienické zázemí, jídelna, dvůr …) včetně jejich 

vybavení  

b) majetek svěřený do osobního užívání, např.  

vybavení pokojů dětí, výpočetní a audiovizuální technika, sportovní materiál, hry, hračky, oděv, 

obuv  

V případě zjištěného poškození či ztráty jsou děti povinny ihned toto nahlásit vychovateli své 

rodinné skupiny.  
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V případě prokázaného úmyslného poškození, popř. zcizení majetku zařízení, zejména v 

případě majetku svěřeného dětem do osobního užívání, se budou děti pod dozorem 

vychovatelů příslušné rodinné skupiny podílet v závislosti na svých možnostech a schopnostech 

na odstranění způsobené škody (např. oprava kola vlastními silami, zabezpečení opravy věci v 

autorizovaném servisu, oprava poškozeného zdiva pod dozorem domovníka apod.).  

 

i) smluvní pobyt zletilých nezaopatřených osob v zařízení - viz příloha 

 

j) postup při podávání a vyřizování žádostí, stížností a návrhů řediteli, pedagogickým 

pracovníkům zařízení a dalším osobám a orgánům  

 

1) Žádosti, stížnosti a návrhy určené řediteli, pedagogickým a jiným zaměstnancům v zařízení  

Děti, zaměstnanci, popř. jiné osoby mohou v zařízení podávat žádosti, stížnosti a návrhy, 

určené v zařízení zejména  

a) řediteli,  

b) pedagogickým zaměstnancům,  

c) jiným zaměstnancům,  

popř. určené jiným osobám a orgánům mimo zařízení.  

Podacím místem všech žádostí, stížností a návrhů v zařízení je kancelář ředitelky (popř. 

zástupce ředitelky).  

Žádosti, stížnosti a návrhy mohou být podány:  

a) ústně,  

b) písemně (včetně podání elektronickou poštou).  

V případě písemné žádosti, stížnosti či návrhu musí být zřejmé:  

a) komu je písemnost určena,  

b) co je předmětem žádosti, stížnosti či návrhu,  

c) vylíčení důvodu podání žádosti, stížnosti či návrhu,  

d) kdo je autorem písemnosti.  

Autor písemnosti uvede své jméno a příjmení, pracovní pozici v zařízení (v případě jiných osob 

adresu bydliště, popř. adresu pro doručování, nejsou-li shodné) a čitelně se podepíše  

Žádosti, stížnosti a návrhy přijímá, shromažďuje a vyřizuje ředitelka zařízení, v její 

nepřítomnosti zástupce ředitelky. Je-li žádost či návrh určen jiné osobě, postoupí ředitelka 

zařízení, popř. zástupce ředitelky jejich vyřízení příslušné odpovědné osobě.  

Žádosti, stížnosti a návrhy eviduje ředitelka zařízení v jednacím protokolu.  

Základní lhůta pro vyřízení či stanovisko k žádosti, stížnosti či návrhu činí maximálně 15 dnů 

ode dne podání.  

V případě stížnosti na ředitelku zařízení, shromažďuje, vyřizuje a eviduje zástupce ředitelky. 

 

2) Žádosti, stížnosti a návrhy určené jiným osobám a orgánům  
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V případě žádostí a stížností podaných dětmi a určených jiným osobám a orgánům může dítě 

podat žádost či stížnost:  

a) ústně prostřednictvím ředitele či jiného pedagogického zaměstnance (nedokáže-li samo 

přesně formulovat své myšlenky a názory nebo neumí-li žádost či stížnost podat písemně),  

b) ústně během návštěvy jiné osoby či zástupce orgánu v zařízení (popř. přímo v sídle 

příslušného orgánu),  

c) písemně prostřednictvím ředitelky či jiného pedagogického zaměstnance zařízení a 

požadovat její odeslání nejpozději následující pracovní den po odevzdání.  

 

3) Žádosti o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, v platném znění. 
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6 PRÁVA A POVINNOSTI OSOB ODPOVĚDNÝCH ZA VÝCHOVU 
 

a) Práva zákonných zástupců dětí  

 

Zákonní zástupci dětí mají právo:  

a) na informace o dítěti, a to na základě své žádosti,  

b) vyjadřovat se k návrhu opatření zásadní důležitosti ve vztahu k dítěti, nehrozí-li nebezpečí z 

prodlení a na informace o provedeném opatření,  

c) na udržování kontaktu s dítětem, nebrání-li tomu závažné okolnosti ohrožující dítě,  

d) na poradenskou pomoc zařízení ve věcech výchovné péče o dítě,  

e) písemně požádat ředitelku zařízení o povolení pobytu dítěte, kterému byla nařízena ústavní 

výchova, u zákonných zástupců (bez písemné žádosti osoby odpovědné za výchovu a 

písemného povolení orgánu sociálně- právní ochrany nelze návštěvu dítěte v rodině osoby 

odpovědné za výchovu povolit).  

Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o dítěti osobně, telefonicky nebo písemně, a to 

přímo u ředitelky zařízení, zástupce ředitelky, sociální pracovnice nebo u vychovatelů příslušné 

rodinné skupiny, do níž bylo dítě zařazeno.  

Udržovat s dítětem kontakt mohou zákonní zástupci dítěte:  

1. osobní návštěvou:  

→ návštěvu dětí je žádoucí předem nahlásit vychovatelům příslušné rodinné skupiny, 

ředitelce či sociální pracovnici  

→ nejvhodnější dobou pro návštěvu dětí jsou dny pracovního klidu; dítě lze navštívit i 

mimo tyto dny, pokud tomu nebrání závažné důvody, zejména provozní  

→ návštěva bude umožněna pouze osobám, které svým chováním nepůsobí nepříznivě na 

výchovu dětí; v opačném případě bude jejich návštěva přerušena nebo jim nebude 

povolena v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. e) zákona č. 109/2002 Sb., v 

platném znění  

2. telefonicky:  

→ ředitelce zařízení lze telefonovat v pracovní dny (t. č. 572 591 210, 773 591 210)  

→ dětem a vychovatelům lze telefonovat v pracovní dny zpravidla od 13:00 hodin (t. č. 

572 591 230), během sobot, nedělí, svátků a prázdnin již od 8:00 do 20 hod.  

3. korespondenčně:  

→ korespondenci včetně balíkových zásilek lze do zařízení posílat kdykoliv; do balíčků 

není přípustné vkládat cigarety, alkohol a předměty ohrožující zdraví, bezpečnost a 

psychický vývoj dětí. 
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b) Povinnosti zákonných zástupců dětí  

 

Zákonní zástupci dětí mají povinnost:  

a) zajistit doprovod dítěte mladšího 15 let ze zařízení k návštěvě u nich včetně cesty zpět do 

zařízení; totéž v případě převzetí dítěte zpět do své péče po zrušení soudního rozhodnutí o 

umístění dítěte v zařízení,  

b) seznámit se s vnitřním řádem zařízení a dodržovat jeho ustanovení,  

c) oznámit bezodkladně zařízení podstatné okolnosti pobytu dítěte u nich, týkající se zejména 

jeho zdraví a výchovy,  

d) hradit náklady na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky poskytnuté dítěti, které 

nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud byly poskytovány na jejich žádost.  

V případě převzetí dítěte do své krátkodobé péče je nutno nejpozději do 12. hodiny v den 

předcházející převzetí dítěte (poslední možností je čtvrtek) potvrdit jeho převzetí, ať jiţ osobně, 

písemně nebo telefonicky.  

Pokud zákonný zástupce dítěte nemůže převzít (vrátit) dítě mladší 15 let v zařízení osobně, 

může na základě písemné plné moci pověřit tímto úkolem jiného zletilého příbuzného, popř. 

požádat o jiný postup.  

V poslední den dohodnuté lhůty stanovené pro pobyt dítěte mimo zařízení je zákonný zástupce 

dítěte povinen vrátit dítě do zařízení v pořádku a v dohodnutém čase a za podmínek 

uvedených v předcházejícím odstavci.  

V případě nemoci dítěte a nemožnosti jeho převozu zpět do zařízení jsou zákonní zástupci 

dítěte povinni o tom bezodkladně informovat dětský domov a při předání dítěte zpět do 

zařízení doložit potvrzení lékaře o nemoci dítěte.  
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7 ÚHRADA NÁKLADŮ NA PÉČI O DĚTI V ZAŘÍZENÍ 
 

a) vydání rozhodnutí 

Úhradou péče poskytované dětem v zařízení se zabývají ředitelka a sociální pracovnice.  

Úhrada péče je realizována prostřednictvím příspěvku na úhradu péče (dále jen „příspěvek“), 

kterým přispívají oba rodiče rovným dílem, popř. děti nebo nezaopatřené osoby s vlastními 

pravidelnými příjmy.  

Výši příspěvku stanoví ředitelka zařízení formou rozhodnutí na podkladě údajů zjištěných 

sociální pracovnicí v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 109/2002 Sb., v platném 

znění, a v rámci správního řízení v souladu s platným správním řádem.  

Výše příspěvku na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám ve školských 

zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy činí za kalendářní měsíc: 

a) 1 113 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku 

b) 1 503 Kč, jde-li o dítě od 6 do 15 let věku 

c) 1 742 Kč, jde-li o dítě od 15 let nebo nezaopatřenou osobu. 

 

Výše příspěvku za kalendářní měsíc se určí jako součin příspěvkové základny a příspěvkového 

koeficientu, který stanoví pro příslušný kalendářní rok MŠMT ČR. 

Před zahájením řízení sociální pracovnice v souvislosti se stanovením příspěvku jedná s rodiči 

osobně, popř. jim zašle informativní dopis s příslušnými údaji; děti s vlastními příjmy poučí o 

způsobu stanovení příspěvku osobně a rovněž prostřednictvím jejich opatrovníka.  

Po uplynutí lhůty 15 dnů na základě doložení příjmů rodičů podává sociální pracovnice řediteli 

návrh:  

a) na stanovení konkrétní výše příspěvku,  

b) na ponechání doposud platné výše příspěvku,  

c) na snížení doposud platné výše příspěvku,  

d) na zrušení povinnosti přispívat příspěvkem.  

 

b) doručování 

Doručování je realizováno v souladu s platným správním řádem, a to prostřednictvím:  

a) provozovatele poštovních služeb,  

b) pověřeného zaměstnance přímo v zařízení,  

c) uložením v provozovně provozovatele poštovních služeb,  

d) doručení veřejnou vyhláškou (včetně zveřejnění oznámení způsobem umožňujícím dálkový 

přístup).  

 

c) způsob odvolání 

Proti rozhodnutí ředitelky mohou účastníci řízení podat odvolání.  
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Účastníci řízení jsou vždy v každém rozhodnutí informováni o způsobu podání odvolání proti 

rozhodnutí ředitelky.  

→ proti rozhodnutí ředitelky lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení; 

odvolání se podává u ředitelky Dětského domova Uherský Ostroh a rozhoduje o něm 

Krajský úřad Zlínského kraje; 

→ Odvolání je nutno zařízení zaslat poštou nebo je v něm osobně předat.  

→ pokud ředitelka podanému odvolání sám v plném rozsahu nevyhoví, předloží je s celým 

spisem nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy mu odvolání došlo, odboru školství, mládeže a 

tělovýchovy Krajského úřadu Zlínského kraje  

 

d)  hrazení příspěvku a sankce  

- V případě, že se rodiče proti rozhodnutí ředitele neodvolají, je rozhodnutí po uplynutí 

zákonem stanovené lhůty právoplatné, aniž za určitých okolností došlo k jeho „fyzickému“ 

doručení (viz správní řád).  

- V případě platného rozhodnutí se stanovenou výší příspěvku jsou rodiče povinni příspěvek 

zařízení hradit, a to:  

a) převodem na účet zařízení pod příslušným variabilním symbolem,  

b) osobně, přímo v pokladně zařízení.  

- V případě, že rodiče po uplynutí doby 6 měsíců od posledního doložení výše svých příjmů 

nedoloží, že splňují podmínky pro snížení nebo prominutí příspěvku, jsou povinni stanovený 

příspěvek hradit.  

- V případě, že příspěvek nebude zařízení zasílán, a to aniž by rodič využil možnosti dohody se 

zařízením o postupném splácení svého dluhu, bude dluh vymáhán výkonem rozhodnutí či 

návrhem na exekuci. Vzhledem k faktu, že neplněním stanovené povinnosti se rodiče 

dopouštějí trestného činu zanedbání povinné výživy, bude na ně zařízením po uplynutí 4 

měsíců od doby počátku neplnění povinnosti podáno trestní oznámení.  
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8 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 

a) bezpečnost a ochrana zdraví dětí  

Bezpečnost dětí a její zajištění vychází zejména z dodržování pracovních povinností 

zaměstnanců zařízení daných platnými bezpečnostními předpisy, souvisejícími pokyny 

nadřízených orgánů a příslušnými ustanoveními náplně práce zaměstnanců konajících nad 

dětmi dohled.  

Vychovatelé během každé činnosti s dětmi dbají na dodržování pravidel bezpečnosti, zejména 

pak při:  

→ činnostech souvisejících s dopravní situací (pohyb po komunikacích, cesta v dopravních 

prostředcích …)  

→ sportovních činnostech (plavání, bruslení, lyžování, míčových hrách, cyklistice, turistice 

…)  

→ pracovních činnostech (práce s nářadím, vaření, žehlení, praní …)  

→ prázdninových rekreacích  

→ soutěžích a přehlídkách  

Vychovatelé jsou povinni před zahájením výše uvedených činností seznámit děti s možnými 

riziky a ohroženími, poučit je o dodržování zásad bezpečnosti a provést o tom zápis do 

příslušné dokumentace.  

Vyžaduje-li to bezpečnostní hledisko konané činnosti, vybaví vychovatelé děti osobními 

ochrannými prostředky (např. brýle, rukavice, přilby, ochrana loktů, kolen …).  

Pokud je vychovatel/ka nucen/a přerušit řízenou činnost s dětmi, zabezpečí dozor zejména nad 

mladšími dětmi a provede taková opatření, aby ze strany dětí nedošlo k porušení zásad 

bezpečnosti.  

Před předáním sportovních potřeb a nářadí dětem do užívání provede vychovatel/ka jeho 

kontrolu (tělocvičné nářadí, kola, koloběžky, lyže, brusle apod.).; závady ihned písemně 

zaznamená do příslušné dokumentace.  

Z bezpečnostních důvodů platí pro děti v zařízení zákaz:  

a) vstupu do místností označených výstražnou tabulkou o zákazu vstupu,  

b) manipulace s elektrickým zařízením (pojistky, rozvaděče, zásuvky, vypínače),  

c) manipulace s otevřeným ohněm a sálavým teplem,  

d) manipulace s chemickými látkami,  

e) poškozování, ničení či odstraňování informačních, výstražných tabulek, požárních 

poplachových směrnic a evakuačních plánů.  

Za každodenní kontrolu a průběžnou údržbu  odpovídá vychovatel ve službě.  

 

b) zdravotní péče o děti  

Vychovatelé pravidelně kontrolují zdravotní stav dětí.  

Vychovatelé průběžně kontrolují a u malých dětí sami zabezpečují zejména dodržování pravidel 

osobní hygieny, tj. mytí rukou před jídlem a po použití WC, sprchování, čištění zubů, stříhání 

nehtů, péče o vlasy, pleť apod.  
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Při osobní hygieně starších dětí a nezaopatřených osob musí být ze strany zaměstnanců 

poskytnuta maximální ochrana soukromí.  

Výměna ložního prádla probíhá jedenkrát za 21 dnů (zodpovídá vedoucí vychovatelka), ručníků 

dle potřeby.  

Vychovatelé dbají v rámci otužování dětí na pravidelný pobyt venku (dle možností zařazují 

pravidelné vycházky, sportovní činnost apod.), kontrolují (zejména menším dětem) vhodnost 

oblečení z hlediska dané činnosti a aktuálního stavu počasí.  

Manipulace s léky a zdravotnickým materiálem:  

- prostředky první pomoci jsou uloženy v lékárničce rodinné skupiny; 

- léky a zdravotnický materiál jsou ukládány na určených místech; 

- léky předepsané lékařem konkrétním dětem jsou uloženy zvlášť v dohodnutém, 

uzamykatelném prostoru; 

- vychovatelé:  

- obaly léků viditelně označí jménem dítěte, kterému jsou určeny; léky ihned uloží na 

určené místo; 

- v co nejkratší době zaznamenají v knize zdravotní péče způsob užívání a dávkování 

předepsaných léků; 

- ve stanovených intervalech podávají léky dětem a provádějí o tom záznam v knize 

zdravotní péče; 

- léky v žádném případě neponechávají bez dozoru na místě dětem lehce přístupném; 

- v případě potřeby dětem osobně poskytují zdravotnický materiál (náplasti, obvazy, 

masti apod.)  

Správou lékárničky a zdravotnického materiálu je ředitelem pověřená osoba z řad vychovatelů, 

která pravidelně kontroluje, doplňuje a ukládá léky a zdravotnický materiál na určené místo; 

nespotřebované léky s prošlou záruční lhůtou předává do určené lékárny k likvidaci!!!  

 

c) postup při onemocnění dětí  

V případě zjištění prokazatelných příznaků nemoci vychovatel/ka dle potřeby:  

a) poskytne neprodleně potřebnou péči, např. měření teploty, podání nápoje, léků, zábaly …,  

b) izoluje dle možnosti dítě od ostatních,  

c) kontaktuje zdravotnické zařízení a je-li to nutné, přivolá lékařskou pomoc nebo zabezpečí 

doprovod dítěte k lékaři;  

d) vždy provede záznam do knihy zdravotní péče i knihy denní evidence.  

Odbornou zdravotní pediatrickou péči o děti v zařízení zajišťuje MUDr. František Juřenčák, 

Uherský Ostroh.  

Všechny děti k odbornému vyšetření doprovází dle provozní situace zejména:  

- vychovatel/ka rodinné skupiny, popř. vychovatel/ka konající „příslužbu“ nebo sociální 

pracovnice,  

Po návratu dítěte od lékaře vychovatel/ka nebo jiná odpovědná osoba:  

a) zkontroluje stav dítěte a zabezpečí případný klid na lůžku,  
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b) zabezpečí pro dítě léky, nápoje, popř. dietní stravu,  

c) založí do osobního spisu dítěte potvrzení o vyšetření, popř. zprávu od lékaře,  

d) provede záznam do knihy zdravotní péče (datum, jméno, diagnóza, hodiny aplikace léků, 

záznam o výdeji léku ve stanovenou dobu – parafa podpisu v příslušné kolonce),  

e) provede záznam o návštěvě ordinace lékaře v knize denní evidence (popř. v knize ostatních 

návštěv).  

 

d) postup při úrazech dětí  

Evidenci školních úrazů dětí (záznam, hlášení, zasílání záznamu) řeší příslušný právní předpis.  

Veškeré úrazy se evidují v knize úrazů, která je uložena na místě určeném. 

Při úrazu dítěte je vychovatel/ka povinen/a:  

1. poskytnout zraněnému neodkladnou první pomoc,  

2. v případě nutnosti přivolat odbornou lékařskou pomoc nebo zabezpečit doprovod 

zraněné/ho k lékaři včetně doprovodu zpět do zařízení, popř. do místa stávajícího pobytu 

rodinné skupiny,  

3. zabezpečit vyplnění „Potvrzení o ošetření zraněného dítěte umístěného ve školském 

zařízení“ a „Posudku o bolestném“ (po skončení léčby),  

4. provést záznam do knihy úrazů, popř. dle povahy situace vyplnit i protokol o mimořádné 

události,  

5. informovat v co nejkratším čase ředitele zařízení a vedoucí vychovatelku.  

Vychovatel/ka úrazu vyplní příslušnou dokumentaci (záznam o úrazu) a zabezpečí podle 

souvisejících bezpečnostních předpisů její odeslání příslušným orgánům a institucím.  

 

e)  postup při intoxikaci dítěte alkoholem nebo jinými návykovými látkami, postup při 

sebepoškození dítěte nebo při sebevražedném pokusu, postup při agresivitě dítěte, kterou 

ohrožuje zdraví a životy jiných nebo vlastní  

Pro děti v zařízení platí zákaz požívání alkoholických nápojů, kouření i jiné formy zneužívání 

návykových látek.  

Postup při uvedených situacích řeší „Interní metodické pokyny pro řešení krizových a 

mimořádných situací“.  

O každé z těchto situací provedou vychovatelé, popř. asistenti pedagoga zápis do knihy denní 

evidence; v závažnějších případech pedagogičtí pracovníci rovněž vyplní hlášení o mimořádné 

situaci.  

O každé z uvedených situací vychovatelé informují dle závažnosti situace bezodkladně, 

nejpozději v následující pracovní den ředitelku, popř. zástupce ředitelky.  

 

1) Postup při intoxikaci alkoholem nebo jinými návykovými látkami  

1. Při vědomí – k otravě došlo aplikací ústy  

- kontrolovat základní životní funkce (dýchání, puls)  

- podat větší množství vody, případně živočišné uhlí a vyvolat zvracení  
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- zabránit prochladnutí  

 - zajistit nepřetržitý dohled  

- ošetřit případná zranění  

 

2. Při vědomí – k otravě došlo aplikací nitrožilně nebo vdechnutím  

- kontrolovat základní životní funkce (dýchání, puls)  

- zajistit přísun čerstvého vzduchu  

- zabránit prochladnutí  

- zajistit nepřetržitý dohled  

- ošetřit případná zranění  

 

3. Při bezvědomí  

- po zajištění základních životních funkcí (dýchání, puls) uložit dítě do stabilizované polohy  

- sledovat dýchání a puls, při zástavě dechu, popř. srdeční činnosti:  

- uvolnit dýchací cesty (záklonem hlavy a odstraněním příp. zvratků nebo cizího tělesa z ústní     

dutiny)  

- vytáhnout jazyk a zahájit dýchání z úst do úst  

- zahájit masáž srdce  

- nepodávat nic ústy  

- nesnažit se vyvolat zvracení  

- zabránit prochladnutí  

- zajistit nepřetržitý dohled  

- ošetřit případná zranění  

 

2) Postup při sebepoškození dítěte nebo při sebevražedném pokusu  

1. učinit všechna opatření, aby nedocházelo k dalšímu sebepoškozování, tj. odstranit z 

bezprostřední blízkosti dítěte všechny nebezpečné předměty a zabezpečit nepřetržitý dozor  

2. poskytnout neodkladně nutnou první pomoc  

3. přivolat zdravotnickou záchrannou službu, mezitím se snažit se dítě uklidnit  

4. informovat Policii ČR  

 

3) Postup při agresivitě dítěte  

1. klidně, ale důrazně slovně usměrnit agresora  

2. pokud v agresi pokračuje, zamezit šíření agrese, za použití přiměřené fyzické síly oddělit 

agresora od cíle jeho agrese  

3. v případě ohrožení zdraví či života ihned agresora izolovat  

4. získat čas pro odeznění návalu zlosti  

5. odebrat předměty použité k agresi, omezit pohyb agresora nebo umožnit vybití agrese 

přijatelnou formou  

6. po odeznění agrese racionalizovat, vyvodit důsledky  
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Při práci v DD uplatňujeme tyto zásady:  

→ důvěra – vytváříme takové prostředí, ve kterém se děti mohou cítit bezpečně a mohou 

důvěřovat pracovníkům  

→ diskrétnost - pracovníci zařízení jsou vázáni mlčenlivostí o skutečnostech, o nichž se 

dozví při práci s dítětem, o situaci dítěte nehovoří na veřejnosti  

→ úcta k dítěti a jeho rodině  

→ individuální přístup k dětem – přijímáme každé dítě jako jedinečné; situace každého 

dítěte je řešena individuálně s ohledem na jeho potřeby a možnosti  

→ zásada týmové spolupráce – pracovníci zejména v rodinné skupině sdílí své zkušenosti, 

předávají si informace a vzájemně se podporují v práci  

→ zásada jasných pravidel – vytváříme srozumitelná pravidla pro děti i pracovní postupy 

pro pracovníky a motivujeme k jejich dodržování  

 

 

9 VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 a) všichni pracovníci dětského domova jsou povinni ustanovení Vnitřního řádu znát a 

dodržovat je  

 b) povinností vychovatele je seznámení dítěte v den jeho nástupu do dětského domova 

s Vnitřním řádem a toto zapsat do skupinové knihy s podpisem dítěte  

 c) ředitel zařízení je povinen seznámit všechny zaměstnance s tímto Vnitřním řádem  

 d) S Vnitřním řádem jsou zaměstnanci, nezletilé děti a zletilé osoby, pobývající v DD na 

základě Smlouvy, seznámeni do 15-ti dnů od jeho účinnosti.  

 

 

10 ÚČINNOST 
Tento vnitřní řád nabývá účinnost projednáním pedagogické rady Dětského domova Uherský 

Ostroh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 31. 08. 2021 

 

                 …………………………………………….. 

       Mgr. Jana Frühaufová, MBA 

         ředitelka DD 
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