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ÚVOD  

Dětský domov je speciální zařízení pro výkon ústavní výchovy. Účel a působnost je vymezena 

zákonem 109/2002 Sb. Pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem 

plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Účelem dětského domova je zajišťovat péči 

o děti s nařízenou ústavní výchovou a nařízeným předběžným opatřením, které nemají 

závažné poruchy chování. Tyto děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí dětského 

domova. Při zařazování dětí do škol bere ředitelka zařízení v úvahu spádové oblasti SDD, 

zájem a rozumové schopností dítěte. Pedagogičtí pracovníci jsou nápomocni dětem při výběru 

vhodného oboru nebo školy.  

1. Poslání  

Hlavním účelem DD je předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte nebo 

narušení jeho zdravého vývoje, zmírňovat nebo odstraňovat příčiny nebo důsledky již 

vzniklých poruch chování a přispívat ke zdravému osobnostnímu vývoji dítěte. 

Zařízení může na základě žádosti poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené 

osobě po ukončení ústavní výchovy připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 

26 let, a to podle smlouvy uzavřené mezi nezaopatřenou osobou a zařízením v den dovršení 

plnoletosti nezaopatřené osoby. 

 V rámci péče o děti jsou jim zajišťovány specifické výchovné a vzdělávací potřeby, a to               v 

odstupňovaném rozsahu pro děti 

 a) samostatné přiměřeně věku, 

 b) samostatné vyžadující občasnou kontrolu, 

 c) vyžadující občasné vedení a stálou kontrolu, 

 d) nesamostatné vyžadující stálé vedení i kontrolu, 

 

Posouzení dítěte se provede v součinnosti s odborným pracovníkem (DDÚ) nejméně jedenkrát v 

kalendářním roce. 
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2. Charakteristika a struktura zařízení 

 

Název zařízení: Soukromý dětský domov, s.r.o. 

Adresa: Třebíč, Budišov – Holeje 82, 675 03 

IČO: 255 82 950 

Telefon: ředitelství 568 875 300, mobil 606 745 405 

                sociální pracovnice: 727 878 567 

                RB 1: 568 875 486 

                RB 2: 568 875 487 

                RB 3: 568 875 488 

                RB 4: 568 875 489 

e-mail: sdd.holeje@seznam.cz 

webové stránky: www.sddholeje.cz 

 

Personální zabezpečení dětského domova: 

Za společnost jedná jednatel. Na základě „Jmenování“ a „Plné moci“ má ředitelka právo jednat 

jménem organizace. Výchovnou a speciálně pedagogickou činnost vykonávají pedagogičtí pracovníci 

– vychovatelé.  

Nepedagogickými pracovníky jsou sociální pracovnice, uklízečka, kuchařka, údržbář/řidič, kteří 

vzájemně úzce spolupracují.  

 

mailto:sdd.holeje@seznam.cz
http://www.sddholeje.cz/
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3. Organizace 

Základní organizační jednotkou dětského kolektivu je rodinná skupina o počtu 6 až 8 dětí, do 

níž se zařazují společně chlapci a dívky ve věku od tří (výjimečně od dvou) do osmnácti let  

(do 26 ti let na základě smlouvy o dobrovolném pobytu). Sourozenci se zařazují do jedné 

rodinné skupiny; výjimečně je možné zařadit je do různých rodinných skupin, zejména z 

výchovných důvodů. 

V našem zařízení jsou zřízeny čtyři rodinné buňky. Celková kapacita je 32 dětí. 

Způsob života i prostředí dětského domova je přizpůsoben životu v rodině. S každou skupinou 

pracují dva vychovatelé podle rozpisu služeb. Děti své vychovatele oslovují „teto nebo 

strejdo“, vychovatelé oslovují děti jménem, nikdy ne příjmením. Děti předškolního věku 

dochází do mateřské školy, ostatní do příslušných škol a učilišť. Zájmová činnost dětí je 

organizována především v rámci škol a sportovních klubů. 

 

Zdravotní péči zajišťuje dětský lékař, MUDr. Milan Bušek, který má ordinaci v Budišově,                 

a příslušní odborní lékaři, převážně v Třebíči a Brně.  Výběr lékařů provádí vedení dětského 

domova.  Provoz domova je nepřetržitý celoroční. Provoz domova může být dočasně omezen 

nebo přerušen jen ze závažných důvodů na základě souhlasu ministerstva a za předpokladu, 

že péče o děti je řádně zajištěna. V době hlavních, jarních a zimních prázdnin mohou být pro 

děti organizovány prázdninové pobyty a výlety.  

 

Do zařízení se nepřijímají děti: 

 

a) které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a podle stanoviska lékaře vyžadují 

odbornou zdravotní péči, kterou jim nelze poskytnout v rámci pobytu v zařízení, 

b) s psychiatrickým onemocněním: schizofrenie, bipolární porucha, těžké depresivní                  

a úzkostné stavy vyžadující psychiatrickou léčbu. 

c) s přenosnými chorobami 
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4. Přijímání dětí do domova 

Do zařízení přijímá děti ředitelka domova, nebo pověřený zástupce. Umístění do dětského 

domova je možné prostřednictvím územně příslušného soudu. Lze umístit dítě, u kterého 

soud nařídil ústavní výchovu nebo kterému bylo nařízeno předběžné opatření. 

Do zařízení mohou být umístěny děti s mentálním, tělesným, smyslovým postižením, s vadami 

řeči, popřípadě s více vadami, u nichž byla nařízena ústavní výchova nebo nařízeno předběžné 

opatření, pokud stupeň zdravotního postižení neodpovídá jejich umístění do ústavu sociální 

péče nebo do specializovaného zdravotnického zařízení.  

Před nástupem do domova musí každé nové dítě projít zdravotní prohlídkou. 

Při přijímání dítěte do domova je ředitelka zařízení oprávněna převzít od dítěte do dočasné 

úschovy cenné předměty, finanční hotovost převyšující výši kapesného stanoveného              

§31 zákona 109/2002Sb. a předměty ohrožující výchovu, zdraví či bezpečnost dětí. Písemný 

zápis ověřený ředitelkou, pedagogickým pracovníkem zařízení a dítětem je založen do osobní 

dokumentace dítěte. 

V den nástupu dítěte zašle ředitelka „hlášení nástupů“  DDÚ Brno na základě umístěnky, 

příslušnému OSPOD a zákonným zástupcům dítěte. 

Asistent pedagoga provede dítě zařízením, ukáže mu jeho pokoj a postel a zajistí pro něj 

základní hygienické potřeby a v případě potřeby základní ošacení. 

Příchod dítěte zapíše výchovný pracovník sloužící na skupině do denního hlášení. Sociální 

pracovnice vytvoří seznamu osobních věcí a ošacení a založí kartu ošacení a osobní spis. 

Ředitelka zavede dítě do seznamu kapesného a vyplatí mu poměrnou část, na kterou má 

nárok dle věkové kategorie.  

Výchovný pracovník, kterému bylo dítě svěřeno do osobní péče neprodleně: 

                          - zapíše dítě do knihy kapesného 

                          - provede nákup nejnutnějšího ošacení a obuvi 

                          - zajistí stravování ihned v den nástupu dítěte   

Ředitelka zařízení seznámí dítě s vnitřním řádem a se zásadami bezpečnosti na úrovni vnímání 

a chápání věku dítěte a podepíše s ním Prohlášení (viz. příloha č. 6). 

O přijetí dítěte do domova je sepsán protokol, který je rovněž součástí spisu dítěte                      

(viz. příloha č. 7). 
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OSPOD předává s dítětem umísťovaným nebo přemísťovaným do SDD: 

-  komplexní diagnostickou zprávu s programem rozvoje osobnosti 

-  školní dokumentaci včetně posledního školního vysvědčení 

-  výpis z katalogového listu s vyznačením roku školní docházky 

-  návrh klasifikace za dobu pobytu v diagnostickém ústavu 

-   osobní věci dítěte 

-  pravomocné rozhodnutí nebo předběžné opatření soudu nebo písemnou žádost o přijetí 

-  osobní list 

-  rodný list 

-  občanský průkaz nebo v případě cizinců cestovní pas 

-  průkaz zdravotní pojišťovny 

-  očkovací průkaz 

-  lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k umístění dítěte do DD 

-  písemné vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu dítěte. 

Každý, kdo zachází s osobními údaji dětí, musí dbát na ochranu před jejich zneužitím                     

a dodržovat příslušné právní předpisy o ochraně osobních údajů ve smyslu Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a dále ve smyslu Směrnice o 

zpracování osobních údajů, přijaté SDD a závazné pro všechny zaměstnance. 

 

 

5. Přemístění dítěte 

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

ústavu může jen příslušný soud na základě podnětu osob odpovědných za výchovu, nebo 

dítěte nebo orgánu sociálně-právní ochrany.  

Přemístění vždy zajišťuje sociální pracovnice a vychovatel. Při přemístění jsou předány osobní 

spisy a veškeré osobní věci dítěte, které mu náleží. 
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6. Ukončení pobytu dítěte 

Ředitelka zařízení ukončí pobyt dítěte dnem:  

- pravomocného rozsudku o zrušení ústavní výchovy (předběžného opatření) 

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

povolání (v tomto případě s ním ředitelka zařízení uzavře smlouvu o dobrovolném 

pobytu v zařízení, a to na základě žádosti dítěte).  

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

dobrovolně nesetrvá do ukončení přípravy na povolání (v tomto případě s ním 

ředitelka zařízení uzavře smlouvu o pobytu v zařízení, a to na základě žádosti 

zletilého). 

- jestliže rozhodnutí soudu o osvojení nebo o svěření dítěte do pěstounské péče 

nabylo právní moci po uplynutí 3 měsíců od vykonatelnosti předběžného opatření 

u dítěte, nebylo-li před uplynutím této doby zahájeno řízení ve věci samé. 

- vypovězení smlouvy o prodlouženém pobytu v péči zařízení do skončení přípravy 

na povolání ze strany dětského domova nebo nezaopatřené osoby 

Propuštění dítěte sociální pracovnice písemně oznámí příslušnému soudu, orgánu sociálně 

právní ochrany a osobám odpovědným za výchovu. 
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7. Práva dětí v domově 

Dítě má v zařízení právo: 

a) na zajištění plného přímého zaopatření  

b) na rozvíjení tělesných, duševních a citových schopností a sociálních dovedností 

c)  na respektování lidské důstojnosti 

d) na společné umístění se svými sourozenci, nebrání-li tomu závažné okolnosti ve  vývoji 

a vztazích sourozenců 

e)  na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu  

             s jeho schopnostmi, nadáním a potřebami 

f)  na svobodu náboženství, při respektování práv a povinností osob odpovědných za 

 výchovu usměrňovat dítě v míře odpovídající jeho rozumovým schopnostem, 

g)  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. 

h)  účastnit se činností a aktivit zařízení organizovaných v rámci výchovného programu           

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

 zákonem, 

i)  obracet se žádostmi, stížnostmi a návrhy na ředitele a pedagogické pracovníky 

 zařízení a požadovat, aby podání adresovaná příslušným státním orgánům, orgánům 

 územní samosprávy a právnickým a fyzickým osobám, jsou-li pověřeny výkonem 

 sociálně-právní ochrany dětí, 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 evidovat, 

j) 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 

k)  požádat o osobní rozhovor a uskutečnit osobní rozhovor s pověřeným zaměstnancem 

 orgánu sociálně-právní ochrany dětí, zaměstnancem České školní inspekce, 

 ministerstva nebo orgánu kraje, a to bez přítomnosti dalších osob, 
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l)  být hodnoceno a odměňováno a ke svému hodnocení se vyjadřovat, 

m)  na informace o stavu svých úspor či pohledávek, 

n)  na udržování kontaktu s osobami odpovědnými za výchovu a dalšími blízkými 

 osobami za podmínek stanovených zákonem 109/202 Sb., a to formou 

 korespondence, telefonických hovorů a osobních návštěv, 

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

 uvedeny v písmeně n); pedagogický pracovník návštěvu nepřipustí, pokud byly dítěti  

 zakázány nebo omezeny návštěvy podle § 21 odst. 1 písm. e) zákona 109/202 Sb. nebo 

 pokud návštěva ohrožuje zdraví nebo bezpečnost, 

p) 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 tímto zákonem, 

q) na podporu a pomoc po ukončení pobytu v zařízení v souladu s cílem reintegrace 

 dítěte do rodiny a společnosti. 
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8. Povinnosti dětí 

Dítě s nařízenou ústavní výchovou má povinnost: 

a) dodržovat stanovený pořádek a kázeň, plnit pokyny a příkazy zaměstnanců, dodržovat 

zásady slušného jednání s osobami, s nimiž přichází do styku, 

b) v prostorách zařízení a v osobních věcech udržovat pořádek a čistotu a i jinak 

zachovávat ustanovení vnitřního řádu zařízení, 

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

seznámeno, 

d) poskytnout na výzvu ředitele doklady o svých příjmech 

e) 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, 

f) 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.  

g) zacházet ohleduplně s majetkem zařízení v souladu s dobrými mravy a bezpečnostními 

předpisy. Nesmí majetek poškozovat a ničit. Pokud dítě úmyslně způsobí škodu, bude 

po objektivním vyčíslení škody požadována satisfakce buď opravou, nebo úhradou dle 

finančních možností dítěte  

h) nosit odpovídající obuv, oblečení a účes  

i) důsledně dodržovat zákaz kouření v celém areálu DD, který se vztahuje na všechny 

typy cigaret, včetně elektronických a zákaz užívání jakýchkoliv dalších návykových látek 

j)        řádně se připravovat do školy, dodržovat studijní dobu a dodržovat večerku 

k)        předat po dobu přípravy na vyučování, a v době konání atraktivních činností, do                  

      úschovy mobilní telefon, a to na základě výzvy vychovatelů, sociální pracovnice,   

      ředitele  

l)       nenavštěvovat bez svolení vychovatelky pokoje ostatních dětí 
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9. Práva ředitelky zařízení 

Ředitelka zařízení je oprávněn v zájmu úspěšné výchovy dětí: 

a)    povolit dítěti za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pobyt mimo      

   zařízení, 

b)    povolit dítěti s nařízenou ústavní výchovou přechodné ubytování mimo zařízení                     

   v  souvislosti s jeho vzděláváním nebo zaměstnáním 

c)    zrušit pobyt podle písmena a) nebo přechodné ubytování podle písmena b), jestliže se     

   dítě řádně nechová nebo péče o něj není dostatečně zabezpečena nebo došlo-li k   

   změně důvodů, pro něž byl pobyt mimo zařízení povolen 

d)    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, 

e)      být přítomna při otevření listovní nebo balíkové zásilky dítětem, pokud je důvodné     

          podezření, že zásilka má z výchovného hlediska závadný obsah nebo by mohla ohrozit                   

          zdraví či bezpečnost dětí, a uschovat ji na dobu omezenou dnem propuštění dítěte ze   

          zařízení 

d)      převzít od dítěte do dočasné úschovy cenné předměty, finanční hotovost převyšující               

          výši stanoveného kapesného a předměty ohrožující výchovu, zdraví či bezpečnost dětí;   

          písemný zápis o převzetí ověřený ředitelem, dalším odborným pracovníkem zařízení a   

         dítětem je založen do osobní dokumentace dítěte, 

e)      povolit dětem starším 15 let cestovat do místa pobytu nebo přechodného ubytování   

          podle písmen a) a b) nebo místa podmíněného umístění mimo zařízení bez dozoru, 

f)       schvalovat opatření ve výchově navržená příslušným pedagogickým pracovníkem,  

          nebo udělovat výchovná opatření 

g)       zastoupit dítě v běžných záležitostech, a pokud jeho zákonní zástupci neplní své            

          povinnosti nebo nejeví o dítě skutečný zájem, je oprávněna zastoupit dítě i ve věcech   

          zásadní důležitosti, vyžaduje-li to zájem dítěte, 

h)       žádat dítě o poskytnutí dokladů o jeho příjmech, 
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ch)  nařídit vyšetření dítěte, zda není ovlivněno alkoholem nebo jinou návykovou látkou. 

 

Ředitelka zařízení má dále právo: 

 a) požádat příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí o informace o poměrech v 

 rodině dítěte, které bylo umístěno do zařízení, a je-li tomuto dítěti zprostředkovávána 

 pěstounská péče nebo osvojení, také informace o postupu při tomto zprostředkování, 

 b)  na základě písemné žádosti nahlížet do spisové dokumentace vedené příslušným 

 orgánem sociálně-právní ochrany dětí o dítěti umístěném v zařízení. 
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  10. Povinnosti ředitelky zařízení 

Ředitelka zařízení je povinna:  

a) seznámit dítě s jeho právy a povinnostmi, 

b)  oznámit neprodleně orgánu sociálně-právní ochrany dětí jméno a příjmení dítěte,  

             jsou-li splněny podmínky pro jeho osvojení nebo pěstounskou péči, 

c)  předat dítě podle rozhodnutí orgánu sociálně-právní ochrany dětí do péče budoucího 

 osvojitele nebo pěstouna, 

d)  dát příslušnému soudu podnět ke zrušení ústavní výchovy, pominuly-li důvody pro její 

 nařízení, 

e)  předběžně projednat postup podle písmen c) s příslušným orgánem sociálně-právní 

 ochrany dětí, zákonnými zástupci dítěte, případně jinými osobami odpovědnými za 

 výchovu, 

f)  podat po předchozím projednání s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí 

 příslušnému soudu podnět k prodloužení ústavní výchovy, vyžaduje-li to zájem dítěte, 

g)  podávat informace o dítěti zákonným zástupcům nebo orgánům sociálně-právní 

 ochrany dětí na jejich žádost, 

h) projednat předem opatření zásadní důležitosti se zákonnými zástupci dítěte a s 

 orgánem sociálně-právní ochrany dětí, nehrozí-li nebezpečí z prodlení, a bezodkladně 

 je informovat o provedeném opatření, 

ch)     informovat v zájmu zaručení návaznosti péče příslušný obecní úřad obce s rozšířenou 

 působností o nadcházejícím propuštění dítěte ze zařízení, a to v termínu nejméně 6 

 měsíců před propuštěním dítěte, 

i) umožnit dítěti, které má být propuštěno ze zařízení z důvodu zletilosti, jednání se 

 sociálním kurátorem, 

j)  propustit dítě mladší 15 let podle § 23 odst. 1 písm. a) až c) pouze v doprovodu osob 

 odpovědných za výchovu, nepožádají-li v této věci písemně o jiný postup, 

k)  zajišťovat realizaci programu rozvoje osobnosti dítěte a vést o něm záznamy. 
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Ředitelka zařízení je dále povinna: 

a)  vydat vnitřní řád zařízení, 

b)  oznámit bezodkladně příslušnému diagnostickému ústavu změny v počtech dětí, 

c)  předat dítě mladší 18 let po ukončení jeho pobytu v zařízení osobám odpovědným za 

výchovu nebo jiným osobám uvedeným v rozhodnutí, na jehož základě dochází               

k propuštění dítěte, nedošlo-li k předání dítěte dříve; současně těmto osobám předá 

věci, jež jsou ve vlastnictví dítěte, 

d)  informovat nezaopatřenou osobu o možnosti podat žádost o uzavření smlouvy o 

 prodlouženém pobytu v zařízení podle § 2 odst. 6, 

e)  oznámit útěk dítěte Policii České republiky bezodkladně po jeho zjištění. 

Ředitelka zařízení dále rozhoduje o: 

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

hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud byla péče vyžádána zákonnými zástupci 

dítěte, (podle § 2 odst. 7 písm. d), zákona 109/2002 Sb.) 

b) zamítnutí žádosti o povolení pobytu (podle § 23 odst. 1 písm. a) nebo c), Zákona 

109/2002 Sb.) 

c) zrušení pobytu (podle § 23 odst. 1 písm. d), Zákona 109/2002 Sb.) 

d) výši příspěvku na úhradu péče poskytované dětem nebo nezaopatřeným osobám v 

zařízeních (podle § 27 až 29, Zákona 109/2002 Sb.). 

 Ředitelka zařízení uzavře smlouvu o prodlouženém pobytu v zařízení (podle § 2 odst. 6 

Zákona 109/2002 Sb.) s nezaopatřenou osobou, připravuje-li se tato osoba soustavně 

na budoucí povolání i po dosažení zletilosti, a to na základě její žádosti a pokud nebude 

překročena výše povoleného počtu dětí uvedená ve školském rejstříku. 
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11. Pracovníci v zařízení 

Pracovní povinnosti zaměstnanců jsou dány Zákoníkem práce, pracovní náplní, příslušnými 

zákony a vyhláškami, pokyny a příkazy ředitelky a dále vnitřními směrnicemi. Pedagogičtí 

pracovníci zařízení vzdělávají a vychovávají děti a klienty v souladu s cíli výchovy a vzdělávání, 

stanovenými zákonem 109/2002 Sb. a dalšími právními předpisy. 

 Pedagogickým pracovníkem zařízení může být pouze ten, kdo vedle patřičného vzdělání a 

předpokladů vykonávat toto povolání splňuje také předpoklad psychické způsobilosti. Tato se 

zjišťuje psychologickým vyšetřením před nástupem do pracovního poměru nebo v průběhu 

prvního měsíce po nástupu do pracovního poměru. V průběhu pracovního poměru v případě, 

že vznikne důvodná pochybnost o tom, zda pedagogický pracovník splňuje podmínku 

psychické způsobilosti, zejména při podezření na fyzické nebo psychické násilí na dětech, v 

ředitel zařízení nařídí pedagogickému pracovníkovi podstoupit psychologické vyšetření a k 

tomu stanoví přiměřenou lhůtu. Psychologický posudek je součástí osobního spisu 

pedagogického pracovníka. 

  

 

V psychologickém posudku se uvádějí tyto údaje: 

 a)  jméno, popřípadě jména, příjmení, akademický titul a datum narození pedagogického 

 pracovníka, 

 b)  závěr psychologického vyšetření, z něhož je patrné, zda pedagogický pracovník je 

 nebo není psychicky způsobilý vykonávat činnost pedagogického pracovníka zařízení  

 c)  jméno, popřípadě jména, příjmení a akademický titul vyšetřujícího psychologa, jeho 

 vlastnoruční podpis a otisk razítka, číslo akreditace a datum vyhotovení 

 psychologického posudku.  

  

- Základní pracovní povinnosti jsou uvedeny v pracovních smlouvách,  

- každý pracovník musí znát své povinnosti, práva a odpovědnost,  

- nesmí přenášet rozhodování na ostatní pracovníky s úmyslem zbavit se zodpovědnosti,   
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- za účelem jednotného výchovného působení je povinen spolupracovat se všemi 

pracovníky domova, nese přímou odpovědnost za zdraví, bezpečnost, harmonický, 

citový, tělesný a duševní vývoj dětí, 

- pracovníci dbají o zvyšování svých odborných znalostí, osvojují si nové metody práce a 

uplatňují je ve své činnosti, 

- celoročně si opatřují odbornou literaturu k jednotlivým výchovám a dle možností se 

účastní odborných kurzů a seminářů, které připravují odborné instituce, 

- seznamují ostatní vychovatele o odborné literatuře příp. kurzech, 

- řádně hospodaří s majetkem domova a pečují o jeho nejúčelnější využití, 

- střeží a chrání služební tajemství a to i po ukončení pracovního poměru. 

Nepedagogickým pracovníkem se rozumí zaměstnanec zařízení, který vykonává jinou činnost 

než činnost výše uvedenou a splňuje kvalifikační předpoklady a požadavky stanovené pro 

výkon povolání zvláštním právním předpisem nebo stanovené zaměstnavatelem. 

Nepedagogickým pracovníkem může být pouze ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen za 

úmyslný trestný čin. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším 

než 3 měsíce, který musí být předložen zařízení před vznikem pracovněprávního vztahu. 

 

12. Práva a povinnosti osob odpovědných za 

výchovu vůči zařízení 

Zákonní zástupci dítěte 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 ředitele zařízení o povolení pobytu dítěte  podle § 23 odst. 1  

  Zákona č. 109/2002 Sb. (viz. Příloha č. 4) 
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Zákonní zástupci dětí umísťovaných do zařízení na základě rozhodnutí soudu mají zejména 

povinnost:  

a)  při předání dítěte do určeného zařízení předat současně dokumentaci uvedenou v § 5 

 odst. 5. Zákona č. 109/2002, 

b)  zajistit doprovod dítěte mladšího 15 let, popřípadě požádat písemně v této věci o jiný   

            postup, 

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

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

 zejména jeho zdraví a výchovy, 

e)  předat dítěti umístěnému do zařízení na základě jejich žádosti finanční částku jako 

 kapesné ve výši stanovené zákonem 109/2002 Sb., 

f)  hradit náklady na zdravotní služby, léčiva a zdravotnické prostředky poskytnuté dítěti, 

 které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud byly poskytovány na jejich 

 žádost. 

                            

13. Úhrada péče 

Rodiče jsou povinni hradit příspěvek na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným 

osobám v zařízení. V případě, že dítě nebo nezaopatřená osoba má vlastní pravidelné příjmy, 

podílí se na hrazení příspěvku. V případě, že  zařízení nevyplácí přídavek na dítě, zvyšuje se 

příspěvek o 30 %. 

Za období kratší než 1 měsíc se výše příspěvku stanoví podle počtu dnů strávených dítětem 

v zařízení. Denní úhrada nákladů činí jednu třicetinu výše příspěvku za kalendářní měsíc. 

Rodiče se na hrazení příspěvku podílejí rovným dílem, s výjimkou případů uvedených v § 28 

zákona č. 109/2002 Sb. 

Výši příspěvku a podíl rodičů na jeho úhradě v jednotlivých případech stanoví ředitelka 

zařízení rozhodnutím. 

Za příjmy a za společně posuzované osoby se pro účely tohoto zákona považují započitatelné 

příjmy a společně posuzované osoby podle zvláštního právního předpisu. Částka příspěvku se 

zaokrouhluje na koruny směrem nahoru. 
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Rodiči, který doloží, že je on nebo osoba s ním společně posuzovaná příjemcem dávky pomoci 

v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, se příspěvek nestanoví. Rodiči, který 

doloží, že po zaplacení příspěvku by jeho příjem nebo příjem s ním společně posuzovaných 

osob klesl pod součet částky životního minima podle zákona o životním a existenčním minimu 

a částky normativních nákladů na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře, se příspěvek 

stanoví v takové výši, aby mu uvedený součet zůstal zachován; pokud by takto stanovený 

příspěvek byl nižší než 100 Kč, nestanoví se. 

Rodiče jsou povinni vždy po uplynutí 12 měsíců od posledního doložení skutečností 

prokazovat, že splňují podmínky pro snížení nebo prominutí příspěvku, a dále bezodkladně 

oznamovat každé změny v příjmech, které by mohly mít vliv na výši příspěvku. V případě 

nesplnění těchto povinností se příspěvek odpovídajícím způsobem zvýší, a to od doby, kdy 

marně uplynula lhůta pro prokázání splnění podmínek, nebo i zpětně od doby, kdy došlo ke 

změně v příjmech. 

Ze sirotčího důchodu dítěte, které nemá jiný příjem, se na úhradu příspěvku použije nejvýše  

10 %. Z jiného příjmu dítěte, než je uveden v odstavci 1, se k úhradě příspěvku použije část 

příjmů převyšujících 50 % výše příspěvku, platné pro příslušnou věkovou kategorii, a to až do 

výše příspěvku. Rozdíl mezi částkou určenou pro úhradu příspěvku z příjmu dětí podle 

odstavce 2 a příspěvkem hradí rodiče. Příspěvek za kalendářní měsíc se hradí nejpozději do 

patnáctého dne následujícího měsíce. Příspěvek náleží zařízení od prvního dne pobytu dítěte v 

zařízení. 

Za dobu, po kterou je dítě se souhlasem zařízení u osob odpovědných za výchovu nebo ve 

zdravotnickém zařízení déle než 2 po sobě jdoucí dny, snižuje se příspěvek za kalendářní 

měsíc o příslušný počet denních částek včetně částky za den, v němž započne pobyt do 15 

hodin, a za den, v němž dítě ukončí pobyt v době po 15 hodině. Za dobu, po kterou je dítě na 

útěku ze zařízení, snižuje se výše příspěvku o 50 % za každý celý den. 

Zařízení provede vyúčtování přeplatků a nedoplatků zpravidla ke konci kalendářního roku, 

nebo po odchodu dítěte ze zařízení. 

 

Výše měsíčního příspěvku podle věku dítěte: 

Vláda nařizuje od 1.1.2014 podle § 41 odst. 2 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní 

výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve 
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školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného 

pod č. 476/2004 Sb. a zákona č. 333/2012 Sb., § 1. 

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 / 557 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku 

b) 1 503 Kč / 752,- Kč, jde-li o dítě od 6 do 15 let věku, 

c) 1 742 Kč / 871,- Kč, jde-li o dítě od 15 let nebo nezaopatřenou osobu. 

 

14. Kapesné, osobní dary a věcná pomoc 

Dětem a nezaopatřeným osobám, kterým se poskytuje plné přímé zaopatření, náleží kapesné: 

a) 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. 

b) Kapesné dítěti nenáleží za dny, po které je dítě na útěku ze zařízení nebo je ve výkonu 

 vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody. 

c)  Kapesné se rozlišuje v jednotlivých případech podle výchovných hledisek   stanovených 

 vnitřním řádem zařízení. 

  Částka kapesného se zaokrouhluje na desetikoruny směrem nahoru. Kapesné je všem dětem 

a nezaopatřeným osobám navrhováno vždy nejpozději do 5. kalendářního dne v měsíci             

a vyplaceno nejpozději do 10. dne tohoto měsíce. 

 

Kritéria vyplácení kapesného 

Věk dítěte Měsíční kapesné 

Do 6 let   40 až  60,-    Kč 

6 – 10 let 120 až  180,-   Kč 

10 – 15 let 200 až  300,-   Kč 

15 – 26 let 300 až  450,-   Kč 

 

O evidenci kapesného si vedou vychovatelé evidenci, která podléhá kontrole ředitelce 

zařízení. Kapesné nenáleží dětem po dobu útěku. 
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Za dobu kratší než jeden měsíc se kapesné stanoví podle počtu dnů, v nichž je dítě v péči 

zařízení. 

Dítěti, jemuž náleží plné přímé zaopatření, poskytuje zařízení osobní dary k narozeninám, 

k úspěšnému ukončení studia a k jiným obvyklým příležitostem, a to v průběhu celého roku. 

Osobní dary se poskytují podle věku dítěte, výchovných hledisek a délky pobytu dítěte v 

zařízení v průběhu kalendářního roku až do výše:              

do 6 let věku   1 740,- Kč 

od 6 do 15 let věku  2 140,- Kč 

od 15 let věku   2 450,- Kč 

Osobní dar lze poskytnout též formou peněžitého příspěvku. 

Dítěti, jemuž byl ukončen pobyt v zařízení z důvodu dosažení zletilosti, nebo dosažení věku     

19 let, byla-li mu prodloužena ústavní výchova, pokud v zařízení dobrovolně nesetrvá do 

ukončení přípravy na povolání, se podle jeho skutečné potřeby v době propouštění poskytne 

věcná pomoc nebo jednorázový příspěvek peněžitý až do výše maximálně  25 000,- Kč.  

Kritéria pro poskytnutí: 

- dobu setrvání dítěte v DD 

- kam dítě odchází (do rodiny, samostatné bydlení, startovací byt atd.) 

- dosavadní chování a motivace (výchovné hledisko) 

- dosažené vzdělání (ukončené/neukončené vzdělání) 

 

Dále se dítěti ve spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí poskytuje poradenská 

pomoc se zajištěním bydlení a práce, a dále je dítěti i po opuštění zařízení poskytována 

poradenská pomoc při řešení tíživých životních situací.    

 

15. Opatření ve výchově 

Podklady pro výchovná opatření předkládá zodpovědný pedagogický pracovník písemně 

ředitelce SDD. Konečnou podobu výchovného opatření schvaluje ředitelka SDD. Ředitelka 

zpětně projedná předmětné výchovné opatření na nejbližší pedagogické radě nebo poradě 

vychovatelů. Výchovná opatření zakládá ředitelka do osobního spisu dítěte. (viz příloha č.8, 9) 
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1)  za prokázané porušení povinností může být dítěti   

a)         odňata udělená  výhoda v rámci pozitivního výchovného opatření 

b) s nařízenou ústavní výchovou omezeno trávení volného času mimo zařízení     

           maximálně v trvání jednoho týdne. 

c)  odňata možnost účastnit se atraktivní činnosti či akce, 

 

d) s nařízenou ústavní výchovou zakázány návštěvy, s výjimkou návštěv osob 

 odpovědných za výchovu, osob blízkých a oprávněných zaměstnanců orgánů sociálně-

 právní ochrany dětí, a to na dobu nejdéle 30 dnů v období následujících 3 měsíců. 

Opatření ve výchově lze ukládat podmíněně se zkušební dobou až na 3 měsíce.        

 

Drobné prohřešky: 

- neukázněnost, drzé chování, odmítání přípravy na vyučování, čistota na pokoji a v osobních 

věcech, úprava zevnějšku,  

 

Hrubé porušení vnitřního řádu: 

- porušení zákazu kouření, ohrožení zdraví sebe i ostatních, pozdní příchod z vycházky, 

svévolný odchod z domova, vulgární vyjadřování, nerespektování příkazů vychovatelek a 

ostatní zaměstnanců, 

Krádež, opakované záškoláctví, lhaní, podvody, opakované porušení vnitřního řádu 

Úmyslné poškození majetku, krádež: 

- úhrada do výše minimální částky kapesného formou měsíčních splátek 

 

2) za příkladné úsilí a výsledky při plnění povinností nebo za  

příkladný čin, například: 

- respektování vnitřního řádu 

- reprezentace  SDD 

- nadstandardní pomoc při domácích pracích  

- pomoc při výchově mladších dětí 

- pomocné práce v areálu domova a  jeho okolí 
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- příkladné chování v domově a ve škole 

- příkladná a pravidelná příprava na vyučování 

- míra  snahy o zlepšení prospěchu 

 

 

může být dítěti: 

 a)  prominuto předchozí udělené záporné opatření  

 b)  udělena věcná nebo finanční odměna, 

 c)  zvýšeno kapesné v rozsahu stanoveném zákonem ( viz tabulka níže) 

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

 návštěva nebo přiznaná jiná osobní výhoda. 

 

 

 

Věk dítěte Kapesné-rozsah, 

průměr 

 

Navýšení 

kapesného 

Maximální 

částka 

Do 6 let 40   až 60,-  Kč / 50,- + 10,- Kč 60,-  Kč 

6 – 10 let 120 až 180,- Kč/ 150,- + 30,- Kč 180,-Kč 

10 – 15 let 200 až 300,- Kč/ 250,- + 50,- Kč 300,- Kč 

15 – 26 let 300 až  450,- Kč/370,- + 80,- Kč 450,- Kč 
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16. Povinná dokumentace 

Zařízení vede tuto dokumentaci: 

- vnitřní řád zařízení obsahující zejména pravidla pro hodnocení a odměňování dětí, 

práva a povinnosti dětí, osob odpovědných za výchovu a pracovníků zařízení, denní a 

týdenní program, pravidla pro organizaci návštěv, zdravotního ošetření a pro přijímání, 

přemísťování a propouštění dětí, pravidla dětské spolusprávy, pravidla oznamování 

útěku Policii České republiky včetně uvedení osoby oprávněné k převzetí dítěte po 

jeho vypátrání a u diagnostických ústavů provoz záchytného pracoviště, 

- roční plán výchovně vzdělávací činnosti, 

- týdenní programy výchovně vzdělávací činnost 

- jednací protokol 

- osobní dokumentaci dětí včetně záznamů o stavu dětí vedených odbornými 

pracovníky zařízení a programu rozvoje osobnosti, ve kterém jsou vedeny zejména 

záznamy o plnění stanovených cílů, a písemných žádostí osob odpovědných za 

výchovu o povolení pobyt 

- dokumentaci o umístění a průběhu pobytu dítěte zadrženého na útěku, obsahující 

údaje podle § 22 odst. 4, 

- knihu denní evidence zařízení 

- knihu úředních návštěv, 

- knihu ostatních návštěv, včetně evidence návštěv osob odpovědných za výchovu. 

- Do osobních spisů dětí vedených v dětské domově mohou nahlížet se souhlasem 

ředitelky pouze tito zaměstnanci: 

o vychovatelé (podklady pro výchovnou práci a znalost osobnosti dítěte) 

o policisté Policie ČR, pracovníci orgánu péče o děti z místa trvalého bydliště  

o dítěte a pracovníci MPSV – pověřeni agendou sociálně právní ochrany dětí 

o pracovníci ČŠI 

 

Dále dokumentace domova obsahuje: 

- zápisy z jednání pedagogické rady 

- zápisy kontrolních orgánů a protokoly o provedených inspekcích 
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- osobní výkazy a personalistiku zaměstnanců 

- knihu úrazů 

- evidenci korespondence dětí 

- evidenci ošacení 

- evidenci kapesného 

- evidenci léků 

 

17. Dozor státního zastupitelství 

Dozor nad dodržováním právních předpisů při výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy v 

zařízeních provádí okresní státní zastupitelství, v jehož obvodu se zařízení nachází. Při výkonu 

dozoru je státní zástupce oprávněn vstupovat v kteroukoliv dobu do zařízení, 

a) nahlížet do povinné dokumentace vedené zařízením, 

b) hovořit s dětmi bez přítomnosti jiných osob, 

c) žádat od zaměstnanců zařízení a dalších osob podílejících se na péči o děti potřebná 

vysvětlení, 

d) podávat soudu návrh na zrušení nařízené ústavní výchovy nebo uložené ochranné 

výchovy, popřípadě podávat návrh na uložení ochranné výchovy dětem umístěným v 

zařízení na základě nařízené ústavní výchovy, 

e) prověřovat, zda rozhodnutí a postupy ředitele zařízení odpovídají zákonům a jiným 

právním předpisům, 

f) vydávat příkazy k přijetí opatření vedoucích k odstranění stavu odporujícího právním 

předpisům, 

g) nařídit, aby dítě, které je v zařízení nezákonně, bylo po oznámení orgánu sociálně-

právní ochrany dětí bezodkladně propuštěno. 

Zařízení je povinno příkazy státního zástupce bez odkladu provést. 
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18. Pravidla dětské spolusprávy  

- děti mají právo volit a právo být voleny do dětské spolusprávy 

- spoluspráva spolupracuje s ředitelkou domova a zřizovatelem 

- prostřednictvím dětské spolusprávy mohou děti vyjadřovat své názory, podněty a 

připomínky 

- jmenný seznam dětské spolusprávy je vyvěšen na nástěnce v jídelně 

- jedenkrát měsíčně se schází na pravidelných sezeních provozovatel zařízení se staršími 

dětmi 

- z tohoto setkání je pořízen zápis 

- ředitelka i tety věnují pozornost výstupům ze spolusprávy dětí SDD. 

 

19. Postup při podávání a vyřizování žádostí, 

stížností a návrhů 

v souladu s § 20 odst. 1, zákona č.109/2002Sb. je garantováno právo na žádosti, stížnosti a 

návrhy.  

- tyto lze předávat pedagogickým pracovníkům a ředitelce ústně nebo písemně. 

Další formou je využívání schránky důvěry, která slouží především pro důvěrná 

      sdělení a anonymní podněty. Tato je umístěna v jídelně SDD. Dále je zřízena Kniha 

stížností, která je umístěna na nástěnce v jídelně. 

  

 

20. Péče o zdraví a bezpečnost dětí 

- povinností zaměstnanců je mít přehled o pohybu dítěte a jeho činnostech 

- za výdej léků zodpovídá službu konající výchovný pracovník nebo pověřená osoba, 

která výdej potvrdí svým podpisem v evidenci léků 

- osobní prádlo a ručníky se vyměňují dle potřeby, nejméně jedenkrát týdně,  

- ložní prádlo jedenkrát za tři týdny a vždy při výskytu infekční nemoci 

o (viz. Příloha č. 14) 
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- stravu pro nemocné určuje lékař nebo vedoucí kuchyně 

- v případě potřeby je vždy zajištěna lékařská péče, v případě vážnějšího onemocnění či 

úrazu vyrozumí ředitelka domova osoby odpovědné za výchovu 

- lékařskou péči pro děti předškolního a školního věku zajišťuje MUDr. Milan Bušek. 

Doprovod dětí k lékaři zajišťují výchovní pracovníci, kteří rovněž zapisují nemocné děti 

do denního hlášení, nebo sociální pracovnice 

- zdravotní záznamy dětí jsou uloženy u MUDr. Buška, očkovací průkazy všech dětí a 

jejich karty pojišťoven na určeném místě na rodinkách dětí 

- dítě mladší 10 let nesmí být samostatně účastníkem silničního provozu,  

o samostatnou jízdu na kole lze povolit jen dětem starším 10 let a po předchozím 

ověření znalostí a pravidel silničního provozu pro cyklisty a náležitém 

ponaučení o bezpečnosti  

- při výchovně vzdělávací činnosti zajišťují bezpečnost dětí výchovní pracovníci 

- v době prázdnin a pobytů dětí mimo domov přebírají zodpovědnost za děti 

pedagogičtí pracovníci, rodiče, popřípadě jiné fyzické osoby určené ředitelkou zařízení 

nebo zřizovatelem 

- při odchodu na osobní volno výchovný pracovník poučí svěřence o možnosti nebezpečí 

v předpokládaném místě pobytu (rybník, autobusové nebo vlakové nádraží, silnice, les) 

- při cestě do školy dbají pokynů jim stanovených v prohlášeních, jdou nejkratší   cestou 

- při cestě ze zájmových kroužků dbají pokynů pedagogických pracovníků 

- koupání a plavecký výcvik je povolen jen za dohledu výchovného pracovníka, místo 

koupání musí výchovný pracovník předem prověřit a vyhradit  

- výjimečně lze povolit dětem nad 15 let a plavcům návštěvu veřejného koupaliště 

s plavčíkem. Skupina na koupání smí být nejvýše 8mi dětí při jednom výchovném 

pracovníkovi. Na vycházku může jít jeden výchovný pracovník nejvýše se skupinou 10ti 

dětí. 

- lyžařský výcvik provádí výchovný pracovník se skupinou nejvýše desetičlennou, při 

výletech na hory a při lyžařském výcviku se musí výchovný pracovník řídit pokyny 

horské služby. Sáňkování, bobování, bruslení – místo pro tyto sporty musí výchovný 

pracovník předem prověřit a vyhradit. U dětí musí vykonávat náležitý dohled. 
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- výchovní pracovníci seznamují děti s hlavními zásadami chování a pravidly silničního 

provozu. 

- za bezpečnost dětí bezprostředně odpovídají vychovatelé. Požadavku náležitého 

dozoru není však možno rozumět tak, že by vychovatel měl sledovat dítě (mladistvého) 

stále, nepřetržitě a bezprostředně. 

- je nutné, aby vychovatel vykonával dohled při individuálních hrách předškolních dětí 

na zahradě, dvoře, hřišti a jinde. 

- děti školního věku dochází do školy a zájmových kroužků samostatně  

 

Postup při úrazech 

Každé dítě je povinno bezodkladně oznamovat vychovateli svůj úraz, pokud mu to jeho 

zdravotní stav dovolí, a i úraz jiného dítěte, jehož byl svědkem a spolupracovat při vyšetřování 

příčin úrazu. 

První pomoc poskytuje dětem službu konající vychovatel a zajišťuje akutní lékařské ošetření, 

zajišťuje doprovod dětí do zdravotnického zařízení a zpět do DD. Lékárnička první pomoci  

s potřebným vybavením je umístěna v rodinných skupinách, v kuchyni, v kotelně. Se zásadami 

poskytnutí první pomoci byly děti seznámeny v rámci předaných informací, týkající se 

podmínek zajištění BOZ a PO. Se zásadami poskytnutí první pomoci jsou seznámeni všichni 

pracovníci SDD v rámci školení. O mimořádných událostech a provedených opatřeních 

informují neprodleně ředitelku dětského domova, sociální pracovnici. 

Postup při intoxikaci, sebepoškození nebo sebevražedném pokusu a postup při agresivitě 

dítěte, kterou ohrožuje zdraví a životy jiných nebo vlastní 

- Pokud pedagogický pracovník zjistí intoxikaci dítěte alkoholem nebo jinými návykovými 

látkami, vždy a bez prodlení informuje ředitelku dětského domova Ilonu Kolmanovou, která se 

dostaví a provede kontrolu  intoxikace v souladu s nařízením §23, odst. 1, písmene n), Zákona 

č. 109/2002 Sb. a §21, §22, Zákona č. 65/2017 Sb., popř. přivolá zdravotnickou záchrannou 

službu – telefon 155 – a zajistí nad ním dozor do příjezdu lékaře.  V případě řádné dovolené je 

kontrolou intoxikace pověřena sociální pracovnice Iveta Matušková. 

 O intoxikaci dítěte vychovatel provede zápis do denního hlášení a informuje osobu přebírající 

jeho službu. Následně ředitelka s  pedagogickým pracovníkem řeší celou situaci s odbornými 

pracovníky, informuje příslušného pracovníka OSPOD a  zákonného zástupce. 

- V případě zjištění sebepoškození nebo sebevražedného pokusu dítěte a nutnosti okamžité 

pomoci,  zavolá záchrannou službu – telefon 155, případně i hasiče – telefon 150 a ihned 

informuje ředitelku dětského domova Ilonu Kolmanovou. Do příjezdu záchranné služby dítě 
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uloží na pokoj nebo ho izoluje od ostatních dětí a vykoná nad ním dohled. O sebepoškození 

nebo o sebevražedném pokusu dítěte provede zápis do denního hlášení. Následně ředitelka s  

pedagogickým pracovníkem řeší celou situaci s odbornými pracovníky, informuje příslušného 

pracovníka OSPOD a  zákonného zástupce. 

- V případě agresivity dítěte postupuje pedagogický pracovník obdobně jako v případě 

intoxikace. Dítě se však snaží izolovat od ostatní tak, aby nedošlo k jejich újmě na zdraví. 

V případě, že byla napadena jiná osoba, přivolá Policii ČR – telefon 155. 

 

 21. Hmotné zabezpečení     

Dětem umístěným v domově je poskytováno plné 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  

e) nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud nebyla péče vyžádána osobami   

f) odpovědnými za výchovu 

g) úhrada nákladů do sídla školy 

h) kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu ze zařízení 

 

Dětem mohou být podle rozhodnutí ředitelky dále hrazeny: 

- potřeby pro využití volného času a rekreaci 

- náklady na kulturní, uměleckou, sportovní a oddechovou činnost 

- náklady na soutěžní akce 
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22. Propouštění na dovolenky 

  

Dětský domov respektuje právo dítěte na udržování osobních kontaktů s rodiči, pokud to není 

proti zájmům dítěte. 

 

Dítěti může být dovolen ředitelkou domova pobyt u osob zodpovědných za výchovu (v 

případně jiných fyzických osob) na základě jejich písemné žádosti (viz. Příloha č.4) a 

písemného souhlasu okresního úřadu příslušného OPD podle trvalého pobytu dítěte. 

Dítě starší 15 let je možné propusti mimo domov i bez doprovodu osob odpovědných za 

výchovu. Dítě mladší 15 let může být propuštěno pouze na základě písemné žádosti osob 

odpovědných za výchovu s tím, že tyto osoby přebírají odpovědnost za dítě i během přepravy.  

Za dítě v době pobytu mimo domov přebírá plně zodpovědnost osoba odpovědná za výchovu 

(případně jiná fyzická osoba). 

 

Při převzetí dítěte potvrdí svým podpisem přebírající osoba potvrzení o převzetí dítěte (viz. 

Příloha č.12).  

 

Úhradu cesty k zákonným zástupcům hradí dítě ze svých příjmů, nebo může být úhrada cesty 

odměnou za dobrou činnost v rámci kladného výchovného opatření. 

 

23. Pobyt dětí mimo zařízení (vycházky, útěk) 

Dítě má právo opustit samostatně se souhlasem pedagogického pracovníka SDD za účelem 

vycházky, pokud se jedná o dítě starší 7 let věku. 

Úprava tohoto práva dítěte je možná pouze v případě, že je důvodný předpoklad ohrožení 

zdraví a života dítěte. 

Zodpovědný pedagogický pracovník, který uděluje souhlas k vycházce, přihlédne zvláště 

k rozumovým schopnostem a volním vlastnostem konkrétního dítěte.  

Po skončení vycházky v neformálních rozhovorech zodpovědní pedagogičtí pracovníci sledují 

průběh a dopad vycházky (seznámení s cizími osobami, užívání návykových látek apod.) 
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Děti mladší 7mi let věku mohou trávit volný čas mimo prostory SDD jen za dohledu 

pedagogického pracovníka. 

Útěk ze zařízení, nevrácení se z dovolenky: 

a) pokud se dítě vzdálí od skupiny bez souhlasu odpovědné osoby, nebo nevrátí-li se z 

vycházky (nebo se v průběhu vycházky nedomluví s odpovědnou osobou) ve 

stanovené době, jde o útek ze zařízení, 

b) o všech okolnostech útěku je prováděn záznam ve smyslu § 34 odst. 1 písm. g) po 

zjištění opuštění skupiny apod. bez souhlasu vychovatele, učitele apod., lze pátrat po 

dítěti, ale jen tak, aby nedošlo k okolnostem, kdy by mohla být ohrožena bezpečnost a 

zdraví ostatních dětí, 

c) o útěku je bezprostředně informována ředitelka zařízení  Bc. Ilona Kolmanová, sociální 

pracovnice Ing. Iveta Matušková a zřizovatel pan Karel Friedl, a je provedeno operativní 

oznámení na PČR, dále je vyplněn příslušný tiskopis a je dodržen sjednaný postup zařízení a 

Policie, pořízený záznam je zařazen do osobních spisů dítěte  

d) sociální úsek vytváří předpoklady, aby nedocházelo k prodlužováním pobytu dětí na 

útěcích, a podává návrhy na případné šetření PČR u odpovědných osob (nevrácení se   

z dovolenek, vědomé pobývání u rodičů aj.), 

e) po návratu z útěku je bezprostředně sepsán protokol o úhradě nákladu na vrácení do 

zařízení, 

f) při nevrácení dítěte z povoleného opuštění zařízení na dovolenku postupují odpovědní 

zaměstnanci podle Metodického pokynu MŠMT  

g) náklady na nevrácení z dovolenky hradí osoby, které dítě převzaly k pobytu nebo daly souhlas 

s pobytem dítěte u nich (tj. daly písemný souhlas se samostatným odjezdem ze zařízení), 

h) policie nemá povinnost dítě dopravit zpět do zařízení, odkud uprchlo, pokud ale policie s 

odvozem dítěte do zařízení souhlasí, pak může požadovat úhradu nákladu vynaložených na 

vrácení dítěte zpět do zařízení, ze kterého uprchlo, 

i) dopravu a převzetí dítěte z útěku provádí p. ředitelka Bc. Ilona Kolmanová a v její 

nepřítomnosti Ing. Iveta Matušková, sociální pracovnice. To vše s ohledem na bezpečnost při 

dopravě do zařízení. 

j) pozor na možnosti nákazy (přenosnými chorobami, zavšivení apod.) ostatních dětí  

k) po útěku má dítě mít dostatek cíleného zaměstnání, omezení výhod apod. ale i 

možnost k postupnému snižování postihu. 
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24. Všeobecné zásady 

a) účast na diskotékách a tanečních zábavách je podmíněna dosažením věku 16 let, za 

předpokladu dodržování stanoveného času příchodu, a to nejpozději do 23 hodin, 

popřípadě domluvou na jiném termínu s ředitelkou zařízení 

b) návrat mládeže z těchto akcí je zavazuje, že se vrátí ve střízlivém stavu, nesmí požívat 

drogy a omamné prostředky 

c) výchovná a zdravotní opatření zásadní důležitosti se předem projednají se zákonnými 

zástupci dětí, nehrozí-li nebezpečí z prodlení 

d) informace o zařízení a dětech poskytne pouze zřizovatel a ředitelka dětského domova 

(tisk, televize, spolky, nadace) 

e) službu konající vychovatelé mohou povolit vstup do zařízení na základě pověření ke 

kontrole nebo průkazu nadřízeného orgánu (neprodleně vždy telefonicky informuje 

zřizovatele a ředitelku) 

f) službu konající vychovatelé mohou povolit vstup do zařízení kamarádům nebo 

spolužákům dětí pouze v době, kdy návštěva nenaruší denní režim 

g) službu konající vychovatelé jsou povinni zhodnotit vhodnost sledovaného programu 

(televize, video, kino) a v případě potřeby udělit zákaz sledování 

h) je zakázáno sledování hororů a akčních filmů dětem do 15 let 

i) dětem je umožněn příchozí telefonní hovor mimo dobu, kdy se děti připravují na 

vyučování a pouze v době, kdy nebude narušen denní program.  

j) využívání internetu a počítače je určeno převážně k přípravě do školy a k získávání 

všeobecných informací 

k) využívání internetu ke komunikaci a pohybu na sociální síti je dětem povoleno 

v omezené míře v závislosti na jejich věku a na uvážení službu konající vychovatelky a 

pod dohledem službu konající vychovatelky 
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25. Pedagogická rada, porada 

Pedagogické rady svolává ředitelka dětského domova. Členy pedagogické rady jsou všichni 

pedagogičtí pracovníci. Do pedagogických rad je vždy pozván zřizovatel, mohou být přizváni 

odborní pracovníci DDÚ, učitelé ZŠ, pracovníci OSPOD. 

Z jednání pedagogické rady se pořizuje stručný zápis. Členové pedagogické rady svým 

podpisem stvrzují, že vzali zápis na vědomí.  

Pedagogická rada jedná o opatřeních k výchovně, vzdělávací práci domova a hodnotí výsledky 

této činnosti. Jedná o spolupráci se školou, o opatřeních ke zvyšování odborné a pedagogické 

práce v domově. Hodnotí se zdravotní a hygienická péče o děti. 

 

Struktura zápisu pedagogické rady: 

- datum konání pedagogické rady 

- počet přítomných, omluveni 

- program pedagogické rady 

- kontrola usnesení z minulé rady 

- hlavní náplň nové pedagogické rady 

- záznam z diskuse (kdo, o čem) 

- usnesení – zadání nových úkolů (kdo úkol splní, termín) 

 Zápis schválí: ředitelka domova 

 Vzali na vědomí: podpisy pracovníků 

 

26. Pojištění 

Zařízení nebo středisko může uzavřít pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou 

na věcech, životě a zdraví dětí a svých zaměstnanců.  
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27. Organizace dne 

 

Organizace dne je řízená výchovou ke zdravému životnímu stylu a zahrnuje všechny potřebné 

oblasti nutné pro zdárný vývoj dítěte. 

Organizace dne přihlíží k potřebám dětí a plnění jejich individuálních potřeb v návaznosti na 

možnosti SDD. 

Časové rozdělení jednotlivých činností je zpracováno samostatně na jednotlivá období. 
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ZÁVĚR  

Vnitřní řád byl schválen pedagogickou radou dne 4.9.2019. Tímto dnem pozbývá platnost 
předchozího vnitřního řádu. 
 
 
 

 

                                                                      ….…………………………… 
                                                          Bc. Ilona Kolmanová   
                                                                                                                                   ředitelka SDD 
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Příloha č. 1: Návštěvní řád domova 
 
V Soukromém dětském domově, s.r.o. je stanoven návštěvní řád pro osoby odpovědné za 
výchovu a osoby blízké takto: 
 

 návštěvní dny v zařízení jsou stanoveny na sobotu a neděli v době od 10 do 16 hodin, 
vždy po předchozím ohlášení návštěvy u vychovatelek nebo ředitelky domova                                    

 
 návštěvu v jiném termínu povoluje ředitelka domova, a to pouze ve výjimečných 

případech a na základě předchozí dohody 
 

 při návštěvě zařízení je osoba odpovědná za výchovu nebo osoba blízká povinna 
předložit na požádání doklad prokazující totožnost 

 
 při návštěvě je každá osoba povinna zapsat se do knihy návštěv 

 
 pokud se dostaví návštěva v podnapilém stavu nebo pod vlivem drog, nebude jí 

umožněna návštěva dítěte 
 

 pokud dojde k nepřístojnému, hrubému slovnímu a fyzickému napadání dítěte nebo 
vychovatele, ukončí oprávněná osoba návštěvu 

 
 oprávnění ukončit návštěvu má ředitelka dětského domova, nebo vychovatel ve službě 

 
 návštěva se smí pohybovat pouze v místě k tomu určeném (posezení v jídelně), 
     po zařízení není dovoleno se pohybovat 

 
 se souhlasem vychovatele ve službě je možno výjimečně povolit vycházku mimo 

zařízení s domluvou termínu návratu 
 

 propuštění dítěte mimo dětský domov v době návštěvy, potvrdí návštěva (zákonný 
zástupce) přebírající dítě prohlášením o odpovědnosti za dítě a ztvrdí toto prohlášení 
svým podpisem (viz. Příloha č.13) 

 
 
 
 

 

 

 

DENNÍ PROGRAM  
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Příloha č.2:  Denní program 

PONDĚLÍ - ČTVRTEK 

6: 00 Budíček, ranní hygiena 

6:20 Snídaně 

6:45 Odchod na autobus 

6:50 Odjezd do MŠ a ZŠ 

12:30 – 15:45 Příchod ze škol, osobní volno, individuální příprava na vyučování 

15:45 – 16:00 Odpolední svačina 

16:00 – 17:30 Příprava na vyučování, individuální činnosti 

17:30 – 18:30 Osobní volno 

18:30 Večeře 

19:00 – 19:30 Úklid společných prostor 

19:30 – 20:00 Osobní hygiena, příprava na večerní klid, večerka mladší děti 

19:30 – 20:30 Osobní volno starších dětí 

20:30 – 21:00 Starší děti – večerní hygiena, příprava na večerní klid, večerka 

PÁTEK 

MLADŠÍ DĚTI STARŠÍ DĚTI 

20:00 – 20:30 Osobní volno 20:00 – 21:30 Osobní volno 

20:30 – 21:00 Osobní hygiena, 
příprava na večerku 

21:30 – 22:00 Os-hygiena, příprava 
na večerku 

21:00 Večerní klid, spánek 22:00 Večerní klid 

SOBOTA 

8:30 – 9:00 Snídaně 

9:00 – 12:00 Individuální činnosti, úklid, příprava společného obědu 

12:00 – 12:30 Oběd, úklid 

12:30 – 16:00 Osobní volno, individuální činnosti 

16:00 – 16:15 Odpolední svačina 

16:15 – 18:30 Osobní volno, individuální činnosti 

18:30 – 19:00 Večeře, úklid 

MLADŠÍ DĚTI STARŠÍ DĚTI 

20:00 – 20:30 Osobní volno 20:00 – 21:00 Osobní volno 

20:30 – 21:00 Os.hygiena, příprava 
na večerku 

21:00 – 21:30 Os.hygiena 

21:00 večerka 21:30 – 22:00 příprava na večerku 

  22:00 večerka 

NEDĚLE 

9:00 – 10:00 snídaně 

10:00 – 12:00 Individuální činnosti, úklid, příprava společného obědu 

12:00 – 12:30 Oběd, úklid 

12:30 – 16:00 Osobní volno, individuální činnosti 

16:00 – 16:15 Odpolední svačina 

16:15 – 18:30 Příprava do školy 

18:30 – 19:00 Večeře, úklíd 

MLADŠÍ DĚTI STARŠÍ DĚTI 

19:00 – 19:30 Os.hygiena,  19:00 – 20:30 Osobní volno 

19:30 – 20:00 příprava na večerku 20:30 – 21:00 Os.hygiena, příprava 
na večerku 

20:00 Večerní klid 21:00 večerka 



40 

 

Příloha č. 3: Týdenní program 
 

Pondělí 
Úterý 
 

Příprava na vyučování 
Individuální činnosti dle jednotlivých složek výchovy  
 

Středa Návštěva zájmových kroužků 
Příprava na vyučování 
 

Čtvrtek Příprava na vyučování 
Individuální činnosti dle jednotlivých složek výchovy 
 

Pátek 
 

Individuální činnosti dle jednotlivých složek výchovy 
 

 
Sobota 

Individuální činnosti dle jednotlivých složek výchovy 
Společná příprava oběda a večeře 
Úklid pokojů a společných prostor 
 

Neděle Společná příprava oběda a večeře 
Individuální činnosti dle jednotlivých složek výchovy 
Příprava na vyučování 
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Příloha č. 4: Žádost o povolení pobytu 
 

Žádám o povolení pobytu dítěte 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
v době    od …………………………………….………..do………………..…………………………………. 
na adrese ……………………………….………………………………………………………………………….. 
 

V ……………………….dne…………………. 

       …….……………………………… 

           podpis  
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Příloha č. 5: Dohoda o pobytu mimo domov 
 
 
                
Jméno, příjmení , nar.: 
 
   Bude v termínu od…………………..do…………………………mimo SDD Holeje. 
 
    Po celou dobu pobytu mimo domov bude dbát o svoje zdraví a bezpečnost. 
 
    Telefon: …………………………………………………………….. 
 
   Adresa pobytu : ………………………………………………….. 
                                                                                      
    dne ………………….                                                            podpis……………………. 
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Příloha č. 6: Prohlášení 
Prohlašuji, že jsem byl seznámen/a s vnitřním řádem dětského domova a budu dodržovat jeho 

ustanovení. 

Při cestě do školy nebo ze školy jdu co nejkratší cestou, budu dodržovat bezpečnostní 

předpisy – budu chodit po levé straně, co nejblíže kraji silnice. Při přecházení silnice se vždy 

přesvědčím o tom, že nejedou žádná vozidla a nejkratší cestou silnici přejdu. Při nástupu i 

výstupu do autobusu budu rovněž dodržovat bezpečnost a zásady slušného chování. 

 

Při veškerých činnostech se budu snažit předejít nebezpečným událostem, které by mohly 

ohrozit zdraví mé, ostatních dětí a majetek domova. Pokud dojde k jakémukoliv poranění 

nebo změně zdravotního stavu /nevolnost, bolest břicha, bolest hlavy, apod./, budu o této 

skutečnosti informovat dospělou osobu (vychovatele, učitele). 

   

Do školy budu docházet včas před vyučováním, budu dodržovat školní řád.  

Můj příchod do domova bude:  

nejpozději 10 minut po příjezdu autobusu 

nejpozději 40 minut po ukončení vyučování nebo zájmového kroužku. 

 

Pokud nebudu moci stanovené příchody dodržet (budu po škole) telefonicky to oznámím 

vychovatelům.  

 

Já, níže podepsaný)á) prohlašuji, že jsem byl(a) řádně poučen(a). 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 V Budišově dne:………………………….  Podpis dítěte:…………………………   
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Příloha č. 7: Protokol o přijetí dítěte do zařízení 
 

Jméno, příjmení, nar.: ___________________________________ 

Do zařízení přijímá dítě ředitelka domova, nebo pověřený zástupce. 

 

V případě potřeby převezme ředitelka nebo soc. pracovnice od dítěte do dočasné úschovy 

cenné předměty nebo předměty ohrožující bezpečnost, výchovu a zdraví dítěte. Vyhotoví 

písemný zápis, který vloží do spisu dítěte.      

…………………………………………………                  

Asistent pedagoga provede dítě zařízením, ukáže mu jeho pokoj, postel, pracovní stůl a skříň. 

Zajistí pro něj základní hygienické potřeby a v případě potřeby základní ošacení. 

        ………………………………………………. 

Ředitelka, sociální pracovnice nebo asistent pedagoga zajistí stravu pro dítě.  

        ………………………………………………. 

Ředitelka nebo sociální pracovnice zajistí neprodleně vstupní zdravotní prohlídkou u pediatra.  

                    ……………………………………….……… 

Ředitelka zajistí dítěti příslušnou školu, nebo mateřskou školu, ukáže mu cestu do školy a  

doprovodí jej  do třídy ( zpravidla 2.den po nástupu).  

       …..…………………………………………… 

Sociální pracovnice vytvoří seznam osobních věcí a ošacení a založí kartu ošacení a osobní spis. 

        ……………………………………………….. 

Ředitelka zavede dítě do seznamu kapesného a vyplatí mu poměrnou část, na kterou má nárok 

dle věkové kategorie.  

        …………………………………………………….               

 Ředitelka zařízení seznámí dítě s vnitřním řádem a se zásadami bezpečnosti na úrovni vnímání a 

chápání věku dítěte a podepíše s ním  PROHLÁŠENÍ .………………………………………………. 

 

V Budišově dne:…………………..                             Podpis dítěte:……………………. ……….. 
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Příloha č. 8: Opatření ve výchově - kladné 
Opatření ve výchově (dle zákona 109/2002 Sb. § 21.odst. 1-4) 

Jméno dítěte:……………………………..                                  Den, měsíc, rok:…………….…………... 

Za příkladné úsilí a výsledky při plnění povinností nebo za příkladný čin: 

 1.Prominuto předchozí opatření za prokázané porušení povinností/ze dne….. 

důvod:…………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

specifikace  odměny:………………………………………………………….…………………………………………………….... … 

2. Udělena věcná nebo finanční odměna: 

     důvod:…………………………………………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
     specifikace odměny:…………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     finanční odměna ve výši:……………………………………………………………………………………………... 
 
 3. zvýšeno kapesné v rozsahu daném zákonem č. 109/2002 Sb.: 
     důvod:…………………………………………………………………………………………………….…………………… 
      výše odměny:……………………………………………………………………………………………..………………. 
 
 4. Povolená mimořádná návštěva kulturního zařízení, mimořádná     
     vycházka, mimořádná návštěva nebo přiznána jiná osobní výhoda: 
     Důvod:……………………………………………………………………………………………..…………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
     specifikace odměny:………………………………………………………………..………………………………….….. 
     …………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
 
 
 
Dítě potvrzuje svým podpisem, že výchovné opatření s ním bylo projednáno 
 
 
 
 
     
 
………………………………                                                        …………………………….. 
                dítě                                                                                             vychovatel 
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Příloha č. 9: Opatření ve výchově - záporné 
Opatření ve výchově (dle zákona 109/2002Sb.§ 21.odst. 1-4) Jméno dítěte:                                                                               
Den, měsíc, rok: 
 

Za prokázané porušení povinností 
 
1. odnětí výhody udělené dříve jako výchovné opatření za příkladné úsilí a výsledky při plnění 
povinností či příkladný přečin: ze dne………………………………………………………………........................... 
 
důvod:………………………………………………………………………………………………………………………………...…. 
 
2. snížení kapesného v rozsahu stanoveném zákonem č. 109/2002. Sb.: 
     
důvod:……………………………………………………………………………….……..…….částka:………………….…… Kč 
 
3. omezen nebo zakázáno trávení volného času mimo DD v rozsahu stanoveném vnitřním    
    řádem: 
    důvod:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    
    míra omezení:……………………………………………………………….…………………………………………………... 
 
4. odňata možnost účastnit se činnosti nebo atraktivní akce organizované zařízením  
     
    důvod:………………………………………………………………………...……………………………………………………….. 
     
   specifikace omezení:…………………………………………………………………..………………………………………… 
 
 
5. zákaz návštěvy, s výjimkou návštěv osob odpovědných za výchovu, osob blízkých, 
    opatrovníků a zaměstnanců OSPOD, a to na dobu nejdéle 30 dnů v období tří po sobě    
     následujících měsíců: 
    
důvod:………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
      
míra omezení:…………………………………….………………………………………………..…………………………………. 
 
Poznámka: opatření výše uvedené bylo (nebylo) uloženo podmíněně na zkušební 
dobu………………….…… specifikovat. Nejvýše však na tři měsíce. Dítě potvrzuje svým podpisem, 
že výchovné opatření s ním bylo projednáno. 
 
 
……………………………..                                                                                               ……………………………… 
 
               dítě                                                                                                                       vychovatel      
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Příloha č. 10: Oznámení o útěku 
Oznámení o útěku 

Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Datum, místo narození:…………………………………………………………………………………….…..... 
 
Rodné číslo:…………………………………………………………………………………………………….……….. 
  
Trvalé  bydliště:…………………………………………………………………………………………………..……. 
 
Jména rodičů a jejich bydliště: 
Matka:……………………………………………………………………….………………………………….…………. 
Otec:………………………………………………………………………………………………………………..………… 
 
Popis osoby 
 
Výška v cm…………….……….postava………………..….vlasy…………………..……….oči…………..………….……… 
 
Jiné znaky………………………………………………..……………………………………………………………….. 
 
Zdánlivé stáří……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Popis oblečení…………………………………………………………………………………………………………... 
 
Na základě čeho bylo dítě umístěno:…………………………………………………………..…………… 
 
Údaje o útěku 
 
Datum…………………………………….hodina……………………….………….. kým………………..……………. 
 
Oznámeno Policii ČR  
 
datum………………………………….hodina………………………….…………….….…komu………………………………… 
Místo útěku……………………………………………………………………………………………………………... 
 
Společníci útěku………………………………………………………………..……………………………………… 
 
Předpokládaný směr útěku……………………………………………………………………………………….. 
 
                                                                      jméno a podpis oznamovatele …………………………………………………… 
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Příloha č. 11: Návrat z útěku 

Návrat z útěku 

Jméno: 

Kdy? 

S kým? 

Za jakých okolností: 

Kdy bylo dítě zadrženo: 

Odhlášeno (den, hodina, komu – který orgán) 

Kdo dítě převzal: 

V jakém stavu se dítě vrátilo: 

úroveň čistoty oblečení (ve svém – cizím) 

změna vzhledu (tetování, odbarvené vlasy, lak na nehty aj.) 

co si sebou přineslo dítě z útěku (cigarety, peníze, apod.) 

chování při návratu (první reakce, výroky) 

kam umístěno (útlum, izolace, mezi děti, jinam – proč) 

 

                                                   Závěr 

Spontánní písemný projev o útěku 

Analýza za vedení zodpovědné osoby 

Konfrontace se spoluúčastníky, event. Pomahači 

Dopustilo se dítě trestné činnosti 

Závěr vychovatele a návrh na konečná opatření 

Vyjádření – ved. Vychovatele ředitele 

 
Realizace konečných opatření 
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Příloha č. 12: Potvrzení o převzetí dítěte 
 Potvrzení o převzetí dítěte 

Potvrzuji, že jsem dne ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Převzal(a) dítě:  ………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
Po celou dobu mimo dětský domov  budu o dítě řádně pečovat a budu dbát o jeho bezpečnost. 
 
Dítě předám nejpozději  do  16,00  

Dítě převzal(a): 

 Jméno a příjmení : ………………………………………………………………………………………………………… 

 Rodné číslo……………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresa trvalého bydliště : …………………………………………………………………………………………….. 

 Telefon………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 Číslo OP…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Dítě předal(a):  ……………….…………    Dítě převzal(a): ……………………………. 

 

Potvrzení o předání dítěte 

Potvrzuji, že jsem dne …………………………………………………………………………………………………….……….. 

 

převzal(a) dítě : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Další sdělení: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Dítě předal(a): ………………………..…      Dítě převzal(a):…………………………….. 

 

Dne: ……………….. 
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Příloha č. 13: Dohoda o odpovědnosti 
 

Potvrzuji, že jsem dne …………………………. převzal (a) děti:  

…………………………………………………………….…………………………………………………………….……………………………….

………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

……………………………………………………….…………………………………………………………….…………………………………..…

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

Po celou dobu mimo domov budu o děti řádně pečovat a budu dbát o jejich bezpečnost.  

Děti předám nejpozději dne ……………………….. do ………………………..hodin.  

Místo pobytu mimo domov: ………………………………………………………………….. 

 

Děti převzal (a) :  

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

V Budišově dne……………………………………….    …………………………………………….. 

                 Podpis 
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Příloha č.14: 

SANITAČNÍ ŘÁD 

 

                                              Úklid v prostorách SDD,s.r.o. se provádí: 

 Děti: 

- setřením všech podlah, u koberců vyčištěním vysavačem -provádíme denně  
- vynášením odpadků -  provádíme denně 
- výměna ručníků je prováděna jedenkrát za týden, v případě potřeby ihned. 
- umytím umývadel a záchodů za použití čisticích prostředků -provádíme 1x týdně 
- otíráním prachu ze všech dosažitelných a volně přístupných míst na klubovně               a 

pokojích – provádíme 1x týdně 
- výměna lůžkovin je prováděna jednou za tři týdny (nebo dle potřeby) 

použité lůžkoviny se třídí mimo ubytovací a pohybové prostory a ukládají se do transportních 
obalů a odváží do prádelny. 

 

Uklízečka: 

 

- otevírání a zavírání oken (větrání) – provádíme denně 
- stírání prachu ze zařízení, ke kterým je obtížnější přístup – provádíme 1x týdně 
- úklid společných prostor (jídelna, schodiště, chodby) – provádíme 2x týdně, popř. dle potřeby 
- omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a desinfikováním sociálních zařízení - 

provádíme jednou za týden 
- umytím umývadel a záchodů za použití čisticích prostředků s desinfekčním účinkem -

provádíme 1x týdně 
- praní záclon a závěsů – provádíme 3x za rok 
- umývání odpadkových košů – 1x za měsíc, v případě potřeby ihned 
- mytím oken, rámů a svítidel - provádíme nejméně dvakrát ročně 
- generální úklid všech prostor - provádíme dvakrát ročně 
- malováním rodinných buněk (klubovny, chodby, pokoje) - provádíme jedenkrát za tři roky, 

v případě potřeby častěji 
- úklid v okolí domova dle potřeby 

 
 
 
 

V Budišově 15.4.2019                                                                                    ……………………………….. 

                                                                                                                 Ilona Kolmanová 

                                                                                                                    ředitelka SDD 

 


