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I. kapitola 

 

1. C H A R A K T E R I S T I K A   A  S T R U K T U R A   Z A Ŕ Í Z E N Í 

 

Název:  

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 

Adresa : 

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 

751 25 Veselíčko 

www.ddsveselicko.cz 

e-mail: ddsveselicko@ddsveselicko.cz 

 

Součásti zařízení a jejich organizační členění: 

 

Školské zařízení se skládá z těchto součástí jejíž charakteristikou a úkoly je:   

- dětský domov – pracoviště výchovy, sociální, správní a provozní, hlavní náplní činnosti je 

výchovně vzdělávací, terapeutická a poradenská péče o žáky převážně ve věku povinné 

školní docházky s nařízenou ústavní, popř. ochrannou výchovou 

- základní škola – pracoviště vzdělávání, v rámci zařízení je zřízena základní škola, která 

vyučuje ve dvou vzdělávacích programech. Vzdělávací program ZŠ Veselíčko „ŠKOLA 

PRO ŽIVOT“  a vzdělávací program ZŠ Veselíčko „PRAKTICKÁ ŠKOLA PRO ŽIVOT“  

které vyjadřují spojení vzdělávání s praktickými životními zkušenostmi. 

- školní jídelna  – pracoviště školního stravování, hlavní náplní je zajištění celodenní stavy 

pro děti a zaměstnance. 

 

Telefonní spojení : 

 

581 250 840  - ředitel, zástupce ředitele, psycholog 

581 250 848,49,41 -  ústředna  , účetní, správce majetku  

581 250 842  - fax 

581 250 843  - sborovna 

581 250 844  - vychovatelna 

581 250 847  - vychovatelna 

581 250 845  - sociální pracovnice 

581 250 846  - vedoucí vychovatel 

581 250 848  - účetní 

581 250 849  - vedoucí školní jídelny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ddsveselicko.cz/
mailto:ddsveselicko@ddsveselicko.cz
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1. Účelem dětského domova se školou je zajišťování péče o děti 

    a) s nařízenou ústavní výchovou 

              1. mají-li závažné poruchy chování, nebo  

              2. které pro svou přechodnou nebo trvalou duševní poruchu vyžadují výchovně     

                  léčebnou péči, nebo 

    b) s uloženou ochrannou výchovou. 

 

2.  Dětem umístěným v zařízení 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 

- úhradu nákladů na dopravu do sídla školy 

 

3. V době, kdy je pobyt v zařízení přerušen podle § 23 odst.1 písm. a) nebo je dítě s uloženou 

ochranou výchovou podmíněně umístěno mimo zařízení, poskytují dítěti přímé zaopatření osoby, 

u nichž dítě pobývá.  

 

4. Dětský domov se školou  lze zřizovat  odděleně pro děti podle odstavce 1 nebo se v něm zřizují 

rodinné skupiny odděleně pro děti podle odstavce 1.   (dle § 13 zák. č. 109/2002 Sb.)   

      

5.  Výjimky z ustanovení odstavce 2 ( § 13 zák.č.109/2002 Sb.) může udělit ministerstvo. 

 

6.  Do dětského domova se školou mohou být umísťovány děti zpravidla od 6 let do ukončení 

povinné školní docházky. 

 

7. Pokud v průběhu povinné školní docházky pominuly důvody pro zařazení dítěte do školy 

zřízené při dětském domově, je dítě na základě žádosti ředitele dětského  domova se školou 

zařazeno do školy, která není součástí dětského domova se školou. 

 

8. Nemůže- li se dítě po ukončení povinné školní docházky pro pokračující závažné poruchy 

chování vzdělávat ve střední škole mimo zařízení nebo neuzavře-li pracovněprávní vztah, je 

přeřazeno do výchovného ústavu.     

 

Součásti zařízení 

 

Základní škola, základní škola pro děti s LMP – kapacita    32 žáků 

Školní jídelna                                                    -  kapacita    80 jídel                            
Internát                                                                     -  kapacita     32  dětí 

 

Personální zabezpečení pro práci s dětmi 

 

Pro práci s dětmi zařízení zaměstnává  tyto pedagogické profese: 

-  ředitel 

- vedoucí vychovatel  

- denní vychovatelé 

- asistenti pedagoga – noční vychovatelé 

- psycholog  
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- učitelé 

-  asistent pedagoga 

S dětmi dále pracuje  sociální pracovnice.  
 

V DDŠ, ZŠ a ŠJ pracují pedagogičtí a nepedagogičtí (administrativní a provozní) pracovníci. 

Rozsah povinností zaměstnanců, vymezení jejich práv a odpovědnosti je stanoven v náplni práce 

jednotlivých pracovníků, v pracovním řádu pro zaměstnance škol a školských zařízeních a 

v organizačním řádu DDŠ, ZŠ a ŠJ. Pracovněprávní poměry zaměstnanců DDŠ, ZŠ a ŠJ se řídí 

obecně závaznými předpisy, etickým kodexem, zákoníkem práce a pokyny MŠMT jako 

zřizovatele školského zařízení.  

Pedagogickým pracovníkem zařízení se rozumí zaměstnanec, který vykonává vyučovací, 

výchovnou, pedagogicko-psychologickou nebo speciálně pedagogickou činnost. Pedagogickým 

pracovníkem může být ten, kdo má odbornou a pedagogickou způsobilost a nebyl pravomocně 

odsouzen za úmyslný trestný čin. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů 

ne starším než 3 měsíce, který musí být zařízení předložen před vznikem pracovněprávního 

vztahu. Pedagogickým pracovníkem zařízení může být pouze ten, kdo vedle předpokladů 

stanovených zákonem o pedagogických pracovnících splňuje předpoklad psychické způsobilosti. 

Psychická způsobilost se zjišťuje psychologickým vyšetřením. Psychická způsobilost se prokazuje 

před vznikem pracovního poměru k zařízení nebo 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 takovém případě 

ředitel zařízení nebo střediska nařídí pedagogickému pracovníkovi podstoupit psychologické 

vyšetření a k tomu stanoví přiměřenou lhůtu. Psychologický posudek je součástí osobního spisu 

pedagogického pracovníka. Způsob provádění psychologického vyšetření a rozsah údajů 

uvedených v psychologickém posudku je stanoven zákonem. Pedagogičtí pracovníci vzdělávají a 

vychovávají děti v souladu s cíli výchovy a vzdělávání stanovenými zákonem a dalšími právními 

předpisy.  

Nepedagogickým pracovníkem se rozumí zaměstnanec zařízení, který vykonává jinou činnost než 

činnost uvedenou v § 18 a splňuje kvalifikační předpoklady a požadavky stanovené pro výkon 

povolání zvláštním právním předpisem nebo stanovené zaměstnavatelem. 

Nepedagogickým pracovníkem může být 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. 
 

 

Organizační zajištění spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu  

 

Hlavní tok informací o dětech zprostředkovává sociální pracovnice, psycholog, vychovatelé, 

učitelé a ředitel. 

Zařízení podává všem rodičům písemné nebo ústní informace o vývoji chování dítěte. Pokud 

dochází k závažnějším přestupkům chlapců v zařízení, sděluje tuto skutečnost  rodičům  ředitel 

telefonicky, e-mailem, případně  osobním dopisem a požádá je o návštěvu zařízení  a pomoc při 

společném řešení. Na podávání zpráv se podílí zejména psycholog, který poskytuje rodičům 

krizovou intervenci, poradenství a osobní pohovory, jak v zařízení, tak mimo ně, při kterých jim 

radí, jak se připravit na návštěvu dítěte doma a jak překonat problémy, které vedly k umístění 

dítěte v zařízení. Návštěvy rodičů nejsou omezovány. Rodičům je doporučeno, aby své návštěvy 

hlásili  předem telefonicky.  Styk dítěte s rodiči, příbuznými a veřejností je veden snahou po co 

největším sepětí dítěte s rodinou. 

 

V zásadě je povolen tento styk s rodinou a veřejností: 

 

Návštěvy 
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Návštěvy zákonných zástupců jsou povoleny při každém požádání zákonných zástupců. 

Zákonným zástupcům je však doporučeno, aby své návštěvy hlásili předem.   Návštěvy dětí mimo 

zařízení – viz. kapitola 5. Práva a povinnosti dětí. 

Korespondence 

Dítě má právo přijímat veškerou korespondenci, která přijde na jeho jméno. Došlá korespondence 

je zaznamenávána do knihy denní evidence v programu Evix, do knihy pošty dětí a dítě si ji 

přejímá proti podpisu, zápis pošty provádí sociální pracovnice nebo vychovatel. Předávání pošty 

dětem je v kompetenci skupinových vychovatelů. Vychovatel dbá na pravidelný písemný styk 

dítěte s rodinou. Na dopisy, které dítě píše rodičům, obdrží dítě od vychovatele poštovní známku. 

 

Balíkové zásilky 

Přijímání balíkových zásilek není omezeno. Při otevírání balíkové zásilky je vždy přítomen 

skupinový nebo vedoucí vychovatel. Pokud by bylo zjištěno, že obsah balíku je nevhodný a 

obsahuje předměty, které by nějakým způsobem ohrožovaly bezpečnost dítěte, jsou z balíku 

vyjmuty a uloženy do úschovy u vychovatele. O uschování se provede zápis. Uschované předměty 

se předají zákonným zástupcům při jejich návštěvě, nejpozději však při propuštění dítěte ze 

zařízení. 

 

Telefonování 

Děti  mohou  používat v zařízení mobilní telefony dle aktivit a povolení vychovatele, dále v době 

osobního volna nejdéle však do 21 hod. Z bezpečnostních a zdravotních důvodů je dětem              

(a rovněž na základě žádostí rodičů) umožněno uložení mobilních telefonů na vychovatelnách. 

Mobilní telefony musí být z důvodu rizika záměny řádně označeny včetně jejich příslušenství.  

Manipulace s mobilním telefonem nesmí narušovat organizovanou činnost, výuku a výchovu 

v DDŠ, ZŠ a ŠJ Veselíčko1. Rodiče mohou svým dětem telefonovat. V informačním dopise, který 

rodiče obdrží ihned po přijetí dítěte do zařízení, je jim sděleno telefonní číslo a doporučena 

nejvhodnější doba pro hovory. Děti, které nemají své vlastní telefony, mohou po konzultaci 

s vychovatelem a v době  osobního volna použít služební telefon. Děti mají právo na telefonní 

styk s pracovníky příslušného OSPOD, pracovníky České školní inspekce, pracovníky MŠMT i 

pracovníky krajských úřadů pověřenými sociálně-právní ochranou dětí, a to bez přítomnosti další 

osoby.  
 

 

II. kapitola 

2. POSTUP PŘI PŘIJÍMÁNÍ, PŘEMISŤOVÁNÍ A PROPOUŠTĚNÍ DĚTÍ  
 

Přijímání 

 

Do zařízení jsou přijímány nezletilé děti zpravidla ve věku od 6 let do ukončení povinné školní 

docházky, u kterých byla nařízena ústavní výchova, ochranná výchova nebo předběžné opatření. 

Děti jsou přijímány a přemisťovány na základě rozhodnutí soudu. Soud v rozhodnutí, kterým 

nařizuje ústavní výchovu, označí zařízení, do kterého má být dítě umístěno. Přitom přihlédne k 

zájmům dítěte a k vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Soud dbá na umístění dítěte co 

nejblíže bydlišti rodičů nebo jiných osob dítěti blízkých, pokud by tím nebyl ohrožen mravní 

vývoj dítěte. To platí i tehdy, rozhoduje-li soud o přemístění dítěte do jiného zařízení pro výkon 

ústavní nebo ochranné výchovy. O umístění dítěte s uloženou ochrannou výchovou rozhoduje 

diagnostický ústav.  Příjem a propouštění z hlediska administrativního zajišťuje soc. pracovnice. 

Do zařízení jsou umisťovány i děti s mentálním, tělesným, smyslovým postižením, s vadami řeči, 

popřípadě s více vadami, u nichž byla nařízena ústavní výchova, uložena ochranná výchova  nebo 

nařízeno předběžné opatření, pokud stupeň zdravotního postižení neodpovídá jejich umístění do 

zařízení sociálních služeb nebo do specializovaného zdravotnického zařízení. Pro tyto děti zařízení 

zajistí vhodné podmínky úpravou denního režimu a vybavenosti, jejichž přiměřenost posoudí 

příslušný poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktického lékařství pro děti a dorost, s nímž 
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zařízení uzavřelo smlouvu o poskytování zdravotních služeb. Dále zajistí odpovídající vzdělávací, 

terapeutický a sociálně rehabilitační program, nebo zabezpečí jejich týdenní pobyt v internátu 

školy podle typu jejich postižení a prostřednictvím příslušného poskytovatele zdravotních služeb i 

specializovanou zdravotní péči. 

Podle § 38 Zákona č.109/2002 Sb. se do zařízení nepřijímaní děti, 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, nebo s psychiatrickým onemocněním: schizofrenie, 

bipolární porucha, těžké depresivní a úzkostné stavy vyžadující psychiatrickou péči. 

 

Do zařízení jsou přijímány děti, kterým jsou zajišťovány specifické výchovné a vzdělávací 

potřeby, a to v odstupňovaném rozsahu:  
a) samostatné přiměřeně věku 

b)  samostatné vyžadující občasnou kontrolu 

c) vyžadují občasné vedení a stálou kontrolu 

d) nesamostatné - vyžadující stálé vedení i kontrolu 

e) vyžadující soustavnou intenzivní individuální péči 

Posouzení dítěte se provádí v součinnosti s odborným pracovníkem (§ 8 odst.2  Zákona č. 

109/2002 Sb.)nejméně jedenkrát v kalendářním roce. 

 

Při přijetí dítěte do zařízení předkládá dle § 5 odst. 5 Zákona č. 109/2002 Sb.  orgán 

sociálně-právní ochrany, osoba odpovědná za výchovu nebo pracovník diagnostického 

ústavu: 

- pravomocné rozhodnutí nebo předběžné opatření soudu 

- osobní list 

- rodný list 

- občanský průkaz nebo v případě cizinců cestovní pas 

- poslední školní vysvědčení nebo výpis z katalogového list s vyznačením roku školní docházky 

- průkaz zdravotní pojišťovny, očkovací průkaz a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti 

k umístění dítěte do ústavního zařízení ne starší 3 dnů a písemné vyjádření lékaře o aktuálním 

zdravotním stavu dítěte 

- Není-li možno ze závažných důvodů při přijetí dítěte na základě předběžného opatření 

předložit některé z výše uvedených dokladů, s výjimkou rozhodnutí o předběžném opatření a 

písemného vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu dítěte, zajistí orgán sociálně-právní 

ochrany dětí jejich předložení bez zbytečného odkladu dodatečně. 

Dále při přijetí dítěte požadujeme předložit: 

- osobní dokumentaci dítěte, včetně pedagogicko – psychologických závěrů a šetření, 

komplexní diagnostickou zprávu s návrhem specifických výchovných a vzdělávacích  potřeb 

podle § 2 odst. 10 Zákona č. 109/2002 Sb., stanovených v zájmu rozvoje osobnosti (program 

rozvoje osobnosti) 

- rozhodnutí o zařazení do vzdělávacího programu pro děti se zdravotním postižením 

- platné doporučení ke vzdělávání žáka se zdravotním postižením 

- pedagogické deníky, další zprávy  

- kapesné dítěte, vkladní knížky 

- osobní věci dítěte 

Příjem provádí ředitel nebo zástupce ředitele a sociální pracovnice. Sociální pracovnice provede 

kontrolu úplnosti dokladů. Doklady jsou přebírány na základě písemného protokolu. Úvodní 

pohovor s dítětem při nástupu provádí ředitel, jeho zástupce nebo psycholog a vedoucí vychovatel 

zařízení. Dítěti je přidělen klíčový pracovník. Ucelené informace o DDŠ, ZŠ a ŠJ se dozví od 

skupinového vychovatele, který jej seznámí s vnitřním řádem a dalšími řády a pravidly, BOZP a 

PO. Vstupní pohovor s dítětem obsahuje zejména informace o důvodech umístění dítěte, o 

podmínkách jeho pobytu v zařízení, o vnitřním řádu zařízení, o právech a povinnostech dítěte, o 

jeho dalších perspektivách a organizačním zajištěním jeho vzdělávání. 
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Sociální pracovnice zašle oznámení o přijetí, umístění nebo přemístění dítěte do 3 pracovních dnů 

soudu, který ve věci dítěte rozhodl, orgánů sociálně-právní ochrany dětí příslušnému podle místa 

trvalého pobytu dítěte a osobě odpovědné za výchovu, pokud se jí nedoručuje rozhodnutí o 

umístění nebo přemístění dítěte. Základní škole zašle sociální pracovnice oznámení o přestupu 

žáka a požádá školu o školní dokumentaci žáka. 
 

 

Přemisťování 

 

Přemístit dítě s uloženou ochrannou výchovou do jiného dětského domova se školou nebo 

výchovného ústavu může jen diagnostický ústav, v jehož územním obvodu se zařízení nachází, na 

základě vlastního podnětu nebo odůvodněné písemné žádosti zařízení, v němž je dítě umístěno, 

nebo zákonných zástupců dítěte, nebo dítěte, nebo orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Přemístit 

dítě mimo územní obvod diagnostického ústavu lze po předchozí dohodě diagnostického ústavu, 

v jehož péči se dítě nachází, s územně příslušným diagnostickým ústavem a orgánem sociálně-

právní ochrany dětí, který dítě eviduje. Nedojde-li k dohodě, rozhodne o umístění dítěte do 

příslušného zařízení ministerstvo na návrh diagnostického ústavu, v jehož péči se dítě nachází, a 

s přihlédnutím k vyjádření orgánů sociálně-právní ochrany dětí, který dítě eviduje. 

 

Dítě s nařízenou ústavní výchovou nebo předběžným opatřením lze přemístit  na základě žádosti 

orgánů sociálně-právní ochrany dětí, osob odpovědných za výchovu, dítěte, a zařízení, v jehož 

péči se dítě nachází. Na základě žádosti o přemístění rozhoduje soud. 

K přemístění do jiného zařízení dochází zejména 

1. po ukončení povinné školní docházky, 

2. v případě přemístění do jiného zařízení stejného nebo podobného typu (jsou-li pro to 

závažné důvody a je-li to v zájmu dítěte), 

3. do výchovného ústavu, pokud jde o dítě starší 12ti let, má–li uloženou ochrannou 

výchovu a v jeho chování se projevují tak závažné poruchy, že nemůže být umístěno 

v dětském domově se školou. Výjimečně, v případech zvláště závažných poruch chování, 

lze do výchovného ústavu přemístit i dítě s nařízenou ústavní výchovou starší 12ti let. 
 

Při přemístění dítěte se předává následnému zařízení dokumentace k dítěti v rozsahu dokumentace 

potřebné k přijetí dítěte do zařízení institucionální výchovy. 

 

 

Propouštění  

 

Ředitel zařízení ukončí pobyt dítěte v zařízení podle §24, odst.5 zákona č.109/2002Sb. ve znění 

pozdějších změn v těchto případech:  

- jestliže soud zrušil ústavní výchovu nebo ochrannou výchovu, nebo jestliže uplynula 

stanovená doba trvání ústavní výchovy, s výjimkou případu, kdy ke dni uplynutí této doby 

není skončeno řízení soudu o prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy 

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

- dosáhne-li věku 19 let, byla-li mu prodloužena ústavní výchova nebo ochranná výchova, 

pokud v zařízení dobrovolně nesetrvá do ukončení přípravy na povolání,  

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

moci,  

- po uplynutí doby trvání předběžného opatření nebo po jeho zrušení soudem.  

 

Po propuštění dětí ze zařízení nabízíme především poradenskou a konzultační pomoc dětem, jejich 

zákonným zástupcům  a v případě zájmu i nástupným institucím (např.dětské domovy). 
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Úkoly vyplývající pro jednotlivé pracovníky při přijímání, propouštění a přemisťování 

dítěte : 

 

Dítě je do zařízení přivezeno odborným pracovníkem DDÚ nebo zařízení, ve kterém bylo dosud 

umístěno, orgánem sociálně-právní ochrany dětí, osobou odpovědnou za výchovu.  

Sociální pracovnice převezme veškerou povinnou dokumentaci, osobní věci dítěte a předá dítě 

psychologovi ústavu. Ten provádí s dítětem první pohovor. Dále následuje pohovor s vedoucím 

vychovatelem a ředitelem zařízení. V dopoledních hodinách je dítě představeno třídnímu učiteli a 

třídě, kterou bude navštěvovat. V odpoledních hodinách ho vedoucí vychovatel představí dennímu 

vychovateli a rodinné skupině, do které bude zařazen. 

S rozhodnutím o umístění, přemístění nebo propuštění dítěte seznámí dítě psycholog nebo 

speciální pedagog – etoped nejpozději 3 dny před jeho umístěním. 

 

Sociální pracovnice 

- oznámí přijetí osobám odpovědným za výchovu  

- vyrozumí o přijetí OSPOD  a  příslušný soud, v případě, že nejsou předání  dítěte přítomni 

- zahájí šetření pro stanovení ošetřovného  

- zajistí vstupní prohlídku u  smluvního  pediatra  

- ve spolupráci s ved. učitelem zajistí  odhlášení a přihlášení do školy 

- při propuštění dítěte připraví veškerou dokumentaci, včetně případné vkladní knížky 

 

Ředitel  
- provede vstupní  a výstupní pohovor s dítětem 

- seznámí dítě s jeho  právy a povinnostmi 

- spolu s psychologem a vedoucím vychovatelem  zařadí dítě do skupiny a přidělí dítěti 

klíčového pracovníka 

-  

Psycholog  

- provede vstupní  a výstupní pohovor  

-    v případě psychiatrické medikace zajistí návštěvu psychiatrické ambulance 

-    zpracuje program rozvoje  osobnosti dítěte a umístí ho do programu EVIX     

 

Vedoucí vychovatel  
- provede vstupní i výstupní  pohovor 

- seznámí dítě  s vnitřním řádem a pokyny pro děti, které mu mají  usnadnit  vstup do zařízení 

-  představí mu kmenové vychovatele 

 

Denní vychovatel  
Představí dítě rodinné skupině, seznámí ho s ostatními dětmi, přidělí mu lůžko, osobní skříňku a 

věci osobní potřeby. Ucelené informace o zařízení se dítě dozví od skupinového vychovatele, 

který ho seznámí s vnitřním řádem, dalšími řády a pravidly, BOZP a PO. Současně informuje dítě 

o organizaci života v zařízení. 

Zodpovídá za to, že o provedených úkonech a vydaném majetku (ošacení a obutí) je proveden 

záznam, který je součástí osobní dokumentace dítěte. 

Při odchodu vydá protokolárně dítěti nebo zákonnému zástupci všechny uložené předměty včetně 

financí a seznam ošacení. 

 

Vedoucí učitel  - VU, třídní učitel - TU  
VU – zařadí žáka do třídy, převezme šk. dok. od soc. prac., zapíše žáka do matriky školy, zajistí 

jeho odhlášení ze školy minulé a založí školní dokumentaci žáka. 

TU - představí žáka třídě, zajistí vydání učebnic, učebních pomůcek a přidělí žákovi místo ve 

třídě. 
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Důležité upozornění: 

 

Všichni pedagogové jsou povinni se neprodleně seznámit se spisem nového dítěte.  

 
Zvláštní případy – v přijímání a propouštění 

A) změny v ústavní a ochranné výchově  

B) ponechání dítěte v zařízení do ukončení přípravy na budoucí povolání 
 

 

A) Změny v ústavní a ochranné výchově 

Ředitel zařízení je oprávněn dát soudu návrh podle zvláštního právního předpisu na přeměnu 

ochranné výchovy v ústavní výchovu, plní-li dítě dlouhodobě vzorně své povinnosti a 

v konkrétním případě je takový postup vhodný s ohledem na další výchovu a vývoj dítěte. Změní-

li se okolnosti, podá ředitel zařízení soudz návrh na zpětnou přeměnu ústavní výchovy 

v ochrannou výchovu. 

 

B)  Ponechání dítěte v zařízení do ukončení přípravy na budoucí povolání 

Dítě může zůstat v zařízení po ukončení povinné školní docházky až do ukončení studia a přípravy 

na své budoucí povolání. 

Ředitel zařízení má právo povolit dítěti s nařízenou ústavní výchovou přechodné ubytování mimo 

zařízení v souvislosti s jeho vzděláváním nebo zaměstnáním. V případě dítěte s uloženou 

ochrannou výchovou lze ve zvláště důvodném případě za tímto účelem podat soudu návrh na 

podmíněné umístění mimo zařízení podle zvláštního právního předpisu (§ 23, odst. 1, písm.c 

Zákona č. 109/2002 Sb.) V zájmu úspěšné výchovy dětí je ředitel zařízení oprávněn zrušit  

přechodné ubytování, jestliže se dítě řádně nechová, nebo péče o něj není dostatečně zabezpečena, 

nebo došlo-li ke změně důvodů, pro něž byl pobyt mimo zařízení povolen, jedná-li se o dítě 

s uloženou ochrannou výchovou, dá soudu podnět k jeho rozhodnutí. 

 

Zařízení může na základě žádosti poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po 

ukončení výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy, připravující se na budoucí povolání, 

nejdéle však do věku 26 let podle smlouvy uzavřené mezi nezaopatřenou osobou a zařízením 

nejpozději do 1 roku od ukončení ústavní výchovy nebo ochranné výchovy. Ředitel zařízení může 

uzavřít smlouvu o prodlouženém pobytu v zařízení podle § 2 odst. 6 Zákona č.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. 

 

 

Spolupráce s kompetentními orgány a institucemi 

  

 Zařízení spolupracuje zejména s těmito orgány a institucemi 

 

1. OSPOD 

Každému dítěti je MěÚ – odborem sociálně-právní ochrany dětí přidělen sociální kurátor, který 

zajišťuje hlavní styk dítěte s rodinou a minimálně 1x za 3 měsíce navštěvuje  dítě v zařízení, které 

je povinno mu umožnit  individuální pohovor s dítětem  bez přítomnosti dalších osob. Kurátor má 

právo nahlížet do dokumentace, kterou zařízení o dítěti vede. 

Tento soc. kurátor uděluje souhlas s pobytem dítěte u zákonných zástupců, a to nejvýše v rozsahu 

14 kalendářních dnů při jednom pobytu. Tato doba může být prodloužena na základě písemného 

souhlasu kurátora. Pobyt dítěte u jiných fyzických osob než zákonných zástupců může být 

povolen pouze s písemným souhlasem zákonných zástupců. Bez těchto souhlasů není možno 

pobyt  dítěte mimo zařízení povolit.  
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Prostřednictvím kurátora je zařízení informováno o aktuální situaci v rodině. Pokud dochází 

k závažnému narušení komunikace mezi zákonnými zástupci a zařízením, zprostředkovávají tito 

pracovníci na území odboru sociální péče schůzku ředitele a psychologa se zákonnými zástupci. 

Zařízení  konzultuje  s kurátorem  návrh na  změnu ústavní výchovy na ochrannou. Písemně ho 

informuje  o propuštění dítěte ze zařízení,  o útěku dítěte z ústavního zařízení a přemístění dítěte 

do jiného  ústavního zařízení 

 

2.PČR 

Forma spolupráce - zajištění chlapců na útěku, vyhlášení pátrání, vyšetřování trest. činnosti, 

asistence při návštěvách v rodině, konzultace problémů. 

Pro styk s orgány PČR se používá toto vymezení dané věkové kategorie. 

Dle Úmluvy o právech dítěte se za dítě považuje osoba do věku 18 let, která se dělí 

na nezletilé – děti do        15 let  

mladistvé ve věku             15 – 18 let 

Zařízení je povinno umožnit PČR  vstup do ústavu vzhledem k obecným ustanovením trestně 

právních předpisů a povinné pomoci policejním orgánům.  

Při každém vstupu do zařízení jsou policisté povinni prokázat svou příslušnost k policii a výkonu 

své pravomoci služebním průkazem, odznakem, popř. služebním stejnokrojem s identifikačním 

číslem. 

PČR může zařízení požádat o předvolání nebo předvedení dětí, a to po předchozím seznámení 

zástupců zařízení s předmětem policejního vyšetřování. 

U nezletilých /do 15 let/ musí být  při  celém služebním zákroku zajištěna přítomnost třetí osoby, 

tj. pedagogického či sociálního pracovníka.   

Mladiství  mohou být vyslýcháni bez přítomnosti  třetí osoby, ale dle  trestního řádu je povinnost 

stanovení obhájce, který se povinně zúčastňuje  všech úkonů trestního řízení včetně výslechu. 

Zařízení je v úzkém pracovním a informačním styku s OO PČR v Lipníku nad Bečvou a OŘ PČR 

v Přerově. 

 

3. Soudy,  OSZ 

Zařízení pravidelně navštěvuje státní zástupce, který kontroluje dodržování zákonnosti v zařízení. 

Statní zástupce se při vstupu do zařízení prokazuje pověřením státního zastupitelství a služebním 

průkazem. Státní zástupce má právo nahlížet do veškeré povinné dokumentace. 

Státní zástupce má právo podat návrh na zrušení ÚV a nařízení OV. 

Zařízení zajišťuje doprovod předvolaných svědků či obžalovaných k soudnímu jednání. Doprovod 

zajišťuje sociální pracovnice nebo určený pedagogický pracovník. 

Ředitel dává soudu návrh na podmíněné umístění dítěte s uloženou OV mimo zařízení.  
 

4. MŠMT 

Spolupráce se zřizovatelem. 

 

5. OPPP  
Hlavní oblasti spolupráce: odborné vyšetření, účast na aktivitách OPPP, metodické vedení při 

sestavování a realizaci  minimálního preventivního programu 

 

6. Lékaři  
pravidelná ambulantní i ústavní péče dle potřeby, psychiatrická péče, odborné konzultace 

 

7. OHS  
při infekčních epidemiích, kontrola stravování, ubytovací kapacita, případně odborné konzultace 

 

8. Městské a obecní úřady  
evidence obyvatel a vyplácení sociálních dávek, spolupráce s kurátory chlapců v místě bydliště, 

vyřizování občanství na matrikách, vyplácení PnD, prevence ve spolupráci s Městskou policií 
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9. Úřady práce  
informace o rodičích chlapců 

 

10. MŠ Veselíčko  
pořádání besídek, výroba dárků pro děti, vzájemné výstavy práce dětí 

 

11. DDÚ  
metodické vedení,odborné konzultace, umisťování a přemisťování chlapců s ochrannou  výchovou 

 

12. DD, DDŠ, VÚ, ZŠ v ČR - pořádání a účast na různých akcích, výměnné pobyty, konzultace a 

diskuse, výměna zkušeností,projekty spolupráce 

 

13. Domov Alfreda Skeneho v Pavlovicích u Přerova – spolupráce v rámci dobrovolnictví 

v programu, besídky, vystoupení, výstavy  

 

14. Městské kulturní středisko Přerov  
měsíční informace o akcích 

 

15. Obecní úřad Veselíčko                            

 všeobecná spolupráce, stanovování náhradního příjemce pro sirotčí důchody 

 

16. Mezinárodní cena vévody z Edinburghu-DofE 

Zapojení do programu, spolupráce s Národní kanceláří. 
 

Zajišťování pomoci po propuštění ze zařízení 

 

Podle § 33 Zákona č. 109/2002 Sb. ve znění pozdějších změn náleží dítěti po dosažení zletilosti 

při odchodu ze zařízení věcná pomoc nebo jednorázový peněžitý příspěvek, a to podle jeho 

skutečné potřeby v době propouštění a na základě konzultace s jeho sociálním pracovníkem, a to 

maximálně do výše 25000Kč. 

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. 

 

 
III.kapitola 

3. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ  ČINNOSTI  V ZAŘÍZENÍ 
 

Organizace výchovných činností 

 

Základní organizační jednotkou pro práci s dětmi v zařízení je rodinná skupina. V zařízení jsou 

zřízeny  4 rodinné skupiny .  

Rodinná  skupina  se zakládá při min. počtu 5 dětí a má max. 8 dětí. Úsek mimoškolní činnosti 

zajišťuje péči o děti v nepřetržitém celoročním provozu. V čele úseku stojí vedoucí vychovatel, 

který řídí denní vychovatele a noční  asistenty pedagoga. S úsekem spolupracuje psycholog a 

sociální pracovnice. Úkolem vychovatelů je zastupovat rodiče a poskytovat dětem pomoc a oporu 

při všech jejich činnostech. Program mimoškolní činnosti je postaven tak, aby byl pestrý a snažil 

se rozvíjet všechny složky výchovy. Pro využití volného času se používají též prostory školy, 

keramická a rukodílná dílna, 2 hřiště, tělocvična a dílna pro výtvarné činnosti v budově internátu. 

Při tomto úseku pracuje metodické sdružení vychovatelů. 

Práce se řídí ročním plánem výchovně vzdělávací činnosti na školní rok, který sestavuje ředitel 

zařízení, dále se řídí týdenním programem výchovně vzdělávací činnosti rodinné skupiny, který 
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sestavuje skupinoví vychovatelé  s dětmi a schvaluje vedoucí vychovatel. Při sestavování 

týdenního programu výchovně vzdělávací činnosti je přihlíženo i na připomínky spolusprávy dětí. 

V týdenním programu výchovně vzdělávací činnosti je zakotveno osobní volno dětí, které mohou 

využít například k psaní dopisů, četbě, hrám a vycházkám, dětem je umožněn přístup na internet a 

na sociální sítě. V době osobního volna se děti zdržují v prostorách, které jim určí službu konající 

vychovatel, pokud své osobní volno netráví na volné vycházce. 

Děti jsou vedeny k tomu, aby pravidelně prováděly osobní hygienu a sebeobslužné činnosti. 
 

Povinná dokumentace                                                                    uložení :                  

Je vedena v tištěné i elektronické podobě 
Tištěná podoba je uložena  viz. seznam, elektronická podoba- společné elektronické prostředí  dále  

jen  SEP + webové stránky zařízení dále jen WSZ 

Pro pov. dokumentaci zařízení používá software EVIX-        správce, zástupce ředitele 

 

Vnitřní řád                                                                                 ředitelna , SEP, WSZ,                               
Roční  plán výchovně vzdělávací činnosti                                         ředitelna,  WSZ. 

Týdenní programy výchovně vzdělávací činnosti                             vychovatelna 

Jednací protokol                                                                                 Evix . elektronická pošta ,sociální   

                                                                                                            pracovnice 

Osobní dokumentace dětí                                                                   EVIX, sociální pracovnice 

Dokumentace  o umístění a průběhu pobytu dětí                               EVIX – soc.prac. 

Dokumentace o umístění a průběhu pobytu dítěte na útěku               EVIX – soc.prac. 

Kniha denní evidence zařízení / - denní tištění                                  ved. vychovatel 

Kniha úředních návštěv                                                                      ředitelna 

Kniha ost. návštěv,včetně evid. návštěv osob odpověd. za vých.      vychovatelna , soc. pracovnice 

Program rozvoje osobnosti dítěte                                                        EVIX , osobní spis dítěte 

(vychovatelna, po závěrečném hodnocení PROD na konci školního roku u sociální pracovnice) 

 

Další dokumentace 

 

Kniha úrazů                                                                                        sociální pracovnice 

Evidence majetku a mezd                                                                   kancelář domova 

Pravoplatné rozsudky o nařízení ÚV nebo OV popř. platné PO       sociální pracovnice  

Rozhodnutí o stanovení  příspěvku na úhradu péče                           sociální pracovnice 

Evidence dětí / ústavní matrika /                                                        sociální pracovnice 
 

 

Organizace vzdělávání dětí 

 

Při zařízení je zřízena základní škola s celkovou kapacitou 32 žáků. 

Základní organizační jednotkou pro  vzdělávání  je  školní třída. Ve školních třídách jsou žáci 

vyučováni v odděleních. Třída školy se zřizuje při počtu nejméně 4 žáků a naplňuje se maximálně 

do počtu 14 žáků s přihlédnutím k jejich speciálním vzdělávacím potřebám a při zajištění 

bezpečnosti a zdraví dětí a žáků.  

 

Děti mohou být do školy při zařízení umístěny od věku 6 let do ukončení povinné školní 

docházky. Pokud v průběhu povinné školní docházky pominuly důvody pro zařazení dítěte do 

školy zřízené při zařízení, je dítě na základě žádosti ředitele dětského domova se školou zařazeno 

do školy,  která není součástí dětského domova se školou (§ 13 odst. 5 Zákona č. 109/2002 Sb.) 

Děti mohou dále pokračovat ve vzdělávání na střední škole mimo zařízení.  

 

Nemůže-li se dítě po ukončení povinné školní docházky pro pokračující závažné poruchy chování 

vzdělávat ve střední škole mimo zařízení, nebo neuzavře-li pracovně-právní vztah, je přeřazeno do 

výchovného ústavu (§ 13 odst. 6 Zákona č. 109/2002 Sb.) 
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Mezi hlavní úkoly školy patří přivést žáky zpět k pravidelnému plnění povinné školní docházky a 

školních povinností,  doplnit chybějící znalosti  a pokračovat ve vzdělávání.  

Škola používá rukodělné dílny, keramickou dílnu a počítačovou místnost s internetem. Pro výuku 

Tv se využívá tělocvična, která se pronajímá od místní TJ Sokol Veselíčko. 

 

Pro celoroční činnost školy je sestavován roční plán  výchovně - vzdělávací činnosti, který je 

součástí povinné dokumentace. Třídní učitelé vedou třídní knihy, třídní výkazy a katalogové listy 

žáků. Provádí pravidelné hodnocení dětí, které denně zaznamenávají do jejich dokumentace  

v elektronickém prostředí. Cílem těchto hodnocení je zdokumentovat vývoj dětí od nástupu do 

zařízení.  U dětí, u kterých byly odborným pracovištěm (PPP, SPC) diagnostikovány vývojové 

poruchy učení, sestavují  vyučující individuální výukové plány. Vyučující sestavují tematické 

plány pro výuku jednotlivých předmětů.  V čele učitelského sboru stojí vedoucí učitel a zodpovídá 

za celou organizaci výuky, sestavování rozvrhu a kontrolu povinné školní dokumentace. 

Spolupracuje se školním poradenským pracovištěm a je jeho členem. 

Na úseku školy pracuje metodické sdružení učitelů. 

Zařízení pravidelně organizuje 5 pedagogických rad a 3x ročně dny otevřených dveří pro rodiče a 

osoby zodpovědné za výchovu.     

 

Škola vede tuto  povinnou dokumentaci: 

Rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku          uložení  -      ředitelna 

Celoroční plán školy                                                                   ředitelna,SEP,WSZ 

Školní řád, rozvrh hodin                                                             ředitelna , třídy   

Třídní knihy, třídní výkazy, katalogové listy                             sborovna-třídní učitelé 

Výroční zpráva o činnosti školy                                                 ředitelna,SEP,WSZ 

Evidence žáků – školní matrika                                                  ředitelna sborovna 

Rozhodnutí o zařazení                                                                sborovna – kat. list žáka 

Poslední vysvědčení /kopie /                                                       soc.prac. spis 
Školní matrika                                                                                      ředitelka  ISKOLA 

Záznamy z pedagogických rad                                                    ředitelna 

Protokoly o opravných zkouškách                                              ředitelna 

Kniha úrazů – sociální pracovnice                                              soc. prac.- zdravotní 

Evidence majetku a mezd                                                            kancelář DDŠ+ archiv 

Personální a mzdová dokumentace                                             ředitelna  

Účetní  hospodářská evidence                                                     kancelář 

Vzdělávací programy  ŠVP                                                         ředitelna, škola ,SEP 

Protokoly a záznamy o provedených kontrolách,                        ředitelna, kancelář 

Inspekční zprávy                                                                          ředitelna 

Zprávy o vlastním hodnocení školy                                             ředitelna       

 

Ranní výučování  Odpolední vyučování 

1.hodina 7:50 – 8:35  6.hodina 14:05 – 14:50 

2.hodina 8:45 – 9:30  7.hodina 15:00 – 15:45 

3.hodina 9:40 – 10:25  Odpolední  svačina 16:00 

Velká přestávka -svačina    

4.hodina 10:40 – 11:25    

5.hodina 11:35 – 12:20    

6.hodina 12:30 – 13:15    

Polední přestávka -oběd    

             
      

Organizace zájmových činností  dětí 
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Naše zařízení nabízí dětem rozmanitou škálu zájmových kroužků a aktivit, organizovaných v rámci 

výchovy mimo vyučování i ostatními institucemi, především v místní komunitě a regionu. Zařízení se 

pravidelně účastní široké nabídky zejména sportovních akcí pořádaných jinými školskými  zařízeními. 

V rámci sociálního výcviku, dobrovolnictví a soužití s veřejností se dětí účastní i akcí organizovaných 

různými institucemi pro veřejnost.  

Výchovné a zájmové aktivity dětí jsou zakomponovány do celoročních, měsíčních a týdenních plánů 

rodinných skupin. Do jejich přípravy a organizace se zapojují učitelé, vychovatelé, psycholog i další 

pracovníci zařízení. Reprezentovat naše zařízení je pro naše děti nejen odměnou, ale i ctí.  

 

Děti, které nemají závažné problémy s dodržováním vnitřního řádu a soustavně dosahují dobrého 

hodnocení, mají možnost se zúčastňovat volnočasových aktivit  z nabídky dětských center v blízkém 

Přerově  a  Lipníku nad Bečvou.  Do těchto kroužků dojíždí zpravidla samy a jsou pravidelně kontrolovány 

svými pedagogickými pracovníky.   
 

 

Systém prevence rizikového chování dětí 

Užívání návykových látek v prostorách školského zařízení v době vyučování, na všech akcích i při 

mimoškolní činnosti není přípustné. Všichni zaměstnanci zařízení mají oznamovací povinnost k řediteli 

zařízení v případě, že děti tyto látky užívají, distribuují nebo u sebe přechovávají. Systém prevence 

rizikového chování zajišťují všichni pracovníci zařízení pod vedením školního metodika prevence. 

Základními dokumenty prevence rizikového chování jsou Školní preventivní strategie, Minimální 

preventivní program, Školní program proti šikanování a Vnitřní směrnice pro řešení krizových situací 

(Krizový plán školy). Všechny předepsané dokumenty prevence jsou k dispozici  všem pracovníkům  na 

SEP. Pro každý školní rok zpracovává školní metodik prevence ve spolupráci s ostatními pedagogickými 

pracovníky  „Minimální preventivní program„ (MPP ),  jehož obsahem je systém prevence  rizikového 

chování.  Školním metodikem prevence,  koordinátorem   a garantem  MPP je  psycholog DDŠ. 

 
 

IV. kapitola 
 

 4.  ORGANIZACE  PÉČE  O  DĚTI  V  ZAŘÍZENÍ 
 

Zařazení dětí do rodinných skupin, kritéria a podmínky 

 

Děti jsou zařazovány do rodinných skupin tak, aby byly vytvořeny všechny předpoklady pro zajištění jejich 

optimálního všestranného rozvoje se zřetelem na jejich výchovné, vzdělávací a zdravotní potřeby.  

Sourozenci jsou zařazováni zpravidla do jedné skupiny, pokud ze závažných důvodů tomu není jinak. 

Projeví-li se umístění dítěte do skupiny jako nevhodné, může dojít k přeřazení. Pokud je to v prospěchu 

dítěte, děti by po celou dobu pobytu v zařízení měly zůstávat  v péči stejných pedagogů, aby došlo 

k vytvoření silnějších citových vazeb. 

O zařazení dítěte do rodinné skupiny rozhoduje ředitel ve spolupráci s psychologem a vedoucím 

vychovatelem. 
Děti, u kterých byla uložena ochranná výchova mohou být dle potřeby zařazovány  do jedné rod. skupiny. 

Není- li v zařízení dostatečný počet dětí s nařízenou OV,  žádá  ředitel zařízení  zřizovatele (MŠMT ) o 

výjimku  pro umístění.  
 

 

Ubytování dětí 

 

Ubytovací kapacita je umístěna v budově zámku. Ubytovací prostor vyhovuje platné legislativě. Každá 

rodinná skupina má k dispozici plně vybavenou bytovou jednotku. V těchto prostorách se děti zdržují 

zejména v odpoledních hodinách a o sobotách a nedělích. 

U každé rodinné skupiny se podle měsíčního rozpisu služeb střídají v denních službách dva kmenoví 

vychovatelé. Noční službu zajišťují asistenti pedagoga (noční vychovatelé). Tito pracovníci též zajišťují 

ranní hygienu dětí a jejich přípravu před odchodem do školy. Při ranní službě pomáhá asistent pedagoga ze 

školy, soc. pracovnice, ředitel. Děti se podílí na péči o prostory rodinné skupiny. Za bytovou jednotku 

rodinné skupiny odpovídá skupinový vychovatel. 
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Materiální zabezpečení dětí 

 

Děti jsou po materiální stránce zajištěny všemi potřebami  tak, aby se neodlišovaly od svých stejně 

starých vrstevníků v běžné populaci. Oděvem musí být zajištěny pro všechna roční období, a to 

individuálně, dle velikostí a potřeb dětí. Vychovatelé musí dbát na to, aby jejich oděv byl čistý, 

vhodný a neroztrhaný. Děti jsou vedeny k péči o svůj zevnějšek i o okolní prostory. Při příchodu 

do zařízení jsou vybaveny základním ošacením, které se dále dokupuje. Se souhlasem rodičů 

mohou děti používat i své vlastní oblečení. Všechno ošacení musí být označeno. 

Vybavování ošacením mají v pracovní náplni kmenoví vychovatelé a správce majetku. 

 

Finanční prostředky dětí        

 

Dětem je každý měsíc poskytováno kapesné. Kapesné mají děti z bezpečnostních důvodů  uloženo 

u svého vychovatele a mohou s ním  disponovat. Jsou vedeny k tomu, aby jim kapesné pokrývalo 

jejich potřeby po celý měsíc. Dítě je vedeno k vlastnímu hospodaření, je informováno o svých 

úsporách a je u něj prohlubován vztah k jeho osobnímu vlastnictví a péče o něj. 

 

U dětí jednostranně či oboustranně osiřelých patří k pravidelnému měsíčnímu příjmu sirotčí 

důchod. Ze sirotčího důchodu je dítěti stanoven příspěvek na úhradu péče poskytované dětem 

v zařízení, a to podle § 29 odst.1 zákona 109/2002 Sb. Zůstatek peněz je pravidelně ukládán na 

vkladní knížku, která je zřizována u Poštovní spořitelny Veselíčko. Při ukončení pobytu je                                                         

u nezletilých předána zákonným zástupcům, u zletilých  předána jim  samotným. Při přechodu do 

jiného zařízení jsou tyto peníze s vědomím dítěte převedeny do tohoto zařízení. 

 

Cenné předměty si mohou děti uložit u svého skupinového vychovatele nebo v osobních 

uzamykatelných skříňkách. Pokud je potřebují, vyžádají si je. 

 

 

Systém stravování       

 

Stravování dětí probíhá podle jídelního lístku, který vypracovává vedoucí kuchyně na týden 

dopředu s přihlédnutím k připomínkám stravovací komise a zástupců spolusprávy dětí. Stravovací 

zařízení  pracuje  v nepřetržitém, celoročním provozu a poskytuje dětem dvě hlavní a 3 doplňková 

jídla. Pro všechny umístěné děti zajišťuje celodenní stravu. Děti, které dovrší ve školním roce 15 

let, mají nárok na druhou večeři. Zaměstnanci je využíváno pro stravování během jejich pracovní 

doby. Jídelníček je sestavován tak, aby odpovídal zdravé výživě a podmínkám stanoveným 

spotřebním košem. Celodenní stravu děti konzumují ve společné školní jídelně nebo na bytech. 

Průběžně mají děti možnost si připravit stravu v bytech – dozor provádí službu konající 

vychovatel. 
 

Povinná dokumentace                                                       uložení 

Jídelní lístky                                                                         jídelna, kancelář                                           

Výdejky, příjemky, obrat materiálu                                     kancelář VŠJ 

Přehled spotřební koš                                                           kancelář 

Zápisy z porad                                                                      kancelář 

Zápisy ze stravovací komise                                                kancelář 

Přihlášky na stravování                                                        kancelář 

Vedení denní evidence                                                         kancelář 
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Kniha pohledávek                                                                 kancelář 

Zápis o úhradě FKSP                                                            kancelář,  účetnictví 

 

 

 

   

Prádlo a ošacení dětí      

 

Každé dítě má při příchodu do zařízení přiděleno evidenční číslo. Výměna prádla se provádí 

pravidelně minimálně jednou týdně. Prádlo s dětmi vyměňuje vychovatel a švadlena-pradlena. 

Děti nesmějí prádlo měnit bez vědomí a přítomnosti pedagoga. Po útěku dítěte mu vychovatel ve 

službě odebere z jeho skříňky zbývající ošacení a dá je na určené místo. Pro nové děti a děti, které 

se vrátí z útěku, je na vychovatelně připraveno ústavní ošacení. Praní a zašívání prádla se provádí 

v určených prostorech. Každá rodinná skupina má k dispozici pro nutnou potřebu automatickou 

pračku.  Se souhlasem osob odpovědných za výchovu mohou děti nosit své vlastní ošacení. 

Všechno ošacení musí být řádně označeno – zodpovídá skupinový vychovatel. Stejně se postupuje 

s obuví. 

 

 

Postup v případě dočasného omezení nebo přerušení poskytování péče v zařízení                                                                                                                        

 

1. Omezení péče – v případě hospitalizace ve zdravotnickém zařízení 

K hospitalizaci dítěte v DPL je nutný souhlas zákonného zástupce dítěte, stejně tak u plánovaných 

lékařských zákroků, pouze v případě nutnosti neodkladného lékařského zákroku je dítě 

hospitalizováno bez souhlasu zákonného zástupce, zákonný zástupce je neprodleně informován 

telefonicky nebo písemně sociální pracovnicí zařízení. V případě omezení péče má dítě nárok na 

kapesné. 

2. Přerušení péče – pobyt u rodičů, přechodné ubytování, vazba, výkon trestu odnětí 

svobody). 

Pravidla pobytu dětí u zákonných zástupců jsou stanovena v tomto vnitřním řádu. Přechodné 

ubytování - ředitel dětského domova se školou rozhoduje o přechodném ubytování mimo zařízení 

vždy písemně (vydává rozhodnutí), a to na žádost rodičů dítěte a se souhlasem pracovníka 

OSPOD. V rozhodnutí jsou uvedeny podmínky přechodného ubytování: rodičům se uloží, aby 

pečlivě dohlíželi na výchovu svého dítěte, zajistili mu základní životní potřeby a důsledně 

dohlíželi, aby dítě nevedlo zahálčivý život. Dále je podmínkou docházka do školy, dítě musí 

pravidelně navštěvovat sociální pracovníky v místě bydliště – stanoví se pravidla. Jestliže 

nebudou podmínky přechodného ubytování dodrženy, ředitel přechodné ubytování dle zákona 

109/2002 Sb. zruší. Pracovníci DDŠ se telefonicky informují na průběh přechodného ubytování 

dítěte mimo zařízení u sociálních pracovnic z příslušného OSPOD a ve škole. Dále se provádějí 

kontrolní návštěvy dítěte doma nebo ve škole. Za dobu přerušení péče nenáleží dítěti kapesné, 

náklady spojené s přechodným ubytováním dítěte v rodině a škole hradí rodiče nebo osoba 

odpovědná za výchovu. 

 

 

Postup  v případě útěku dítěte ze zařízení 

 

Bezprostředně po útěku,  kdy je jasné,  že nejde o vzdálení dítěte od skupiny, musí pedagog operativně 

přerušit činnost skupiny, případně skupiny spojit. Pedagog, kterému bylo dítě svěřeno a uteklo mu, vypíše 

v programu EVIX   útěkový list.  Záznam vytiskne a v pracovní dny  odevzdá soc. pracovnici (době 07:00 

– 15:00 hod.). Ta útěk ohlásí na PČR OO Lipník n. B . V době nepřítomnosti soc. pracovnice  musí  útěk 

nahlásit  a  zaslat útěkový list faxem pedagog sám. Fax je k dispozici v návštěvní místnosti soc. pracovnice. 

Vychovatel nedovolí, aby ostatní děti chlapce, který utekl, pronásledovaly. Oznámení o útěku se 

provádí v programu EVIX a odešle  je soc. pracovnice v nejbližším termínu poštou na tyto 
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instituce: PČR OŘ Přerov, MěÚ  - OSPOD v místě bydliště dítěte, OS, který vydal rozsudek o 

nařízení ÚV, OV nebo PO a rodičům (osobám odpovědným za výchovu). Vytištěný záznam o 

útěku se uloží v osobním spisu dítěte – soc. pracovnice,  do denního hlášení EVIXU  se 

zaznamenají okolnosti útěku, rovněž tyto skutečnosti vychovatel zapíše do pedagogické dokumentace.  

 
Hlavní zásady při přebírání dítěte na PČR a jeho převoz.  

Při zadržení se postupuje následovně: 

- pokud PČR oznámí zadržení v denních hodinách, dohodne se ředitel, vedoucí vychovatel, soc. 

pracovnice nebo službu konající vychovatel na době předání. Pokud PČR není ochotna na 

požadovanou dobu dítě zadržet, je požádána, aby ho dopravila do nejbližšího záchytného 

zařízení. Dítě může být také převezeno policií přímo do našeho zařízení. 

- Zaměstnanci, kteří přebírají zadržené dítě na PČR  požádají o kopii vytěžovacího záznamu. 

Tento se založí do pomocné dokumentace u soc. pracovnice. Dovozem pověření pracovníci 

provádí během převozu dozor nad dítětem. 

- V případě, že se dítě nevrátí z řádné dovolenky, prázdnin apod. a jeho zákonní zástupci jej 

neomluví, prověří soc. pracovnice situaci přes kurátora v místě trvalého bydliště. Pokud je 

potvrzeno, že nejde o nemoc, dá soc. pracovnice podnět vyhlášení  pátrání.  

 

 

V. kapitola 

5.  P r á v a   a   p o v i n n o s t i    d ě t í  

 

Každému  dítěti  umístěnému  do zařízení nesmí být odpírána jeho práva. 

Každé dítě umístěné do zařízení má povinnost respektovat vnitřní řád  a řídit se jím: 

 

1)Dítě s nařízenou ústavní výchovou má právo (§ 20 Zákona č. 109/2002 Sb.) 

 

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 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 tímto zákonem, a to formou korespondence, telefonických hovorů a 

osobních návštěv,  

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

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

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

 

2)Dítě s nařízenou ústavní výchovou má povinnost (§20 Zákona č.109/2002 Sb.) 

 

a)  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,  

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

c)  poskytnout na výzvu ředitele doklady o svých příjmech,  

d)  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. 

e)  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.  

 

3)Dítě s uloženou ochrannou výchovou má všechna práva a povinnosti podle odstavců 1 a 2, 

s výjimkou práv podle odstavce 1 písm. o) a p). 

 

 

 

Dále dítěti je zakázáno:  

- kouřit a pronášet do zařízení kuřácké potřeby včetně ohně 

- požívat alkoholické nápoje, návykové látky, nebo se pod vlivem alkoholu či jiných 

omamných látek vracet do zařízení. 

- pronášet do zařízení  nebezpečné předměty, nebo je mít v držení. 

- vstupovat  bez závažného důvodu a bez vyzvání do prostor, které nejsou určeny dětem. 

- opouštět bez vědomí pedagoga, nebo závažného důvodu pracoviště (třídu, klubovnu…..), 

kde probíhají aktivity (terapeutické sezení, komunity, výuka…), a to včetně útěku  

- bez závažných důvodů a omluvy zák. zástupce nevracet se ve stanoveném čase 

z dovolenek zpět do zařízení 

 

Na vycházce musí dítě dodržovat: 

- že pohyb dítěte v době vycházky je povolen pouze v obci Veselíčko. Pokud dítě nemá 

možnost odjet domů a je starší 15-ti let, může mu být udělena vycházka tzv. celodenní 

výlet mimo obec. 

- dbá na bezpečnost silničního provozu 



 21 

- nesmí chodit do lesa, k rybníkům, v letním období je mu zakázáno se koupat, v zimním 

období bruslit nebo vstupovat na ledovou plochu  

- má zakázáno vstupovat do jakýchkoliv objektů, sklepů či děr 

- nesmí rozdělávat oheň  

- nesmí  řídit žádné motorové vozidlo 
 

 

Opatření ve  výchově 

 

Za prokázané porušení povinností vymezených zákonem č. 109/2002 Sb., může být dítěti uloženo 

opatření ve výchově. 

 

Opatření ve výchově podle § 21 zákona č.109/2002Sb. ve znění pozdějších změn 

(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) s nařízenou ústavní výchovou omezeno nebo zakázáno trávení volného času mimo 

zařízení v rozsahu od jednoho do 14 dnů,  

d)  odňata možnost účastnit se atraktivní činnosti či akce,  

e)  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.  

(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  

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

návštěva nebo přiznána jiná osobní výhoda; dětem s uloženou ochrannou výchovou 

se mimořádné vycházky a návštěvy povolují pouze za podmínek stanovených v 

odstavci 4 písm. a) a b) Zákona 109/2002 Sb. 

(4)  Dítěti s uloženou ochrannou výchovou může být dále v případě dobrých výsledků při plnění 

povinností  

a)  povolena samostatná vycházka mimo zařízení na dobu nejvýše 12 hodin, lze-li mít 

důvodně za to, že tím nebude ohrožen účel výkonu ochranné výchovy,  

b)  povoleno přijetí návštěvy jiných osob než osob odpovědných za výchovu, osob 

blízkých a oprávněných zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany dětí, není-li to 

v rozporu s účelem výkonu ochranné výchovy; v odůvodněném případě může být 

návštěva uskutečněna se zrakovou, případně i sluchovou kontrolou zaměstnancem 

zařízení.  

(5)  Opatření přijatá podle odstavců 1 až 4 jsou zaznamenávána do osobního spisu dítěte. 

Výchovná opatření jsou v den udělení písemně zaznamenána do denního hlášení a deníku 

výchovné skupiny.  

 

O uložených opatřeních ve výchově  se provede zápis do osobního spisu dítěte – opatří se podpisy 

dítěte, vychovatele a ředitele.  
 

 

Systém hodnocení  

 

Hodnotící systém je založen na kladném, pozitivním a individuálním přístupu k dítěti. Dítě je 

během svého pobytu v zařízení stále motivováno, sledováno a hodnoceno, aby se u něj korigovaly 

kladné a záporné projevy. Dítě musí být motivováno a neustále povzbuzováno k lepším 
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výsledkům. K hodnocení dětí slouží slovní hodnocení, které je prováděno v průběhu dne a je 

zakončeno na závěr dne službu konajícím vychovatelem tak, aby dítě jasně vidělo svůj konkrétní 

výsledek. Dítě má možnost se na večerním kruhu k hodnocení vyjádřit. Poté je povinností 

pedagoga ve službě slovní hodnocení zapsat do příslušné pedagogické dokumentace. 

 

Hodnocení se provádí ve dvou liniích : 

 

I/ verbální -  a/  rozbor kladných a záporných projevů chování spolu s dítětem, nebo  

                                   kolektivem dětí dle potřeby v průběhu dne. 

b/ rozbor chování jednotlivých dětí a skupiny na večerním kruhu - pravidelně 

každý den. Večerní kruh trvá dle potřeby a průběhu dne a dítěti je zde 

sdělován názor vychovatele, případně kolektivu skupiny, na jeho chování 

v průběhu dne. 

c/ týdenní hodnocení na ústavním kruhu a skupinové komunitě. 

II/ písemné -  a/         každodenní písemné vyjádření o chování dítěte v průběhu dne do jeho  

                                   osobního spisu  v programu EVIX. Do programu se zaznačí konkrétní  

                                   negativní i kladné  projevy   chování v průběhu dne. Shrnutí průběhu        

                                   chování se provádí  1x týdně.             

                       b/         jednou za měsíc provedou vychovatelé od skupiny shrnutí chování  

           dítěte a  jeho vývoje do osobních spisů. 

 

Hodnotící systém: 

 

VD – velmi dobrý 

- Aktivně se zapojuje do všech činností, sám plní povinnosti plynoucí z denního režimu, 

uložených režimových  a výchovných opatření. Během dne nepoužívá sprostá slova  a 

vulgární výrazy, neplive na budově a venku na nevhodných místech. Nekouří na budově.  

Hlásí  se  u vychovatele o práci   a  bez připomínek si  řádně plní přípravu do školy. 

V rámci  celodenních činností  nebyl v rozporu s vnitřním řádem DDŠ. 

 

D –  dobrý 

- Na pokyn se zapojuje do činností,  plní pokyny pedagoga k plnění svých povinností 

plynoucích z denního režimu, uložených režimových a výchovných opatření.  Během dne 

občas použije sprostá slova vůči vrstevníkům, neplive na budově. Práci danou 

vychovatelem plní bez větších připomínek, rovněž tak přípravu do školy. V rámci  

celodenních činností byl v rozporu s vnitřním řádem DDŠ. 

 

Š –  špatný 

- Neplní pokyny vychovatele k zapojení se do činností,  neplní pokyny, nebo je  plní až na 

základě několika pokynů pedagoga k plnění svých povinností plynoucích z denního  

režimu, uložených režimových a výchovných opatření.  Během dne používá sprostá slova a 

vulgární výrazy vůči vrstevníkům i zaměstnancům DDŠ, plive na budově. Práci danou 

vychovatelem neplní, nebo plní až na základě  opakovaných připomínek, odmítá plnit či 

neplní přípravu do školy. V rámci celodenních činností byl závažným způsobem v rozporu 

s vnitřním řádem DDŠ. 

 

Rozpor s vnitřním řádem DDŠ, pravidly a pokyny pro dítě:  příklady 

- ráno nechce vstávat 

- neprovádí řádně  hygienu a potřebné úklidy 

- ruší hlasitými a nevhodnými projevy ostatní při stravování a  při přípravě na vyučování 

- ve škole ruší výuku 

- má nevhodné diskuse k odpolední činnosti pod vedením vychovatele 

- během daných činností  odchází z místa,  bez dovolení vychovatele mění činnosti 
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- nemá v pořádku skříňky osobními věcmi a  s ošacením 

- ruší noční klid 

- půjčuje a mění  ošacení bez dovolení 

- bez dovolení navštěvuje cizí pokoj 

- odmlouvá při plnění úkolů, prokazatelně lže 

- odmítá spolupráci při povinných aktivitách 

- bez vyzvání vstupuje do vychovatelny,  sborovny, kanceláře, ošetřovny, kuchyně nebo na 

jiná pracoviště. 

- i přes  upozornění vychovatele vede nevhodné diskuse a řeči 

 

Závažný rozpor s vnitřním řádem DDŠ, pravidly a pokyny pro dítě: příklady 

- opustí přes zákaz  budovu,  učebnu, ložnici, jídelnu nebo jiné stanovené pracoviště vč. 

útěku 

- dopustí se krádeže 

- agresivita vůči svému okolí, aplikace psychického nátlaku na slabší děti vč. vyhrožování a 

fyzického napadení. 

- skupinové napadení jedince 

- verbální nebo fyzické napadení dospělého 

- opakovaně vede nevhodné diskuse, opakovaně odmítá povinné aktivity, opakovaně 

nerespektuje pokyny dospělých, opakovaně prokazatelně lže 

- opakovaně přes zákaz vstupuje do vychovatelny,  sborovny, kanceláře, ošetřovny, kuchyně 

nebo na jiná pracoviště. 

- přes zákaz dospělého pokřikuje z oken, vyhazuje z oken odpadky, plive 

- znečisťuje budovu a  její okolí,  ničí zařízení a majetek DDŠ včetně ošacení 

- požívá alkoholické nápoje či jiné návykové látky nebo se pod vlivem alkoholu či jiných 

omamných  a návykových látek vrací  do zařízení. 

- pronáší nebezpečné předměty a návykové látky,  nebo je má v držení na DDŠ 

- porušuje bezpečnost a ohrožuje své zdraví piercingem, nošením náušnic (mimo pecky 

v uchu) a sebepoškozováním svého těla tetováním  včetně malováním a rytím v kůži 

- nevrací se z dovolenek zpět do zařízení ve stanoveném čase 

- porušuje zákaz kouřit a pronášet do zařízení kuřácké potřeby včetně ohně 

 

Kapesné, osobní dary, věcná pomoc 

Dětem a nezaopatřeným osobám, kterým se poskytuje plné přímé zaopatření, náleží kapesné. 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. Kapesné dítěti nenáleží za 

dny, po které je dítě na útěku ze zařízení, ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody. 

Částka kapesného se zaokrouhluje na desetikoruny směrem nahoru.  

Nezaopatřeným dětem, kterým se poskytuje plné přímé zaopatření, náleží po dobu pobytu 

v zařízení kapesné, jehož výše je odvozována od věku dítěte. 

Kapesné  je vypláceno vždy k poslední pracovní den v měsíci. Mimo stanovený termín se kapesné 

vyplácí při přijetí dítěte do zařízení v průběhu měsíce nejpozději do 3 dnů ode dne přijetí, a to 

podle počtu dnů do stanoveného termínu výplaty formou mimořádného osobního daru. 

S termínem výplaty kapesného musí být prokazatelně seznámeni:  

a) osoby odpovědné za výchovu (např. rodiče nebo pěstouni) 

b) děti (příjemce kapesného) 

c) státní zástupce vykonávající dozor v zařízení 
 

Výše kapesného činí dle Zákona č. 109/2002 Sb., Nařízení vlády č. 460/2013 Sb. ze dne 4.12.2013  a 

Metodického pokynu Č.j. MSMT-31315/2017 za kalendářní měsíc:  

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Stanovená minimální částka  kapesného je  nároková  a nelze ji nezletilým upírat ani ji 

podmiňovat jakýmikoliv požadavky. Tj. setrvá – li chlapec v zařízení po celý měsíc /neměl útěk/, 

ale jeho chování se vyznačuje mimořádně závažným porušením chování,  může na základě 

uloženého opatření ve výchově obdržet jen minimální kapesné stanovené částkou dle věkové 

kategorie (viz. Nařízení vlády č.460/2013 Sb.) 

 
Případy, kdy se používá výpočet poměrné části  kapesného : 

a) u přemístění dítěte z DDÚ – dohoda, ve většině případů bylo již kapesné na měsíc vyplaceno a 

převádí se  i  s dítětem, jinak  denní výše kapesného dané věkové kategorie za dny do konce 

měsíce. (Do protokolu se zapisuje datum, do kdy bylo kapesné  na předchozím zařízení 

vyplaceno) 

b) u  přechodu do vyšší kategorie v průběhu měsíce se od data, v němž má dítě narozeniny,  

započítává vyšší denní částka 

c) při pobytu dítěte u zák. zástupců popř. jiných osob se souhlasem rodičů (§ 2 odst.8 Zákona č. 

109/2002 Sb.) 

 

Na kapesné není nárok za dny, kdy dítě není v péči zařízení.   

 

Kapesné je poskytováno i dětem,  které  pobírají důchod z důchodového pojištění (sirotčí ) nebo 

jsou příjemci některé z dávek sociální podpory. 

Dítě má právo čerpat kapesné dle vlastního přání. Úkolem vychovatele je vést děti k šetrnosti a 

rozložení financí na celý měsíc. Dítě má z bezpečnostních důvodů kapesné uloženo u vychovatele. 

 

Osobní dary 
Dítěti, jemuž náleží plné přímé zaopatření, poskytuje zařízení podle § 32 odst. 1 osobní dary k 

narozeninám, k úspěšnému ukončení studia a k jiným obvyklým příležitostem. Osobní dar podle 
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odstavce 1 lze poskytnout též formou peněžitého příspěvku. Osobní dary se podle odstavce 1 

poskytují dětem podle věku dítěte, výchovných hledisek stanovených vnitřním řádem zařízení a 

délky pobytu dítěte v zařízení v průběhu kalendářního roku.  

 

Dítěti, jemuž byl ukončen pobyt v zařízení z důvodů uvedených v § 24 odst. 5 písm. b) a c), se 

podle jeho skutečné potřeby v době propouštění a podle hledisek stanovených vnitřním řádem 

poskytne věcná pomoc nebo jednorázový peněžitý příspěvek, který činí dle Nařízení vlády 

460/2013 Sb. nejvýše 25000,-  Kč. 

Dětem, jimž náleží plné zaopatření, poskytuje zařízení osobní dary při příležitosti narozenin, 

jmenin, vánoc, ukončení studia apod. Hodnota osobního daru k narozeninám, k jiným obvyklým 

příležitostem a k úspěšnému ukončení studia činí nejvýše: 

 

a) 1740 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku 

b) 2140 Kč, jde-li o dítě od 6 do 15 let věku 

c) 2450 Kč, jde-li o dítě od 15 let nebo nezaopatřenou osobu. 
  

 

Interně stanovené částky osobních darů: 

 Nad 15 let 10-15 let Do 10 let 

narozeniny Od 60 do 300 Kč Od 60 do 300 Kč Od 60 do 300 Kč 

jmeniny Od 50 do 200 Kč Od 50 do 200 Kč Od 50 do 200 Kč 

Vánoce Do 500 Kč Do 500 Kč Do 500 Kč 

jiné Do 350 Kč Do 300 Kč Do 150 Kč 

 

Při udělování osobních darů se přihlíží k celkové úrovni chování obdarovaného a dodržují se tato pravidla: 

DP – dlouhodobý pobyt (více jak 3 týdny) 

KP – krátkodobý pobyt (do 3 týdnů) 

 Velmi dobré hodnocení Dobré hodnocení Špatné hodnocení 

narozeniny DP 300 Kč 

KP 250 Kč 

DP 200 Kč 

KP 150 Kč 

DP 60 Kč 

KP 60 Kč 

jmeniny DP 200 Kč 

KP 150 Kč 

DP 150 Kč 

KP 100 Kč 

DP 50 Kč 

KP 50 Kč 

 

Osobní dary dětem při umístění v republikových soutěžích (zimní, letní olympiáda, celostátní 

turnaje, přebory) náleží stejně skupinově i jednotlivcům: 

1. místo         150 Kč 

2. místo         100 Kč 

3. místo           50 Kč 

 

Za nejvhodnější je považováno udělení věcného osobního daru, který je dítěti zakoupen na 

základě jeho osobního přání. Osobní dar je možno poskytnout i formou peněžitého příspěvku. Na 

přání dítěte se mohou částky na dary slučovat a dítě si může pořídit cennější věc. Nárok na dar má 

dítě pouze v době pobytu v zařízení (též v PL, nemocnici apod.). Dar se neuděluje v případě, kdy 

je dítě na útěku, ve vazbě, výkonu trestu a dlouhodobějším pobytu v rodině. 

Za zakoupení, evidenci a včasné udělení daru zodpovídá skupinový vychovatel. 

 

Při přijetí dítěte do zařízení v průběhu měsíce se vyplácí dítěti mimořádný osobní dar  nejpozději 

do 3 dnů ode dne přijetí, a to podle počtu dnů do stanoveného termínu výplaty kapesného. 

 

Evidence a příjem osobního daru a kapesného je vedena v osobním spisu dítěte – zodpovídá  

skupinový vychovatel  - kontroluje vedoucí vychovatel, EVIX. 

 

Dítěti může být poskytnut příspěvek na dopravu na dovolenku u zákonného zástupce dle 

stanovených kritérií v tabulce. Podmínkou je, že dítěti v daném měsíci nebude uděleno negativní 
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opatření ve výchově. Dětem, u kterých zařízení vynakládá finanční prostředky za dovozy z útěku, 

se příspěvek neposkytuje. 

 

Vzdušná vzdálenost do místa trvalého bydliště Výše příspěvku 

Do 10 km   50,--Kč 

Do 20 km 100,--Kč 

Do 50 km 200,--Kč 

Do 80 km 250,--Kč 

Nad 80 km 300,--Kč 

 

Organizace dne, pobyty dětí mimo zařízení 

Režim dne:   

Ke zvládnutí složité situace v kolektivním zařízení v průběhu dne slouží a pomáhá k odstranění 

případných nesrovnalostí režim dne. Jeho dodržování je pro všechny pedagogické pracovníky 

zejména v době školního vyučování závazné.  

 

Přesná organizace dne je součástí celoročního plánu a je každoročně aktualizovaná. 

 

 

Denní režim (so-ne) 
Sobota :  

09.00 – 09.05 budíček 

09.05 – 09.20 ranní hygiena 

09.20 – 09.50 snídaně   

09.50 – 11.00 pracovní výchova 

11.00 – 12.00 dopolední výchovná činnost dle týdenního plánu, samostatné vycházky, 

osobní volno 

12.00 – 14.00 oběd, odpočinek, zájmová činnost, osobní volno 

14.00 – 15.50 odpolední výchovná činnost dle týdenního plánu 

15.50 – 16.10 svačina 

16.00 – 18.30 odpolední výchovná činnost dle týdenního plánu 

18.30 – 19.00 osobní volno 

19.00 – 19.30 večeře 

19.30 – 19.45 osobní hygiena, sebeobslužné činnosti 

19.45 – 20.00 večerní kruh 

20.00 – 22.00 osobní volno 

22.00  večerka 

 

Neděle : 

09.00 – 09.05 budíček 

09.05 – 09.20 ranní hygiena 

09.20 – 09.50 snídaně   

09.50 – 10.00 pracovní výchova 

10.00 – 11.30 dopolední výchovná činnost dle týdenního plánu, samostatná vycházka, 

osobní volno 

11.30 – 12.00 příprava na vyučování 

12.00 – 14.00 oběd, odpočinek, zájmová činnost, osobní volno 

14.00 – 15.50 odpolední výchovná činnost dle týdenního plánu 

15.50 – 16.10 svačina 

16.00 – 18.30 odpolední výchovná činnost dle týdenního plánu 

18.30 – 19.00 osobní volno 

19.00 – 19.30 večeře 

19.30 – 19.45 osobní hygiena, sebeobslužné činnosti 

19.45 – 20.00 večerní kruh 

20.00 – 21.00 osobní volno, příprava na večerku 

21.00  večerka 
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Režimy dne lze změnit po předchozí domluvě s vedoucím vychovatelem. Osobní volna udílí 

vychovatel od skupiny v určený den dle potřeby. Veškeré akce, nebo výjezdy jsou 

nahlašovány na poradě vychovatelů předem. Večerka ve dnech pondělí až pátek je v 21.00 

hod.  
 

Denní režim pracovního dne I. skupina od 1.9.2017

Doba Režim Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

07.00 Budíček    

07.00 - 07.25

Hygiena, úklid ložnic, úklid 

budovy, kontrola ložnic  

07.25 - 07.40 Snídaně

07.40 - 07.50 Příprava do školy, nástup Hodnocení výchovy Hodnocení výchovy Hodnocení výchovy Hodnocení výchovy Hodnocení výchovy

07.50 - 13.15 Dopolední vyučování dle šk. rozvrhu dle šk. rozvrhu dle šk. rozvrhu dle šk. rozvrhu dle šk. rozvrhu

13.15 - 13.20 Příprava na oběd, nástup Hodnocení školy Hodnocení školy Hodnocení školy Hodnocení školy 

13.20 - 13.55 Oběd 13.15-13.45 I-IV. sk. 13.20/L-  13.35/S 13.20/L-  13.35/S 13.20/L-  13.35/S 13.20/L-  13.35/S

13.55 - 14.05 Příprava na odpolední činnost 13.45-14.00 CK

Skupinové týdenní 

hodnocení        

14.15-15.00 Vy_SK   

Odpolení vyučování:        

14.05-15.45         14.20-14.35 Prádlo

Kroužky                  

15.00-16.30

15.00-16.00                 

Prac. výchova

15.00-16.00 Skupin.  

komunita

15.50 - 16.10 Svačina 15.50/L-  16.00/S 15.50/L-  16.00/S 15.50/L-  16.00/S 15.50/L-  16.00/S 15.50/L-  16.00/S

16.00 - 17.00

Osobní volno, skupinová 

komunita     

17.00 - 17.50 Program dle týdenního plánu

17.00-17.30 Vých. 

vzdělávací blok

17,00-17.45/L/Prev, 

/S/Relaxace

17.50 - 18.50 Příprava na vyučování klubovna klubovna klubovna klubovna

18.50 - 19.00 Příprava na večeři   

19.0O- 19.30 Večeře 19.00/L-  19.15/S 19.00/L-  19.15/S 19.00/L-  19.15/S 19.00/L-  19.15/S 19.00/L-  19.15/S

19.30 - 20.00

Úklidy, osobní hygiena, 

kontrola oblečení 

20.00 - 20.15 Večerní kruh klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna

20.15 - 21.00

Osobní volno, sledování TV, 

dokončení úklidů

14.05 - 15.30

Odpolení výchovná činnost, 

dle týdenního plánu 

 
 

 

 
 

Denní režim pracovního dne III. Skupina
od 1.9.2017

Doba Režim Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

07.00 Budíček    

07.00 - 07.25

Hygiena, úklid ložnic, úklid 

budovy, kontrola ložnic  

07.25 - 07.40 Snídaně

07.40 - 07.50 Příprava do školy 

07.50 - 13.15 Dopolední vyučování dle šk. rozvrhu dle šk. rozvrhu dle šk. rozvrhu dle šk. rozvrhu dle šk. rozvrhu

13.15 - 13.20 Příprava na oběd

13.20 - 13.55 Oběd 13.15-13.45 I-IV. sk. 13.20/L-  13.35/S 13.20/L-  13.35/S 13.20/L-  13.35/S 13.20/L-  13.35/S

13.55 - 14.05 Příprava na odpolední činnost 13.45-14.00 CK

Skupinové týdenní 

hodnocení        

14.15-15.00-Vy_SK   

Odpolení vyučování:        

14.05-15.50         14.20-14.35 Prádlo

Kroužky                  

15.00-16.30

15.00-16.00                 

Prac. Výchova

15.50 - 16.10 Svačina 15.50/L-  16.00/S 15.50/L-  16.00/S 15.50/L-  16.00/S 15.50/L-  16.00/S 15.50/L-  16.00/S

16.00 - 17.00

Osobní volno, skupinová 

komunita    

16.00-17.00 Skup. 

Sezení - komunita

17.00 - 17.50 Program dle týdenního plánu

17.00-17.30 Vých. 

vzdělávací blok 17,00-17.45/S /Prev

17.50 - 18.50 Příprava na vyučování klubovna klubovna klubovna klubovna

18.50 - 19.00 Příprava na večeři   

19.0O- 19.30 Večeře 19.00/L-  19.15/S 19.00/L-  19.15/S 19.00/L-  19.15/S 19.00/L-  19.15/S 19.00/L-  19.15/S

19.30 - 20.00

Úklidy, osobní hygiena, 

kontrola oblečení 

20.00 - 20.15 Večerní kruh

20.15 - 21.00

Osobní volno, sledování TV, 

dokončení úklidů

14.05 - 15.30

Odpolení výchovná činnost, 

dle týdenního plánu 
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Denní režim pracovního dne II. skupina 

od 1.9.2017

Doba Režim Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

07.00 Budíček    

07.00 - 07.25

Hygiena, úklid ložnic, úklid 

budovy, kontrola ložnic  

07.25 - 07.40 Snídaně

07.40 - 07.50 Příprava do školy 

07.50 - 13.15 Dopolední vyučování dle šk. rozvrhu dle šk. rozvrhu dle šk. rozvrhu dle šk. rozvrhu dle šk. rozvrhu

13.15 - 13.20 Příprava na oběd

13.20 - 13.55 Oběd 13.15-13.45 I-IV. sk. 13.20/S-  13.35/L 13.20/S-  13.35/L 13.20/S-  13.35/L 13.20/S-  13.35/L

13.55 - 14.05 Příprava na odpolední činnost 13.45-14.00 CK

Skupinové týdenní 

hodnocení        

14.15-15.00-Vy_SK   

Odpolení vyučování:        

14.05-15.50         14.05-14.20 Prádlo

14.00 - 15.00 

Pracovní výchova

Kroužky                  

15.00-16.30

15.00-16.00 Skup. 

Sezení - komunita  

15.50 - 16.10 Svačina 15.50/L-  16.00/S 15.00 - 16.3015.50/S-  16.00/L 15.50/S-  16.00/L 15.50/S-  16.00/L 15.50/S-  16.00/L

16.00 - 17.00

Osobní volno, skupinová 

komunita     

17.00 - 17.50 Program dle týdenního plánu

17.00-17.30 Vých. 

vzdělávací blok  17,00-17.45/L/Prev

17.50 - 18.50 Příprava na vyučování klubovna klubovna klubovna klubovna

18.50 - 19.00 Příprava na večeři   

19.00- 19.30 Večeře 19.00/S-  19.15/L 19.00/S-  19.15/L 19.00/S-  19.15/L 19.00/S-  19.15/L 19.00/S-  19.15/L

19.30 - 20.00

Úklidy, osobní hygiena, 

kontrola oblečení 

20.00 - 20.15 Večerní kruh klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna

20.15 - 21.00

Osobní volno, sledování TV, 

dokončení úklidů

14.05 - 15.30

Odpolení výchovná činnost, 

dle týdenního plánu 

 
 

 

 

Denní režim pracovního dne IV. skupina 
od 1.9.2017

Doba Režim Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

07.00 Budíček    

07.00 - 07.25

Hygiena, úklid ložnic, úklid 

budovy, kontrola ložnic  

07.25 - 07.40 Snídaně

07.40 - 07.50 Příprava do školy 

07.50 - 13.15 Dopolední vyučování dle šk. rozvrhu dle šk. rozvrhu dle šk. rozvrhu dle šk. rozvrhu dle šk. rozvrhu

13.15 - 13.20 Příprava na oběd

13.20 - 13.55 Oběd 13.15-13.45 I-IV. sk. 13.20/S-  13.35/L 13.20/S-  13.35/L 13.20/S-  13.35/L 13.20/S-  13.35/L

13.55 - 14.05 Příprava na odpolední činnost 13.45-14.00 CK

Skupinové týdenní 

hodnocení        

14.15-15.00-Vy_SK   

Odpolení vyučování:        

14.05-15.50         14.20-14.35 Prádlo

14.00 - 15.00 

Pracovní výchova

Kroužky                  

15.00-16.30   

15.50 - 16.10 Svačina 15.50/L-  16.00/S 15.50/S-  16.00/L 15.50/S-  16.00/L 15.50/S-  16.00/L 15.50/S-  16.00/L

16.00 - 17.00

Osobní volno, skupinová 

komunita

16.00-17.00 Skup. 

Sezení - komunita  

17.00 - 17.50 Program dle týdenního plánu

17.00-17.30 Vých. 

vzdělávací blok 17,00-17.45/S/Prev

17.50 - 18.50 Příprava na vyučování klubovna klubovna klubovna klubovna

18.50 - 19.00 Příprava na večeři   

19.00- 19.30 Večeře 19.00/S-  19.15/L 19.00/S-  19.15/L 19.00/S-  19.15/L 19.00/S-  19.15/L 19.00/S-  19.15/L

19.30 - 20.00

Úklidy, osobní hygiena, 

kontrola oblečení 

20.00 - 20.15 Večerní kruh klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna

20.15 - 21.00

Osobní volno, sledování TV, 

dokončení úklidů

14.05 - 15.30

Odpolení výchovná činnost, 

dle týdenního plánu 
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Pobyt dětí mimo zařízení 

 

Vycházky 

Samostatné vycházky jsou naplněním práva dítěte s nařízenou ústavní výchovou, tréninkem 

sociálních dovedností a procesem utváření osobní zodpovědnosti. K samostatné vycházce dává 

souhlas pedagogický pracovník školského zařízení (většinou vychovatel) v souladu s týdenním 

programem výchovně vzdělávací činnosti, pokud nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci opatření 

ve výchově.  

Dítě požádá o vycházku vychovatele sloužící u rodinné skupiny kterýkoliv den v týdnu ať již 

pracovní, či v sobotu nebo neděli. Vycházky jsou udělovány zpravidla na hodinu v jeden den. 

V opodstatněných případech lze vycházku časově zkrátit, případně dělit nebo prodloužit. 

Samostatná vycházka může být omezena určením místa a času. Udělené vycházky zapisují 

vychovatelé do vycházek ve spisu dítěte a v programu Evix, kde zapisují skutečný čas odchodu a 

příchodu dítěte. Kontrolují včasný návrat v případě opoždění zapisují toto do denního hlášení. 

Děti jsou poučeni o dodržování pravidel bezpečnosti a slušného chování na veřejnosti. 

 

Pobyty dětí u rodičů a jiných osob, přechodné ubytování mimo zařízení 

Ředitel DDŠ,ZŠ a ŠJ povoluje pobyt u rodičů, popřípadě jiných fyzických osob na základě § 23 

odst.1 písm. a,b,c zákona 109/2002 Sb. v platném znění. Podmínkou je žádost rodičů – osob 

zodpovědných za výchovu a souhlas příslušného sociálně – právního orgánu pro děti. Pobyt u 

jiných osob, než osob zodpovědných za výchovu je možný pouze se souhlasem těchto osob, pokud 

získání tohoto souhlasu nebrání závažná překážka. Podmínky pobytu mimo zařízení stanoví 

zvláštní právní předpis § 30 zákona 359/1999 Sb., ve znění pozdějších změn. Ředitel zařízení 

rozhoduje o zamítnutí žádosti o povolení pobytu podle §23 odst. 1 písm.a/ nebo c/ a o zrušení 

pobytu dle §23 odst.1 písm.d/ dle povinností ředitele v oblasti státní správy. 

 

Děti mají nárok na pravidelný styk s rodinou. Odjezdy domů jsou organizovány vždy na dobu 

víkendů nebo v době prázdnin či svátků, popř. na přání rodičů. Rodiče mají právo a zároveň 

povinnost písemně požádat zařízení o návštěvu jejich dítěte doma, k čemuž je vždy potřebný 

souhlas příslušného OSPOD. Délka pobytu je stanovena v rozsahu nejvýše 14 kalendářních dnů 

při jednom pobytu. Tato doba může být, zejména o hlavních prázdninách, prodloužena na základě 

písemného souhlasu  OSPOD. 

Žádosti a styk s OSPOD zajišťuje sociální pracovnice, která připraví veškeré potřebné podklady 

pro odjezd dítěte. 

Děti  starší 15 let mohou  odjet domů  samotné. 

Děti mladší 15 let mohou  dle Zákona 109/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 24, odst. 1), 

písm. l) a  § 26, odst. 2), písm. b) samotné odjíždět domů pouze na základě  písemné žádosti  

rodiče  schválené ředitelem zařízení, který je oprávněn udělený souhlas odejmout. 

Převzetí dítěte mladšího 15 let v zařízení potvrzuje zákonný zástupce svým podpisem. 

Rodiče jsou žádáni, aby v případě, že dítě nepřijede domů, okamžitě informovali zařízení. Stejně 

tak zařízení okamžitě informuje rodiče, pokud se dítě do stanovené doby nevrátí z pobytu doma. 
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Pobyty dětí v PL, nemocnici, protidrogových terapeutických skupinách 

Je - li dítě na základě lékařské zprávy nebo akutního stavu umístěno do některého ze 

zdravotnických zařízení, jsou okamžitě informováni jeho zákonní zástupci. Při umístění do PL na 

dlouhodobý léčebný pobyt je předem nutný jejich souhlas. Dítě nadále zůstává ve stavu našeho 

zařízení, které mu poskytuje veškerý potřebný servis. 

Děti umístěné do terapeutické skupiny Ostrava- Hrabůvka – Janová, jsou  evidenčně přemístěny 

do internátu, ale ve škole zůstávají našimi žáky. Škola pro ně vypracuje individuální vzdělávací 

program. Po ukončení terapie se dítě zpravidla opět evidenčně vrací do zařízení.  
 

 

   

Smluvní pobyt zletilých nezaopatřených osob 

 

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

 

Spoluspráva 
 

Spoluspráva je významným prvkem komunitního modelu práce. Je zásadně důležitá pro nastolení 

ozdravných změn ve skupinových normách a postojích. Fungující spoluspráva je všestranně 

užitečná a pro pedagogy velmi výhodná. Uvádí do praxe jeden z principů komunity - aktivní podíl 

dětí na výchově a na výuce.  

Východiskem pro fungování spolusprávy je vhodný výběr kandidátů a jejich volba celou 

skupinou.  Z návrhu dětí musíme vyřadit ty, o nichž víme, že jsou agresory, kamarády vázané 

k agresorům a ty, kteří jsou negativně laděné osobnosti. Nastartování aktivity spolusprávy 

vyžaduje, aby se scházela a řešila smysluplné úkoly.  

Pravidla pro vznik a fungování spolusprávy: 
1. Děti mají možnost zvolit ze svého středu spolusprávu dětí. 

2. Spoluspráva je složena ze zástupců každé skupiny  (minimálně 4 členi) 

3. Spoluspráva se schází podle potřeby na schůzkách s vedoucím vychovatelem či jiným 

pověřeným pracovníkem DDŠ, na kterých informuje o své činnosti a plánuje další činnost. 

Spoluspráva dětí se vyjadřuje k nejrůznějším záležitostem chodu a života v DDŠ. Ve své 

podstatě je mluvčím jednotlivých skupin a přenašečem informací mezi ostatní děti. 

4. Spoluspráva dětí má za úkol přispívat ke zkvalitňování výchovné péče DDŠ a zvyšovat 

odpovědnost a schopnosti dětí , zvyšovat jejich aktivní účast na organizaci dění v DDŠ. 

5. Schůzky dětské spolusprávy probíhají minimálně jednou za měsíc a pořizuje se o nich 

zápis. 

6. Činnost dětské spolusprávy je kromě neformálního předávání informací mezi dětmi 

podporována a provázána s děním skupiny na skupinových komunitách. 

Práva a povinnosti členů  spolusprávy dětí, způsob činnosti 

• člen spolusprávy musí mít důvěru skupiny, stane se jejím mluvčím, 

• na pravidelné schůzky spolusprávy  pravidelně dochází, 

• na schůzkách spolusprávy  tlumočí přání, názory popř. stížnosti za rodinnou skupinu, 

kterou tímto reprezentuje, 

• může se vyjadřovat k otázkám ošacení, výchovných činností, k problémům své skupiny a 

ke stravování 
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• z členství ve  spolusprávě nebude vyžadovat výhody, 

• za neadekvátní chování členů své skupiny nemá zodpovědnost, 

• své postavení ve skupině nesmí zneužívat, nebo prosazovat pro sebe nějaké výhody na 

úkor ostatních, řeší zde problémy skupiny ne vlastní, 

• schůzky budou konat minimálně jednou za měsíc dle termínů stanovených zástupcem 

ředitele  

• z jednání se provede zápis, který bude založen v dokumentaci u zástupce ředitele 

• s obsahem schůzky seznámí člen  spolusprávy celou skupinu, 

• vedoucí pracovníci mohou podněty ze schůzek spolusprávy využít pro zpestření a 

obohacení výchovné činnosti, požadavky a připomínky spolusprávy je možno  promítnout 

do sestavování týdenních či měsíčních plánů výchovné činnosti 

• člen spolusprávy by měl spolupracovat s pedagogickými pracovníky, sám nebýt tím, kdo 

porušuje vnitřní řád, 

• informace, které přinese ze skupiny, bude formulovat slušně, bude dodržovat zásady 

společenského chování, 

• přání skupiny, která  se  týkají výchovné činnosti musí respektovat rozvrh dne a vnitřní řád 

DDŠ, ZŠ a ŠJ, 

• na schůzky  spolusprávy by měl její člen chodit připraven, 

• pokud dojde k tomu, že člen spolusprávy svého postavení zneužije, popřípadě se dopustí 

závažného kázeňského přestupku proti vnitřnímu řádu, bude ze spolusprávy vyloučen a 

nahrazen jiným členem skupiny, 

• při řešení problémů ve skupině bude člen spolusprávy spolupracovat s pedagogy, půjde 

příkladem, 

• za dlouhodobou a aktivní práci ve spolusprávě může být její člen odměněn věcnou 

odměnou.  
 

Pravidla pro zacházení s majetkem zařízení ze strany dětí 

 

Děti chrání majetek DDŠ, ZŠ a ŠJ před poškozením. Nemanipulují s jakýmkoli školním 

zařízením, pokud není přítomen pedagogický pracovník, který dá k těmto úkonům pokyn. Každou 

škodu nebo závadu, kterou žák zjistí, oznámí ihned třídnímu učiteli nebo skupinovému 

vychovateli, který vykonává dozor. Dítě udržuje v pořádku a nepoškozené všechny věci, které 

tvoří zařízení DDŠ, ZŠ a ŠJ a dále ty, jež mu byly svěřeny do osobního užívání. Pedagogové 

v programu Evix  denně evidují  zjištěné poškození majetku.  
 

Postup při podávání a vyřizování žádostí, stížností a návrhů řediteli, pedagogickým 

pracovníkům zařízení a dalším osobám a orgánům 

 

Každé dítě svěřené do péče Dětského domova se školou, základní školy a školní jídelny na 

Veselíčku  má právo obracet se svými žádostmi a stížnostmi na kteréhokoliv zaměstnance 

zařízení. Zaměstnanec vyřizuje ty žádosti a stížnosti, které spadají do oblasti jeho kompetencí, 

ostatní je povinen předat osobě, která za danou oblast zodpovídá. Stížnosti a žádosti je možné 

podávat jak v ústní, tak i v písemné podobě. Žádost i stížnost je možné podat taktéž 

prostřednictvím členů spolusprávy dětí – takto podané budou projednány a zodpovězeny na 

nejbližším jednání spolusprávy dětí. Dítě má právo obracet se svými stížnostmi, žádostmi i 

doporučeními taktéž na sociálního pracovníka v místě bydliště a jeho prostřednictvím 

komunikovat s jednotlivými vedoucími pracovníky zařízení. V této souvislosti je dítěti umožněn 

písemný, telefonický i osobní rozhovor se sociálním pracovníkem, a to bez přítomnosti třetí 

osoby. Na takto podané oficiální stížnosti či žádosti mu bude zodpovězeno prostřednictvím 

odpovědi jeho sociálnímu pracovníkovi v zákonné lhůtě dle zákona č. 106/1999Sb. v platném 

znění a zákona č.500/2004Sb. v platném znění, pro odpovědi na stížnosti občanů. Dále se dítě se 

svými problémy může obrátit na zaměstnance našeho zařízení prostřednictvím svých zákonných 

zástupců. V tomto případě bude zákonným zástupcům stanoveno datum osobní schůzky 
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s pracovníky vedení zařízení. V případě písemné žádosti, či stížnosti, bude na tuto ve stanovené 

lhůtě odpovězeno opět písemnou formou a odpověď bude evidována pod číslem jednacím. Je 

v zájmu zařízení i dítěte být v neustálém kontaktu a předcházet tak vzniku konfliktních situací, a 

to dříve než dojde k jejich možnému vyhrocení. K tomuto účelu je také vybudována schránka 

důvěry, která je všem dětem stále k dispozici. Seznam žádostí, návrhů a stížností řediteli zařízení 

je přílohou (Příloha č. 34 a,b) celoročního plánu zařízení. 

 

 

 

 

 
VI. kapitola  

6.  PRÁVA   A   POVINNOSTI  OSOB  ODPOVĚDNÝCH  ZA  VÝCHOVU 
 

Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu podle §26 zákona č.109/2002Sb. ve znění 

pozdějších změn 

 

1. 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 u osob podle § 23 odst. 1 písm. a) 

nebo c).  

 

Osoba odpovědná za výchovu má právo na informace o dítěti, a to jak cestou osobní návštěvy 

a kontaktu s pedagogickými pracovníky DDŠ, ZŠ a ŠJ Veselíčko, tak také na základě písemné 

žádosti na písemnou formu odpovědi. Písemnou odpověď vypracuje na základě pověření 

ředitele nebo jeho zástupce skupinový vychovatel a třídní učitel žáka. Dále má osoba 

odpovědná za výchovu právo požadovat dodatečné sepsání záznamu o školním úrazu u svého 

dítěte. 

Dále má osoba odpovědná za výchovu právo na telefonický styk s dítětem a na návštěvy 

dítěte v době mimo vyučování. Návštěvy jsou povoleny každý den v roce. Návštěvu je lépe 

předem domluvit, např. telefonicky, či písemně, aby nedošlo k narušení výchovného 

programu.  

Osoba odpovědná za výchovu má právo požádat o poradenskou službu ve věcech výchovné 

péče. Tato informace jim bude poskytnuta prostřednictvím ředitele zařízení nebo 

prostřednictvím psychologa či odborného pracovníka pověřeného ředitelem pro každý 

konkrétní případ.  

 

2. 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,  

b)  zajistit doprovod dítěte mladšího 15 let v případech postupu podle § 23 odst. 1 písm. a) až c) a 

§ 24 odst. 5 písm. a), 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 v § 31 a prováděcím nařízením vlády, 
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f)  hradit náklady na zdravotní služby, léčiva a zdravotnické prostředky poskytnuté dítěti, které 

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

 

 

Práva podle odstavce 1 písm. c), d) a e) a povinnosti podle odstavce 2 písm. a), b), c) a d) se 

vztahují i na jiné osoby odpovědné za výchovu.  

 

 

 

 

 

 
VII. kapitola 

7.  PRÁVA A POVINNOSTI PED.PRACOVNÍKU  A POVINNÉ 

VYLOUČENÍ ŽÁKA NEBO STUDENTA 
 

Do zákona č. 561/2004 Sb. došlo k doplnění § 22a a 22b upravující práva a povinnosti 

pedagogických pracovníků a v souvislosti s tím k doplnění § 31 školského zákona o postup 

v případě zvláště závažných porušení povinností stanovených zákonem. 

 

1. Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo: 

a) Na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na 

ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů 

nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu 

s pedagogickým pracovníkem ve škole, 

b) Na ochranu před neodborným zasahováním do výkonu pedagogické činnosti, 

c) Na výběr a uplatňování metod, forem a prostředků konání přímé vyučovací, přímé 

výchovné, přímé speciálně-pedagogické nebo přímé pedagogicko-psychologické činnosti, 

pokud jsou v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, 

d) Volit a být voleni do školské rady, 

e) Na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti 

 

2. Pedagogický pracovník je povinen: 

a) Vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, 

b) Chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta, 

c) Chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového 

chování ve školách a školských zařízeních, 

d) Svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním 

prostředí a podporovat jeho rozvoj, 

e) Zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním 

stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského 

zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, 

f) Poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka 

informace spojené s výchovou a vzděláváním. 

 

3. Povinné vyloučení: 

a) Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským 

opatřením je podmíněné vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení, 

vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení, a další kázeňská opatření, 

která nemají právní důsledky pro žáka nebo studenta. Pochvaly, jiná ocenění a další 

kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo školského zařízení nebo třídní 

učitel. Ministerstvo stanoví prováděcím předpisem druhy dalších kázeňských opatření a 
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podmínky pro udělování a ukládání těchto dalších kázeňských opatření a pochval nebo 

jiných ocenění. 

b) Ředitel školy nebo školského zařízení může v případě závažného zaviněného porušení 

povinnosti stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem rozhodnout o 

podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského 

zařízení. V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinnosti stanovených 

tímto zákonem ředitel rozhodne vždy o vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo 

školského zařízení. To neplatí pro zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy 

a zařízení pro preventivně výchovnou péči podle zákona upravující ústavní a 

ochrannou výchovu a preventivně výchovnou péči. V rozhodnutí o podmíněném 

vyloučení stanoví ředitel školy nebo školského zařízení zkušební lhůtu, a to nejdéle na 

dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák nebo student v průběhu zkušební lhůty dalšího 

zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním a vnitřním 

řádem, může ředitel školy nebo školského zařízení rozhodnout o jeho vyloučení. Žáka lze 

podmíněné vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil povinnou školní 

docházku. 

c) Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči 

zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům nebo 

studentům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených 

tímto zákonem. 

d) O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka či studenta rozhodne ředitel školy nebo 

školského zařízení do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka nebo studenta 

dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák nebo student provinění 

dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle 

zvláštního právního předpisu (Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon ve znění pozdějších 

předpisů). O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu. Žák nebo student 

přestává být žákem nebo studentem školy nebo školského zařízení dnem následujícím po 

dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější. 

e) Dopustí-li se žák nebo student jednání podle odstavce c), oznámí ředitel školy nebo 

školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o 

nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o 

tom dozvěděl. 
 
 

VIII. kapitola 

8.  ÚHRADA NÁKLADU NA PÉČI   O DĚTI V ZAŘIZENÍ  
 

a. Vydání rozhodnutí 

Ředitel zařízení rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy podle zákona 

č.109/2002Sb. ve znění pozdějších změn, podle § 24 odst. 3, g) o výši příspěvku na úhradu 

péče poskytované dětem nebo nezaopatřeným osobám v zařízeních podle § 27 až 29. 

b. Způsob odvolání 

Proti rozhodnutí ředitele DDŠ, ZŠ a ŠJ se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení 

podle § 183 zákona 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělání (školského zákona), v platném znění a v souladu se zákonem 500/2004Sb. o 

správním řízení (správní řád) v platném znění ke Krajskému úřadu v Olomouci - odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele Dětského 

domova se školou, základní školy a školní jídelny Veselíčko 1. 

 

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

v zařízeních. V případě, že dítě nebo nezaopatřená osoba má vlastní pravidelné příjmy, podílí se 

podle § 29 na hrazení příspěvku.  

 



 35 

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

 

Chlapci umístění v našem zařízení mají právo na plné přímé zaopatření. Osoby odpovědné za 

výchovu a děti s vlastními pravidelnými příjmy podle § 27 zákona 109/2002 Sb., přispívají svými 

příjmy na úhradu péče v zařízení. Za příjmy se podle účelu tohoto zákona považují příjmy 

uvedené v § 6 zákona č. 463/1991 Sb. o životním minimum, ve znění pozdějších předpisů. 

  

Výše příspěvku  na úhradu péče za kalendářní měsíc činí pro děti v plném zaopatření dle 

Nařízení vlády č. 460/2013 Sb. : 

 
1. kdy zařízení je vyplácen přídavek na dítě 

a) věková kategorie do 6 let věku    1.113,- Kč 

b) věková kategorie od 6 do15 let věku   1.503,- Kč 

c) jde-li o dítě od 15 let nebo nezaopatřenou osobu  1.742,- Kč 

 

2. V případě, že se zařízení nevyplácí přídavek na dítě, zvyšuje se příspěvek o 30 %. 

 

Za období kratší než jeden měsíc se výše příspěvku stanoví podle dnů. Denní úhrada nákladů činí 

jednu třicetinu výše příspěvku za kalendářní měsíc. Za den strávený v zařízení se počítá příchod 

dítěte do 15:00 hod. 

Denní příspěvek kategorie 1.a) činí 37,10 Kč 

           1.b) činí 50,10 Kč 

           1.c) činí 58,76 Kč 

 

tyto denní částky se vynásobí počtem dnů strávených v zařízení a výsledný příspěvek se 

zaokrouhlí na celé koruny nahoru. 

 

Postup DDŠ pro stanovení   příspěvku na úhradu péče poskytované dětem v zařízení:  

Příprava podkladů pro stanovení příspěvku na úhradu péče poskytované dětem v zařízení  je 

v náplni práce sociální pracovnice. 

Po příchodu dítěte do zařízení požádá sociální pracovnice zákonné zástupce, aby prokázali výši 

svých měsíčních příjmů. Zákonní zástupci jsou povinni prokázat, zda splňují nároky na snížení 

nebo prominutí příspěvku na úhradu péče. Tento postup se opakuje pravidelně nejméně jednou za 

12 měsíců.   

U zákonných zástupců s pravidelným měsíčním příjmem se stanoví příspěvek na úhradu péče 

v plné výši věkové kategorie dítěte. Tato skutečnost se oznámí „Rozhodnutím“, které schvaluje a 

podepisuje ředitel DDŠ (viz. příloha text Rozhodnutí). Rodiče mají právo se proti výši úhrady 

odvolat a doložit ji potvrzením úřadu práce, že jejich příjem nebo příjem jejich rodiny po 

zaplacení příspěvku na dítě stanoveného viz. výše bude nižší než životní minimum, uhradí 

příspěvek v takové výši, aby jim životní minimum bylo zachováno. Pokud takto stanovený 

příspěvek je nižší než 100,-- Kč příspěvek se nehradí. 

 

 

Úhrada příspěvku ze sirotčího důchodu: 

Ze sirotčího důchodu  dítěte, které nemá jiný příjem, se na úhradu příspěvku použije nejvýše 10%. 
  

Zákonní zástupci jsou povinni hradit příspěvek na úhradu péče nejpozději do patnáctého dne 

následujícího měsíce. 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. 
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Za dobu, po kterou je dítě na útěku ze zařízení, snižuje se výše příspěvku o 50 % za každý 

celý den. 

 

Příspěvek se nehradí za dobu, po kterou je dítě ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu 

odnětí svobody. 
 

Vyúčtování přeplatků a nedoplatků  

Zařízení provede vyúčtování přeplatků a nedoplatků do patnáctého dne měsíce následujícího po 

provedení úhrady příspěvku. Výsledky vyúčtování za uplynulé čtvrtletí písemně oznámí zařízení 

osobě, která příspěvek hradí. 

 

V případě, že se jedná o přeplatek dohodne se  se zákonným zástupcem, jak s přeplatkem naložit 

(např. pro úhradu na další měsíc, vrácení přeplatku plátci). Jedná-li se o zákonného zástupce, který 

má vůči zařízení pohledávky, tyto se snižují o dny,  které dítě strávilo u osoby odpovědné za 

výchovu.   
     

Odvolání 

Rodiče se mohou proti rozhodnutí o stanovení příspěvku na úhradu péče v zařízení odvolat podle 

zákona 109/2002 Sb. a podle správního řádu .  
 

IX. kapitola 

9. Audiovizuální systém 
 

Vzhledem k tomu, že do zařízení jsou umisťovány i děti s uloženou ochrannou výchovou, má 

zařízení k dispozici audiovizuální systém kamer, umístěných na hlavních komunikačních 

chodbách ubytování a na okolí budovy. Kamery jsou rozmístěny se souhlasem zřizovatele  a  

v současné době se nepoužívají na komunikačních chodbách v bytech  dětí. (§ 15 Zákona č. 

109/2002 Sb.) 
 

X. kapitola 

10. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ  
 

Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání dětí, žáků a studentů ve školách a 

školských zařízeních má výkon dozoru nad činností dětí, žáků a studentů mimořádný význam. 

Konkrétní úkoly a podrobnosti v péči o bezpečnost a ochranu zdraví a v jejich rámci i úkoly 

dohledu nad dětmi, žáky a studenty škol a školských zařízení stanoví pro jednotlivé typy škol a 

školských zařízení obecně platné právní předpisy. 

 

Zařízení má povinnost pečovat o bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Dojde–li zaviněním  učitele, 

vychovatele nebo jiného pracovníka  k ublížení na zdraví z nedbalosti, je naplněn kvalifikační 

znak porušení důležité povinnosti vyplývající z výkonu zaměstnání nebo funkce uloženého podle 

zákona a při naplnění skutkové podstaty mu vzniká trestněprávní odpovědnost. 

 

 

Předcházení rizikům 

 

Při  stanovení konkrétních opatření a vyhledávání, posuzování a zhodnocení rizik, vycházejí   

všichni zaměstnanci z předpisu o posouzení rizik v  DDŠ,ZŠ a ŠJ Veselíčko 1. Každý pedagog a 

jiný pracovník  před započetím činnosti neustále posuzuje možná rizika úrazu, a to:   

a) posouzení rizik prostředí, ve třídách, ložnicích, pobytu venku, přesunu žáků aj.  

b) bere v úvahu věk, mentální,  pohybové, duševní, fyzické schopnosti, zdravotní stav a       

případné zdravotní omezení  žáků. Před speciálními výcviky – plavecký, lyžařský,  

namáhavá turistika, cykloturistika (vícedenní)  apod. si pedagog prostřednictvím soc.  
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pracovnice vyžádá potvrzení  lékaře o zdravotní způsobilosti žáka. 

c) v případě  zhoršené zdravotní způsobilosti uvolní ředitel školy, na doporučení lékaře, žáka 

z vyučovacích předmětů, ve kterých by mu zdravotní indispozice mohla dále poškodit jeho 

zdravotní stav   

d) kontroluje vhodný pracovní či sportovní oděv  a obuv pro sportovní a pracovní činnosti, a 

v případě nutnosti vydá žákům pracovní rukavice, kontroluje stav a funkčnost nářadí, se 

kterým budou žáci pracovat  

e) sám poskytne při úrazu nezbytnou  první pomoc a žáky učí ji poskytovat 

f) na začátku školního roku, dále pak v pravidelných čtvrtletních cyklech a vždy při příchodu 

nového žáka, provede pedagog  znovu bezpečnostní poučení o možných rizicích při dané 

činnosti a tuto skutečnost zaznačí – učitelé do rubriky  poznámky v třídní knize, 

vychovatelé  do osobního listu dítěte. 

S výčtem největších bezpečnostních rizik a s dodržováním pravidel o bezpečnosti je každé dítě 

seznámeno při  přijetí do zařízení. Tato instruktáž je protokolována a dítě seznámení s ní ztvrdí 

podpisem. Protokolárně je provedena též instruktáž o seznámení s pravidly silničního provozu a 

s jízdou na kole. Formou školení o silničním provozu se provádí každé jaro, nejpozději do konce 

března speciální školení pro jízdu na kole. 

 

Dozor nad žáky 

Diagnostická třída se zřizuje při počtu nejméně 4 žáků. Třída školy a skupina pro praktické 

vyučování má nejméně 4 děti nebo žáky. Třída školy, s výjimkou třídy školy při diagnostickém  

ústavu, se naplňuje do počtu 14 dětí nebo žáků,  rodinná  skupina  se naplňuje do počtu 8 dětí nebo 

žáků, s přihlédnutím k jejich speciálním vzdělávacím potřebám a při zajištění bezpečnosti a zdraví 

dětí a žáků. Pokud je pro některou činnost počet žáků vyšší, doplňuje se na dozor asistent 

pedagoga nebo pedagog. 

 

Pro zvláštní činnosti jsou předepsány zvláštní počty -viz. kapitoly níže. 

 

Během celého dne jsou naši žáci  sledováni a dozorováni. 15 min před vyučováním  (po snídani ) 

– učiteli,  asistenty pedagoga. Během hodin školního vyučování – vyučující učitel, asistent 

pedagoga – (viz. rozpis dozorů). Během přestávek – učitelé viz. rozpis dozorů vyvěšený ve 

sborovně. V případě nepřítomnosti vyučujícího (nemoc apod.) zodpovídá za určení zástupu za 

dozor ved. učitel, popřípadě jím určený učitel. Po ukončení vyučování přebírají vychovatelé žáky 

od učitelů  na společném nástupu. V odpolední činnosti se  u dětí  mohou vystřídat  při různých 

činnostech  různí vychovatelé, nesmí  však nastat situace, kdy by za dané dítě nikdo  neodpovídal 

a dítě by zůstalo bez dozoru. Za správnou koordinaci přechodu dětí a vychovatelů zodpovídá ved. 

vychovatel. 

Po předání  dětí  noční službě tito odpovídají za dozor  a jsou povinni až do doby absolutního  

nočního klidu dětí neustále procházet společné prostory a kontrolovat  klid v ložnicích. Po 

dosažení klidu musí noční služba procházet hlavní chodbu,  dle momentální situace,  nejméně 

však v intervalu 30 min. 

 

Jsou – li děti umístěny  (např. při výletech) v jiných ubytovacích zařízeních, jsou povinny 

dodržovat řád tohoto zařízení. Při ubytování v zařízeních bez mříží na oknech, musí být kontrola 

častější. Za bezpečnost a stanovení konkrétních podmínek pro danou situaci odpovídá vedoucí 

akce a všichni ostatní pedagogové jsou povinni jeho pokyny respektovat.   

 

V případě nepředvídané události, kdy pedagog musí opustit skupinu nebo se věnovat žákovi (který 

např. dostal záchvat), je nezbytně nutné požádat o pomoc jinou zletilou osobu, nebo vyslat 

nejspolehlivější dítě  pro pomoc. 

 

 

1) Poučení o bezpečnosti: 
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Poučení provádí  třídní učitel  na  začátku školního  roku a dále podle potřeby (např. po vzniku  

školního úrazu, při příchodu nového žáka). O poučení  musí  být  proveden  záznam v  třídní 

knize. Pokud někteří  žáci  v  den  poučení chybí, musí být  s nimi  toto provedeno  dodatečně  a  

též prokazatelným způsobem. Stejné poučení provádí vedoucí vychovatel s dítětem při přijetí do 

zařízení. 
   

 školní řád (vnitřní řád) - příchod do školy, odchod ze školy, činnost ve třídách, o   

přestávkách, chování ve volných hodinách, před odpoledním vyučováním 

 činnost v odborných učebnách - Tv, dílny, F, Ch, laboratoř ad. (zvláštní doplňky vnitřního 

řádu, řády odborných učeben - seznámení) 

 bezpečné chování na chodbách a schodištích (úrazy zde vznikají používáním nevhodné 

obuvi, při běhání, sjíždění zábradlí, klouzání,  úderem prudce otevřených dveří, rozbitím 

velkých skleněných tabulí) 

 chování ve školní jídelně - kulturnost stolování a zacházení s  potravinami 

 hygienické návyky, nakažlivé nemoci, prevence 

 zákaz nošení předmětů do školy, které nejsou zapotřebí k výuce -   nebezpečné nebo příliš 

cenné (pyrotechnické výrobky, spreje se slzným nebo paralyzujícím plynem, zbraně) 

 chování při úrazech svých nebo jiných osob - ohlašovací povinnost, povinnost poskytování 

první pomoci 

 požární nebezpečí, požární evakuační plán, ohlašování, pomoc, počínání při vzniku požáru, 

způsob vyhlášení požárního poplachu, únikové cesty z ohroženého prostoru (školy) a jejich 

použití. 

 zacházení s elektrickými spotřebiči, první pomoc, vydán přísný zákaz zasahování do el. 

zařízení všeho druhu vč. dotýkat se spadlých drátů na zem. 

 důležitá telefonní čísla 

 umístění ručních požárních přístrojů, jejich druhy a použití 

 umístění hlavního vypínače el. energie, hl. uzávěr vody a plynu 

 chování na veřejných komunikacích 

 

2) Poučení před odchodem na prázdniny: 

Osnova poučení: 

 varování před škodlivými vlivy kouření, alkoholu, drog a známostmi s cizími osobami 

 upozornění na možná  nebezpečí pro život  a zdraví v  případě nálezu  a manipulace  s 

nevybuchlou municí a poučení jak se v takové situaci zachovat 

 nebezpečí vzniku požáru (kouření, hra se zápalkami, zábavná pyrotechnika) 

 varování před koupáním v místech, které žák nezná 

 dodržování dopravní kázně (chůze, jízda na kole a řádný stav kola) 

 další  možná  nebezpečí  (lezení  po stromech, kládách v lese, přelézání plotu, hra se 

zvířaty apod.) 

 úžeh, úpal, autonehody, první pomoc 

 zákaz her na staveništích, zemědělských a soukromých   objektech 

3) Školení  pro děti před účastí na akci (školním výletě, exkurzí, škole v přírodě  atd.) 

Osnova poučení: 

- pohyb na veřejnosti a veřejných komunikacích 

- doprava veřejnými dopravními prostředky 

- pohyb a táboření v přírodě včetně nebezpečí požáru, zásady orientace v terénu, krizové 

schéma při zabloudění, nakládání s odpadky, předpisy pro pohyb v chráněných územích, 

bezpečný pohyb v přírodních terénech, zodpovědný a bezpečný přístup k přírodě, 

živočichům a rostlinám 

- hlavní zásady první pomoci 
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- možné nebezpečí od cizích, neznámých lidí 

- nebezpečí násilí a šikany 

- seznámení s postupem při nálezu nebezpečných předmětů 

- zákaz požívání neověřených či neznámých plodů, potravin a vody 

- seznámení s nebezpečím úrazů a úrazovou prevencí 

- seznámení s pravidly a možností nebezpečí při pohybu v horských terénech, při jízdě na 

kole, pěší turistice, sjíždění vodních toků, koupání a dalších sportovních aktivit 

- zodpovědnost za dočasně svěřené majetkové vybavení (stany, spacáky, batohy atd.) 

- nevzdalování se od pedagogů bez jejich předchozího svolení 

- dodržování nočního klidu, režimových opatření a zásad zdravého životního stylu 

 

4) Zvláštní pravidla při některých činnostech 

 

  (1) Kromě obecných zásad úrazové prevence jsou při některých činnostech dodržována další 

zvláštní pravidla. Je tomu tak zejména při výuce některých odborných předmětů se zvýšeným 

rizikem ohrožení zdraví a života, při praktickém vyučování, praktické přípravě při výuce tělesné 

výchovy, koupání, výuce plavání, lyžařském výcviku, sportovních a turistických akcích. Ve všech 

takových případech klade škola zvýšený důraz na dodržování pokynů, právních a ostatních 

předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, pokynů a zásad úrazové prevence 

pedagogickými pracovníky i žáky. Důsledně je vyžadováno ukázněné chování žáků. Pedagogický 

doprovod žáka (žáků) musí mít k dispozici  průkaz zdravotní pojišťovny nebo jeho kopii.  

 

 (2) Při pohybových a sportovních činnostech (míčové hry apod.) se účastníci řídí ustanoveními o 

bezpečnosti obsaženými v pravidlech pro příslušnou pohybovou činnost, danou věkovou 

skupinu a jejich modifikaci pro dané prostorové podmínky školy a ustanoveními soutěžních 

řádů daných sportů.  

 

 (3) Při praktickém vyučování, praktické přípravě, sportovních a jiných činnostech, kde je zvýšená 

možnost ohrožení zdraví, se žáci řídí pokyny vyučujícího. Vyučující nedovolí, aby se žák bez 

odložení nebo bez zabezpečení proti možnosti zranění a zachycení ozdobných a jiných pro 

činnost nevhodných a nebezpečných předmětů účastnil příslušné činnosti. Těmito ozdobnými, 

pro činnost nevhodnými a nebezpečnými předměty jsou například náramky, hodinky, náušnice, 

pearcing, náhrdelníky, prsteny ozdobné kroužky aj. Žáci tyto předměty odkládají na určená 

místa, způsob zajištění předmětů stanoví ředitel ve školním řádu.  

 

 (4) Žáci používají pracovní oděv nebo cvičební úbor a obuv a mají výstroj podle druhu 

vykonávané činnosti a podle pokynů učitele, který dodržování tohoto požadavku kontroluje. 

Žák musí mít cvičební úbor, pracovní oděv a obuv v řádném a použitelném stavu. 

 

4a)    Praktické vyučování 

1. Učitel, vychovatel,  předmětu Člověk a svět  práce  a pracovních činností zajišťuje svou 

přítomností po celou hodinu bezpečnost žáků. Při případném úrazu žáky neopouští a vyšle 

jednoho z nich pro rychlou pomoc. V případě lehčích zranění může učinit stejný postup, přivolá 

pomoc pro ošetření, nebo odejde  se všemi žáky okamžitě do budovy, zraněného předá soc. 

pracovnici (je- li v dosahu), popř.  sám  žáka ošetří, a  následně   pokračuje ve výuce. Je- li 

nutné odborné ošetření,  zajistí   s pomocí ostatních pedagogů ve službě, nebo si vyžádá pomoc 

vedoucího učitele,  ved. vychovatele, popř..   ředitele,  který se o další postará.  

 

2. Při praktickém vyučování musí být pracoviště bezpečné a  vybaveno  nářadím, které je    

funkční a odpovídá bezpečnostním  předpisům. Po skončení vyučovací hodiny je vyučující 

povinen zkontrolovat, zda všechno vydané nářadí bylo vráceno, (zejména nutné kontrolovat  

všechny ostré a bodné předměty). 
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3. V případě, kdy se z bezpečnostních předpisů musí použít ochranné pomůcky, musí tak být    

učiněno (ochranné brýle apod. ). 

 

4 b)     Tělesná výchova 

Při výuce tělesné výchovy dodržuje škola platné rámcové vzdělávací programy a didaktické 

zásady. Bezpečnost žáků při tělesné výchově zajišťuje pedagogický pracovník po celou dobu 

vyučování. Ve výjimečných případech pedagogický pracovník výuku dočasně přeruší a zajistí 

dozor zletilou osobou, která je plně způsobilá k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu k 

zařízení. Vydává jasné, přesné a žákům srozumitelné povely a pokyny, kontroluje bezpečnost a 

funkčnost tělocvičného nářadí a náčiní před zahájením výuky. Žák nesmí použít nářadí bez 

dovolení učitele ani jinak s ním manipulovat. Přihlíží zejména k fyzické vyspělosti žáků, k jejich 

věku a předchozím zkušenostem. Při pohybových činnostech v přírodních podmínkách je třeba 

volit terén a překážky úměrné věku, klimatickým podmínkám, rozumovému a fyzickému vývoji s 

přihlédnutím ke kvalitě výzbroje a výstroje žáků. Při pobytu venku se nesmí vzdalovat od 

pedagoga a musí plnit veškeré jeho pokyny.  V případě využití Fitparku v hodinách TV  platí  pro 

toto zařízení stanovená bezpečnostní pravidla. Při případném úrazu žáky neopouští a vyšle 

jednoho z nich pro rychlou pomoc. V případě, že by chtěl s žáky provádět netradiční sporty, musí 

požádat o zvláštní povolení ředitele,  které doloží metodickými postupy schválenými pro danou 

věkovou  kategorii. 

 

4 c)    Koupání  

Koupání může probíhat pouze na místech, kde není koupání zakázáno. Počet žáků na koupání je 

pro naše zařízení stanoven na 10 na jednoho dozírajícího pedagoga. Dozorující pedagog musí stát 

na takovém místě, ze kterého má přehled o všech koupajících jemu svěřených a může rychle 

zakročit. Před vstupem do vody určí pedagog žáky, kteří se při koupání navzájem sledují. Při 

výstupu z vody musí být žáci znovu přepočítáni. 

 

4 d)   Plavecký výcvik 

Plavecký výcvik může probíhat pouze v zařízeních k tomu určených (bazény), a po předchozím 

souhlase ošetřujícího lékaře. Výcvik plavců a neplavců se pokud možno provádí odděleně. U 

neplavců výhradně v mělké vodě. Za bezpečnost při plaveckém výcviku odpovídají ti, kteří výcvik 

bezprostředně řídí a výcvik se řídí pravidly zařízení pro výuku určeného. Počet žáků na jednoho 

pedagoga nepřesáhne 15 žáků – plavců a 10 žáků neplavců. 

 

Žáci jsou povinni na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména: 

 dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli 

seznámeni (§ 22  zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon), 

 plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem, 

 v prostorách koupaliště respektovat pokyny pověřeného  zaměstnance koupaliště, 

 odložit všechny ozdobné a jiné pro plavání nevhodné a nebezpečné předměty, které by 

mohli žákovi způsobit zranění, případně způsobit zachycení; těmito ozdobnými, pro 

činnost nevhodnými a nebezpečnými předměty jsou například náramky, hodinky, 

náušnice, pearcing, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky aj.; žáci tyto předměty 

odkládají na předem určená místa,  

 používat plavecký oděv, případně výstroj podle pokynů učitele, který dodržování tohoto 

požadavku kontroluje; mít plavecký oděv v řádném a použitelném stavu, 

 mít k dispozici svůj průkaz zdravotní pojišťovny nebo jeho kopii.  

 

4 e)     Lyžařský výcvik 

1. Lyžařský výcvik je veden pedagogickými pracovníky, kteří odpovídají za činnost 

instruktorů. Jejich kvalifikaci si ověří ředitel školy. Práci instruktorů řídí vedoucí kurzu 

určený ředitelem školy, který též schvaluje plán výcviku. Vedoucí kurzu před odjezdem na 

lyžařský výcvik upozorní na nutnost seřízení bezpečnostního vázání lyží. Žáci prokáží 
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seřízení bezpečnostního vázání lyží potvrzením servisu, popř. čestným prohlášením 

zákonných zástupců nebo svým v případě zletilých žáků. 

2. Za řádnou organizační přípravu kurzu odpovídá jeho vedoucí. Zajišťuje vhodný objekt, 

dopravu, poučení žáků o předpisech a pokynech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

žáků. Při realizaci kurzu řídí činnost jednotlivých pracovníků, dbá na dodržování 

stanoveného programu praktické i teoretické části kurzu. 

3. Doporučuje se, aby zákonní zástupci nezletilého žáka a zletilí žáci předložili před 

odjezdem prohlášení o tom, že je žák zdravý a ve stavu schopném absolvovat lyžařský 

výcvik. 

4. Před odjezdem na kurz se doporučuje sjednat pojistnou smlouvu s pojišťovnou. 

(Jednorázové úrazové připojištění žáků, pojištění z odpovědnosti za škodu vzniklou při 

výkonu povolání.) 

5. Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat předpisy a pokyny vedoucí k zajištění bezpečnosti 

a ochraně zdraví, včetně pravidel bezpečného pohybu na sjezdových a běžeckých tratích. 

U žáků se při lyžařském výcviku na základě zhodnocení rizik doporučuje používání 

lyžařských ochranných přileb. 

6. Žáci jsou rozděleni do družstev podle své výkonnosti a zdravotního stavu. Při rozřazení do 

družstev se nevyžaduje od úplných začátečníků předvedení výkonu, který by byl nad jejich 

síly, ale zařadí se přímo do družstva. Tato hlediska jsou dodržována i v průběhu výcviku, 

při výběru místa výcviku, zvláště též na sjezdových tratích a za ztížených podmínek, na 

zledovatělém povrchu, za snížené viditelnosti a podobně. Družstvo má nejvýše 15 členů, u 

žáků se zdravotním postižením se počet snižuje vzhledem k charakteru postižení žáků a 

dalším okolnostem. 

7. Péči o zdraví účastníků je povinen zajistit vedoucí kurzu nebo instruktor, který má pro tuto 

práci potřebné předpoklady, znalosti a případně i kvalifikaci. Účastní-li se kurzu více než 

30 žáků do 15 let, je potřebné ustanovit zdravotníka; podrobnosti upravuje zvláštní 

předpis.  

8. Zpravidla třetí den lyžařského kurzu se doporučuje z hlediska zdravotního zařadit 

odpočinkový půlden  s aktivním programem a bez lyžařského nebo snowboardového 

výcviku. 

9. Lanovky a vleky se používají jen pro organizovaný výcvik po řádném poučení o všech 

pravidlech a bezpečnostních předpisech o jízdě na vlecích a lanovkách. Během pobytu na 

horách je nutné dodržovat pokyny Horské služby a respektovat výstražné značky. Za 

nepříznivých podmínek (hustá mlha, sněhová bouře, teplota pod mínus 12 st.C apod.) se 

výcvik a horské výlety omezují, popřípadě nekonají. 

10. Výcvik se provádí v terénu, který odpovídá lyžařské vyspělosti členů družstva. Zvýšená 

pozornost se věnuje výběru terénu pro začínající lyžaře, zvláště s bezpečným dojezdem. 

11. Při výletu jedou žáci ve skupině v pravidelných odstupech, které se při snížené viditelnosti 

zkracují až na dotek. Skupina se řídí pokyny vedoucího přesunu (určuje vedoucí kurzu), 

který jede v čele. V závěru jede vždy zkušený lyžař. V průběhu akce se pravidelně provádí 

překontrolování počtu účastníků. Totéž se provádí při jejím zakončení. O trase a časovém 

plánu výletu musí být informován vedoucí kurzu a odpovědný zástupce ubytovacího 

zařízení. 

12. Uvedené zásady se dodržují přiměřeně i při lyžařském výcviku konaném v hodinách 

tělesné výchovy v místě nebo blízkosti školy. 

13. Do programu lyžařského kurzu je možno zařadit i výcvik na snowboardu, pokud jsou 

zároveň dodržována pravidla k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při jízdě na 

snowboardu. Při organizaci výcviku je nutno dbát na to, aby nedocházelo ke kolizi mezi 

účastníky obou výcviků. 

 

Pravidla chování na lyžařském výcviku   

 Nekonzumuji alkohol, drogy a cigarety  

 Vždy dbám pokynů pedagoga 
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 Dodržuji kázeň, řád lyžařského výcvikového kurzu, řád služeb, režim dne 

 Nikdy sám neopouštím skupinu bez vědomí učitele 

 Dbám na správné teplé oblečení a nepodceňuji možné změny počasí 

 Nepřeceňuji své síly 

 Jezdím pouze po určených tratích a respektuji označená místa jako zúžení, ostrý spád, 

rolba, zhoršený terén 

 Na sjezdovce se vždy  chovám opatrně a ohleduplně, tak abych neohrozil sebe i ostatní 

lyžaře! 

 Na sjezdovku vyjíždím až po zjištění, jaká je situace nade mnou a zvážení bezpečného 

výjezdu 

 Zastavuji dle předchozích pokynů pedagoga – vždy na přehledném místě, na kraji 

sjezdovky pod celou skupinou!!!  

 NIKDY nezastavuji na nepřehledném místě (v zatáčce nebo za zatáčkou, pod terénní 

nerovností) a uprostřed sjezdovky!!! 

 Než se rozjedu, ohlédnu se a dám přednost přibližujícímu se jezdci 

 Při předjíždění je odpovědný za srážku rychlejší jezdec (předjíždět můžu zprava i zleva, 

ale v takové vzdálenosti, abych neohrozil ostatní) 

 Jedu rychlostí, kterou spolehlivě zvládnu, předpokládám změny podmínek, terénu a kvality 

sněhu 

 Neohrožuji nepodařeným zastavením stojící lyžaře 

 Při pádu na úzké cestě rychle uhnu, neležím 

 V případě nehody okamžitě zastavím a poskytnu první pomoc postiženému lyžaři  

 Stoupat mohu pouze po okraji sjezdovky. Celé družstvo jde v jedné stopě, aby se neničila 

upravená sjezdovka 

 Ve frontě na vleku nepředbíhám a chovám se slušně. 

 Po opuštění vleku se ihned přemístím ke své skupině, tak abych nepřekážel jiným lyžařům. 

 Na vleku respektuji, že pedagog jede jako poslední 

 Při sjíždění svahu respektuji, že pedagog jede  jako první 

 Na výletech se pohybuji nejméně v trojicích 

 Při běžeckém lyžování se pohybuji v určené skupině v pravidelných odstupech, které se při 

zhoršené viditelnosti zkracují až na dotek. Řídím se pokyny vedoucího, který jede v čele. 

Jako poslední jede určený ״zkušený״ lyžař 

 Každé zranění hlásím učiteli! 

 

4 f)    Bruslení 

 

(1) Při bruslení organizovaném školou odpovídá za bezpečnost žáků učitel tělesné výchovy nebo 

dohled konající pedagog, který posoudí kvalitu plochy a případně i mantinelů. V případě 

bruslení na přírodním ledě posoudí tloušťku ledu z hlediska nosnosti. 

(2) Žáci bruslící na kolečkových bruslích používají ochranné prostředky zmírňující následky pádů 

(na kolena, na lokty, rukavice, přilbu). 

 

4 g)   Sportovní turistické kurzy 

 

(1) Před zahájením kurzu jsou účastníci poučeni školou o vhodné výstroji. Při nástupu na kurz je 

provedena určeným pedagogickým pracovníkem její kontrola. Bez potřebného vybavení 

nemohou být žáci do kurzu přijati.  

 (2) Kurzy vedou pedagogičtí pracovníci, kteří odpovídají za činnost instruktorů. Jejich činnost 

řídí a kontroluje vedoucí kurzu. Zároveň kontrolují dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví. Žáci se dělí do družstev podle výkonnosti. Družstvo má nejvíce 14 žáků, 

pokud není zvláštními předpisy a tímto pokynem stanoven pro některé činnosti počet nižší. 
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Družstvo žáků škol a tříd samostatně určených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

tvoří 8 žáků třídy.  

(3) Pedagogičtí pracovníci a instruktoři jsou povinni dbát na úroveň pohybové vyspělosti, 

předchozí výcvik, výkonnost a zdravotní stav žáků. Během kurzu (výletu) přihlížejí k 

aktuálnímu počasí, zařazují včas a v přiměřené míře přestávky pro odpočinek. O trase a 

časovém plánu kurzu (výletu) musí být informován vedoucí kurzu, popřípadě odpovědný 

zástupce ubytovacího zařízení. 

(4) Před zahájením cyklistického kurzu (cyklovýletu) ověří vedoucí kurzu (cyklovýletu)  povinné 

vybavení, technický stav jízdních kol (včetně povinnosti mít ochrannou přilbu) a znalosti žáků 

o pravidlech silničního provozu,  bez jejichž znalosti se žáci nemohou kurzu zúčastnit. 

V silničním provozu má družstvo maximálně 5 cyklistů na jednoho pedagoga, za které 

odpovídá vedoucí družstva. Trasu přesunu volí vedoucí kurzu (cyklovýletu) s ohledem na 

výkonnost a zdravotní stav žáků, na stav a frekvenci dopravy na komunikaci atd. Při přesunech 

v rámci cyklistického kurzu (cyklovýletu)  za dopravního provozu musí být nad 5 dětí na 

začátku a na konci skupiny zletilá osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům a v 

pracovněprávním vztahu ke škole, přičemž minimálně jedna osoba musí být pedagogickým 

pracovníkem. 

(5) Před zahájením kurzu vodní turistiky zjistí vedoucí kurzu stupeň plavecké vyspělosti žáků. 

Vedoucí kurzu odpovídá za zhodnocení stavu sjízdnosti trasy. Pedagogický pracovník 

odpovídá nejvýše za pět kanoí (kajaků) nebo za dvě pramice (rafty). Při obtížnějších 

podmínkách vedoucí kurzu počet lodí na jednoho pedagoga sníží. Žáci jsou vybaveni při jízdě 

plovací vestou, při jízdě na divoké vodě nebo obtížně sjízdných propustech plovací vestou a 

přilbou. Pokud se v průběhu jízdy na divoké vodě podmínky zhorší nebo se zvýší riziko, 

vedoucí kurzu jízdu přeruší nebo sjíždění ukončí. 

(6) Při horské turistice je pedagogický pracovník povinen seznámit žáky s možným nebezpečím 

hrozícím v horách. Při horských túrách se musí důsledně respektovat momentální zdravotní 

stav žáků, aktuální podmínky (zejména povětrnostní), značení a pokyny Horské služby. Před 

začátkem túry pedagogický pracovník informuje vedoucího kurzu a odpovědného zástupce 

ubytovacího zařízení o směru, cíli túry a o předpokládaném čase návratu. Pedagogický 

pracovník hlásí těmto osobám, pokud to situace umožňuje, eventuální zdržení. Na horskou túru 

doprovázejí družstvo nebo skupinu žáků vždy nejméně dvě zletilé osoby, které jsou plně 

způsobilé k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole, přičemž minimálně jedna 

osoba musí být pedagogickým pracovníkem. 

 (7) Horolezecký výcvik, včetně základního kurzu, vede pedagogický pracovník, který odpovídá 

za činnost instruktora - člena Českého horolezeckého svazu při dodržení všech pravidel k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví stanovených horolezeckým svazem. 

 

4 h) Bezpečnost žáků při soutěžích a přehlídkách  

 

 (1) Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží. V 

průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor.  

 

 (2) Po dobu vlastní soutěže přebírá náležitý dohled nad žáky organizátor soutěže. Vyhlašuje 

počátek a konec soutěže nebo přehlídky a zajišťuje podmínky pro bezpečnou účast žáků 

poskytnutím případných ochranných prostředků, náležitým vybavením laboratoří, jiných 

soutěžních míst a současně přihlédne k věku, fyzickému a rozumovému rozvoji žáků.  

 

4 ch) Zahraniční výjezdy  

 

Školy odpovídají za bezpečnost a ochranu zdraví žáků při zahraničních výjezdech, které organizují 

v rámci vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech. O konkrétních opatřeních a 

poučení žáků, případně jejich zákonných zástupců, se pořizuje před uskutečněním výjezdu záznam 

o poučení podepsaný jeho účastníky. Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty 
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žáky, kteří předloží písemný souhlas zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka a mají uzavřené 

pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v 

zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz 

zdravotního pojištění nebo potvrzení tento průkaz nahrazující. 

 

5) Kontrolní a školící činnost 

 

1. Dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků, kontroluje průběžně ředitel školy 

a ve spolupráci s akreditovaným bezpečnostním technikem a technikem pro PO nejméně   2x 

ročně (jaro, podzim). O prohlídce je proveden zápis, který je součástí povinnné dokumentace 

zařízení. (zápisy do požární knihy PO a komíny). 

2. Všichni pedagogové kontrolují a vyžadují dodržování bezpečnostních předpisů a pokynů při 

činnosti s žáky. Pedagogové jsou povinni školit žáky o bezpečnosti a chování při TV, PV a 

jiných činnostech, a to v pravidelných cyklech – minimálně 4 x ročně a vždy, kdy přijde nový 

žák. Dále pak vždy před společným odjezdem domů, a to zejména na prázdniny. O této 

skutečnosti provedou písemný zápis do třídní knihy rubrika –     poznámky a  speciálně vlepený 

přehled školení v třídní knize.  

3. Všichni zaměstnanci dodržují bezpečnostní předpisy a v případě zjištění závad neprodleně     

informují ředitele školy, který zajistí okamžitou nápravu. Zaměstnavatel provádí pravidelné    

školení všech zaměstnanců. v BOZP a PO, a to na provozních poradách cykly jednotlivých 

školení: 

 -  1x ročně –  PO, školení požárních hlídek a zaměstnanců. 

 -  1x ročně -   BOZP,  školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 -  1x za 4 roky zdravotní školení 1. pomoci 

    Zápis a osnova  školení  se zakládá. Informace v zápisu z provozních porad porady. 

4. Při cvičení na nářadí vyučující zkontroluje před započetím jeho stav. Kromě toho TJ Sokol     

Veselíčko je dle smlouvy povinna nechat provést  1x ročně odbornou revizi.  

5. Pracovník pro zdravotní problematiku pravidelně kontroluje a doplňuje na jednotlivých 

pracovištích stav příručních lékárniček. 

6. Pro bezpečnost prostředí jsou každoročně prováděny speciální kontroly (plyn, hromosvody, stav 

kotlů, el. přístrojů a dalších), jejichž pravidelná frekvence je součástí každoročního plánu školy. 

Bezpečnost a ochranu zdraví dětí a žáku v zařízení a povinnosti pedagogických pracovníků řeší 

podrobně Vnitřní směrnice č. 18. 

 

 

Zdravotní péče a zdravotní prevence 

 

Postup při úrazech dětí 

Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchovně-vzdělávací činnosti ve škole nebo 

školském zařízení a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Rovněž je jím úraz, který se stal 

na akcích konaných mimo DDŠ, ZŠ a ŠJ, například úrazy na společných vycházkách, výletech, 

soutěžích a kurzech. Dítě je povinno bezodkladně ohlásit úraz pedagogickému pracovníku DDŠ, 

ZŠ a ŠJ. Evidence úrazu se řídí vyhláškou č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů 

v platném znění a metodickým pokynem MŠMT č.j. 37014/2005-25  k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních.  Vedoucí zaměstnanec 

školy, jemuž byl úraz žáka hlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny 

příčiny úrazu. Statistické zjišťování školní úrazovosti se provádí podle zvláštních předpisů. 

 

Zdravotní péče a zdravotní prevence 

Všechny děti po příchodu do zařízení jsou zaregistrovány u smluvního lékaře pro děti a dorost 

(zde je uložena i zdravotní dokumentace) a podrobí se vstupní prohlídce. Po podrobné prohlídce 

jejich zdravotní dokumentace jsou postupně doplněna všechna očkování a jiná potřebná vyšetření. 

Mají-li děti předepsanou psychiatrickou medikaci  jsou  okamžitě zaregistrovány k návštěvě 
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v ambulantní psychiatrické ordinaci.  Pokud má dítě zdravotní problémy nebo utrpí úraz, ihned to 

hlásí vychovateli, který má službu, nebo vyučujícímu učiteli. Ten zajistí potřebné ošetření, 

doprovod k lékaři či převoz do nemocnice. Skupinoví vychovatelé a asistenti pedagoga zajišťují 

pravidelné měření teploty při nemoci, podávání léků a zároveň provádějí kontrolu o polknutí léků 

dítětem. O podávání léků a o úrazech se provádí zápis do příslušné dokumentace. Léky jsou 

uskladněny tak, aby k nim mimo dospělých osob neměl nikdo volný přístup. V dopoledních 

hodinách provádí doprovod k lékaři sociální pracovnice, která také zodpovídá za doplňování léků. 

Spolupracuje s lékařem na pravidelných kontrolách a v součinnosti s psychologem zajišťuje 

spolupráci s psychiatrem. 

 

Osobní hygiena dětí 

Děti provádějí osobní hygienu pravidelně, ráno se myjí a večer se sprchují. Každé dítě má svůj 

ručník, kartáček na zuby, hřebínek a mýdlo. Potřeby osobní hygieny mají označeny, aby nedošlo k 

záměně. Děti nosí upravený oděv, u sebe mají vždy kapesník. Na spaní mají noční prádlo. 

Sprchování dětí se uskutečňuje jednou denně v čase určeném rozvrhem dne, nebo kdykoliv po 

sportovní a pracovní činnosti.   

 

První pomoc 

Vybavené lékárničky jsou u sociální pracovnice, sborovně, kuchyni, keramické dílně a v dílně 

školníka. Doplňování má na starost sociální pracovnice - zdravotnice. Všichni pracovníci DDŠ, 

ZŠ a ŠJ jsou je proškoleni v poskytování a v případě mimořádných událostí organizování první 

pomoci.  

 

Zabezpečení dětí při odvozu do nemocnice 

V případě odvozu dítěte do nemocnice: 

- zaměstnanec, který dítě doprovází, musí znát jeho anamnézu (ze spisu, pedagogické 

záznamy), rodné číslo, zdravotní pojišťovnu, u které je dítě pojištěno,  

- zaměstnanec, který dítě doprovází, zajistí pro něj osobní potřeby – přezůvky, prádlo, 

hygienické potřeby, psací potřeby, kartička ZP, pravidelně užívané léky, 

- o umístění dítěte v nemocnici informuje rodiče a OSPOD sociální pracovnice DDŠ, ZŠ a ŠJ, 

- informace o lékařských zákrocích a léčbě se dítě dozví od ošetřujícího lékaře. 

Postup při krizových situacích 

 

Postup při intoxikaci dítěte alkoholem nebo jinými návykovými látkami, nálezu návykových látek, 

přistižení dítěte při prodeji nebo rozdávání návykových látek, postup při sebepoškození dítěte 

nebo sebevražedném pokusu, postup při agresivitě dítěte, kterou ohrožuje zdraví a životy jiných 

nebo vlastní, odhalování a řešení šikany a skupinového násilí je podrobně zpracován ve Vnitřní 

směrnici č.1, pod č.j. 591/2007, novelizované od 1.2.2017 „Postup při řešení krizových situací“. 

Směrnice (Krizový plán zařízení) patří mezi povinné dokumenty prevence, je přílohou 

Celoročního plánu zařízení a je povinností pedag. pracovníků se s ní seznámit a řídit se jí. 

 

Pro správné posouzení vzniklé situace je třeba, aby každý zaměstnanec zařízení byl obeznámen se 

základy při rozpoznávání účinků jednotlivých psychotropních látek a také s možným vývojem 

vznikajícího psychotického stavu. 

 

Pro základní diagnostiku uvádíme nejjednodušší rozdělení látek a reakcí dětí na ně:  

 

1. Canabinoidy: únava, paranoia, možný vznik psychózy. Abstinenční příznaky – nespavost, 

zvýšená aktivita, ztráta chuti k jídlu. 

2. Stimulancia: pokles tělesné teploty, křeče, paranoidní-halucinatorní psychóza. 

Abstinenční příznaky – apatie, dlouhý spánek, deprese, nervozita, podrážděnost, neklid. 
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3. Opioidy: pomalé povrchní dýchání, lepkavá kůže, křeče – hrozí zástava dechu a krevního 

oběhu. Abstinenční příznaky – vodnaté oči, ztráta chuti k jídlu, podrážděnost, třes, panika 

nevolnost, zimnice, pocení, bolest svalů a kloubů, průjem. 

4. Halucinogeny: výlet, psychóza, přeludy, halucinace, změněné vnímání času a prostoru. 

5. Těkavé látky: polospánek, psychický útlum, poruchy vnímání. Abstinenční příznaky- 

předrážděnost, deprese, nespavost. 

6. Tlumící látky: celkový útlum, setřelá řeč, dezorientace, povrchní dýchání slabý a rychlý 

puls. Abstinenční příznaky – úzkost nespavost, třes, delirium, křeče, epileptické záchvaty. 

 

V oblasti psychotických stavů je třeba znát pravděpodobný vývoj stavu – stupňující se 

hyperaktivita, mnoho činností, krátký spánek, vrcholí raptem – rozbíjení předmětů, napadání lidí. 

Dále přechází stav do fáze deprese – dítě je apatické, minimálně se pohybuje, pesimistické – může 

dojít k pokusům o sebevraždu. 

Při zjištění intoxikace v malé míře provede zaměstnanec zápis do mimořádných událostí, kde 

popíše projevy intoxikace i svůj postup při potlačování rizik. Zajistí dítěti stálý dohled, kontrolu 

jeho zdravotního stavu a zamezí konfliktním situacím s ostatními dětmi. Následně informuje o 

situaci vedoucího pracovníka a psychologa. 

V situaci, kdy si není jistý svým postupem, či intoxikace je ve větší míře, konzultuje toto 

s psychologem a lékařem a postupuje dále dle jejich instrukcí. V případě akutních nezvladatelných 

intoxikací kontaktuje pedagogický pracovník okamžitě psychologa zařízení, kterého informuje o 

vzniklé situaci a za jeho souhlasu zajistí odbornou zdravotnickou péči prostřednictvím RZS. Dále 

o svém postupu informuje ředitele DDŠ, ZŠ a ŠJ. 

V případě agresivního nezvladatelného chování, či pokusu o sebevraždu, zajistí pedagogický 

pracovník situaci tak, aby předešel případným poraněním, kontaktuje psychologa zařízení a po 

konzultaci s ním postupuje dle jeho pokynů včetně možnosti přivolání RZS a zajištění následné 

hospitalizace v odborném zařízení. O dané situaci je proveden zápis v mimořádných událostech. Je 

neprodleně informováno ředitele DDŠ, ZŠ a ŠJ. Ve všech případech, kdy bylo zapotřebí 

odborného zásahu, informuje následující pracovní den sociální pracovnice zařízení  ošetřující 

dětskou lékařku MUDr. Renatou Steigerwaldovou. 

V případě nalezení neznámé látky u dítěte bude mu tato látka, na základě vydání dokladu o 

úschově věci, odebrána a odevzdána policii ČR k její identifikaci. V případě zjištění toxicity látky 

bude případ předán policii ČR. V případě že toxicita nebude prokázána, bude látka majiteli na 

základě podpisu navrácena. 

 

Definice a evidence mimořádných situací, opatření a postup při řešení 

Mimořádnou událostí se rozumí události, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní 

prostředí, škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také 

havárie, které ohrožují život, zdraví a majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení 

záchranných a likvidačních prací. 

Přehled mimořádných událostí u organizací  

Charakteristika Č. Popis mimořádné události 

Obecné 

1 Požár u organizace  

2 
Živelní pohroma – zemětřesení, sesuvy půdy, povodně, bouře, vítr, 

kosmické vlivy 

3 Teroristické akce – obdržení podezřelé zásilky, oznámení o uložení bomby 

4 Havárie, únik nebezpečných látek 

5 Evakuace u organizace v souvislosti s mimořádnou událostí 

6 Epidemie 

7 Podezření ze spáchání nebo spáchání trestného činu u organizace 
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8 Úmrtí nebo těžké zranění zaměstnance organizace v pracovním procesu 

Specifické 

pro školství 

5 

Zjištění přechovávání v množství větším než malé, výroba, šíření, nabízení, 

zprostředkování, prodávání nebo jiný způsob opatřování omamných a 

psychotropních látek nebo alkoholu ve škole a školském zařízení 

6 Zjištění závažných forem šikanování ve škole a školském zařízení 

 Fyzické napadení se vznikem zranění vyžadující lékařské ošetření 

7 Úmrtí nebo těžké zranění žáka ve škole a školském zařízení 

8 Vniknutí cizí osoby či osob, které ohrožují bezpečnost a zdraví dětí nebo 

personálu či majetek zařízení, do areálu zařízení 

9 Trestná činnost páchaná na dětech 

 

Podrobně jsou opatření a postupy při vzniku mimořádné události v zařízení zpracovány 

v příslušné vnitřní směrnici „Opatření a postupy pro činnost při vzniku mimořádné události 

v DDŠ, ZŠ a ŠJ Veselíčko 1“. 

V souladu se Závaznými instrukcemi pro komunikaci s Odborem dalšího vzdělávání a 

institucionální výchovy MŠMT ČR č.j. MSMT 25853/2014-1 je ředitel zařízení povinen písemně 

informovat ředitele odboru a vedoucího oddělení institucionální výchovy o závažných 

mimořádných událostech v přímo řízené organizaci bezprostředně po vzniku závažné mimořádné 

události (těžké úrazy, napadení, opatření při epidemii, havárie, technologické nebo technické 

závady apod.) telefonicky na číslo věcně příslušného odboru v pracovní době, e-mailem v době 

mimopracovní. 

Seznam mimořádných události a formuláře o mimořádné události jsou přílohou č. 35 Celoročního 

plánu zařízení. 

 

Různé 

 

Pedagogové : 

- jsou povinni seznámit se s vnitřním řádem, ostatními směrnicemi a předpisy a řídit se jimi. 

Tento vnitřní řád a směrnice jsou volně uloženy v kanceláři ředitele školy a volně 

přístupné na společném elektronickém prostředí. 

- zodpovídají po čas služby za jim přidělené děti a mají o nich neustálý přehled. Děti se 

nemohou volně pohybovat mimo zařízení, pokud se nejedná o volnou vycházku nebo 

odjezd domů. 

- stvrzují svým podpisem zápisy z porad a respektují nařízení, která byla na těchto poradách 

ustanovena. 

- při příchodu nového chlapce se u sociální pracovnice seznámí s jeho spisem a podepíší se 

na zadní stranu. 

- průběžně doplňují do osobních spisů  vývoj dítěte v kladném i negativním smyslu. Jednou 

za měsíc do těchto spisů zpracují souhrnnou zprávu. Ostatní záznamy provádí do 

pedagogické dokumentace v osobním či katalogovém listě, v elektronickém programu 

EVIX 

- případné zranění zapíší  do  knihy denní evidence a  do knihy úrazů.  

 

Nepřetržitý provoz: 

Nepřetržitý provoz školského zařízení je zajišťován každý den v roce. Za provoz zodpovídá ředitel 

jako statutární orgán školského zařízení. V době jeho nepřítomnosti zodpovídá za provoz zařízení 

zástupce ředitele, jako zástupce statutárního orgánu. V případě vzniku nenadálé situace v době 

nepřítomnosti ředitele a jeho zástupce, zajišťuje provoz zařízení pedagogický pracovník, který je 

označen v EVIXU jako vedoucí směny (převážně vychovatel ve službě na I. Sk.). V době noční 

služby je povinností službu konajícího asistenta pedagoga ihned o všech důležitých skutečnostech 
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souvisejících s provozem DDŠ, ZŠ a ŠJ informovat ředitele zařízení, jeho zástupce nebo 

vedoucího vychovatele. Tito jmenovaní zaměstnanci jsou oprávněni podávat informace při styku s 

veřejností. 

 

Prohlídky zařízení 

Prohlídky zařízení se mohou uskutečnit pouze se souhlasem ředitele DDŠ, ZŠ a ŠJ Veselíčko 1, 

vyjma kontrolních orgánů s právem vstupovat do zařízení. 

 

Informace o zařízení 

Informace o zařízení poskytuje ředitel, zástupce ředitele, vedoucí učitel, vedoucí vychovatel, 

sociální pracovnice v rámci svých kompetencí nebo jiná pověřená osoba. Všeobecné informace o 

zařízení jsou dostupné a zveřejněné ve výroční zprávě DDŠ, ZŠ a ŠJ Veselíčko 1, na webu 

školského zařízení, který umožňuje dálkový přístup. 

 

Nahlížení do osobních spisů 

Do osobních spisů dětí smí nahlížet ředitel, vedoucí vychovatel, vedoucí učitelka, vychovatel, 

psycholog, etoped, sociální pracovnice, učitel, pracovníci příslušného orgánu péče o dítě, příslušní 

pracovníci DDÚ Olomouc Sv. Kopeček, kontrolní orgány, státní zástupci a orgány policie. Osobní 

spisy musí být uzamčeny a zabezpečeny proti případnému zneužití. 

  

Tento vnitřní řád byl projednán  

pedagogickou radou DDŠ, ZŠ a ŠJ Veselíčko dne 31.8.2018     

     

Tento vnitřní řád byl schválen  

školskou radou DDŠ, ZŠ a ŠJ Veselíčko dne 31.8.2018 

  

Mgr. Petr Navrátil 

ředitel   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

Příloha č. 1 vnitřního řádu platná od 4.10.2019 

 

 

Pravidla pro udělení samostatné vycházky a návštěv pro děti 

s uloženou ochrannou výchovu v DDŠ Veselíčko 
V souladu se Zákonem 109/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Hlava V -  Práva a povinnosti 

dětí umístěných v zařízení, ředitele zařízení a osob odpovědných za výchovu má dítě s uloženou 

ochrannou výchovou  všechna práva a povinnosti podle odstavců 1 a 2, § 20, s výjimkou práv 

podle odstavce 1 písmeno o) a p): 

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

v písmenu n), pedagogický pracovník návštěvu nepřipustí, pokud byly dítěti zakázány nebo 

omezeny návštěvy podle § 21 odst. 1 písm. e), 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. 

Na základě zákonem stanovených podmínek stanovujeme pravidla pro děti s uloženou 

ochrannou výchovou, vztahující se k omezení výše uvedených práv dle písmene o) a p): 

 

o) Přijímat návštěvy osob, které nejsou uvedeny v písmenu n) (zákonní zástupci 

a další blízké osoby) povoluje na základě  žádosti těchto osob ředitel DDŠ, ZŠ a 

ŠJ Veselíčko, 

p) pro povolení samostatné vycházky stanovujeme tato pravidla: 

1. Vycházka může být povolena za příkladné úsilí a plnění povinností 

2. Vycházka může být povolena, pokud v daném týdnu pondělí až pátek nedostane 

dítě špatné    hodnocení. 

3. Vycházky mohou být povoleny o víkendu -  sobota, neděle, výjimečně 

v následujících pracovních dnech.  
 

 

Mgr. Petr Navrátil 

 

ředitel DDŠ, ZŠ a ŠJ Veselíčko 1 
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Příloha č. 2 Vnitřního řádu platná od 1.1.2021 

 

Důsledky vyplývající z hodnocení dětí: 

VD: 

1. Samostatnou  vycházku  povoluje  skupinový vychovatel. 

2. Vycházka na akci 

3. Dítě nad 15 let možnost samostatného výletu povoluje ředitel 

4. Vycházku při návštěvě povoluje skupinový vychovatel (konzultace s Ř) 

5. Možnost účasti na všech akcích 

6. Kladné opatření ve výchově pozitivní dle § 21odst. 3 Z.109/2002 Sb. píše skupinový 

vychovatel 

D:  

1. Samostatnou  vycházku  povoluje  skupinový vychovatel. 

2. Vycházka na akci 

3. Dítě nad 15 let možnost samostatného výletu povoluje ředitel 

4. Vycházku při návštěvě rodiny povoluje  vedoucí  vychovatel (konzultace s Ř) 

5. Možnost účasti na všech akcích s předností dětí s hodnocením VD při omezeném počtu 

zájemců 

6. Základní výše kapesného 

Š: 

1. Samostatnou  vycházku  povoluje  ředitel 

2. Možnost účasti jen na pobytové  skupinové akci                                

3. Pobyt s návštěvou mimo zařízení povoluje ředitel  

4. Vychovatel povoluje a hradí nákup věcí dítěte 

5. Omezení doby zájmových aktivit na PC- skupinový vychovatel 

6. Poslední chodí na přídavek na jídlo 

7. Po 20hodině dle závažnosti porušení vnitřního řádu (méně závažné porušení, velmi 

závažné porušení, mimořádně závažné porušení – viz metodický pokyn k vyplácení 

kapesného v návaznosti na hodnocení dětí ve školských zařízeních pro výkon ústavní a 

ochranné výchovy č.j. 31315/2017) večerka již ve 20hodin nebo osobní volno na 

pokoji od 20hodiny. 

8. Opatření ve výchově negativní dle § 21 odst.1  Písm a-e)  Zákona 109/2002 Sb. – 

ukládá a píše skupinový vychovatel, kontroluje vedoucí vychovatel, schvaluje ředitel 

 

Omezení daná Opatřením ve výchově jsou odstupňována dle závažnosti prokázaného porušení 

povinností vymezených zákonem č. 109/2002 Sb., a to v souladu s Metodickým pokynem 

k vyplácení kapesného v návaznosti na hodnocení dětí ve školských zařízeních pro výkon ústavní 

a ochranné výchovy č.j. 31315/2017 následujícím způsobem: 

a) méně závažné porušení chování 

Příklady: neplnění povinností, verbální agresivita, vulgárnost vůči dětem, verbální agresivita, 

vulgárnost vůči dospělým 

b) velmi závažné porušení chování 

Příklady: fyzická agresivita vůči dětem, nedodržování sjednané doby osobního volna, útěk, ničení 

majetku, užívání tabákových výrobků, opakovaná verbální agresivita vůči dětem a dospělým, 

opakované a stupňované neplnění povinností 

c) mimořádně závažné porušení chování 

Příklady: sebepoškozování, fyzická agresivita vůči dospělým, šikana, užívání alkoholu či jiných 

návykových látek, krádež či jiná trestná činnost. 

 

 

 

Citace Zákona č.j. 109/2002 Sb. 
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Za prokázané porušení povinností vymezených zákonem č. 109/2002 Sb., může být dítěti uloženo 

opatření ve výchově. 

 

Opatření ve výchově podle § 21 zákona č.109/2002Sb. ve znění pozdějších změn 

(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) s nařízenou ústavní výchovou omezeno nebo zakázáno trávení volného času mimo 

zařízení v rozsahu od jednoho do 14 dnů,  

d)  odňata možnost účastnit se atraktivní činnosti či akce,  

e)  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.  

(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  

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

návštěva nebo přiznána jiná osobní výhoda; dětem s uloženou ochrannou výchovou 

se mimořádné vycházky a návštěvy povolují pouze za podmínek stanovených v 

odstavci 4 písm. a) a b) Zákona 109/2002 Sb. 

(4)  Dítěti s uloženou ochrannou výchovou může být dále v případě dobrých výsledků při plnění 

povinností  

a)  povolena samostatná vycházka mimo zařízení na dobu nejvýše 12 hodin, lze-li mít 

důvodně za to, že tím nebude ohrožen účel výkonu ochranné výchovy,  

b)  povoleno přijetí návštěvy jiných osob než osob odpovědných za výchovu, osob 

blízkých a oprávněných zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany dětí, není-li to 

v rozporu s účelem výkonu ochranné výchovy; v odůvodněném případě může být 

návštěva uskutečněna se zrakovou, případně i sluchovou kontrolou zaměstnancem 

zařízení.  

(5)  Opatření přijatá podle odstavců 1 až 4 jsou zaznamenávána do osobního spisu dítěte. 

Výchovná opatření jsou v den udělení písemně zaznamenána do denního hlášení a deníku 

výchovné skupiny.  

 

 

 

Mgr. Petr Navrátil 

 

ředitel DDŠ, ZŠ a ŠJ Veselíčko 1 

 

 


