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VNITŘNÍ ŘÁD

Vnitřní řád vychází ze zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo
ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských
zařízeních a o změně dalších zákonů.

1. Charakteristika a struktura zařízení
1.1 Název zařízení, adresa, telefonní číslo, elektronická adresa:
V říjnu 2006 byla dokončena rekonstrukce dětského domova tak, aby odpovídala
parametrům zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve
školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a ve změně
dalších novelizací zákonů a vyhlášky č. 334, které upravují podrobnosti výkonu ústavní
výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních.
Název právnické osoby:
Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková
organizace
Identifikátor zařízení:
Adresa:
Právní forma:
IČO:
Bankovní spojení:
Zřizovatel:
Školské zařízení sdružuje:

600 026 876
DD a ŠJ, Na Vizině 28, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
příspěvková organizace
61 989 258
ČSOB – číslo účtu: 106181188/0300
Moravskoslezský kraj
1.
Dětský domov
kapacita: 48 lůžek
2.
Školní jídelna
kapacita: 220 jídel

Kapacita dětského domova pro příští školní rok je 48 dětí, které můžeme umístit do šesti
rodinných skupin.
Kontakty na pracovníky dětského domova:








sekretariát / ředitel / fax
596 248 322
soc. pracovnice / zást. ředitele
596 247 763
vychovatelna
596 247 920
ekonom
596 247 765
školní jídelna
596 247 764
webové stránky:
www.domov-vizina.cz
e-mail:
domov@domov-vizina.cz
jan.effenberger@domov-vizina.cz
ludmila.uhrova@domov-vizina.cz
magdalena.suhajova@domov-vizina.cz
jiri.snapka@domov-vizina.cz
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1.2 Organizační struktura právnické osoby:

ředitel dětského
domova
1. RS
vychovatelé

2. RS
vychovatelé

zástupce ředitele

3. RS
vychovatelé

sociální pracovnice

4. RS
vychovatelé
asistentka ředitele
5. RS
vychovatelé

ekonom

6. RS
vychovatelé
správní zaměstnanci
bezpečnostní
pracovníci

vedoucí školní jídelny

kuchařky

5

1.3 Charakteristika zařízení:











 Dětský domov
Dětský domov pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Plní úkoly výchovné,
vzdělávací a sociální.
Účelem zařízení je zajišťovat nezletilé osobě zpravidla ve věku 3-18 let, případně zletilé
osobě do 19 let náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a
vzdělání, a to na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném
opatření. Dětský domov zajišťuje péči o děti, které nemají závažné poruchy chování.
Dětem je zajištěno základní právo na výchovu a vzdělání, jsou vytvářeny podmínky
podporující sebedůvěru, rozvíjející citovou stránku jejich osobnosti a umožňující aktivní
účast ve společnosti. S dítětem je zacházeno v zájmu plného a harmonického rozvoje
osobnosti s ohledem na potřeby osoby jeho věku.
Dětský domov poskytuje péči rovněž dětem, které nejsou občany ČR a splňují podmínky
stanovené zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
Do dětského domova jsou umísťovány děti s mentálním, tělesným, smyslovým
postižením, s vadami řeči, popř. s více vadami, u nichž byla nařízena ústavní výchova
nebo nařízeno předběžné opatření, pokud stupeň zdravotního postižení neodpovídá
jejich umístění do ústavu sociální péče nebo do speciálních zdravotnických zařízení.
Do dětského domova mohou být umístěny také nezletilé matky s jejich dětmi.

Dětem, které jsou umístěny v dětském domově, 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 péči, léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou
hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud nebyla péče vyžádána osobami
odpovědnými za výchovu,
 kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu zletilých ze zařízení,
 úhrada nákladů na dopravu do sídla školy.
Dětem mohou být podle rozhodnutí ředitele dále hrazeny:





potřeby pro využití volného času a rekreaci,
náklady na kulturní, uměleckou, sportovní a oddechovou činnost,
náklady na soutěžní akce, rekreace,
náklady na dopravu k osobám odpovědným za výchovu.

 Školní jídelna
 Školní jídelna se řídí Vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 Sb. o školním stravování v
platném znění. Úkolem školní jídelny v DD je poskytnout dětem a zaměstnancům DD
společné stravování, a to po celý kalendářní rok.
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1.4 Personální zabezpečení DD:

K plnění úkolů zaměstnává DD pedagogické a nepedagogické pracovníky dle příslušných
zákonů a stanovených norem.
Pedagogický úsek v DD:
ředitel
zástupce ředitele
vychovatelé (1. – 6. RS)
Nepedagogický úsek:
asistentka ředitele
ekonom
sociální pracovnice
vedoucí ŠJ
kuchařky
uklízečky
údržbář
bezpečnostní pracovníci – jedná se o zaměstnance naší organizace, kteří vykonávají noční
službu, v rámci této služby zajišťují a kontrolují noční klid a pořádek, bezpečnost objektu,
zajišťuje podávání léků dle rozpisu, ráno se stará o buzení dětí a dohlíží na jejich vypravení do
školy, případně doprovází děti do předškolního zařízení

Vzájemná zastupitelnost:
Funkce
ředitel

Zastupuje

Poznámka

Statutární zástupce ředitele
pověřený pracovník

zástupce ředitele

Pověřený pracovník,
příp. vychovatel
vzájemně
Pověřený pracovník
Pověřený pracovník
Pověřená kuchařka

Mimo přijímání a
propouštění zaměstnanců,
pokud ředitel nestanoví
jinak
Koordinátor směny

vychovatelé
ekonom
sociální pracovník
vedoucí ŠJ
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1-2 RS, 3-4 RS, 5-6 RS
vedoucí ŠJ, ekonom

1.5 Organizační zajištění spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu:

Za dětský domov může s osobami odpovědnými za výchovu jednat ředitel, zástupce
ředitele, sociální pracovnice, vychovatelé.

Sociální pracovnice jedná ve věcech, které se týkají:










doložení podkladů pro stanovení příspěvku na úhradu péče (potvrzení o příjmech),
splacení dlužných pohledávek zařízení,
pobytů dětí u rodičů v období víkendů, prázdnin, svátků,
předání dětí osobám odpovědným za výchovu a zajištění podpisu při převzetí
informací o změně bydliště, zaměstnání aj. u osob odpovědných za výchovu
dítěte samotného – jeho chování, školních výsledků, zdraví, umístění v léčebně,
diagnostickém ústavu, přemístění do jiného typu zařízení apod.
opatření zásadní důležitosti s osobami odpovědnými za výchovu a zajištění jejich podpisu
(přihláška ke studiu, souhlas s lékařským zákrokem, hospitalizací a další)
podmíněného propuštění dítěte mimo zařízení do doby nabytí právní moci rozsudku
soudu o zrušení ústavní výchovy nebo dosažení zletilosti (pokud je toto propuštění
schváleno příslušným úřadem sociálně právní ochrany dětí),
projednává další možnosti ubytování dítěte po dosažení zletilosti

Ředitel (zástupce ředitele) jedná ve věcech, které se týkají:







pobytů dětí u rodičů v období víkendů, prázdnin, svátků,
dítěte samotného – jeho chování, školních výsledků, zdraví, umístění v léčebně,
diagnostickém ústavu, přemístění do jiného typu zařízení apod.
opatření zásadní důležitosti s osobami odpovědnými za výchovu a zajištění jejich podpisu
(přihláška ke studiu, souhlas s lékařským zákrokem, hospitalizací a další)
podmíněného propuštění dítěte mimo zařízení do doby nabytí právní moci rozsudku
soudu o zrušení ústavní výchovy nebo dosažení zletilosti (pokud je toto propuštění
schváleno příslušným úřadem sociálně právní ochrany dětí),
projednává další možnosti ubytování dítěte po dosažení zletilosti

Vychovatelé jednají ve věcech, které se týkají:



předání dítěte osobám odpovědným za výchovu a zajištění podpisu při převzetí
dítěte samotného – jeho chování, školních výsledků, zdraví atd.
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2. Postup při přijímání, přemísťování a propouštění dětí

2.1

Vymezení náplně činnosti zaměstnanců právnické osoby:
-

Příjem dětí

a)
Do dětského domova jsou přijímány děti s nařízenou ústavní výchovou a předběžným
opatřením. O umístění rozhoduje soudním rozhodnutím příslušný soud.
b)
Při přijetí převezme sociální pracovnice nebo odborný administrativní pracovník
dětského domova (dle vzájemné zastupitelnosti):
 komplexní diagnostickou zprávu s programem rozvoje osobnosti,
 pravomocné rozhodnutí soudu,
 školní dokumentaci včetně posledního vysvědčení a návrhu klasifikace za dobu
pobytu v diagnostickém ústavu,
 osobní list,
 rodný list, občanský průkaz, cestovní pas,
 průkaz zdravotní pojišťovny, očkovací průkaz, zdravotní dokumentaci nebo výpis ze
zdravotní dokumentace, písemné vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu
dítěte,
 osobní věci dítěte, kapesné.

c)
Po přijetí představí sociální pracovnice dítě řediteli dětského domova, zástupci
ředitele a ostatním pracovníkům. Poté jej sociální pracovnice nebo zastupující osoba předá
do péče vychovateli rodinné skupiny, do které bylo dítě přiřazeno. Vychovatel rodinné
skupiny seznámí dítě vhodnou a srozumitelnou formou s vnitřním řádem dětského domova,
s vnitřním řádem školní jídelny, se školním vzdělávacím programem pro dětský domov, poučí
jej o bezpečnosti a chování a postupně ho seznámí i s dalšími důležitými dokumenty,
s adaptačním programem (viz bod č. 9)

d)

Dětský domov nepřijímá děti,
 které trpí nemocí v akutním stadiu, včetně akutní intoxikace vyžadující podle
stanoviska lékaře odbornou zdravotní péči,
 které jsou bacilonosiči nebo
 kterým bylo uloženo karanténní opatření.
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-

Přemístění dětí

a)
Přemístit dítě do jiného dětského domova, dětského domova se školou nebo
výchovného ústavu může jen příslušný soud na základě:
 podnětu orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
b)
V případě přemístění předá sociální pracovnice osobní věci, finanční prostředky a
dokumentaci (shodná jako při příjmu) dítěte pověřenému pracovníkovi zařízení, do kterého
je dítě přemístěno.
a)

Propouštění dětí

Ředitel zařízení ukončí pobyt dítěte v zařízení:
 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.

b)
Dítěti, které po dosažení zletilosti odchází ze zařízení, se podle skutečné potřeby
v době propouštění poskytne věcná pomoc nebo jednorázový peněžitý příspěvek v hodnotě
nejvýše 25 000,- Kč. Výše příspěvku se projedná na základě návrhu vychovatelů příslušné
rodinné skupiny v komisi (zohlední se délka pobytu v zařízení, studijní výsledky, výchovné
problémy, úspory, možnosti návratu do rodiny, možnosti samostatného bydlení, pracovní
příležitosti apod.)
c)
Sociální pracovnice oznamuje neprodleně příslušnému diagnostickému ústavu změny
v počtech dětí a podstatné informace o účinnosti uskutečňovaných soudních rozhodnutí o
ústavní výchově nebo předběžném opatření.

2.2

Spolupráce s příslušnými orgány a dalšími subjekty
Při přijímání, přemisťování a propuštění dětí spolupracujeme s odpovědnými
pracovníky OSPOD, soudů, DDÚ Bohumín, PČR, jinými sociálními subjekty, školami,
neziskovými organizacemi.
Vzájemnou spolupráci zajišťují na oficiální úrovni: ředitel zařízení, zástupce
ředitele a sociální pracovník nebo osoba pověřená.
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2.3 Zajištění pomoci po propuštění ze zařízení
Ve spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany se poskytuje dítěti poradenská
pomoc se zajištěním bydlení a práce, po opuštění zařízení je dítěti zajišťována pomoc
při řešení tíživých životních situací, pokud dítě o tuto pomoc projeví zájem. Pokud je to
v silách DD, sledujeme, jak si děti z našeho DD vedou v samostatném životě.

3. Organizace výchovně vzdělávacích činností v zařízení
3.1 Organizace výchovných činností

a)
Organizaci výchovných činností zabezpečují výchovní pracovníci dětského domova,
kteří se řídí:
 Ročním plánem výchovně vzdělávacích činností
 Týdenním programem výchovně vzdělávacích činností
Roční plán zpracovává zástupce ředitele ve spolupráci s dalšími pracovníky dětského
domova. Na počátku školního roku je předložen pedagogické radě, která se k němu vyjádří.
Po schválení ročního plánu výchovně vzdělávacích činností ředitelem dětského domova se
pedagogickým pracovníkům ukládá řídit se jeho obsahem.
Týdenní program výchovně vzdělávacích činností zpracovávají společně vychovatelé
jednotlivých rodinných skupin.
b)
Vychovatelé zpracovávají a vyhodnocují dvakrát ročně „Program rozvoje osobnosti
dítěte“ (PROD), který předkládají zástupci ředitele. Při příchodu nového dítěte zpracují PROD
do jednoho měsíce od nástupu do zařízení. Zaměřují se na chování, prospěch dítěte, hodnotí
úspěchy či neúspěchy ve vývoji. Zaznamenávají výchovné postupy pracovníků a návrhy pro
další období.

3.2 Organizace vzdělávání dětí

a)
Sociální pracovnice zajišťuje zapsání nových dětí do škol a předává vedení školy školní
dokumentaci. V den nástupu doprovází sociální pracovnice nebo vychovatel dítě do školy.

b)
Dětem předškolního věku umožňujeme navštěvovat mateřskou školu. Povinnou
školní docházku plní v základní škole, speciálních školách. Střední školy a učiliště jsou voleny
dle nadání a zájmů jednotlivých dětí.
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c)
Organizaci vzdělávacích činností zabezpečují výchovní pracovníci dětského domova
na základě ročního plánu výchovně vzdělávacích činností a týdenních plánů výchovně
vzdělávacích činností.

3.3 Organizace zájmových činností

a)
V dětském domově rozvíjejí výchovní pracovníci u dětí zájmové činnosti, které
vycházejí z ročního plánu výchovně vzdělávacích činností a týdenních programů výchovně
vzdělávacích činností.
b)
Dle individuálního zájmu dítěte rozhoduje vedení dětského domova o zápise do
zájmového kroužku mimo dětský domov. Děti nejčastěji navštěvují sportovní, fotbalový či
turistický kroužek. Ve školách se děti hlásí do jazykových, hudebních, sportovních kroužků.

3.4 Systém prevence sociálně patologických jevů

a)
V dětském domově působí metodik prevence sociálně patologických jevů, který je
s dětmi a výchovnými pracovníky takřka v denním kontaktu. Zpracovává a řídí se
„Minimálním preventivním programem“, který je součástí „Ročního plánu výchovně
vzdělávacích činností“.
b)
Metodik prevence sociálně patologických jevů spolupracuje s orgány státní i městské
policie (prevence kriminality, protidrogové prevence), pracovníky diagnostických ústavů,
odbornými lékaři a dalšími institucemi zabývajícími se problematikou sociálně patologických
jevů. Zajišťuje pro děti výukové programy a přednášky, diskutuje s nimi na zvolená témata.









Řešení konfliktů na různé úrovni – děti mezi sebou, děti a vychovatelé apod.,
Zneužívání drog – toxikomanie, alkoholismus, kouření,
Šikana – psychické, fyzické týrání jedince,
Delikvence a etnický původ,
Trestná činnosti a prevence,
Oběť trestného činu,
Vandalismus, krádež
Fyzické ublížení na zdraví
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4. Organizace péče o děti v zařízení
4.1 Zařazení dětí do rodinných skupin:
Základní organizační jednotkou pro práci s dětmi v dětském domově je rodinná
skupina. Každou rodinnou skupinu tvoří 6-8 dětí různého věku. Sourozenci se přiřadí do
společné skupiny, pouze z důvodů doporučení psychologického pracovníka nebo zdravotních
je možné je zařadit do různých rodinných skupin. Děti se zařadí do rodinné skupiny podle
volného místa v kapacitě skupiny a podle přítomnosti věkově či zájmově blízkých dětí ve
skupině
4.2 Kritéria a podmínky pro umisťování dětí do bytové jednotky:
Naše zařízení nedisponuje zatím žádnou bytovou jednotkou. Kritéria budou
zpracována v případě naskytnutí této možnosti.
4.3 Ubytování dětí:
Charakter Dětského domova Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, umožňuje umístit
do jedné rodinné skupiny chlapce i dívky. Do rodinné skupiny se děti zařazují s ohledem na
jejich výchovné, vzdělávací a zdravotní potřeby, dle volné kapacity, dle příbuzenských
vztahů. Zvažuje se osobnost a charakterové vlastnosti dítěte v souvislosti se skladbou
jednotlivých rodinných skupin. O zařazení dítěte do skupiny rozhoduje ředitel dětského
domova na základě návrhu zástupce ředitele.
4.4 Materiální zabezpečení:
Pro provoz rodinné skupiny v dětském domově jsou zajišťovány zejména:
 Prostorové podmínky – obývací pokoj, ložnice dětí, pokoj vychovatelů, sociální
zařízení,
 Vnitřní vybavení – nábytek pro uložení prádla, šatstva a obuvi dětí, knih, hraček,
sedací soupravy, psací stoly a židle,
 Materiální podmínky – prádlo, ošacení a obuv, běžné domácí elektronické přístroje,
potřeby pro vzdělávání, audiovizuální technika, vybavení pro sport, rekreační činnost,
cestování apod.
b)
Pro děti s mentálním, tělesným, smyslovým postižením, s vadami řeči, popřípadě
s více vadami dětský domov zajistí dle možností vhodné podmínky úpravou denního režimu a
vybavenosti zařízení, jejich přiměřenost posoudí příslušný praktický lékař pro děti a dorost.
Dále dle možností zajistí odpovídající vzdělávací, terapeutický a sociálně rehabilitační
program nebo zabezpečí jejich týdenní pobyt v internátu školy podle typu jejich postižení a
prostřednictvím příslušného zdravotnického zařízení i specializovanou zdravotní péči.
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c)
Vychovatelé rodinných skupin vydávají dětem dle potřeby hygienické prostředky,
které měsíčně nebo dle aktuálního stavu dostávají od správních zaměstnanců, a to toaletní
mýdla, zubní pasty, zubní kartáčky, šampony, toaletní papír, hygienické kapesníčky, krémy,
hygienické vložky, čistící tampóny do uší. Dále na vyžádání obdrží prášek nebo mýdlo na
praní, saponát nebo další potřebné.
d)
Výměna ložního prádla probíhá jednou za čtrnáct dní, ručníky a osušky každý týden
nebo dle aktuální potřeby. Použité ložní prádlo se odnáší do prádelny dětského domova.
Osobní prádlo dětí se ukládá do košů a pravidelně se pere v automatických pračkách. Prádlo
se suší v sušárně dětského domova, na balkóně, či zahradě nebo v sušičkách.
e)
Vychovatel průběžně kontroluje ošacení dětí, zamezuje tak případné ztrátě nebo
výměně ošacení.
f)
Nákupy ošacení provádějí vychovatelé jednotlivých skupin společně s dětmi. Starší
děti si nakupují ošacení samy pod dohledem vychovatele.

4.5. Finanční prostředky dětí:
a)
Za finanční prostředky dětí jsou považovány:





Příjmy dětí dle zákona č. 463/1991 Sb., ve znění dalších zákonů a pozdějších předpisů
o životním minimu (peněžité dávky důchodového zabezpečení – sirotčí, invalidní
důchod, hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání)
Prostředky, které dítě získalo vlastním přičiněním v průběhu studia (brigády
v průběhu školního roku či v období letních prázdnin, příjmy z praxí konaných v rámci
studia)
Finanční hotovost, kterou dítě obdrželo od osob odpovědných za výchovu
Kapesné, které vyplácí zařízení dítěti v plném přímém zaopatření

b)
Ředitel dětského domova je oprávněn zažádat dítě o poskytnutí dokladů o jeho
příjmech.
c)
V případě, že má dítě pravidelný příjem (pobírá sirotčí nebo invalidní důchod),
zakládá sociální pracovnice s vědomím osob odpovědných za výchovu vkladní knížku na
jméno dítěte. Knížka je uložena v trezoru vedení dětského domova nebo sociální pracovnice.
Z důchodu, který dítěti zasílá ČSSZ na účet dětského domova, se nejprve odečte příspěvek na
úhradu péče. Zůstatek sirotčího důchodu je ukládán na vkladní knížku.
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d)
Na požádání může být založena vkladní knížka také ostatním dětem, které si chtějí
spořit.
4.6. Systém stravování:
a)
Strava je dětem podávána 5x denně v průběhu týdne, 4x denně o víkendech. Dětem
nad 15 let je podávána druhá večeře. Během pracovního týdne děti obědvají v mateřských
školách, školách a učilištích, které navštěvují.
b)
V rámci zájmové činnosti si děti spolu s vychovateli připravují celodenní stravu sami
ve cvičné kuchyni a to většinou o sobotách, případně v jiných volných dnech, či prázdninách
(předpokládá se dodržení finančního limitu).
c)
Vychovatelé dohlížejí, aby byl dětmi dodržován pitný režim. Bezpečnostní pracovníci
v průběhu noční směny sledují enuretický režim. Pitný režim je zajišťován po celý den
v rodinných skupinách, dopoledne ve škole.
e)
Zákonný zástupce dítěte je povinen v dostatečném předstihu (nejpozději do středy)
nahlásit sociální pracovnici, zda si chce dítě vzít domů na víkend. Na tomto základě je dítěti
strava odhlášena.
4.7. Postup v případě dočasného omezení nebo přerušení poskytování péče v zařízení:
a)
V případě krátkodobého omezení činnosti – např. požár, únik plynu, vody, výbušniny
v objektu se postupuje dle postupů uvedených v materiálu: „Dokumentace krizové situace“.
b)
V případě dlouhodobého přerušení činnosti dojde k rozmístění svěřených dětí do
volných kapacit jiných ústavních zařízení, dle konzultace a koordinace s DDÚ Bohumín.
4.8 Postup v případě útěku dítěte ze zařízení
a)
Při svévolném opuštění zařízení nebo útěku nahlásí tuto skutečnost telefonicky nebo
osobně na oddělení PČR Slezská Ostrava ten vychovatel, jemuž se dítě nevrátilo, a to ihned,
když je zřejmé, že uteklo. Informuje zákonného zástupce, ředitele dětského domova. Pokud
se dítě do 3 dnů nevrátí, sdělí sociální pracovnice tuto skutečnost také příslušnému orgánu
sociálně právní ochrany dětí a soudu.
b)
Vychovatel nebo sociální pracovnice vyplní hlášení o útěku, které osobně odevzdá na
příslušném oddělení PČR a sepíše zde protokol o vzniklé situaci. Sociální pracovnice se
informuje o průběhu vyšetřování, popřípadě hlásí nové skutečnosti.
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c)
Při návratu dítěte na zařízení přítomný vychovatel nebo sociální pracovnice útěk
telefonicky odhlásí. Kopie o útěku se založí do osobního spisu dítěte. Sociální pracovnice
(popřípadě zástupce ředitele, ředitel) provede za přítomnosti kmenového vychovatele
s dítětem pohovor. Sociální pracovnice vyhotoví o tomto zápis, který je taktéž vložen do
osobního spisu dítěte.

d)
Dítě zadržené na útěku PČR může být umístěno na záchytném pracovišti
diagnostického ústavu. Uvedený diagnostický ústav dítěti poskytne péči po dobu nezbytně
nutnou. Bezodkladně oznámí příjem zadrženého kmenovému zařízení, které je povinno si
převzít dítě do 2 dnů od oznámení. Dítě převezme osobně ředitel zařízení. Pokud tento není
přítomen, převezme dítě sociální pracovnice nebo vychovatel oprávněný k tomuto úkonu
pověřením vystaveným ředitelem zařízení.

5. Práva a povinnosti dětí a nezaopatřených dětí

Dítě s nařízenou ústavní výchovou má právo:
a) na zajištění plného přímého zaopatření,
b) na rozvíjení tělesných, duševních a citových schopností a sociálních dovedností,
c) na respektování lidské důstojnosti,
d) na společné umístění se svými sourozenci, nebrání-li tomu závažné okolnosti ve vývoji a
vztazích sourozenců,
e) na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu s jeho
schopnostmi, nadáním a potřebami,
f) na svobodu náboženství, při respektování práv a povinností osob odpovědných za výchovu
usměrňovat dítě v míře odpovídající jeho rozumovým schopnostem,
g) být seznámeno se svými právy a povinnostmi, radit se se svým obhájcem nebo
opatrovníkem, ustanoveným pro řízení podle zvláštního zákona, bez přítomnosti třetích
osob, a za tímto účelem přijímat a odesílat korespondenci bez kontroly jejího obsahu.
h) účastnit se činností a aktivit zařízení organizovaných v rámci výchovného programu s
výjimkou zákazu či omezení v rámci opatření ve výchově, stanovených tímto zákonem,
i) obracet se 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,
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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,
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.
r) užívat vlastní mobilní telefony nebo jiné obdobné komunikační prostředky denně v době
osobního volna stanoveného vnitřním řádem, omezení podle vnitřního řádu se může
vztahovat zejména na dobu školního vyučování, přípravy na vyučování, stravování,
komunitních a terapeutických činností, řízených výchovně vzdělávacích činností a dobu
nočního klidu.

Dítě má povinnost:
 dodržovat stanovený pořádek a kázeň, plnit pokyny a příkazy zaměstnanců zařízení,
šetrně zacházet se svěřenými věcmi, nepoškozovat cizí majetek, dodržovat zásady
slušného jednání s osobami, s nimiž přichází do styku, v prostorách zařízení a
v osobních věcech udržovat pořádek a čistotu a i jinak zachovávat ustanovení
vnitřního řádu zařízení,
 dodržovat předpisy a pokyny k ochraně bezpečnosti a zdraví, s nimiž bylo řádně
seznámeno,
 poskytnout na výzvu ředitele doklady o svých příjmech,
 předat do úschovy na výzvu ředitele předměty ohrožující výchovu, zdraví a
bezpečnost; doba úschovy těchto předmětů nesmí přesáhnout dobu pobytu dítěte
v zařízení a při jeho ukončení musí být tyto předměty dítěti nebo osobě odpovědné
za výchovu vydány,
 podrobit se na výzvu ředitele zařízení vyšetření, zda není ovlivněno alkoholem nebo
jinou návykovou látkou. Je-li pro vyšetření třeba odebrat krev, je dítě povinno strpět,
aby mu lékař nebo odborný zdravotnický pracovník odebral krev, pokud to není
spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví.
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Práva a povinnosti nezaopatřených osob:
1) Vnitřní řád obsahuje zvláštní pravidla upravující práva a povinnosti nezaopatřených osob
vždy v případě, že na základě smlouvy podle § 24 odst. 4 zákona pobývá nezaopatřená osoba
v zařízení.
2) Pravidla podle odstavce 1 stanoví právo nezaopatřené osoby na volný pohyb mimo
zařízení. Se souhlasem pedagogického pracovníka má nezaopatřená osoba právo na pozdější
návrat do zařízení, pokud to nenarušuje noční klid v zařízení.
3) Pravidla podle odstavce 1 stanoví povinnost nezaopatřené osoby jednou za školní rok
dokládat, že se soustavně připravuje na povolání ve smyslu § 12 až 15 zákona č. 117 /1995
Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
4) Pravidla podle odstavce 1 stanoví povinnost nezaopatřené osoby oznámit bezodkladně
zařízení veškeré změny týkající se její přípravy na budoucí povolání, včetně skutečnosti, že
ukončí přípravu na budoucí povolání.

5.1 Systém hodnocení a opatření ve výchově:
1) Za prokázané porušení povinností vymezených tímto zákonem může být dítěti:
a) odňata výhoda udělená podle odstavce 2,
b) sníženo kapesné v rozsahu stanoveném v bodě 5.2.a),
c) s nařízenou ústavní výchovou omezeno nebo zakázáno trávení volného času mimo zařízení
v rozsahu stanoveném vnitřním řádem,
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.
Opatření podle odstavce 1 lze ukládat podmíněně se zkušební dobou až na 3 měsíce.
Opatření ve výchově musí respektovat zásady zákonnosti, předvídatelnosti, individualizace a
přiměřenosti.
2) 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 3 písm.
a) a b).
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4) Cílem všech výchovných opatření musí být konečná pozitivní stimulace dětí.
Pro nadstandardní odměny je třeba plně využívat prostředků získaných od sponzorů.
Jakékoliv individuální přání dítěte nesmí být předem odmítnuto, ale je třeba vyvinout
veškeré rozumně požadované úsilí k jeho realizaci.
Kladné nebo záporné opatření ve výchově schválené ředitelem je zaznamenáváno do
osobního spisu dítěte. K tomu účelu slouží vnitřní formulář Opatření ve výchově v programu
EVIX, prostřednictvím, kterého navrhují kmenoví vychovatelé dítěti opatření ve výchově.
Výchovné opatření je projednáno komisí ve složení: ředitel, zástupce ředitele, sociální
pracovník, kmenový vychovatel. Konečnou podobu výchovného opatření schvaluje ředitel
DD.
Dítě je za svou činnost, kterou v DD i mimo něj vykonává hodnoceno (průběžně, následně), a
to převážně slovní formou. Ke svému hodnocení má právo se vyjadřovat. Zvláštní formou
hodnocení jsou písemná sdělení a zprávy pro soudy a orgán sociálně právní ochrany, které
zpracovává ředitel a sociální pracovnice na základě informací od vychovatelů.
Dítě je hodnoceno:
- neprodleně po splnění či nesplnění zadaného úkolu,
- v rámci každodenního hodnocení jednotlivců či skupiny (večerní režimová činnost)
- v rámci individuálních pohovorů
- v rámci písemných sdělení soudům a orgánu sociálně právní ochrany.
Dítě je hodnoceno zejména za:
- kvalitu splnění zadaných úkolů,
- míru samostatnosti a sebeobsluhy v závislosti na věku a duševní vyspělosti,
- dobrovolnost při plnění úkolů,
- pomoc mladším a slabším,
- chování ve škole, DD a na veřejnosti
- dodržování VŘ
- plnění školní docházky, dosažené školní výsledky, ale zejména míru úsilí vynaloženého na
plnění školních povinností,
- reprezentaci DD na veřejnosti vč. účasti a výsledků v soutěžích a přehlídkách, a to i v rámci
školy.
5.2 Kapesné, osobní dary a věcná pomoc: (podle NV 460/2013)
Kapesné
a)
Dětem a nezaopatřeným osobám, kterým se poskytuje plné přímé zaopatření, náleží
kapesné, jehož výše činí za kalendářní měsíc





40-60 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku,
120-180 Kč, jde-li o dítě od 6 do 10 let věku,
200-300 Kč, jde-li o dítě od 10 do 15 let věku,
300-450 Kč, jde-li o dítě starší 15 let nebo nezaopatřenou osobu.
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V zařízení přiznáváme dětem maximální výši z uvedených částek.
b)
Za období kratší než 1 měsíc se kapesné stanoví podle počtu dnů, v nichž je dítě v péči
zařízení. Denní výše kapesného činí jednu třicetinu měsíční výše kapesného. Vypočtená
celková částka se zaokrouhlí na desetikoruny směrem nahoru.
c)
Kapesné dítěti nenáleží za dny, po které je dítě na útěku ze zařízení nebo je ve výkonu
vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, a pokud je pobyt dítěte přerušen na základě
povolení ředitele.

Podmínky přiznávání kapesného
1. Chování dětí hodnotí denně písemnou formou vychovatel,-ka sloužící v
rodinné skupině do Evix - Výchovně pedagogická dokumentace Reedukační zápisy - Přidat zápis - Denní hodnocení.
2.

Jedenkrát měsíčně skupinový,-á vychovatel,-ka uspořádá komunitu
(kruh) rodinné skupiny, kde děti hodnotí sami sebe popř. navzájem,
závěr provede vychovatelka, ústní formou pro děti, písemnou formou
jako podklad pro event. opatření ve výchově, a seznámí s ním děti
prokazatelným způsobem. K měsíčnímu hodnocení dítěte přistupuje
vychovatel,-ka individuálně na základě denního hodnocení dětí a s
ohledem na individuální možnosti dětí. Na základě měsíčního hodnocení
vychovatel,-ka navrhuje případné snížení kapesného jako formu opatření
ve výchově (viz oddíl 5.1.) event. jiné opatření ve výchově.

Výdej kapesného je evidován v Knize kapesného a stvrzen podpisem dítěte, pokud se dítě
neumí podepsat, potvrdí výplatu kapesného jako svědek jiný dostupný zaměstnanec DD.
Osobní dary
Dítěti, jemuž náleží plné přímé zaopatření, může zařízení poskytnout osobní dary
k narozeninám, k jiným obvyklým příležitostem a k úspěšnému ukončení studia do maximální
výše odpovídající zákonem stanoveným částkám:
a) 1740 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku
b) 2140 Kč jde-li o dítě od 6 let do 15 let věku
c) 2450 Kč jde-li o dítě od 15 let věku nebo nezaopatřenou osobu

Stanovení částky osobních darů dle zákona č. 109/2002 Sb. § 27
Dar
Narozeniny – do 6 let věku

Max. limit
200,- Kč
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6 – 10 let
10 – 15 let
nad 15 let

350,- Kč
500,- Kč
650,- Kč
50,- Kč
150,- Kč
100,- Kč
350,- Kč
100,- Kč
50,- Kč
100,- Kč
50,- Kč

Jmeniny
Sladkosti, odměny
Mikuláš
Vánoční dárky
Vánoční balíčky
Silvestrovské pohoštění
Vysvědčení
Velikonoce

Věcná pomoc
Hodnota věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti, jemuž byl ukončen pobyt
ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy z důvodů uvedených
v § 24 odst. 5 písm. b) a c) zákona 109/2002 Sb., činí nejvýše 25 000,- Kč. Výše příspěvku se
projedná na základě návrhu vychovatelů příslušné rodinné skupiny v komisi, která rozhodne
na základě posouzení těchto kritérií:
- zohlední se délka pobytu v zařízení,
- studijní výsledky – úspěšné ukončení studia,
- výchovné a morální problémy,
- finanční úspory (např. sirotčí důchod),
- možnosti návratu do rodiny,
- možnosti samostatného bydlení (např. „dům napůl cesty“),
- pracovní příležitosti
- jiné závažné skutečnosti

5.3 Organizace dne

Pondělí – pátek
6.30 - 8.00
8.00 - 12.30
12.30 - 14.00
14.00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00

budíček, ranní hygiena, běžný úklid pokojů, kontrola
aktovek, snídaně
vyučování, péče o nemocné, oběd
individuální činnost a osobní volno dle potřeb dětí
1. zaměstnání dle týdenních programů
svačina
individuální činnost a osobní volno dle potřeb dětí
2. zaměstnání dle týdenních programů
večeře, úklid ve VS, praní osobního prádla, osobní hygiena
individuální pohovory s dětmi, četba, sledování TV
2. večeře
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21.00
21.00 - 22.00

večerka
starší děti individuálně – pod dozorem bezpečnostního pracovníka se
mohou věnovat klidovým činnostem na herně (sledování TV, počítač,
hraní stolních her, četba),
děti nad 18 let po dohodě s vychovateli

Sobota – neděle
8.00 - 9.00
9.00 -10.30
10.30 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 21.00

21.00
21.00 - 22.00

budíček, ranní hygiena, snídaně
1. zaměstnání dle týdenních programů
individuální činnost a osobní volno dle potřeb dětí
oběd
individuální činnost a osobní volno dle potřeb dětí
svačina
2. zaměstnání dle týdenních programů
večeře, úklid jídelny
individuální výchova, úklidy, sledování TV pořadů, zklidňující
zaměstnání
2. večeře
večerka
starší děti individuálně – pod dozorem bezpečnostního pracovníka se
mohou věnovat klidovým činnostem na herně (sledování TV, počítač,
hraní stolních her, četba),
děti nad 18 let po dohodě s vychovateli

5.4 Pobyt dětí mimo zařízení

Vycházky
a)
Dítě má právo na samostatnou vycházku, pokud je starší 7 let věku. Ta může být dítěti
poskytnuta pouze se souhlasem výchovného pracovníka. Dítě může trávit osobní volno
v dětském domově i mimo něj (návštěva rodiny, kamarádů, kroužků, vyřizování osobních
záležitostí apod.). Vychovatel posoudí, které dítě je schopno k samostatné vycházce
s ohledem na jeho psychický a fyzický stav.
Osobní volno dětem do 15 let:

od 15 let:

od 18 let:

do 18:00 hod. v zimě
do 19.00 hod. v létě
do 20.00 hod. v pátek a sobotu v létě
do 20.30 hod. v zimě i létě
do 22.00 hod. v pátek a sobotu
do 20.30 hod v neděli
po dohodě s vychovatelem
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b)
Odchod a příchod zapisuje vychovatel do knihy denní evidence zařízení. V rámci
výchovy k samostatnosti může být dítě pověřeno vyřízením různých záležitostí a obstarávání
nákupů pro zařízení (lékárna, pošta apod.) Pracovníci dětského domova nemohou využívat
dítě na vyřizování soukromých pochůzek a osobních nákupů.
c)
Dítě se může pohybovat ve svém osobním volnu na území města Ostravy. Mělo by se
vyhnout některým objektům (v rámci poučení o bezpečnosti). Mimo území Ostravy může jet
se schválením vychovatele, kterému musí nahlásit, kam odjíždí.
d)
Před odchodem na vycházku, si dítě splní své povinnosti. V případě prodloužené
vycházky (u starších dětí) výchovný pracovník informuje nočního bezpečnostního pracovníka
při předávání služby o délce osobního volna (odchodu, příchodu, popř. o místě, kde se dítě
nachází).

Pobyt u osob odpovědných za výchovu či jiných osob
a)
V případě žádosti zákonného zástupce a písemného souhlasu orgánu sociálně-právní
ochrany dětí může být dítěti povolen pobyt u osob odpovědných za výchovu či jiných osob
v příbuzenském poměru (prarodiče, sourozenci, teta, strýc). Děti starší 15 let mohou
cestovat do místa pobytu samy, děti mladší jen na základě písemné žádosti rodiče a po
schválení ředitele dětského domova. V jiném případě si musí dítě převzít osoba zodpovědná
za výchovu či osoba, která má k tomu plnou moc zákonných zástupců.
b)
Ředitel může zrušit pobyt na základě znění Zákona 109/2002Sb. § 23 odst. 1, písmene
d) podle písmena a) nebo přechodné ubytování podle písmena c), 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.
c)
Jestliže se dítě řádně nechová nebo u něj není dostatečně zabezpečena péče nebo
došlo-li ke změně důvodů, pro něž byl pobyt mimo zařízení povolen, může ředitel dětského
domova zrušit pobyt u osob odpovědných za výchovu nebo jiných fyzických osob.

23

Přechodné ubytování mimo zařízení
V souvislosti se studiem může být dítěti po dokončení povinné školní docházky
zařízen pobyt na internátě v místě jeho studia.

5.5 Kontakty dětí s rodiči a dalšími osobami
a)
Děti mohou v zařízení přijímat návštěvy osob, kterým nebyl styk s dítětem zakázán
pravomocným rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím orgánu sociálně-právní ochrany dětí, a
to zejména:









Osoby odpovědné za výchovu
Příbuzenstvo v řadě přímé – sourozenci, prarodiče
Pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí
Policii ČR
Státní zástupce, obhájce
Pracovníky diagnostických ústavů
Pedagogické pracovníky školy
Pracovníky České školní inspekce

b)
K návštěvě dětí se použije koridor dětského domova nebo návštěvní místnost.
Návštěvy nemohou vstupovat bez vědomí a souhlasu výchovného pracovníka do rodinných
skupin a pokojů dětí. Vychovatel uvede rodiče a převezme věci donesené dítěti. Dbá na
přiměřenost doneseného jídla, kapesného a osobních věcí. Pokud vychovatel nabude
podezření, že návštěva je podnapilá, nebo že požila omamné a toxické látky, do zařízení ji
nevpouští a zároveň jí dítě nevydá. Záznam o návštěvě zapíše vychovatel do knihy návštěv.

c)
Písemný a telefonický kontakt dětí s osobami odpovědnými za výchovu je zaručen. Na
požádání je dítěti umožněno telefonovat ze služebního telefonu sociální pracovnice nebo
zástupce ředitele (případně ředitele), vychovatelé mají také k dispozici služební mobilní
telefon, který je možné využít pro kontakt s osobami blízkými.

d)
Ředitel dětského domova (jeho zástupce) je oprávněn být přítomen při otevření
listovní nebo balíkové zásilky dítětem, pokud je důvodné podezření, že zásilka má
z výchovného hlediska závadný obsah nebo by mohla ohrozit zdraví či bezpečnost dětí, a
uschovat ji na dobu omezenou dnem propuštění dítěte ze zařízení. Písemný zápis o úschově
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zásilky ověřený ředitelem, dalším odborným pracovníkem zařízení a dítětem je založen do
osobní dokumentace dítěte.
e)
Ředitel dětského domova je oprávněn převzít do dočasné úschovy cenné předměty,
finanční hotovost převyšující výši kapesného a předměty ohrožující výchovu, zdraví či
bezpečnost dětí. Písemný zápis o převzetí ověřený ředitelem, dalším odborným pracovníkem
zařízení a dítětem je založen do osobní dokumentace dítěte.

5.6 Spoluspráva dětí
a)
V dětském domově funguje spoluspráva dětí, která je tvořena zástupci jednotlivých
rodinných skupin (z každé skupiny jeden). Členové spolusprávy jsou zvoleni všemi dětmi
dětského domova na základě tajného hlasování. Zvolený člen, který dosáhl nejvíce hlasů, se
stává zároveň i předsedou spolusprávy.
b)
Cílem spolusprávy je umožnit vzájemnou komunikaci mezi dětmi a pracovníky
dětského domova. Úkolem jednotlivých členů je zastupovat svou rodinnou skupinu,
přednášet společné návrhy, žádosti či stížnosti týkající se života a organizace dětského
domova.
c)
Spoluspráva dětí se schází dle potřeby, minimálně 1x měsíčně se sociální pracovnicí a
se zástupcem ředitele dětského domova. Návrhy dětí, jejich žádosti, stížnosti a další
problémy se řeší na komunitách, které se konají každé poslední úterý v měsíci. Na vlastní
žádost se také může sejít s ředitelem dětského domova.

d)
V případě, že člen spolusprávy odchází z dětského domova, je provedena nová volba.
Také samy děti mohou v průběhu roku navrhnout za svou rodinnou skupinu jiného člena,
pokud se oprávněně domnívají, že zvolený skupinu řádně nezastupuje.

5.7. Podmínky zacházení dětí s majetkem právnické osoby, která vykonává činnost
zařízení
Vychází ze zákona 109/2002 Sb. §20 odst. 2
K veškerému majetku zařízení, s nímž průběžně přicházení do styku, jsou děti povinny
zejména:
- chovat se šetrně,
- chránit jej před poškozením, zničením nebo ztrátou, - užívat jej pouze k danému účelu,
- bez svolení odpovědných osob (zpravidla vychovatelů) jej nikomu dalšímu nepůjčovat.
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Majetek zařízení lze z pohledu užívání dětí rozdělit na:
- společně užívaný, např. společné prostory, vstupy do budovy, schodiště, chodby, podlahové
krytiny, zdivo, dveře, hygienické zařízení, jídelna, hřiště, zahrada, posilovna apod.
- majetek svěřený do osobního užívání, např. vybavení pokojů, výpočetní a audiovizuální
technika, sportovní materiál, hračky, oděv, obuv apod.
V případě zjištěného poškození či ztráty jsou děti povinny ihned toto nahlásit vychovateli své
rodinné skupiny.
V případě prokázaného úmyslného poškození, popř. zcizení majetku zařízení, zejména v
případě majetku svěřeného dětem do osobního užívání, se budou děti pod dozorem
vychovatelů příslušné rodinné skupiny podílet v závislosti na svých možnostech a
schopnostech na odstranění způsobené škody (např. oprava kola vlastními silami,
zabezpečení opravy věci v autorizovaném servisu, oprava poškozeného zdiva pod dozorem
údržbáře apod.)
Děti se učí šetrnosti a ohleduplnosti při zacházení s hračkami, učebními pomůckami,
sportovním vybavením, koly, nábytkem, ošacením, obuví a se všemi jim svěřenými věcmi.
Dále se učí hospodařit s vodou a hygienickými potřebami.
5.8 Smluvní pobyt zletilých nezaopatřených osob v zařízení

Ředitel zařízení uzavře smlouvu o prodlouženém pobytu v zařízení podle § 2 odst. 6 z.
č.109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s nezaopatřenou osobou, připravuje-li se tato
osoba soustavně na budoucí povolání i po dosažení zletilosti, a to na základě její žádosti.
a) Dětský domov může poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po
ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle však
do věku 26 let a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou
a dětským domovem (z. č. 109/2002 Sb., § 2 odst. 7 a ve znění pozdějších předpisů).
b) O možnosti podat žádost o uzavření smlouvy o prodlouženém pobytu v zařízení
informuje dítě před dosažením zletilosti ředitel zařízení nebo zástupce ředitele nebo
sociální pracovnice. Práva a povinnosti zletilé nezaopatřené osobě.
c) Smlouva se sepisuje na písemnou vlastní žádost zletilé osoby nejdříve v den 18.
narozenin.
d) Smlouva o setrvání v péči DD má náležité právní atributy, zavazuje jak DD, tak klienta
k právním úkonům oboustranně k plnění.
e) Smlouvu o setrvání v DD mohou obě strany vypovědět, pokud v ní uvedené
podmínky nejsou dodržovány a uskutečňovány.

5.9. Postup při podávání a vyřizování žádostí, stížností a návrhů řediteli, ped. prac. a
dalším osobám a orgánům
Právo dětí obracet se s žádostmi, stížnostmi a návrhy na ředitele a pedagogické
pracovníky DD jsou spolu s podáními příslušným státním orgánům, orgánům územní
samosprávy a právnickým a fyzickým osobám, jsou-li pověřeny výkonem sociálně-právní
ochrany dětí, a vést rozhovor s osobou zastupující orgán sociálně- právní ochrany dětí, popř.
se zaměstnancem České školní inspekce, MŠMT nebo orgánu kraje bez přítomnosti dalších
osob, je dáno § 20, odst. 1, písm. i) a k).
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Na písemnou žádost, stížnost či návrh ředitel či jiný pedagogický pracovník, kterému je
podání určeno, odpoví dítěti písemně do 30 dnů. Písemný dotaz i písemná odpověď je
založena do osobního spisu dítěte. Předání odpovědi dítěti se děje vždy podpisem kopie
dítětem, příp. svědkem.
Pokud dítě požádá, aby bylo podání předáno jiným orgánům, přičemž nemůže z jakýchkoliv
příčin tak učinit samo, DDŠJ mu poskytne poštovní známku i adresu orgánu, kam je podání
určeno.
Při pravidelných návštěvách sociálních pracovnic orgánu sociálně-právní ochrany dětí,
zabezpečí DD vždy prostor pro rozhovor dítěte se sociální pracovnicí bez přítomnosti dalších
osob.
Podacím místem všech žádostí, stížností a návrhů v zařízení je kancelář ředitele, popř.
sociální pracovnice.
Pro anonymní podněty z řad dětí slouží poštovní schránka v chodbě DD.
Žádosti, stížnosti a návrhy eviduje ředitel zařízení v podacím deníku.
Se žádostmi, stížnostmi a návrhy se mohou děti obracet na ředitele bez jakéhokoliv časového
omezení, a to v případě urgentního případu i mimo pracovní dobu, ve dny pracovního klidu a
volna a ve svátek.
Dítě je dále vychovatelem předem poučeno o tom, že jeho výpověď musí být pravdivá,
učiněná dobrovolně a vycházející z podnětu dítěte.
Jeho svoboda projevu může podléhat určitým omezením, avšak tato omezení budou pouze
taková, jaká stanoví zákon a jež jsou nutná:
a) k respektování práv nebo pověsti jiných;
b) k ochraně národní bezpečnosti nebo veřejného pořádku, veřejného zdraví nebo morálky.

6. Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu (rodiče)
Rodiče mají právo:
 informovat se o dítěti,
 vyjadřovat se k návrhu opatření zásadní důležitosti ve vztahu k dítěti,
nehrozí-li nebezpečí z prodlení a na informace o provedeném opatření,
 udržovat kontakt s dítětem, nebrání-li tomu závažné okolnosti ohrožující dítě,
 využívat poradenskou pomoc zařízení ve věcech výchovné péče o dítě,
 písemně požádat ředitele dětského domova o povolení pobytu dítěte u rodičů nebo
jiných fyzických osob. Písemná žádost se podstoupí příslušnému úřadu, který vydá
souhlas nebo nesouhlas s pobytem.
Osoby odpovědné za výchovu jsou povinni:
 hradit výživné a příspěvek na úhradu péče poskytované dětem v zařízení, pokud jim byl
stanoven,
 při předání dítěte do DD předat současně dokumentaci uvedenou v § 5 odst. 5, zákona č.
109/2002 Sb.,
 zajistit doprovod dítěte mladšího 15 let v případě, že má dítě povolen pobyt u rodičů,
popřípadě požádat písemně ředitele dětského domova o možnost samostatného
propuštění dítěte domů,
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 seznámit se s vnitřním řádem dětského domova a dodržovat jeho ustanovení,
 oznámit bezodkladně dětskému domovu podstatné okolnosti pobytu dítěte u rodičů,
které se týkají zejména jeho zdraví a výchovy,
 hradit náklady na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické potřeby poskytnuté dítěti, které
nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud byly poskytovány na základě žádosti
rodiče.
 osobní list dítěte,
 rodný list,
 občanský průkaz nebo cestovní pas,
 poslední školní vysvědčení nebo výpis z katalogového listu ZŠ, SOU, SŠ
 průkaz zdravotní pojišťovny,
 očkovací průkaz,
 lékařský posudek – ne starší jak 3 dny,
 písemné vyjádření lékaře o akutním zdravotním stavu dítěte
 předat dítěti umístěnému do DD na základě jeho žádosti finanční částku jako kapesné ve
výši stanovené v § 31, zákona č. 109/2002 Sb.,
 v případě převzetí dítěte na krátkodobou návštěvu - dítě vrátit ve smluvený den a hodinu
zpět do DD

Zákonní zástupci dále mohou:
 telefonovat dětem kdykoliv, řediteli, sociální pracovnici a vychovatelů po čas jejich
pracovní doby,
 posílat balíčky, psát, pokud dopisy a balíčky neobsahují cigarety, alkohol a předměty
ohrožující zdraví, bezpečnost a psychický vývoj dětí,
 dávat dětem finanční nebo věcné dary. V těchto případech je žádoucí, aby uvedli
prohlášení o daru (komu a k jakému účelu je dar určen),
 navštěvovat dítě v DD kdykoliv. Pokud se předem ohlásí, DD zabezpečí, aby zde dítě
bylo. Ředitel DD a ŠJ může zakázat nebo přerušit tuto návštěvu v případě jejich
nevhodného chování, které by nepříznivě působilo na dítě.
 Formy styku dětí se zákonnými zástupci, rodiči, event. jinými blízkými osobami:
 návštěva v DD
 návštěva v DD a vycházka s dětmi,
 krátkodobý pobyt dítěte doma
 prázdninový pobyt dítěte doma
 korespondenční styk
 Pro návštěvy je vyhrazena návštěvní místnost v přízemí DD.
 Osoby odpovědné za výchovu jsou povinny navíc:
 v případě převzetí dítěte na krátkodobou návštěvu - dítě vrátit ve smluvený den a
hodinu zpět do DD
 vyřizovat každoročně u příslušného orgánu státní správy dávku státní sociální
podpory – přídavek na dítě
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7. Úhrada nákladů na péči o děti v zařízení
7.1 Vydání rozhodnutí
Ředitel dětského domova vydává rozhodnutí o stanovení výše příspěvku na úhradu
péče dětem v zařízení dle §27, zákona č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo
ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských
zařízeních a o změně dalších předpisů.
7.2 Způsob odvolání
Rodiče mají právo se do 15 dnů od doručení rozhodnutí odvolat ke Krajskému úřadu
Moravskoslezského kraje prostřednictvím ředitele Dětského domova, Ostrava-Slezská
Ostrava, Na Vizině 28, 710 00 Slezská Ostrava.
V případě, že ředitel dětského domova podanému odvolání sám nevyhoví v plném
rozsahu, předá spis se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu, tj. Krajskému úřadu
Moravskoslezského kraje do 30 dnů ode dne doručení odvolání.
a)
Pokud rodiče doloží, že jejich příjem nebo příjem jejich domácnosti po zaplacení
příspěvku bude nižší než životní minimum, stanoví se příspěvek v takové výši, aby jim životní
minimum zůstalo zachováno. Pokud by takto stanovený příspěvek byl nižší než 100 Kč,
příspěvek se neuhradí.
b)
Rodiče jsou povinni vždy po uplynutí 6 měsíců od posledního doložení skutečnosti
podle předchozího odstavce prokazovat, že splňují podmínky pro snížení nebo prominutí
příspěvku, a dále bezodkladně oznamovat každé změny v příjmech, které by mohly mít vliv
na výši příspěvku. V případě nesplnění těchto povinností se příspěvek odpovídajícím
způsobem zvýší, a to od doby, kdy marně uplynula lhůta pro prokázání splnění podmínek,
nebo i zpětně od doby, kdy došlo ke změně v příjmech.
c)
Příspěvek na úhradu péče dětem v plném přímém zaopatření v zařízení se stanovuje
osobám odpovědným za výchovu a dětem s vlastními pravidelnými příjmy. Výše příspěvku se
určuje podle věku dítěte a činí za kalendářní měsíc:




1113,- Kč, jde-li o dítě do 6 let věku
1503,- Kč, jde-li o dítě od 6 – 15 let věku
1742,- Kč, jde-li o nezaopatřené dítě od 15 let nebo nezaopatřenou osobu

V případě, že se zařízení nevyplácí přídavek na dítě, zvyšuje se příspěvek o součin
příslušné částky podle věku dítěte a koeficientu 0,3. Pokud je dítě v zařízení méně než 1
měsíc, vypočítává se příspěvek podle počtu dnů, které pobývalo v zařízení. Příspěvek se
zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru.
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.
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Příspěvek za kalendářní měsíc se hradí nejpozději do patnáctého dne následujícího
měsíce. Sociální pracovnice provádí měsíčně vyúčtování přeplatků a nedoplatků, výsledky za
uplynulé čtvrtletí písemně oznámí osobě, která příspěvek hradí.

8. Postup zařízení při zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví
8.1 Zdravotní péče a zdravotní prevence
a)
Dětský domov má právo na výběr lékaře nebo jiného odborného pracovníka nebo
zdravotnického zařízení a v současné době využívá nejvíce služeb:
-

obvodní lékař:
dětský psychiatr:
zdravotní pojišťovna:

MUDr. Jana Zelená, Opletalova, Slezská Ostrava
MUDr. Marie Foltýnová, Na Hradbách 1, Ostrava
Revírní bratrská pokladna

b)
Vychovatelé jsou povinni ošetřit dětem drobná poranění, závažnější zranění
konzultují se zdravotníkem dětského domova, který zajistí první pomoc a dítě doprovodí k
lékaři.
c)
V nepřítomnosti zdravotníka vychovatel zajistí dozor nad zbývajícími dětmi a
doprovodí zraněného k lékaři osobně. Při těžším poranění kontaktuje rychlou záchrannou
službu, informuje je také o skutečnosti, že dítě nemůže doprovázet.
d)
V případě nemoci se dítě obrátí na zdravotníka dětského domova, který na základě
informací vychovatelů a aktuálního stavu dítěte rozhodne způsob léčby, návštěvu lékaře
apod.
e)
Nemocné dítě, zejména s infekčním onemocněním, je umístěno v odděleném pokoji,
kde dodržuje klidový a léčebný režim. Vychovatelé jsou poučeni o medikaci a způsobu léčby
(dietní program apod.).
f)
Výchovní pracovníci se řídí pokyny pro výdej léků.
g)
Ochrana zdraví při vzniku úrazu se řídí „Traumatologickým plánem“. Každé dítě
dětského domova je povinno řídit se pokyny vychovatelů a dodržovat bezpečné způsoby
jednání tak, aby se vyhnulo možnému vzniku úrazu.
h)
Pokud přesto ke vzniku úrazu dojde, uvědomí o tom dítě ihned vychovatele,
zdravotníka, bezpečnostního technika nebo jinou dospělou osobu.
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i)
Po provedeném ošetření zaznamená tato osoba celou událost na základě informací
dítěte do knihy úrazů. Ta je uložena ve společné vychovatelně.
j)
Odborná vyšetření na doporučení pediatra objednává ředitel, sociální pracovnice
nebo vychovatel. K lékaři odesílá dítě vychovatel. Starší děti, zvláště pak plnoleté docházejí k
lékaři samy, ale vždy s vědomím vychovatele. U lékaře je v ordinaci s dítětem nad 15 let
doprovázející osoba jen na výslovné přání lékaře. O nemocné v dopoledních hodinách pečuje
zpravidla vychovatel denní směny.
Do psychologické či psychiatrické ambulance doprovází dítě zásadně kmenový pedagog.
Zdravotní dokumentace dětí je vedena v programu EVIX.
k)

Léky, které lékař předepíše dítěti, budou označeny jménem a dávkováním. Všechny
léky musí být v uzamykatelné skříňce mimo dosah dětí. Nevypotřebované léky budou
předány vychovateli pověřenému vedením lékárny. Ten je buď zničí, nebo použije do
lékárniček, pokud se ovšem nejedná o léky jen na lékařský předpis.
Denní užívání léků dětí se předepisuje do Knihy léků, kde vychovatelé parafují pravidelné
podávání léků.
l)
Podmínky v DD dovolují každodenní sprchování či koupání dětí. V rámci výchovy k
hygienickým návykům vychovatelé soustavně kontrolují dodržování pravidel osobní hygieny,
mytí rukou před jídlem a po použití WC, po příchodu ze školy či z venku, sprchování či
koupání, čištění zubů, uší, stříhání nehtů, péče o vlasy apod.
Při osobní hygieně musí být zajištěn ze strany zaměstnanců 100% nárok na soukromí dětí.
Výjimky tvoří malé děti, které nejsou schopny se umýt či okoupat samostatně.
m)
Postup při intoxikaci dítěte alkoholem nebo jinými látkami, postup při sebepoškození
dítěte nebo sebevražedném pokusu, postup při agresivitě dítěte, kterou ohrožuje zdraví a
životy jiných nebo vlastní je popsán v příloze VŘ.

8.2 Prevence rizik při pracovních činnostech
Za bezpečnost dětí bezprostředně odpovídají vychovatelé. Při společných vycházkách a
akcích může mít vychovatel na starost maximálně 8 dětí, při lyžařském výcviku maximálně 8
dětí. Při koupání může být na jednoho vychovatele či dozorující osobu najednou ve vodě
maximálně 8 dětí v předem vymezeném území. Pokud je přítomno více dětí, je nutno zajistit
osobu starší 18 let na dozor, se kterou se toto dohodne a která se řádně poučí.
Děti se seznamují se základními zásadami bezpečnosti formou poučení nejméně 1x měsíčně.
Rovněž u nově příchozích dětí provede vychovatel poučení, v jehož rámci se děti seznámí s
konkrétními pokyny, právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
31

žáků a se zásadami bezpečného chování, s možnými riziky a odpovídajícími následnými
opatřeními, se kterými se mohou svěřenci setkat v jejím okolí a při činnostech mimo DD
(například nebezpečí od neznámých lidí, rizika při útěku, nebezpečí násilí a šikany, nálezy
nebezpečných předmětů, distribuce návykových nebo omamných látek, rizika kouření a
požívání alkoholu či jiných návykových látek, dopravní bezpečnost apod.).
Dokladem o provedeném poučení je záznam poučení a podpisy jednotlivých dětí RS.
Vychovatelé jsou povinni před započetím každé činnosti, která to vyžaduje, poučit děti o
bezpečnosti a možných rizicích, která daná činnost přináší, zejm. lyžování, keramika,
sportovní akce, posilovna, plavání, brigády, pracovní činnosti apod. Pokud je vychovatel
nucen krátkodobě přerušit řízenou činnost s dětmi, zabezpečí zejména dozor nad mladšími
dětmi a provede taková opatření, aby ze strany dětí nedošlo k porušení zásad bezpečnosti.
Ve všech vnějších i vnitřních prostorách dětského domova je zakázáno kouřit.
Toto nařízení platí pro všechny osoby pohybující se v DD.
Pracovníci DD a hlavně výchovní pracovníci v neformálních hovorech přirozenou formou
vedou děti k nekuřáctví.
DD má uzavřeno pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na věcech, životě a
zdraví dětí a svých zaměstnanců.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární ochrana
Základní ustanovení pracovních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární
ochraně: Listina základních práv a svobod, zákoník práce v platném znění, nařízení vlády č.
108/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákon č. 174/1968 Sb., o
státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č.
48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění
bezpečnosti práce a technických zařízení, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.
Zaměstnavatel je povinen zabezpečit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnancům při práci s
ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Řídí
se Zákoníkem práce.
Zaměstnavatel odpovídá objektivně za dodržování zásad a předpisů BOZP. I tehdy nechá-li si
některou část svých úkolů daných ZP, zajistit dodavatelsky.
V BOZP jde především o prevenci rizik, to znamená, že zaměstnavatel musí vyhledat rizika
(identifikovat je) a posoudit míru rizika a pro jejich eliminaci:
- odstraňovat rizika u jejich zdroje
- omezovat rizika (např. použitím náhradního řešení)
- použít ochranné zařízení (kolektivní)
- použít ochranné zařízení nebo prostředky osobní ochrany
O školeních, informacích a pokynech vede zaměstnavatel dokumentaci, zejména:
- školení (osnova, presenční listina, doklad o ověření znalostí)
- zdravotní způsobilost (potvrzena smluvním lékařem)
- seznam OOPP (na základě zhodnocení rizik na konkrétním pracovišti)
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-

návody výrobců k obsluze a údržbě strojů, zařízení a přístrojů používaných na pracovišti
bezpečné pracovní a technologické postupy
provozní řády apod.

8.3. Postup při úrazech dětí
V zařízení je vedena Kniha úrazů:
V případě úrazu dítěte poskytne vychovatel, případně jiný zaměstnanec, bezodkladně první
pomoc dítěti. Pokud je potřeba, zajistí dohled nad ostatními dětmi a zajistí ošetření
zraněného dítěte v příslušném zdravotnickém zařízení, případně povolá lékařskou
pohotovostní službu.
Úraz je vychovatelem ve službě bezodkladně zaznamenán do Knihy úrazů.
V případě, že úraz zapříčiní nepřítomnost dítěte ve škole dva a více dnů, jedná se o úraz
vyžadující registraci na portálu ČŠI. Tuto registraci provádí ředitel, rovněž jako registraci
úrazu na portálu FAMA+.
Informovanost zákonných zástupců zajišťuje sociální pracovnice.
8.4. Postup při onemocněních dětí
Jakmile kmenový vychovatel zaznamená počínající stádium nemoci dítěte, pak o této
skutečnosti informuje vychovatele ranní směny s konkrétním postupem a zaznamená
zdravotní potíže do programu EVIX. Dopolední vychovatel ráno doprovodí dítě k lékaři. K
tomu využije služební vůz DD. Po návratu od lékaře zaznamená skutečnosti do programu
EVIX a poznamená do kalendáře datum příští návštěvy. Telefonicky omluví dítě z vyučování a
odhlásí dítě ze stravy v ZŠ a přihlásí je ke stravování v ŠJ DD.
Jedná-li se o akutní případ, bezodkladně kontaktujte zdravotnickou záchrannou službu na tel:
155.

8.5. Postup při intoxikaci dítěte alkoholem nebo jinými návykovými látkami, postup při
sebepoškození dítěte nebo sebevražedném pokusu, postup při agresivitě dítěte, kterou
ohrožuje zdraví a životy jiných nebo vlastní

Při podezření z toxikomanie
Má-li vychovatel u svěřeného dítěte důvodné podezření z požití alkoholu, omamné či jiné
toxické látky, má právo dle závažnosti a aktuálního stavu dítěte přivolat zdravotnickou
záchrannou službu, která bude dítě hospitalizovat.
Má-li vychovatel u klienta (starší 18 let) důvodné podezření z nadměrného požití alkoholu,
omamné či jiné toxické látky má právo dle závažnosti a aktuálního stavu klienta přivolat
zdravotnickou záchrannou službu. Při výše uvedeném závažném a opakovaném porušování
vnitřního řádu může být klientovi se ukončen pobyt v DD.
Bude-li objektivně zřejmé, že dítě nebo klient je šiřitelem toxikomanie (pěstitel, distributor,
společník apod.), bude se tímto závažným problémem dále zabývat Policie ČR a jiné příslušné
instituce, zdravotnické zařízení či orgány. Šíření toxikomanie je závažný trestný čin spojený s
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odnětím svobody. Ředitel dle výsledku šetření Policie ČR učiní rozhodnutí o budoucím
setrvání klienta v DD.

Opatření proti kouření:
Pokyn navazuje na rozhodnutí ředitele k zákazu kouření v prostorách DD. Dle VŘ má dítě za
splnění určitých podmínek nárok na osobní volno. Délka osobního volna je časově vymezena,
trvá však nejméně půl hodiny.
Vychovatel má povinnost v průběhu své směny provádět namátkovou kontrolu, zda jeho děti
dodržují pokyny v souvislosti se zákazem kouření v areálu DD. Nutno nabízet dětem či
skupině atraktivní činnosti, v níž není prostor pro nudu a z ní pramenící problémy s
chováním.
Opatření při opilosti:
- zvracení pomocí vypití slané vody pokud je osoba podnapilá, při vědomí a v relativně
dobrém stavu
- v bezvědomí zajistit vitální funkce a kompenzovat akutní metabolický rozvrat (podpora
dechu, oběhu, infuze proti šoku, uvolnění dýchacích cest),
- přivolat záchrannou zdravotnickou službu,
- následně informovat ředitele DD, který učiní další výchovné opatření,
- dále informovat soc. pracovnici DD, která bezodkladně podá zprávu příslušným orgánům
či institucím o daném chování dítěte.
Opatření při inhalační otravě:
Vynesení postiženého ze zamořeného prostředí a zajištění dýchání, popř. podání kyslíku.
Potenciálně postižený musí zachovávat absolutní klid (do sanitky je třeba jej přenášet), být
co nejvíce v poloze vpolosedě, musí dostávat kyslík. Postižený nesmí prochladnout!
Opatření při otravě perorální:
Ve většině případů je třeba dát před vyvoláním zvracení přednost podání aktivního uhlí,
pokud požité látky váže, a pochopitelně u látek a přípravků málo toxických.
Zvracení je přísně kontraindikováno při:
1. požití látek málo toxických,
2. požití leptavých látek (kyseliny, louhy, další látky),
3. požití látek vytvářejících pěnu (saponáty),
4. požití látek s rizikem aspirační pneumonie (benzín, nafta, petrolej nebo lipoidní
pneumonie (minerální oleje),
5. somnolentním stavu pacienta s rizikem aspirace pro poruchu obranných reflexů dýchacích
cest.
Ideálním postupem je okamžité podání „aktivního“ uhlí - ještě v DD, transport do nemocnice
s výplachem žaludku do jedné hodiny a následné podání aktivního uhlí.
„Aktivní“ uhlí lze považovat za „univerzální antidotum“. Umožňuje odstranit toxické látky ze
zažívacího traktu.
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(dospělí: 50 –75 g, 150 –225 tbl. = 2-3 tablety/kg hm. Prášek nebo rozdrcené tablety se smísí
se 100-150 ml vody. Počáteční dávka: až 1g/kg hmotnosti)

Kontraindikace aktivního uhlí:
- požití leptavých látek (louhy, kyseliny), kdy znesnadní začerněním sliznice endoskopické
vyšetření a současně nemá příznivý efekt,
Laici se dosud často při první pomoci uchylují k mléku, které považují za univerzální
antidotum. Mléko má sice několik indikací, kdy působí příznivě (dvojmocné soli rtuti,
fluoridy, kyselina šťavelová, jód, popřípadě další), v mnoha případech je však mléko
kontraindikováno, protože usnadní vstřebání toxických látek (organická rozpouštědla,
naftalen, paradichlórbenzen aj.) a průběh otravy může dokonce zhoršit!
Upadne-li dítě pod vlivem drogy do bezvědomí, uložte ho do stabilizované polohy na
čerstvém vzduchu a přivolejte ihned pomoc; je nutné zajistit vitální funkce.
Poskytnutí okamžité pomoci je nutné zejména při naprosté zástavě: dechu, kašlání, polykání
a pohybů postiženého.
Postup při první pomoci:
1. vyčištění ústní dutiny
2. záklon hlavy postiženého (zprůchodnění dýchacích cest)
3. dýchání z úst do úst a srdeční masáž (15x stlačit, pak 2 vdechy za sebou = 100 stlačení za
minutu)
4. při intoxikaci toluenem nebo jinými těkavými látkami provádět srdeční masáž bez
umělého dýchání.
Stabilizovaná poloha:
Je určena pro osoby v bezvědomí, které dýchají, a bije jim srdce. Udržuje volné dýchací cesty
a brání vdechnutí krve nebo žaludečního obsahu při zvracení.
1. přistupte k boku ležícího a jeho bližší nohu, co nejvíc ohněte v koleně
2. vzpřímené koleno mírně odtlačte od sebe a pod nadzvednutý zadek postiženého vložte co
nejdál jeho napnutou ruku,
3. uchopte vzdálenější rameno (ruku) se zvednutým kolenem a převalte postiženého k sobě
na bok.
4. upravte polohu poraněného tak, aby měl hlavu v záklonu a ústa směřovala dolů. Ruka
podpírá obličej, aby nedošlo k jeho stočení dolů
5. poraněného přikryjte, sledujte jeho stav, a pokud krvácí z oblasti obličeje, podložte mu
horní část trupu,
6. zajistěte přivolání odborné zdravotnické a vyčkejte do jejího příjezdu, případně se řiďte
jejich telefonickými pokyny.
Rychlá lékařská pomoc - 155
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Postup při sebepoškození:
Po přistižení ihned odstranit z blízkosti dítěte nebezpečné předměty, kterými by se mohl
zranit. Ihned zajistit stálý nepřetržitý dohled u tohoto dítěte nejlépe v izolační místnosti.
Zajistit ošetření dítěte v případě akutního zranění řezným, či bodným nástrojem. Udržovat s
ním rozhovor.
Zajistit převoz dítěte do zdravotnického zařízení či přivolat zdravotnickou záchrannou službu
v případě akutního ohrožení života.
Informovat ředitele nebo zástupce a následně informovat soc. pracovnici DD, která
bezodkladně podá zprávu příslušným orgánům či institucím o daném chování dítěte.
Postup při agresivitě dítěte:
Zachovat především klid a rozvahu. Zajistit, aby ostatní děti odešly z jeho prostoru do
bezpečí a nekomplikovaly situaci.
Odstranit z bezprostřední blízkosti všechny ostré předměty ať z rukou dítěte či z jeho okolí.
Zajistit stálý nepřetržitý dohled dítěte nejlépe na izolační místnosti a vyčkat do příjezdu
zdravotnické záchranné služby, která dítě bude hospitalizovat.
Ihned informovat ředitele nebo zástupce ředitele o agresivním počínání dítěte a následně
informovat soc. pracovnici DD, která bezodkladně podá zprávu příslušným orgánům či
institucím o daném chování dítěte.
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9. Adaptační program
Před přijmutím dítěte do DD ředitel DD na základě dostupných informací (DDÚ,OSPOD)
rozhodne o zařazení dítěte do rodinné skupiny dle bodu 2. tohoto vnitřního řádu
a předá informace nástupu dítěte zástupkyni ředitele, vedoucí školní jídelny a soc. pracovnici.
dohodnutí nástupu dítěte do
školy
zástupce ředitele
zjištění dietních omezení, informace šk. jídelně
vedoucí školní jídelny
příprava skupiny na příchod nového dítěte
kmen. vychovatelé
Pro zmírnění následků přechodu dítěte z rodinného prostředí do dětského domova realizuje DD
zvýšenou péči o dítě formou tzv. adaptačního programu s vymezenými úkoly jednotlivých
zaměstnanců:
Úkoly

Zodp. zaměstnanci
1. den

vstupní pohovor s dítětem
seznámení dítěte s Vnitřním řádem DD, s právy a povinnostmi
dítěte,
s podpisem dítěte,
s organizací a s režimem DD, poučení o BOZ
umí-li psát
přidělení lůžka, osobní skříňky a osobních a hygienických potřeb
dítěti
zabezpečení osobní hygieny dítěte, příp. očista, nepřichází-li z jiného
zařízení
vybavení dítěte spodním prádlem, oděvy a obuví
laskavé přivítání, seznámení s dítětem formou citlivého
dialogu,
seznámení dítěte s prostředím DD, dětmi skupiny,
nenásilně se dítěti věnovat, zapojit ho do činnosti skupiny
seznámení se základními zvyklostmi a režimem DD
předání dokladů a informací vedoucím
vychovatelům
zjištění základních informací o dítěti a jeho zdravotním
stavu
zajištění vstupní lékařské prohlídky u ošetřujícího lékaře
a ev. potřebných odborných vyšetření (PPP aj.)
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zást. ředitele nebo
zaměstnanec určený
ředitelem DD

kmen. vychovatel,-ka

kmen. vychovatelé
všichni zaměstnanci

zást. ředitele
sociální pracovnice

1. týden
zařazení do školního prostředí (výběr vhodné základní školy)

zást. ředitele
kmen. vychovatelé

zavedení sociální dokumentace dítěte, příspěvek na úhradu péče
možnosti realizace kontaktů s rodinou, soc. pracovnicí
dítěte
věnovat zvýšenou pozornost psychickému stavu dítěte,
shromažďovat informace o potřebách, zaměření a zájmech dítěte
seznamování dítěte se zaměstnanci a dětmi,
rozvoj vzájemných vztahů v rodinné skupině,
spolupráce se školou (speciálním zařízením, MŠ), které dítě
navštěvuje
zjištění úrovně osobní hygieny, samoobslužných činností,
úrovně stolování a stravovacích návyků
další seznamování s prostředím, prostory DD a okolím v doprovodu
vychovatele (dle vyspělosti dítěte)
zajištění dalších potřebných oděvů, obuvi, prádla, školních a dalších potřeb
zavedení pedagogické dokumentace dítěte

sociální pracovnice

zást. ředitele
kmen. vychovatelé

2. týden
motivovat rozvoj sociálních vazeb ve skupině, spolupráce se
školou, zjištění úrovně schopnosti přípravy do školy, hygienických
návyků, úrovně sebeobsluhy, postupu procesu adaptace,
individuální rozhovory s dítětem, věnovat zvýšenou pozornost
psychickému stavu dítěte
3. týden
pozvolné zapojování dítěte do běžného života DD (zájmová
činnost, volnočasové aktivity, drobné povinnosti, důraz na přípravu
do školy)
individuální rozhovory s dítětem: rod. prostředí, vztahy v rodině a v DD,
návštěva školy - zjištění školní adaptace dítěte
4.- 12. týden
zaznamenat písemné vyhodnocení adaptačního období do ped.
dokumentace dítěte
zpracování programu rozvoje osobnosti dítěte,
zapracování do celoročního plánu rodinné skupiny,
v případě příchodu dítěte z DDÚ zpracování programu rozvoje osobnosti
na základě komplexní diagnostické zprávy
seznámení ostatní ped. pracovníků DD s programem rozvoje
osobnosti
Adaptace dítěte na nové prostředí a jeho postupná stabilizace vyžaduje spolupráci všech
zaměstnanců DD, včetně zaměstnanců provozních a zaměstnanců školní
jídelny.
Délka adaptačního období závisí na věku, úrovni mentálního a sociálního vývoje při přijetí
do DD, zdravotním stavu dítěte, charakteru rodinné anamnézy či ústavní anamnézy,
individuálních zvláštnostech
dítěte.
Počáteční fáze adaptačního období klade vysoké nároky nejen na vychovatele, ale především
podmínky pro stabilizaci v novém prostředí a navázání kladných citových a
sociálních vazeb.
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zást. ředitele
kmen. vychovatelé

zást. ředitele
kmen. vychovatelé

kmen. vychovatelé,
pod vedením
zást.ředitele

kmen. vychovatelé

10. Závěrečné ustanovení
a) Všichni pracovníci dětského domova jsou povinni ustanovení vnitřního řádu znát a
dodržovat je.
b) Povinností vychovatelů RS je seznámit dítě při nástupu do dětského domova
s vnitřním řádem proti jeho podpisu.
c) Vnitřní řád musí být v každé rodinné skupině kdykoli k nahlédnutí.
d) Tento vnitřní řád je přístupný a závazný pro děti, rodiče, zákonné zástupce,
návštěvy dětí DD a zaměstnance.

V platnosti od 31. 1. 2019
PaedDr. Jan Effenberger
ředitel DD a ŠJ
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