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1. Charakteristika a struktura zařízení     
 
 

Název zařízení: Základní škola, Praktická škola a Dětský domov Brno,   

                                                         Vídeňská, příspěvková organizace 
                                   
 

Identifikátor zařízení: 610 300 679 
 

Adresa: Vídeňská 244/26, Brno 639 00 

 

Právní forma: příspěvková organizace 

 

IČO: 00 401 293 

 

 

Zřizovatel: Jihomoravský kraj 

 právní forma: kraj, IČO:  70 888 337 

Adresa: Žerotínovo nám. 449/3, Brno 601 82 

 

 

Telefon DD: 543 212 748, 734 656 500 

 

Telefon ředitelství: 543 248 940 

Fax:  543 232 074 

 

E-mail: zvsi.videnska@bm.orgman.cz 

 

Ředitel: Mgr. Anna Sedláčková 

 

 

 

Škola sdružuje: Dětský domov, Jílová 13, Brno IZO:  150 069 405 

 Školní jídelna, Jílová 13, Brno IZO:  110 300 726 

 Základní škola, Vídeňská 244/26, Brno IZO:  110 300 688 

 Praktická škola, Vídeňská 244/26, Brno IZO:  110 300 696 

 Školní družina, Vídeňská 244/26, Brno       IZO:  110 300 700 
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1.1 Organizační členění a personální zabezpečení 

Budova DD s kapacitou 24 lůžek, se nachází na ulici Jílová 13. Součástí je školní jídelna, 

která zajišťuje obědy i pro děti a zaměstnance školy na Vídeňské ulici, kde sídlí ředitelství a 

administrativní zázemí.   

Ředitelka řídí, organizuje a kontroluje činnost celého zařízení a všech jeho součástí. V její 

nepřítomnosti ji zastupuje zástupkyně ředitelky v plném rozsahu. Vedoucí vychovatelka 

řídí, organizuje a kontroluje činnost pedagogů a správních zaměstnanců DD. Mezi provozní 

zaměstnance patří pomocné vychovatelky, uklízečka, kuchařky, sociální pracovnice, vedoucí 

školní jídelny. Sociální pracovnice současně vykonává funkci vedoucí školní kuchyně. 

Údržbářské práce zajišťuje školník, který současně spravuje budovu školy.  

Základní povinnosti pracovníků jsou vymezeny pracovní náplní. Každý pracovník musí znát 

svá práva a povinnosti, která vyplývají z pracovního řádu a příkazů nadřízeného. Musí 

pracovat samostatně a iniciativně, nesmí přenášet rozhodování na nadřízeného nebo 

podřízeného s úmyslem zbavit se zodpovědnosti. Každý pracovník DD je povinen řádně 

hospodařit se svěřeným majetkem a pečovat o jeho účelné využití. Střežit a chránit služební 

tajemství. Dodržovat pracovní kázeň. 

 

1.2.Spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu – organizační zajištění 

Spolupráci s osobami odpovědnými  za výchovu zajišťuje zpravidla ředitelka, vedoucí 

vychovatelka, popř. vychovatelé. Osoby odpovědné za výchovu mohou navštívit DD kdykoli, 

úřední hodiny se nestanovují. Ekonomický úsek ve škole mohou navštívit v úředních 

hodinách v pracovní den od 9.00 do 14.00. Mohou také využít písemného, telefonického nebo 

elektronického kontaktu. Telefonický styk s osobami odpovědnými za výchovu zabezpečují 

v odpoledních a večerních hodinách a ve dnech pracovního volna vychovatelé ve službě. 

Návštěvy osob upravuje návštěvní řád. 

Pro spolupráci s osobami odpovědnými za výchovu vyžívá DD i příslušný OSPOD.  
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2. Postup při přijímání, přemísťování a propouštění dětí  

Do DD jsou děti přijímány ve spolupráci s OSPOD, na základě předběžného opatření nebo 

rozhodnutí o ústavní výchově, která vydává příslušný soud.  

 

2.1  Přijímání dětí 

Dítě přijímá do DD ředitelka nebo vedoucí vychovatelka, příp. jiná, ředitelkou pověřená 

osoba. 

Přijetí je realizováno v úzké spolupráci se všemi zúčastněnými. Zařízení projednává s dítětem, 

osobou zodpovědnou za výchovu a relevantními subjekty přání a představy, očekávání, cíle a 

možnosti péče. Názor zúčastněných je zvažován a je mu přikládána váha. 

 

Přebírající osoba převezme dokumentaci dítěte: 

- pravomocné rozhodnutí o ÚV nebo PO 

- osobní list 

- lékařskou dokumentaci nebo kontakt na oš. lékaře, průkaz pojištěnce, očkovací 

průkaz, léky, pokud dítě užívá 

- rodný list 

- občanský průkaz nebo pas, pokud dítě již vlastní 

- vysvědčení a zprávy z kmenové školy, popř.psych.vyšetření 

-  osobní věci dítěte 

OP a osobní věci jsou dítěti ihned předány 

Dále provede vstupní rozhovor s dítětem obsahující důvod, podmínky jeho pobytu. Uvede 

dítě do rodinné skupiny. Ředitel nebo pověřený zástupce seznámí dítě s vnitřním řádem 
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zařízení, při seznámení s právy, povinnostmi a bezpečností, dítě toto podepíše a vychovatelka 

uloží do osobního spisu. 

Kmenový vychovatel uvede dítě do nové školy, zajistí vstupní lék.prohlídku. Vedoucí 

vychovatelka založí povinnou dokumentaci dítěte. Sociální pracovnice informuje o umístění 

dítěte osoby odpovědné za výchovu. 

 

 

2.2 Přemístění dítěte  

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

ústavu lze opět pouze prostřednictvím příslušného soudu. Soud zahájí řízení na základě: 

- odůvodněného písemného podnět zařízení, v němž je dítě umístěno k OSPOD 

- žádosti zákonných zástupců 

- žádosti dítěte  

- žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí 

Dítě musí být předem informováno o svém přemístění a musí být v dobrém zdravotním stavu. 

Při přemístění je vždy přítomen pedagogický pracovník. Při přemístění se předává 

dokumentace uvedená v bodě 2.1. Při přemístění dítěti náleží dítěti veškeré ošacení, obuv, 

osobní věci a dárky, které mělo dítě v užívání před přemístěním. Přemístění dítěte oznámí 

ředitelka DD písemně příslušnému OSPOD, osobám odpovědným za výchovu a příslušnému 

DDÚ. 

 

2.3 Ukončení pobytu 

Ukončení pobytu v zařízení může být provedeno jestliže: 

a) soud zrušil ústavní výchovu nebo předběžné opatření 
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b) dítě dosáhne zletilosti, pokud v zařízení dobrovolně nesetrvá do ukončení přípravy na 

povolání 

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

nesetrvá po ukončení přípravy na povolání 

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

moci 

d) po uplynutí doby trvání předběžného opatření  

e) vypoví-li DD smlouvu o poskytování plného přímého zaopatření dětem po ukončení 

soudem stanovené ústavní výchovy 

 

2.4 Pobyt zletilých nezaopatřených osob v zařízení 

Zařízení může 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 (viz příloha) uzavřené mezi nezaopatřenou osobou a 

zařízením. 

Dále se dítěti poskytuje ve spolupráci s OSPOD poradenská pomoc při zajištění bydlení a 

práce. Jestliže se dítě chystá opustit zařízení,  je o tom informován příslušný sociální 

pracovník OSPOD. Společně se snaží dítěti vytvořit podmínky pro samostatný život. Dítě 

dále potřeby DD sleduje a poskytuje poradenskou pomoc. 

O propuštění je sepsán protokol, ve kterém se uvádí druh a výše pomoci dle platného zákona. 

 

3. Organizace výchovně vzdělávací činností 

DD zajišťuje vzdělávání dle individuálních schopností a možností každého dítěte. Citlivě 

koriguje poměr mezi volným a řízeným časem dětí s přihlédnutím k jejich potřebám. Zájmová  
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3.1 Organizace výchovných činností 

Výchovné práce probíhají v souladu s Ročním plánem výchovně-vzdělávací činnosti pro daný 

školní rok. Obsah plánu směřuje k vytvoření kompetencí učebních, sociálních, 

interpersonálních, pracovních, kompetencí k řešení problému, komunikativních a občanských, 

jako např. 

a) orientace v mezilidských vztazích 

b) učit vzájemnému respektu a respektu k autoritám 

c) respektovat společenský řád a normy 

d) umět rozlišovat hodnoty a vážit si výsledků práce vlastní i druhých 

e) šetrné nakládání s energiemi a vodou 

f) vytvářet vědomí závislosti lidského života na přírodních zdrojích 

g) naučit se získávat a předávat informace 

h) naučit se základním praktickým dovednostem vedení domácnosti 

i) vést k pozitivnímu myšlení a jednání, negativa vnímat jako začátek pozitivního 

Kmenoví vychovatelé vypracovávají Individuální program rozvoje osobnosti jednotlivých 

dětí, který je v souladu s IPOD. Vedoucí vychovatelka koordinuje spolupráci s příslušným 

OSPOD. Na konci školního roku je tento plán vychovatelem vyhodnocen a závěr slouží jako 

podklad dalšího plánu na nový školní rok. Vedoucí vychovatelka zpracovává měsíční plán 

činnosti, vychovatelé zpracovávají týdenní plány činnosti. Na týdenních plánech se podílejí 

děti. Vychovatelé dochází pravidelně na konzultace do škol, které děti navštěvují. 

Pracovní porady jsou svolávány každé první pondělí v měsíci. Krátké pracovní porady 

probíhají dle potřeby. Čtyřikrát do roka se koná ve škole pedagogická rada spolu s ostatními 

pedagogy ze školy.  

Průběh dne i noci je zaznamenáván do knihy služeb, kterou vede každá skupina. 

V době prázdnin je v DD specifický provoz. Při poklesu počtu dětí se rodinné skupiny slučují.   
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Činnost je zaměřena na rekreační, sportovní a zájmovou činnost. 

Provoz domova je nepřetržitý. Může být výjimečně omezen nebo přerušen v případě, že je o 

děti dostatečně postaráno. Přerušení nebo omezení je prováděno vždy s vědomím KÚ JmK. 

Každá rodinná skupina odpovídá za pořádek ve svém bytě. Úklid provádí děti s pomocí 

vychovatele v souladu s pracovními a sociálními kompetencemi. Děti se účastní také prací na 

zahradě a v okolí budovy. Úklid společných prostor a všech WC zajišťuje uklízečka.  

 

3.2 Organizace vzdělávání dětí 

Vzdělávání dětí je zabezpečeno docházkou do MŠ, ZŠ, SŠ, OU a SOU.  

Vychovatel dohlíží na pravidelnou každodenní přípravu na vyučování. Kontroluje ŽK, 

kontaktní deníky, pomůcky, čistotu aktovky. Spolupracuje s učiteli, záznamy o jednání vede 

v pedagogickém deníku dítěte. Příprava na vyučování je prováděna individuálně s každým 

dítětem s přihlédnutím k jeho schopnostem samostatně pracovat. 

Děti, které nebyly zařazeny do MŠ z různých důvodů, pracují dopoledne individuálně dle 

RVP MŠ s vychovatelem. 

 

3.3 Organizace zájmových činností a volnočasových aktivit 

      Děti jsou podporovány v navazování kontaktů a k trávení svého volného času mimo 

zařízení v přirozeném sociálním prostředí dítěte. Zapojení dětí do zájmových kroužků ve 

škole i mimo školu probíhá na základě vlastní volby dítěte a možností DD. Sledováním a 

podporou zájmů dětí jsou rozvíjeny jejich vlohy a nadání.  

Volnočasové aktivity jsou plánovány společně s dětmi -  výlety do přírody, kulturní akce, 

zájmové činnosti, zajištění prázdninového pobytu dětí, sportovní vyžití. Využíváme nabídek 

sponzorů a organizací. 
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3.4 Systém prevence sociálně patologických jevů 

Pedagog určený ředitelkou, vypracovává na každý šk. rok Minimální preventivní program, 

který je součástí Ročního plánu výchovně-vzdělávací činnosti. Reaguje na potřeby cílové 

skupiny a využívá mezioborového přístupu. Postupy směřují k minimalizaci rizikového 

chování nenásilnou formou.  

Výchovné působení se zaměřuje:  

 zdravý životní styl 

 zvyšování sociální kompetence, sociální interakci 

 odpovědnost za své chování, přijímání důsledků svého chování adekvátní reakce na 

kritiku 

 posilování residence 

 volnočasové aktivity 

 spolupráce s dobrovolníky a neziskovými organizacemi, nadacemi, o.s.,  

 spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu 

 

3.5 Spolupráce s konkrétními orgány, institucemi  

 Krajský úřad Jihomoravského kraje – odbor školství 

 Magistrát města Brna a ÚMČ Brno - střed 

 SPC Sekaninova, Brno  

 Městská policie, Brno 

 Policie ČR 

 OSPOD (všechny městské části) 
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 Úřady práce Brno – město, Brno – venkov 

 Poradenské centrum Brno, Sládkova a sdružení Podané ruce 

 Zájmový spolek Active-time 

 Vinařství Vajbar Rakvice 

 Salesiánské středisko Brno- Líšeň 

 Altego o.s. 

 Centrum sociální prevence, Celní 3, Brno 

 MUDr. Gálová Radmila, Bakalovo nábřeží 1, Brno 

 MUDr. Gebauerová Helena, Bakalovo nábřeží 1, Brno 

 VUT Brno 

 Nadace Terezy Maxové 

 Občanské sdružení Zámeček 

 

4. Organizace péče o děti v zařízení  

 

4.1 Zařazování dětí do rodinných skupin 

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

Děti, které mají nařízenou ústavní výchovu nebo předběžné opatření, jsou rozděleny do 3 

rodinných skupin. Ke každé rodinné skupině jsou trvale přiděleni 2 kmenoví vychovatelé, 

kteří  se střídají ve službách u skupiny.  
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Do rodinné skupiny se zařazují děti se zřetelem na jejich výchovné, vzdělávací a zdravotní 

potřeby, zpravidla různého věku a pohlaví. Sourozenci se zařazují do jedné rodinné skupiny, 

výjimečně je možné zařadit do různých rodinných skupin, zejména z výchovných, 

vzdělávacích nebo zdravotních důvodů, mezi nimi mohou být i důvody nenávistné agrese. 

 

4.2 Ubytování dětí 

 Ubytování dětí je realizováno ve třech bytových jednotkách, které jsou barevně rozlišeny a 

rozděleny do tří pater. Jsou tedy odděleny tak, aby se vzájemně skupiny nerušily. Každý byt 

obsahuje 2 třílůžkové, 1 dvoulůžkový pokoj, obývací místnost s kuchyňským koutem. 

Hygienické zázemí každého bytu tvoří koupelna se sprchovým koutem a vanou, 2 WC a 

umývárna, zde je také umístěna pračka. V každém bytě je také místnost pro vychovatele- 

vychovatelna s vlastním hyg. zařízením. 

Obývací místnosti jsou vybaveny televizí, počítačem s přístupem na internet, DVD. Každá 

skupina má k dispozici dvě přenosná rádia. Dále je každý byt vybaven běžnými domácími 

spotřebiči.  

 

4.3 Materiální zabezpečení 

Dětem je poskytováno plné přímé zaopatření a to: 

a) stravování, ubytování a ošacení 

b) učební pomůcky a potřeby 

c) úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělávání 

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

ze zdravotního pojištění, pokud nebyla péče vyžádána osobami odpovědnými za výchovu 

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

f) úhrada nákladů na dopravu do sídla školy 
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Dětem mohou být dále hrazeny: 

a) potřeby pro využití volného času a rekreaci 

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

c) náklady na soutěžní akce, rekreace 

d) náklady na dopravu k osobám odpovědným za výchovu 

Děti jsou vybavovány tak, aby se mohly zúčastňovat sportovních a zájmových aktivit, aby 

byly řádně vybaveny pro školní docházku i různé příležitosti (divadlo, koncert). 

Nákupy ošacení a obuvi jsou prováděny individuálně dle vlastního výběru dítěte. 

 Každé dítě má ve skříni uloženo oblečení na doma, do školy a sport.  

 Každé dítě má svůj psací stůl a uzamykatelný kontejner na školní potřeby a osobní věci 

 Sezónní oděvy i obuv jsou uloženy v úložných prostorech každého bytu 

 K čistotě a pořádku (boty a oděv) jsou děti vedeny – kontrolu provádí vychovatelka u 

skupiny společně s pomocnou vychovatelkou 

 Každé dítě má své oblečení i obuv řádně označené, evidence je vedena v sešitě ,,Evidence 

ošacení a obuvi“ pro každé dítě zvlášť, vedou ji kmenoví vychovatelé 

 

4.4 Finanční prostředky dítěte 

Sirotčí důchody a vkladní knížky 

Finanční prostředky dítěte – většinou sirotčí důchod, se ukládá na vkladní knížku. V případě, 

že nelze vkladní knížku založit, jsou tyto prostředky uloženy na běžném účtu do doby, kdy je 

možné sjednat samostatné spoření. Ze sirotčího důchodu dítěte, které nemá jiný příjem, se na 

úhradu nákladů použije nejvýše 10%.  
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Vedoucí stravování předá ekonomce školy při měsíčním vyúčtování výši úložek pro 

jednotlivé děti.  

Pravidelně čtvrtletně vedoucí vychovatelka provede připsání úložek do vkladních knížek a 

provede kontrolu v účetnictví. 

Vkladní knížky jsou uloženy v trezoru ve škole. 

Dítě je přiměřeně svému věku a postižení seznamováno s výší svých finančních prostředků na 

vkladní knížce. 

 

4.5 Systém stravování 

V budově zařízení na Jílové ulici je umístěna školní kuchyně, která zabezpečuje celodenní 

stravu pro dětský domov. Dětem je denně podáváno 5 jídel. Dětem starším 15 let je podávána 

ještě 2. večeře. V pracovní dny připravují stravu kuchařky dle pokynů vedoucí stravování. O 

víkendu a svátcích zajišťují přípravu celodenní stravy vychovatelé s dětmi z připravených 

surovin. 

 

4.6 Postup v případě dočasného omezení nebo přerušení poskytování péče 

v zařízení 

K dočasnému přerušení poskytování péče v DD může dojít jen ve zcela výjimečných 

situacích, jako je uvalení vazby na dítě nebo výkon trestu odnětí svobody dítěte, které patří do 

evidence DD. V tomto případě DD plné přímé zaopatření neposkytuje. K omezení 

poskytované péče může dojít v případě hospitalizace dítěte.   
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4.7 Postup v případě útěku dítěte ze zařízení  

Za útěk se považuje každé opuštění DD dítětem bez vědomí odpovědného pracovníka. 

Při nevrácení se dítěte z dovolenky, prověří ved. vychovatelka důvody, informuje OSPOD. 

Pokud dítě není prokazatelně nemocné nebo návratu nebrání vážné důvody, postupuje 

vedoucí vychovatelka nebo jiný pověřený pracovník jako při útěku. 

Postup v případě útěku: 

- ihned po zjištění útěku dítěte ohlásí tuto skutečnost odpovědný pracovník, kterého se 

útěk týká PČR – Obvodní odd. Brno-Výstaviště 

- informuje ředitelku nebo vedoucí vychovatelku 

- následně vyplní Hlášení o útěku, které doručí PČR, kopii založí do osobní 

dokumentace dítěte 

- ředitelka DD nebo vedoucí vychovatelka oznámí útěk zákonným zástupcům dítěte a 

příslušnému OSPOD  

- dotčený vychovatel útěk zapíše do Knihy denního hlášení 

- při vypátrání dítěte je osobou oprávněnou převzít dítě ředitelka zařízení nebo vedoucí 

vychovatelka 

- po návratu dítěte z útěku do zařízení zapíše službukonající vychovatel návrat do 

Knihy denního hlášení, uvědomí PČR, ředitelku nebo ved. vychovatelku 

- vedoucí vychovatelka skutečnost oznámí zákonným zástupcům, příslušnému OSPOD   

- za dny, po které je dítě na útěku ze zařízení, nenáleží dítěti kapesné dle § 31 odst. 3 

zákona č. 109/2002 Sb. 
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5. Práva a povinnosti dětí a ředitele DD  

 

5.1 Práva a povinnosti dětí 

      Dítě 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 svým obhájcem, nebo 

opatrovníkem, stanoveným 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  

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

požadovat, aby podání adresovaná příslušným státním orgánům, orgánům území 

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

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

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

podání je zařízení povinno evidovat 
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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 ČSI, 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, a 

to formou korespondence, tel. hovorů a osobních návštěv 

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

uvedeny v písmenu n), pokud nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci opatření ve 

výchově stanovených zákonem  

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 zákonem 

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

do rodiny a společnosti 

 

Dítě má povinnost: 

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

b) šetrně zacházet se svěřenými věcmi, nepoškozovat cizí majetek,  

c) dodržovat zásady slušného jednání s osobami, s nimiž přichází do styku,  

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

ustanovení vnitřního řádu 
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e) dodržovat předpisy a pokyny k ochraně bezpečnosti a zdraví, s nimiž bylo řádně 

seznámeno 

f) poskytnout na výzvu ředitele doklady o svých příjmech 

g) předat do úschovy na výzvu ředitelky 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 

h)  podrobit se na výzvu ředitelky 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. 

 

5.2 Práva a povinnosti ředitele 

Ředitelka zařízení je oprávněna v zájmu úspěšné výchovy dětí: 

a) povolit dítěti pobyt mimo zařízení na základě žádosti osob odpovědných za výchovu nebo 

jiných osob po předchozím písemném souhlasu OSPOD 

b) povolit dítěti  přechodné ubytování mimo zařízení v souvislosti s jeho vzděláváním nebo 

zaměstnáním 

c) zrušit pobyt u osob odpovědných za výchovu nebo jiných osob, 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 

d) zakázat nebo přerušit návštěvu osob odpovědných za výchovu nebo jiných osob v zařízení 

v případě jejich nevhodného chování, které by nepříznivě působilo na výchovu dětí 

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

podezření, že zásilka má z výchovného hlediska závadný obsah nebo by mohla ohrozit 
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zdraví či bezpečnost dětí, a uschovat ji na dobu omezenou dnem propuštění dítěte ze 

zařízení 

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

kapesného podle § 31 zákona 109/2002 Sb. V platném znění 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 

g) povolit dětem starším 15 let cestovat do místa pobytu přechodného ubytování podle 

písmen a) a b)  bez dozoru 

h) schvalovat opatření ve výchově podle §21 zákona 109/2002 Sb. v platném znění navržená 

příslušným pedagogickým pracovníkem 

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

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

zásadní důležitosti, vyžaduje-li to zájem dítěte 

j) žádat dítě o poskytnutí dokladů o jeho příjmech 

k) nařídit vyšetření dítěte, zda není ovlivněno alkoholem nebo jinou návykovou látkou 

l) požádat příslušný OSPOD o informace o poměrech v rodině dítěte, které bylo umístěno do 

zařízení, a je-li tomuto dítěti zprostředkovávána pěstounská péče nebo osvojení, také 

informace o postupu při tomto zprostředkování 

m) na základě písemné žádosti nahlížet do spisové dokumentace vedené příslušným OSPOD 

o dítěti umístěném v zařízení 

 

Ředitelka zařízení je povinna: 

a) seznámit dítě s jeho právy a povinnostmi 

b) oznámit neprodleně OSPOD jméno a příjmení dítěte, jsou-li splněny podmínky pro jeho 

osvojení nebo pěstounskou péči 

c) předat dítě podle rozhodnutí soudu do péče před osvojením nebo pěstounské péče  
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d) dát příslušnému soudu podnět ke zrušení ústavní výchovy, pominuly-li důvody pro její 

nařízení 

e) předběžně projednat postup podle § 24, odst.1,písm. c) až e) zákona 109/2002 Sb. 

v platném znění  s příslušným OSPOD, zákonnými zástupci, popř. jinými osobami 

odpovědnými za výchovu 

f) podat po předchozím projednání s příslušným OSPOD  příslušnému soudu podnět 

k prodloužení ústavní výchovy, vyžaduje-li to zájem dítěte 

g) podávat informace o dítěti osobám odpovědným za výchovu nebo OSPOD na jejich 

žádost 

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

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

o provedeném opatření 

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

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

před propuštěním 

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

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

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

sociálním kurátorem 

l) zajišťovat realizaci programu rozvoje osobnosti dítěte a vést o něm záznamy 

 

Ředitelka zařízení je dále povinna: 

a) vydat vnitřní řád zařízení 

b) oznamovat bezodkladně příslušnému diagnostickému ústavu změny v počtech dětí 
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c) předat dítě mladší 18 let po ukončení jeho pobytu v zařízení osobám odpovědným za 

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

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

jež jsou ve vlastnictví dítěte 

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

prodlouženém pobytu v zařízení podle § 2 odst.6 zákona 109/2002 Sb. v platném znění 

e)   informovat soud pro mládež nebo státního zástupce, který podle zvláštního právního    

      předpisu přenechal postižení mladistvého zařízení, o výsledku přijatých opatření 

f)   oznámit útěk dítěte Policii ČR bezodkladně po jeho zjištění 

 

5.3 Zásady vzájemné komunikace, respektování a tolerance 

Hlavní zásadu vzájemné komunikace tvoří respekt, tolerance a porozumění. Podmínkou je 

vytvářet příznivé prostředí ke spolupráci všech dětí, jejich zákonných zástupců a 

zaměstnanců. Vytvořit příjemnou rodinnou atmosféru pro prožívání klidného dětství.  

Současně se vyžaduje zodpovědnost k plnění svých povinností dle individuálních schopností 

každého dítěte a pracovních povinností zaměstnanců dle jejich pracovního zařazení. Děti musí 

vědět, jak o ně bude pečováno, kdo se o ně bude starat, co se od nich očekává, co mají dělat 

v případě, když se cítí nespokojené.  

 

5.4 Systém hodnocení a opatření ve výchově 

Hodnotící systém je nedílnou součástí výchovné práce. Pedagogičtí pracovníci vyhodnocují 

pozitivní i negativní projevy dítěte s maximální citlivostí a pochopením aktuálního stavu 

dítěte. Je hodnoceno převážně slovně, neprodleně při splnění či nesplnění zadaného úkolu 

Písemná forma představuje charakteristiky dětí v pedagogické dokumentaci. Zvláštní formou 

hodnocení jsou písemné zprávy pro OSPOD, soudy, policii. 

Dítě je hodnoceno zejména za: 

        - kvalitu splněných zadaných úkolů 
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- míru samostatnosti a sebeobsluhy v závislosti na věku a mentální úrovni 

- dobrovolnost při plnění úkolu 

- pomoc mladším a slabším 

- chování ve škole, DD a na veřejnosti 

- dodržování VŘ 

- plnění školní docházky, školní výsledky a míru úsilí při plnění školních povinností 

- reprezentaci DD – soutěže, prezentace výtvorů apod. 

Opatření ve výchově za příkladné úsilí a výsledky při plnění povinností  

Za příkladné úsilí a výsledky při plnění povinností nebo za příkladný čin mohou být dítěti 

uděleny tyto odměny: 

a) prominutí předchozího výchovného opatření 

b) udělena věcná nebo finanční odměna  

c) zvýšeno kapesné v rozsahu stanoveném platným zákonem 

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

návštěva nebo přiznána jiná osobní výhoda dle přání dítěte 

 

Opatření ve výchově za porušování povinností 

Za prokázané porušení povinností vymezených vnitřním řádem mohou být dítěti udělena tato 

výchovná opatření: 

a) odňata  udělená výhoda 

b) omezení nebo zákaz trávení volného času mimo zařízení rozsahu stanovené vnitřním 

řádem:  
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omezení znamená zkrácení volné vycházky na 0,5-1h při odmítání plnění přípravy na 

vyučování nebo v následující den za pozdní příchod z vycházky  

      zákaz vycházky lze udělit maximálně na 14 dnů s možností podmíněného odkladu 

      na 1 měsíc : 

2 dny – Za opakované neplnění denních povinností ( PNV, úklidy, služby dle rozpisu) 

          - Za opakované pozdní návraty z vycházek – více jak 30 min. 3dny po sobě 

3-7 dnů- Krádeže, podvody, slovní a fyzická agrese závažného rázu ( ublížení, způsobení  

       ztráty či újmy na osobních věcech, opakované záškoláctví) 

7-14 – za útěk 

            7 dnů za útěk do 30 dnů 

            14 dnů za delší útěk, více jak 30 dnů útěk 

c) sníženo kapesné v rozsahu stanoveném platným zákonem 

d) odňata možnost účastnit se atraktivní činnosti či akce, např. zákaz hraní her na počítači, 

sportovních utkání, kino apod. Hraní her na počítači může být omezeno nebo zakázáno:  

1 den za opakované neplnění denních povinností 

2-5 dnů krádeže, podvody, fyzické napadení, slovní agrese a znevažování osob (nepravdivé 

výroky a hrubé pomluvy) 

7-14 dnů za instalaci nevhodných programů, zneužívání počítače k prezentaci pornografie, 

násilnických filmů, zakládání FB mladším dětem 15 let  

Tímto není dítěti odebráno právo použít počítač ½ h denně k vyřízení osobní elektronické 

pošty, nebo komunikaci na FB.  

e) zákaz návštěv s výjimkou osob odpovědných za výchovu, osob blízkých a oprávněných 

zaměstnanců OSPOD maximálně na 14 dnů možným podmíněným odkladem na 1 měsíc 

Opatření ve výchově se udělují s přihlédnutím k individuálním možnostem dítěte.  
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S opatřením ve výchově musí být dotčené dítě seznámeno přiměřeně svému věku. 

Opatření se ukládá po schválení ředitelkou nebo jinou pověřenou osobou a to neprodleně. 

 Vychovatel provede zápis o opatření. Dítě se k zápisu vyjádří a podepíše ho. Záznam je 

uložen do osobního spisu dítěte. V případě nesouhlasu s opatřením má dotčené dítě možnost 

dovolání k ředitelce písemným vyjádřením. O řešení je proveden zápis, učiněn závěr, který je 

uložen v dokumentaci a tímto prokazatelně vyřízen. 

 

5. Kapesné, osobní dary a věcná pomoc 

 

6.1 Kapesné 

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

dle § 31 zákona 109/2002 Sb. v platném znění. Nařízení vlády č. 460/2013 stanoví nejvyšší a 

nejnižší částky kapesného za kalendářní měsíc v závislosti na věku dítěte nebo nezaopatřené 

osoby.  

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

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

celková částka se zaokrouhlí na desetikoruny směrem nahoru. 

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

nebo ve výkonu trestu odnětí svobody nebo kdy je pobyt v zařízení přerušen podle § 23 odst. 

1 písm. a) zákona 109/2002 Sb. v platném znění. 

Kapesné nenáleží dítěti ode dne, kdy se útěku dopustilo, do dne, kdy bylo z útěku odhlášeno, 

včetně těchto dní. Útěkem se rozumí každé neoprávněné opuštění zařízení, tedy i v případě 

krátkodobého útěku (např. několikahodinového) by kapesné nemělo být vypláceno za den, ve 

kterém se dítě útěku dopustilo. 

V případě, že dítě je mimo ústav s vědomím zařízení (hospitalizace, DPL), vzniká mu za každý 

den nárok na kapesné v plné výši dle věku. 
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Přechod do vyšší věkové kategorie vypočítává vychovatel ode dne dosažení patřičného věku. 

 
Věk dítěte Minimální výše 

kapesného 

v Kč 

Základní výše kapesného  

  

Maximální výše 

kapesného v Kč  

Do 6 let 40 50 60 

6 – 10 let 120 150 180 

10 – 15 let 200 250 300 

Nad 15 let a nezaopatřená 

osoba 

300 375 450 

 

Základní výše slouží jako výchozí bod ke snížení či zvýšení. 

Kritéria pro zvýšení kapesného: 

odpovědný přístup k povinnostem vyplývajícím z VŘ: 

- pořádek v osobních věcech, 

- docházka do školy, zvýšené úsilí o zlepšení prospěchu – příprava na vyučování, 

- plnění služeb, 

- včasné návraty z osobního volna, 

- chování v DD a na veřejnosti, absence projevů sociálně patologických jevů /např. 

kouření, krádeže, vulgarismy/ a dalšího méně závažného problémového chování 

 

Důvodem ke snížení může být: 

- méně závažné porušování vnitřního řádu 

- úmyslné nedodržování pravidel osobní hygieny, pořádku v osobních věcech 

- časté neslušné vyjadřování a další opomíjení zásad slušného chování 

- častá fyzická i slovní agresivita 

- lhaní a podvody 

- nedostatečné plnění nebo obcházení povinností v DD 
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- nedodržování pokynů daných pedagogy 

- opakované záškoláctví 

- kouření v prostorách DD 

- krádeže, 

- poškození dobrého jména DD 

 

Kapesné může být dítěti sníženo za prokázané porušení či neplnění povinností stanovených  

Snížení 

kapesného  

Do 6 let –  

o 10,- Kč 

6 – 10 let 

o 30,- Kč 

10 – 15 let 

o 50,- Kč 

Starší 15 let 

o 75,- Kč 

Kapesné může být dítěti zvýšeno za příkladné úsilí a výsledky při plnění povinností nebo za 

příkladný čin  

Zvýšení 

kapesného  

Do 6 let –  

o 10,- Kč 

6 – 10 let 

o 30,- Kč 

10 – 15 let 

o 50,- Kč 

Starší 15 let 

o 75,- Kč 

 

Kapesné bude dětem vypláceno vždy do 10. dne v měsíci. Čerpání kapesného k účelům dle 

vlastního uvážení je jedním ze základních práv dětí  

Kmenový vychovatel vypracuje do 5.pracovního dne v měsíci, za který kapesné vypláceno, 

návrh, ve kterém je hodnoceno chování dítěte za uplynulý měsíc dle stanovených kritérií. Dítě 

je s tímto hodnocením seznámeno a vyjadřuje se k němu. Potom je návrh předložen ke 

schválení ředitelce zařízení. 

 

6.2 Osobní dary 

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

úspěšnému ukončení studia a k jiným obvyklým příležitostem)v celkové výši do 1300 Kč za 

kalendářní rok. 

Narozeniny –  

500,-Kč  do 6 let dítěte 

600- od 6 do 15 let dítěte 

700,-Kč nad 15 let nebo nezaopatřená osoba 
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Ostatní –  

800,-Kč do 6 let dítěte 

1000,- Kč od 6 do 15 let dítěte 

1300,- Kč nad 15 let nebo nezaopatřená osoba 

 

6.3 Věcná pomoc a zajišťování pomoci po propuštění ze zařízení 

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

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

řádem, poskytne věcná pomoc nebo jednorázový peněžitý příspěvek.  

Při určení druhu věcné pomoci se postupuje v souladu s potřebami dítěte. 

Výše příspěvku nebo věcné pomoci závisí na těchto kritériích: 

a) doba pobytu v zařízení 

b) kam dítě odchází – rodina, bez možnosti návratu do rodiny 

c) sociální potřebnost- vlastní pravidelný příjem, bez vlastního příjmu 

d) neukončená příprava na povolání z vlastí viny 

e) úspěšné ukončení přípravy na povolání 

f) úsilí o vlastní samostatnost a soběstačnost, zapojení na trhu práce 

Dítěti, které je v zařízení dobu kratší než 2 roky,  bude poskytnuta věcná pomoc nebo 

peněžitý příspěvek v hodnotě nejvýše 6 000 Kč. 

Dítěti, které je v zařízení déle než 2 roky a méně než 4 roky se poskytne věcná pomoc nebo 

peněžitý příspěvek v hodnotě nejvýše 8 000 Kč. 
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Dítěti, které je v zařízení více jak 4 roky  a méně než 6 let,  se poskytne věcná pomoc nebo 

peněžitý příspěvek v hodnotě nejvýše 15 000 Kč. 

Dítěti, které je v zařízení více jak 6 let se poskytne věcná pomoc nebo peněžitý příspěvek 

v hodnotě nejvýše 25 000,- Kč. 

Po propuštění ze zařízení, DD poskytuje dále dítěti ve spolupráci s OSPOD poradenskou 

pomoc při zajištění bydlení a práce, řešení jiných tíživých životních situací.  

 

6. Organizace dne 

 

7.1 Pracovní dny 

pondělí – pátek 

5.00 – 6.30  postupné buzení dětí dle odchodu do škol  

6.30 – 7.15 ranní hygiena,stlaní lůžek, úklid ložnic 

7.15 – 7.30 snídaně, podávání léků,  

7.30 –7.45                     odchody dětí do školy, MŠ 

11.30 – 14.00 příchod ze školy, oběd, relaxace po obědě 

14.00 – 15.15 program skupiny 

15.15 – 15.30 svačina 

15.30 – 18.00  program skupiny 

18.00 – 20.00  večeře, úklid kuchyně, úklidy ložnic a společných prostor   

20.00 – 20.45                II. večeře, osobní hygiena, stlaní lůžek, příprava oblečení do školy 

20.45 – 22.00                zájmová činnost, četba, televize 
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Večerní režim platí i pro neděli. 

 

7.2 Volné dny 

sobota – neděle (svátky) 

8,45   –  9,00  předávání služeb  

9,00   – 10,00 hygiena, snídaně 

10,00 – 12,00  příprava oběda, úklidy, nákupy, domácí práce 

12,00 – 13.00 oběd, úklid kuchyně 

13,00 – 14,00 relaxace, osobní volno 

14,00 – 18,00 výchovná činnost, vycházky 

18,00 – 19,00 příprava večeře, večeře, úklid kuchyně 

19.00 – 20.00                malé děti - stlaní lůžek, úklidy, večerní hygiena, příprava oblečení na  

                                      další den, podávání léků 

19,00 – 20,00 velké děti  – pracovní povinnosti, úklidy ložnic a společných prostor–   

                                      pod dohledem vychovatelky,  

20.00- 20.45                 II.večeře,osobní hygiena, stlaní lůžek 

20.45- 23.00                 zájmová činnost, četba, televize 

 Večerní režim platí i pro pátek. 

 

Při předávání služby večer, musí být dokončeny úklidy i hygiena.  

Při předávání služby ráno musí být byt rovněž uklizen. 
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7. Pobyt dětí mimo zařízení 

 

8.1 Odchody z budovy 

a) Z budovy neodcházejí děti bez vědomí vychovatelů. 

b) Do školy odchází děti postupně dle začátku vyučování.  V případě, že ředitelka školy nebo 

vedoucí vychovatelka nařídí doprovod, bude děti doprovázet vychovatelka nebo pomocná 

vychovatelka. 

c) Ze školy děti (nevyžadují-li to zvláštní okolnosti), přicházejí samostatně dle rozvrhu. 

 

8.2 Volné vycházky 

Děti, které mají nařízenou ústavní výchovu nebo předběžné opatření, starší 7 let věku, mohou 

s vědomím vychovatele opustit zařízení za účelem volné vycházky v zásadě každý den, pokud 

tomu nebrání organizační důvody, např. společná akce. Jízdné během volné vycházky si hradí 

samy. 

Volnou vycházku nelze umožnit: 

- pokud to nedovoluje zdravotní stav dítěte, tedy má uložen ošetřujícím lékařem klid na 

lůžku 

- pokud je dítěti udělen zákaz viz. Opatření ve výchově 

Čas vycházek, resp. doba návratu z vycházky: 

Do 14 let do 18h 

14-15  ne-čt do 19 h, pá-so do 20h 

15- 18 let ne – čt do 20h, pá-so do 22h 
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8.3 Pobyt u rodičů či jiných osob 

Na základě § 23 odst.1, písm. a) zákona 109/2002 Sb. v platném znění, je ředitelka oprávněna 

povolit pobyt dítěte s nařízenou ústavní výchovou u osob oprávněných za výchovu, a to na 

základě jejich písemné žádosti a písemného souhlasu OSPOD příslušného podle trvalého 

pobytu dítěte. V případech hodných zvláštního zřetele, může ředitelka udělit souhlas k pobytu 

dítěte i u osob blízkých, se souhlasem příslušného OSPOD. 

 

8.4 Přechodné ubytování mimo zařízení 

Ředitelka je oprávněna, na základě § 23, odst.1 písm.c), zákona 1009/2002 Sb. v  platném 

znění, povolit dítěti přechodné ubytování mimo zařízení v souvislosti s jeho vzděláváním 

nebo zaměstnáním. 

 

8. Kontakty dětí s osobami odpovědnými za výchovu a ostatními 

osobami  

Dítě má právo na udržování kontaktů s osobami odpovědnými za výchovu a dalšími osobami, 

a to formou návštěv, korespondence listinné či elektronické nebo telefonicky. 

Přijímání a odesílání listinné korespondence není nijak omezeno. Korespondence je přijímána 

a odesílána v neporušeném stavu. Poštovné si děti hradí z kapesného. 

K elektronické korespondenci děti používají počítače umístěné v každé skupině. Pokud má 

v rámci opatření ve výchově omezeno užívání počítače, nesmí být dotčeno jeho právo 

k vyřízení korespondence, a to ½ denně. 

 Návštěvní dny se v DD nestanovují. Pokud se však návštěva neohlásí předem, negarantujeme 

přítomnost dítěte v DD. Návštěva se smí pohybovat pouze v místě návštěv k tomu určeném 

(návštěvní místnost, v létě též zahrada DD), návštěvám není dovoleno se pohybovat po DD. 

Výjimku uděluje pouze ředitelka nebo jí pověřená osoba. 

 



33 

 

9.1 Návštěvní řád 

1.  Návštěva se smí pohybovat pouze v místě návštěv k tomu určeném (návštěvní 

místnost, v létě též zahrada DD), návštěvám není dovoleno se pohybovat po DD. 

Výjimku uděluje pouze ředitelka nebo jí pověřená osoba. 

2. Každá návštěva je vychovatelem zaznamenána do kontaktního listu dítěte. 

3. Pedagogický pracovník návštěvu nepřipustí, pokud byly dítěti zakázány nebo omezeny 

návštěvy podle § 21odst.1 písm.e) nebo pokud návštěva ohrožuje zdraví nebo 

bezpečnost.  

4. Vychovatel může rozhodnout o vycházce dítěte mimo budovu s osobou, která na 

návštěvu přijela. Při povolení vycházky bude pořízen zápis o předání dítěte osobě, 

která za něho přebírá po dobu vycházky odpovědnost. 

 

9.2 Telefonické kontakty 

1. Rodiče a další osoby mohou dětem telefonovat na tel.č. 734 656 500. Děti mohou 

telefonovat s vědomím vychovatele. 

2. Děti mohou používat své mobilní telefony bez omezení, pokud jejich provozem 

neomezují druhé. Náklady na hovorné si hradí z kapesného nebo jiných příjmů. Mobil 

si může uschovat u vychovatele jako cennou věc, jinak DD za jeho přístroj neručí. 

 

9. Spoluspráva dětí 

Spoluspráva dětí je skupina dětí, které si volí svého předsedu nebo mluvčího a jednoho 

zástupce z každé skupiny.  

Spoluspráva dětí plní tyto funkce: 

 hájí společné zájmy  

 společně s vychovateli rozebírá práva a povinnosti dětí  
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 spolupodílí se na řešení výchovných problémů 

 podporuje komunikaci mezi dětmi a možnost vyjadřování vlastních názorů 

 členové dětské samosprávy si v rámci sociálního učení osvojují určité role, postoje, 

rozhodovací strategie, způsoby chování a jednání 

Své názory a připomínky mohou děti anonymně předávat formou Schránky důvěry, která je 

umístěna na viditelném místě v prostorách budovy. Dále je dětem k dispozici Kniha žádostí, 

stížností, návrhů a podání dětí, která je umístěna v obývací místnosti každého bytu. 

 

10. Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu 

Osoby odpovědné za výchovu 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) 

Zařízení 2 x ročně písemně informuje  osoby odpovědné za výchovu o průběhu  výchovného a 

vzdělávacího procesu dítěte, jeho zdravotním stavu. Kmenový vychovatel vypracuje 

písemnou zprávu, která je předána osobě odpovědné za výchovu osobně nebo poštou. Na 

požádání vypracuje zařízení zprávu kdykoli. 

Osoby odpovědné za výchovu mají povinnost: 

a) hradit příspěvek na úhradu péče poskytované dětem v zařízení  

b) při předání dítěte do určeného zařízení předat současně osobní věci dítěte a dokumentaci  
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c) zajistit doprovod dítěte mladšího 15 let v případě povolení pobytu mimo zařízení, 

popřípadě požádat písemně v této věci o jiný postup  

d) seznámit se s vnitřním řádem zařízení a dodržovat jeho ustanovení 

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

zejména jeho zdraví a výchovy 

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

kapesné ve výši stanovené vnitřním řádem DD 

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

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

 

11. Úhrada nákladů na péči o děti v zařízení 

Ředitel zařízení v oblasti státní správy rozhoduje o:   

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

     ze zdravotního pojištění, pokud byla péče vyžádána zákonnými zástupci dítěte podle § 2  

     odst.7 písm.d) 

b) o zamítnutí žádosti poskytnutí plného přímého zaopatření podle § 2 odst.6 

e) o zamítnutí žádosti o povolení pobytu podle § 23 odst.1 písm. a) a c) 

g) o výši příspěvku na úhradu péče poskytované dětem nebo nezaopatřeným osobám 

v zařízení podle § 27-29 

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

osobám  v zařízeních dle § 27 Zákona 109/2002 Sb..V případě že dítě nebo nezaopatřená 

osoba  má vlastní pravidelné příjmy, podílí se podle § 29 na hrazení příspěvku. 

 výše příspěvku na úhradu péče dětem v plném přímém zaopatření podle § 1 Nařízení 

vlády č.460/2013 Sb. činí za kalendářní měsíc podle věku dítěte 
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a) jde-li o dítě do 6 let věku                                          1 113,- Kč 

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

c) jde-li o nezaopatřené dítě nad 15 let 1 742,- Kč 

 Za období kratší než 1 měsíc se výše příspěvku stanoví podle dnů. Denní úhrada nákladů 

činí 1/30 výše příspěvku za kalendářní měsíc. 

 Rodiče se na hrazení příspěvků podílejí rovným dílem 

 Rodiči, který doloží, že je on nebo osoba s ním společně posuzovaná příjemcem dávky 

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

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

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

existenčním minimu a částky normativních nákladů na bydlení podle zákona o státní 

sociální podpoře, se příspěvek stanoví v takové výši, aby mu uvedený součet zůstal 

zachován, pokud by takto stanovený příspěvek byl nižší než 100 Kč, nestanoví se. 

 Výše příspěvku a podíl rodičů na úhradě v jednotlivých případech stanoví ředitel zařízení 

rozhodnutím.  

 Částka příspěvku se zaokrouhluje na koruny směrem nahoru 

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

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

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

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

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

došlo ke změně v příjmech. 

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

nejvýše 10 % příjmů. 

 Z jiného dítěte se k úhradě příspěvku použije část příjmů převyšujících 50 % částky 

určené podle § 27 odst. 2, platné pro příslušnou věkovou kategorii, a to až do výše určené 

podle § 27 odst. 2. 
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 Rozdíl mezi částkou určenou pro úhradu příspěvku z příjmu dětí podle odst. 2 a 

příspěvkem  hradí rodiče. 

 Příspěvek za kalendářní měsíc se hradí nejpozději do 15 dne následujícího měsíce. 

Příspěvek náleží zařízení od prvního dne pobytu dítěte v zařízení.  

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

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

měsíc o příslušný počet denních částek.  

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

celý den. 

 

Způsob odvolání 

Proti rozhodnutí ředitelky o výši příspěvku na úhradu péče poskytované dětem v zařízení lze 

podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení  a to na odbor školství Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje, pracoviště Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, prostřednictvím ředitelství 

Základní školy, Praktické školy a Dětského domova Brno, Vídeňská 244/26. 

 

12. Bezpečnost a ochrana zdraví  

Zařízení, které zabezpečuje výchovu a vzdělávání zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dítěte 

při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláváním, soustavně vytvářejí 

podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví dítěte a kontrolují jejich dodržování. Za 

bezpečnost dětí odpovídá službukonající vychovatel. Při hrách předškolních dětí je prováděn 

neustálý dohled v budově i na zahradě.  

 

Prevence rizik při pracovních činnostech 

Děti jsou nejméně 2x ročně poučeny o zásadách bezpečnosti (na začátku šk.roku a začátkem 

letních prázdnin). U nově příchozích dětí provádí poučení kmenový vychovatel. Pedagogický 
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pracovník je povinen předvídat rizika a podle toho poučit děti o bezpečnosti před každou akcí, 

která to vyžaduje, např. sportovní akce, výlety, brigády, pracovní činnost.  

Při pracovních činnostech je preventivně prováděna kontrola pracoviště, nářadí, spotřebičů, 

vhodného oděvu a obuvi. Pracovní činnosti probíhají pod dozorem vychovatele a jsou voleny 

úměrně věku a mentálním schopnostem dítěte.  

 

Postup při úrazech 

Vychovatel, který je svědkem úrazu, popř. se o něm nejdříve dozví, je povinen poskytnout  

první pomoc a podle rozsahu zranění zajistí lékařské ošetření, vyrozumí ředitele školy, nebo 

jiného vedoucího pracovníka. Vše zapíše do knihy úrazů, která je uložena v místnosti pro 

vychovatele. Do této knihy zaznamená pedagog jakýkoli úraz, který se dítěti stane 

v souvislosti s výchovně vzdělávacím procesem. Pokud si zranění vyžádá delší léčbu, 

kmenový vychovatel tuto léčbu sleduje, zapíše úraz do Hlášení o úrazu, na jehož podkladě 

žádá o plnění pojistné události po ukončení léčby.  

 

Zdravotní péče a zdravotní prevence 

Pokud má dítě zdravotní problémy, vychovatel zajistí následně péči. 

V případě potřeby provádí vychovatel nebo pomocný vychovatel doprovod dítěte k 

obvodnímu, popř. k odbornému lékaři. Děti, které jsou v plném přímém zaopatření jsou 

ošetřovány u obvodní lékařky MUDr. Gálové Radmily, Bakalovo nábř. 1, Brno.  

K odbornému lékaři doprovází dítě vždy kmenový vychovatel. Dopoledne pečuje o nemocné 

pomocný vychovatel nebo vychovatel konající dopolední službu. Podávané léky jsou 

zapisovány do zdravotní knihy v každé skupině. 

Zdravotní prevence je zajištěna preventivními prohlídkami u obvodní lékařky a u 

stomatologů. Zdravotní osvětou v rámci výchovné činnosti a MPP. 

Uzamykatelné lékárničky jsou v každé skupině ve vychovatelně. Za doplňování lékárniček 

zodpovídá pověřená osoba.  
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V případech souvisejících s lékařskými zákroky a předpokládanou hospitalizaci ve 

zdravotnickém zařízení ředitel zařízení předem projedná s osobami odpovědnými za výchovu. 

Jedná-li se o akutní lékařský zákrok nebo hospitalizaci, ředitel zařízení o něm bezodkladně 

informuje osoby odpovědné za výchovu.   

Jestliže pracovník zajišťující péči o svěřené dítě (učitel, vychovatel, asistent pedagoga, 

pomocný vychovatel) zjistí, že zdraví dítěte je ohroženo z důvodu požití alkoholu či jiné  

omamné látky, bude postupovat tímto doporučeným způsobem: 

1.   Pokud dítě nemá viditelné zdravotní problémy, upozorní ředitele a na základě jeho příkazu 

     provede orientační test na přítomnost omamných látek. V nepřítomnosti ředitele udělí  

     příkaz pověřená osoba. 

2.  Při projevech nevolnosti, malátnosti či jiných známek nezvyklého chování u některého ze  

      svěřených dětí zajistí pedagogický pracovník dozor u rodinné   

      skupiny spojením skupin na nezbytně nutnou dobu, aby mohla být 

      poskytnuta náležitá péče dítěti, které je ohroženo na zdraví. Zajistí klid na lůžku a  

      kontroluje jeho stav každou ½ h. 

3.  Pokud to stav zhoršuje, přivolá  lékařskou pomoc a uvědomí ředitele zařízení nebo jinou  

     pověřenou osobu. Pokud se stav zlepšuje, nadále pokračuje ve sledování a péči. 

4. O zdravotním stavu dítěte a o potřebě zajistit lékařskou péči z důvodu požití návykové  

    látky budou rodiče informování v nejkratším možném termínu ředitelkou nebo pověřenou  

    osobou. Ředitelství  informuje rovněž příslušné orgány sociálně právní ochrany dětí. Celá 

    událost je zaznamenána do knihy denního hlášení. 
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13. Závěrečná ustanovení 

Vnitřní řád dětského domova musí být projednán a schválen pedagogickou radou a  

doplňován dle platné legislativy a interních směrnic ZŠ, Prš a DD Brno, Vídeňská, 

příspěvková organizace. 

       Mgr Anna Sedláčková 

                                                           ředitelka Základní školy, Praktické školy a Dětského  

                                                                            domova Brno, Vídeňská  244/26 

 

Smlouva o poskytnutí plného přímého zaopatření po skončení výkonu ústavní výchovy / 

ochranné výchovy uzavřená podle § 2 odst. 7 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 některých zákonů, a podle občanského zákoníku 
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                                                                    I. 

                                                        Smluvní strany 

1. Zařízení: Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 244/226 

 zastoupeny  Mgr. Annou Sedláčkovou, ředitelkou  

 sídlo:   Vídeňská 26/28, Brno 639 00 

 IČ:       00401293 

 (dále jen zařízení) 

2. Nezaopatřená zletilá osoba:   …………………. 

 rodné číslo:     ………………….. 

 (dále jen nezaopatřená osoba) 

II. 

Předmět smlouvy 

 Touto smlouvou se stanoví podmínky, za kterých zařízení poskytne nezaopatřené 

zletilé osobě za účelem dokončení přípravy na budoucí povolání plné přímé zaopatření ve 

smyslu z. č. 109/2002 Sb. po ukončení ústavní výchovy nařízené Městským / Okresním 

soudem v ……….., rozsudkem č.j.  ………………, ze dne …………….., který nabyl právní 

moci dne ……………. Ústavní výchova zanikla dne ………….., kdy nezaopatřená osoba 

dovršila 18 roku věku.   

 

III. 

Povinnosti zařízení 

1)  Zařízení se zavazuje poskytovat nezaopatřené osobě plné přímé zaopatření v tomto 

rozsahu: 

a) stravování, ubytování, ošacení 
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b) učební potřeby a pomůcky 

c) úhradu nezbytně nutných nákladů na vzdělání 

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

ze zdravotního pojištění 

e) kapesné, osobní dary a věcnou pomoc při odchodu ze zařízení 

f) úhradu nákladů na dopravu ze sídla školy 

 

2)   Zařízení dále může podle rozhodnutí ředitelky hradit: 

a)   potřeby pro využití volného času a rekreaci 

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

c)   náklady na soutěžní akce a rekreace 

 

IV. 

Povinnosti nezaopatřené osoby 

Nezaopatřená osoba se zavazuje: 

a) dodržovat vnitřní řád zařízení a nenarušovat žádným způsobem chod a funkce zařízení a 

to i ve vztahu k dalším osobám 

b) dodržovat obecně závazné normy chování 

c) dodržovat školní řád  

d) řídit se pokyny zaměstnanců zařízení 

e) přispívat zařízení na úhradu poskytovaného plného přímého zaopatření částkou …… Kč 

stanovenou v souladu s ustanovením § 27 a následujících z. č. 109/2002 Sb. 

f) prokazovat zařízení druh a výši svých příjmů 
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g) přijímat návštěvy v zařízení podle odst.5.1, písm. n) a O) VŘ 

h) dodržovat předpisy a pokyny k ochraně bezpečnosti a zdraví 

 

V. 

Doba trvání smlouvy 

1)   Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Tato smlouva se 

uzavírá na dobu určitou, a to na dobu přípravy nezaopatřené osoby na budoucí povolání 

studiem na ……………………………………….., studijní obor  ………………………, 

nejdéle však do 26 let věku nezaopatřené osoby. 

2)   Smlouvu je zařízení oprávněno vypovědět výpovědí z důvodu neplnění povinností 

stanovených v bodě IV. této smlouvy. Výpovědní lhůta je tříměsíční a začíná běžet od 

prvního dne měsíce následujícího po jejím doručení nezaopatřené osobě. 

3)   V případě, že nezaopatřená osoba poruší vnitřní řád zařízení nebo školní řád školy, ve 

které se připravuje na budoucí povolání zvlášť hrubým způsobem, jako je např. fyzické 

napadení zaměstnance nebo dítěte umístěného v zařízení, fyzické napadení žáka nebo 

zaměstnance školy, způsobení úmyslné škody zařízení apod. může být výpovědní lhůta 

dohodnutá v předchozím odstavci smlouvy zkrácena na 7 dní. 

4)   Smlouvu je nezaopatřená osoba oprávněna vypovědět, a to i bez uvedení důvodu 

s okamžitou účinností. 

5)   Smlouvu lze ukončit také dohodou smluvních stran. 

 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

1)   Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

jednom. 

2)   Smlouvu lze změnit a doplnit pouze na základě písemných, očíslovaných dodatků. 
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3)   V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 109/2002 Sb. a 

Občanským zákoníkem v platném znění. 

 

V Brně dne  ………………….. 

Zařízení:      Nezaopatřená osoba: 

 

 

……………………………………………… ……………………………………….. 
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Dodatek č.1 k Vnitřnímu řádu DD 

 

č.j. ZŠ Víd. 562/15 

 

6.1.Kapesné 

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

dle § 31 zákona 109/2002 Sb. v platném znění. Kapesné se vyplácí v plné výši na základě 

Nařízení vlády č. 460/2013 § 2.  

 

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

kapesné, jehož výše činí za kalendářní měsíc: 

 

 

Věk dítěte Výše kapesného 

do 6 let 60,- Kč 

od 6 do 10 let 180,- Kč 

od 10 do 15 let 300,- Kč 

od 15 do 26 let 450,- Kč 

 

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

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

celková částka se zaokrouhlí na desetikoruny směrem nahoru. 

 

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

nebo ve výkonu trestu odnětí svobody nebo kdy je pobyt v zařízení přerušen podle § 23 odst. 

1 písm. a) zákona 109/2002 Sb. v platném znění. 

 

Kapesné nenáleží dítěti ode dne, kdy se útěku dopustilo, do dne, kdy bylo z útěku odhlášeno, 

včetně těchto dní. Útěkem se rozumí každé neoprávněné opuštění zařízení, tedy i v případě 

krátkodobého útěku (např. několikahodinového) by kapesné nemělo být vypláceno za den, ve 

kterém se dítě útěku dopustilo. 

V případě, že dítě je mimo ústav s vědomím zařízení (hospitalizace, DPL), vzniká mu za každý 

den nárok na kapesné v plné výši dle věku. 

Přechod do vyšší věkové kategorie vypočítává vychovatel ode dne dosažení patřičného věku. 
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V rámci pravidelného měsíčního hodnocení může být kapesné sníženo na minimální 

zákonnou výši. 

Důvodem ke snížení může být: 

- porušování vnitřního řádu 

- úmyslné nedodržování pravidel osobní hygieny, pořádku v osobních věcech 

- časté neslušné vyjadřování a další opomíjení zásad slušného chování 

- častá fyzická i slovní agresivita 

- lhaní a podvody 

- nedostatečné plnění nebo obcházení povinností v DD 

- nedodržování pokynů daných pedagogy 

- opakované záškoláctví 

 

- kouření v prostorách DD 

- krádeže, používání věcí jiných dětí bez jejich souhlasu 

- poškození dobrého jména DD 

- vědomé nešetrné zacházení s věcmi nebo ničení vybavení DD 
 

Kapesné může být dítěti sníženo za prokázané porušení či neplnění povinností stanovených  

Snížení 

kapesného  

Do 6 let –  

o 20,- Kč 

6 – 10 let 

60,- Kč 

10 – 15 let 

o 100,- Kč 

Starší 15 let 

o 150,- Kč 

 

Výše srážky se odvíjí od závažnosti porušení, maximální srážka bude využita ve zvlášť 

závažných případech.  

Kapesné bude dětem vypláceno vždy do 10. dne v měsíci. Čerpání kapesného k účelům dle 

vlastního uvážení je jedním ze základních práv dětí.  

Kmenový vychovatel vypracuje do 5. pracovního dne v měsíci, za který je kapesné 

vypláceno, návrh. Zde je hodnoceno chování dítěte za uplynulý měsíc dle stanovených 

kritérií. Dítě je s tímto hodnocením seznámeno a vyjadřuje se k němu. Potom je návrh 

předložen ke schválení ředitelce zařízení. 
 

 

 

 

 

 

 

V Brně 5.10.2015                                                                    Mgr. Anna Sedláčková 

                                                                                                          ředitelka 
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8.2. Volné vycházky 

 

Děti, které mají nařízenou ústavní výchovu nebo předběžné opatření, starší 7 let věku, mohou 

s vědomím vychovatele opustit zařízení za účelem volné vycházky v zásadě každý den, pokud 

tomu nebrání organizační důvody, např. společná akce. Jízdné během volné vycházky si hradí 

samy. 

 

Volnou vycházku nelze umožnit: 

- pokud to nedovoluje zdravotní stav dítěte, tedy má uložen ošetřujícím lékařem klid na 

lůžku 

- pokud je dítěti udělen zákaz viz. Opatření ve výchově 

 

Délka vycházek, resp. doba návratu z vycházky: 

 

7 let – ½-1h denně s ohledem na mentální věk 

8 let - 1-1½  h denně s ohledem na mentální věk 

9 let – 1-2h denně s ohledem na mentální věk 

10- 14 let do 18h 

14-15  ne-čt do 19 h, pá-so do 20h 

15- 18 let ne –čt do 20h, pá-so do 22h 

 

 

 

V Brně 15.10.2015                                                                      Mgr. Anna Sedláčková 

                                                                                                             ředitelka 


