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1. Charakteristika a struktura zařízení  
 
a) Název právnické os., vykonávající činnost zař.:Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253,   
                                                                                        příspěvková organizace  

     Adresa :                                                                   Lichnov 253, 793 15 Lichnov 
 
IČ:   00852732                                                                e-mail: dd.lichnov@iol.cz 
Tel.: 554 643 129 , Fax : 554 643 289                                Web.:  www.ddlichnov.cz 
Datová schránka :  8akgnpg                                                                   
 
b) Zastoupen statutárním orgánem :                       Alenou Lukeszovou, ředitelkou ,  
                                                                           úřední osobou oprávněnou jednat za organizaci podle  
                                                                             zákona č. 500/2004 Sb. v plat. znění (Správní řád). 

tel/fax.: 554 643 289 

mob. č.: 774 484 962 
 

c) Součásti zařízení :  Dětský domov :  kapacita 32 lůžek, IZO: 102 832 854  
                                   Školní jídelna   :  kapacita70 jídel,   IZO: 102 868 492 
 

Výše uvedené zařízení je školským zařízením pro výkon ústavní výchovy a jeho činnost se řídí 
Zákonem č. 109/2002, jakož i  Vyhláškou č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu 
ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, vše v platném znění a ve znění 
pozdějších předpisů.  
Zařízení poskytují péči jinak poskytovanou rodiči nebo jinými osobami, kterým bylo dítě svěřeno do 
výchovy rozhodnutím příslušného orgánu, (dále jen "osoby odpovědné za výchovu") dětem s 
nařízenou ústavní výchovou. 

V zařízení je zajištěno základní právo každého dítěte na výchovu a vzdělávání v návaznosti na 
ústavní principy a mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká 
republika vázána, vytvářeny podmínky podporující sebedůvěru dítěte, rozvíjející citovou stránku 
jeho osobnosti a umožňující aktivní účast dítěte ve společnosti. S dítětem musí je zacházeno v 
zájmu plného a harmonického rozvoje jeho osobnosti s ohledem na potřeby osoby jeho věku. 
Účelem zařízení je zajišťovat nezletilé osobě, a to zpravidla ve věku od 3 do 18 let, případně zletilé 

osobě do 19 let dále jen „dítě“), na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o 

předběžném opatření, náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a 
vzdělávání.  
 
  
Školní jídelna se řídí Vyhláškou č. 107/2008 Sb. o školním stravování v platném znění a ve znění 
pozdějších předpisů.  

Školní jídelna poskytuje dětem a zaměstnancům zařízení stravování po celý kalendářní rok.  
 
d) Personální zabezpečení  
Pedagogickými pracovníky, pracujícími s dětmi jsou :  ředitelka, vedoucí vychovatelka, vychovatelé 
a asistent pedagoga. 
Nepedagogickým zaměstnanci pracujícími u dětí a s dětmi jsou bezpečnostní pracovníci 
(hospodyňky-noční), ostatní zaměstnanci, zajišťující chod zařízení  jsou : sociální pracovnice, 

rozpočtářka-účetní,vedoucí školní jídelny-personalista a mzdová ´četní,  kuchařky, uklízečka a 

údržbář. 
 
Zástupkyní ředitelky pro úsek pedagogický je vedoucí vychovatelka. V době nepřítomnosti 
ředitelky a vedoucí vychovatelky, zodpovídají za úroveň vykonávané pedagogické práce , vedoucí 
směn. Vedoucí směn řídí a kontrolují na směně v daný den, práci ostatních vychovatelů, popř. 
bezp.pracovníků. Jsou oprávněni /oprávněny, dávat  jim závazné pokyny a ostatní jsou 

povinni/povinny, se jimi řídit. 
 
Zástupkyní ředitelky pro úsek ekonomický, správní a sociální, je sociální pracovnice, která je 
nadřízena rozpočtářce-účetní,  uklízečce a domovníkovi. V nepřítomnosti ředitelky i vedoucí školní 
jídelny.  
Školní jídelnu řídí a kontroluje vedoucí školní jídelny. Má pravomoc dávat kuchařkám závazné 

pokyny a tyto jsou povinny je plnit. 
 
Systém kontrol  - platný samostatný dokument v zařízení  „Kontrolní systém zařízení“. 
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e) Organizační zajištění spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu  
S osobami odpovědnými za výchovu zajišťuje spolupráci zpravidla ředitelka , sociální pracovnice, 
vedoucí vychovatelka ,vychovatelé a asistent pedagoga.  
 
 
Jednání osob odpovědných za výchovu s : 
ředitelkou zařízení,                  je možné v pracovní dny od 06.00 do 14.00 hod.      

sociální pracovnici ,                 je možné v pracovní dny od 08.00 do 15,00 hod. 
vedoucí vychovatelkou,           je možné v pracovní dny od 07.00 do 14.00 hod. 
 
Schůzka mimo uvedený čas je možná, avšak po předchozí tel. domluvě. 
Pokud není osoba odpovědná za výchovu předem ohlášená, není povinností výše uvedených 
pracovníků, být v době její návštěvy na pracovišti.  

 
f) Majetek zařízení a jeho správa  
Majetek svěřený do správy zařízení k vykonávání činnosti Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 

253, příspěvková organizace, je uveden v dokumentu  „Zřizovací listina“(dokument založen v 
„Základních dokumentech“ DD a ŠJ, a ty jsou uloženy u ředitelky).  
 
Ostatní majetek, který je organizaci svěřen k hospodaření, je uveden ve Výroční zprávě o 

hospodaření , za daný kalendářní rok a vychází z roční inventury k 31.12. každého kalendářního 
roku.   
Provoz motorových vozidel je řešen samostatným dokumentem  „Směrnice pro provoz motorových 
vozidel“. 
 
 

2. Postup při přijímání, přemísťování a propouštění dětí  
a) Do zařízení Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace , se přijímají 

děti na základě rozhodnutí soudu. Soud v rozhodnutí, kterým nařizuje ústavní výchovu, 

označí zařízení, do kterého má být dítě umístěno. Přitom přihlédne k zájmům dítěte a k 

vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Soud dbá na umístění dítěte co nejblíže 

bydlišti rodičů nebo jiných osob dítěti blízkých. To platí i tehdy, rozhoduje-li soud o 

přemístění dítěte do jiného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. 

( Díl 4 – Ústavní výchova, §971, odst.4 OZ s platností od 01.01.2014) 
 
Přijímání dětí  
Přijetí dítěte do zařízení je přítomna zpravidla ředitelka, sociální pracovnice, vedoucí vychovatelka a 
vychovatel,(nejlépe budoucí kmenový vychovatel) té rodinné skupiny, do které bude dítě umístěno.  
 

Sociální pracovnice převezme veškerou dokumentaci o dítěti, zvl. pak:  
- diagnostickou zprávu  
- Program rozvoje osobnosti, pokud byl vypracován (jen v případě přijetí z DDÚ, DÚM či jiného DD,  
   a to i kojeneckého ústavu)  
- osobní list  
- lékařskou dokumentaci  
- průkaz ZP  

- rodný list  
- rozsudek nebo předběžné opatření příslušného soudu  
- občanský průkaz, vlastní-li ho dítě  
- poslední vysvědčení, katalogový list žáka  
- cestovní pas, vlastní li ho dítě  
- očkovací průkaz  

Vychovatel zajistí ubytování dítěte na rodinné skupině, seznámení s VŘ DD, včetně jeho příloh a 
ostatními platnými dokumenty, mající rozhodný vliv pro život dítěte v zařízení, vstupní lékařskou 
prohlídku, vybavení dítěte osobním ošacením, školním  a hygienickým vybavením apod.  
 
Sociální pracovnice v den přijetí dítěte, toto písemně oznámí DDÚ v Bohumíně-Šunychlu.  
Bezodkladně toto oznamuje  i osobám odpovědným za výchovu, kterým navíc sdělí  základní 
informace o zařízení, kontaktech na zařízení a rodinnou skupinu. Dohodne s nimi konkrétní brzký 

termín osobní návštěvy v DD (pokud nejsou přítomny přijetí dítěte), a to jak svého umístěného 
dítěte (z důvodu nepřetržení rod. vazeb,) tak k dohodnutí pravidel návštěv( viz příloha č.3 VŘ 



DD), seznámení se s VŘ DD a ŠJ (viz příloha č.12 b)VŘ DD) , sdělení požadavků k podkladům 

pro vyživovací povinnost  apod.  
 
Vstupní pohovor s dítětem provádí ředitelka nebo vedoucí vychovatelka,kmen.vychovatel/ka, 
který/á dítě, s ohledem na jeho věk, seznámí , kromě dalších, s jeho právy a povinnostmi, předá 
dítěti vizitku s kontakty na vedení DD a jeho RS (viz příloha č.12 a) VŘ DD), kmenový pedagog 
zavede dokument pro sledování průběhu adaptace přijatého dítěte (viz příloha č.15 VŘ DD). 
 

Přijetí zletilé nezaopatřené osoby (dále jen ZNO) (§2, odst. 6) 
Zařízení může na základě žádosti, poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po 
ukončení ústavní výchovy ,připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let, podle 
smlouvy uzavřené mezi nezaopatřenou osobou a zařízením ,nejpozději do 1 roku od ukončení 
ústavní výchovy (viz příloha č. 5 VŘ DD). 
 

Přemísťování dětí  
Přemístit dítě do jiného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,je možné 
výhradně na základě rozhodnutí soudu, a to na základě opodstatněné žádosti podané samotným 

zařízením ,žádosti osob odpovědných za výchovu dítěte,  dítětem nebo orgánu sociálně právní 
ochrany. Před přemístěním je dítě o tomto dostatečně předem informováno(viz příloha č.11 VŘ 
DD) a v den přemístění je s dítětem vždy  přítomen jeho kmenový pedagog. Při přemístění se 
předává dokumentace uvedená výše v  bodě přijímání dětí. 

 
Propouštění dětí  
Propustit dítě ze zařízení je možné jen v těchto případech:  
- byla-li zrušena pravomocným rozsudkem ústavní výchova  
- dosáhne li zletilosti, pokud v zařízení dobrovolně nesetrvá do ukončení přípravy na budoucí  
   povolání  
 

- dosáhne li dítě věku 19 let byla li mu prodloužena ÚV, pokud v zařízení nesetrvá dobrovolně do  
  ukončení přípravy na budoucí povolání 
- jestliže rozhodnutí soudu o osvojení nebo svěření dítěte do pěstounské péče nabylo právní moci, 
- po uplynutí doby trvání předběžného opatření nebo po jeho zrušení soudem  
O propuštění ze zařízení je dítě předem informováno (viz příloha č. 11 VŘ DD). Propuštění dítěte 

ze zařízení, oznámí sociální pracovnice zařízení písemně DDÚ v Bohumíně-Šunychlu, orgánu 

sociálně právní ochrany a osobám odpovědným za výchovu . 
Sociální pracovnice ve spolupráci s vychovatelem zabezpečí vyrovnání pohledávek mezi dítětem a 
zařízením. Zařízení vybaví dítě osobními věcmi, obutím a ošacením, které dítě užívalo před 
vlastním propuštěním ze zařízení.  
Spisová dokumentace dítěte bude uložena ve spisovně.  
 
Setrvání plnoletých nezaopatřených osob v DD ,po dovršení zletilosti : 

Plnoletá nezaopatřená osoba může setrvat v péči zařízení i po dovršení zletilosti:  
a) pokud soud prodloužil ústavní výchovu max. do 19 let,  
b) pokud písemně požádá zařízení o setrvání v jeho péči do skončení přípravy na své budoucí 
povolání a uzavře se zařízením o tomto písemnou dohodu ( viz příloha č.5 VŘ DD). O možnosti 
uzavřít tuto dohodu  informuje dítě sociální pracovnice, kmenový vychovatel a vedení DD,  cca 6 
měsíců před dovršením 18 let dítěte. 
 

b)Spolupráce orgány a institucemi  
Jde o :  
a) orgány sociálně právní ochrany dětí příslušných magistrátu či pověřených obcí – při přijímání 
dětí, pravidelné zprávy o dětech, souhlasy s pobytem dětí u rodičů a jiných osob, zprostředkování 
spolupráce vedení zařízení  s rodinou, případně jiné organizace pověřené sociálně právní ochranou 
dětí umístěných v zařízení,  

b) soudy – pravidelné zprávy o dětech,  
c) DDÚ Bohumín-Šunychl  
d) školy  
e) státní zastupitelství – pravidelné kontroly ze Zák. 109/2002 Sb. v platném znění a ve znění 
pozdějších předpisů  
f) neziskové organizace, které mají v náplni své činnosti, pomoc dětem z dětských domovů 
Se soudy, orgány sociálně právní ochrany dětí a DDÚ jedná ředitelka, sociální pracovnice, případně 

vedoucí vychovatelka.  



Ve věci programu rozvoje osobnosti a jeho plnění mohou s DDÚ jedná vedoucí vychovatelka, 

mohou i vychovatelé, a to s jejím vědomím . Se školami a předškolními zařízeními  jedná ředitelka 
a pedagogové . 
 
c) Zajištění pomoci dítěti a ZNO, po propuštění ze zařízení  
  
Je li propouštěna ze zařízení ZNO,  poskytuje se jí v době propouštění věcná pomoc, jednorázový 
peněžitý příspěvek,nebo jejich kombinace, a to dle kritérií stanovených vnitřním řádem – (viz 

příloha č.1 VŘ DD , bod C), ( § 33 Zákona 109/2002 Sb.v platném znění a ve znění pozdějších 
předpisů, jakož i podle Nařízení vlády č. 460/2013 Sb, účinném od 01.01.2014). 
Mimo tuto pomoc se zařízení, ve spolupráci se ZNO na základě jeho projeveného zájmu (viz 
dokument „Učím se plánovat svou budoucnost“), snaží zajistit mu ubytování, popřípadě 
pracovní příležitost, event. kontakty na osoby, které by mohly pomoci v jiných regionech.  
Zařízení rovněž nabízí právní a sociální poradenskou službu a pomoc i po opuštění zařízení.  

ZNO , která odchází ze zařízení, náleží veškeré ošacení a obuv, které v  posledních dnech pobytu  
v zařízení, užívala.  
  

Při přemístění dítěte do jiného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (viz 
příloha č. 11 VŘ DD) náleží dítěti veškeré ošacení a obuv, které mělo dítě v užívání před 
přemístěním. Náleží mu rovněž osobní věci a osobní dárky.  
 

 

3.Organizace výchovně vzdělávacích činností  
a) Organizace výchovných činností  
v zařízení je organizována a konána výchovná činnost s dětmi pedagogickými pracovníky. Pomocné 

práce a rutinní obslužné práce u dětí, vykonávají bezpečnostní pracovníci (hospodyně).  
Poradním orgánem ředitele je pedagogická rada. Svolává ji ředitel . Členy pedagogické rady jsou 
ředitel, vedoucí vychovatelka a vychovatelé. K jednání rady mohou být zváni bezpečnostní 
pracovníci a sociální pracovnice.  
Základním dokumentem výchovné práce je Školský vzdělávací program (samostatný dokument DD 
a ŠJ Lichnov) a Roční plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok (samostatný dokument DD a 
ŠJ Lichnov), který sestavuje ředitelka a vedoucí vychovatelka .  

Kmenoví vychovatelé zpracují Program rozvoje osobnosti jednotlivých dětí  (samostatný 
individuální dokument jednotl. dětí v DD a ŠJ Lichnov).Program rozvoje osobnosti dítěte na konci 
školního roku písemně vyhodnotí.  
Na jednotlivé týdny zpracovávají vychovatelé a as.pedagoga týdenní programy výchovně 
vzdělávací činnosti (samostatný dokument DD a ŠJ Lichnov). Na týdenním plánování se podílejí i 
děti. Vychovatelé i děti přitom uplatňují své koníčky, záliby a osobité rysy osobnosti. Volno časové 
aktivity se řídí také přáním dětí a ZNO či jejich většiny. Zájmové aktivity jsou nabízeny, aby jich 

využily.  
Vychovatelé a as.pedagoga  jsou nejméně 1x měsíčně v kontaktu se vzdělávací institucí, kterou 
děti navštěvují.O návštěvách škol a konzultacích vedou evidenci v EVIXU i  interním dokumentu 
Denní záznamy pedagogů na rodinné skupině.  
Za účelem plánování a bezproblémového chodu zařízení,  jsou svolávány pravidelné  porady 
pedagogů, na kterých jsou sdělovány aktuální informace, řeší se důležité nové  či  plánované  

výchovné a vzdělávací úkoly,  práce na nejbližší dny či týdny , materiální požadavky, ostatní 
organizační záležitosti apod. (Zápis z porady je samostatným dokumentem DD a ŠJ Lichnov-
originál je založen u ved. vychovatelky, kopie na každé RS).  

Průběh denní i noční služby  zaznamenají pedagogové  do EVIXu i dokumentu na RS Denní 
záznamy pedagogů. Uvedou všechny důležité informace vč. náplně výchovné činnosti, vycházek a 
vzkazů ohledně dětí kolegům atd.  
V době volna a prázdnin je v zařízení specifický provoz. Při poklesu počtu dětí, se zůstávající děti a 

ZNO jednotlivých rodinných skupin spojí  (max. 8 dětí na RS, ZNO mohou být v RS „nad“ tento 
počet a jsou vždy přiřazeny na zodpovědnost některému/rým pedagogovi/ům  RS) a plně tak 
funguje činnost rodinné skupiny  i za přechodně sníženého počtu RS v zařízení. Vychovatelé slouží 
v celodenních směnách podobně jako v sobotu, neděli o svátcích i prázdninách. 
Prázdninová činnost dětí a ZNO  je zaměřena zejména na rekreační a zájmovou činnost. Sportují, 
využívají možnost aktivního odpočinku v Keramické či Hobby dílně, mohou s pedagogem vyjet na 
cyklo turistiku, pro kterou máme plně vybavená kola apod.  Čas letních prázdnin pak tráví pobyty 

na letních táborech, pořádaných jinými subjekty.  
U ZNO se však předpokládá , že si již předem čas hlavních prázdnin bude plánovat s ohledem na 
brigádnickou činnost, jazykové aktivity, výměnné pobyty či jiné získávání pracovních a výchovně-
vzdělávacích  zkušeností. 



b) Organizace školního vzdělávání dětí  

Děti předškolního věku, navštěvují zpravidla MŠ v Lichnově. Děti 1. a 2. stupně základních škol, 
plní povinnou školní docházku zpravidla  v Základní škole Lichnov, ev. H.Benešov nebo Krnov. 
Základní školu s osnovami Základní školy praktické, mohou děti navštěvovat v Bruntále, 
Rýmařovská ul., či v MŠ,ZŠ a SŠ církevní Krnov, Hlubčická ul. 
Základní školu s osnovami Základní školy speciální , je možné navštěvovat v Krnově a v Bruntále.  
Jelikož do zařízení mohou být umísťovány děti s různými druhy  postižení, dle závěrů PPP či SPC, je 
jim věnována odborná pomoc ve školách a školských zařízeních, jakož i  externím odborníky 

ve státních i soukromých poradnách a ordinacích.   
Je li opodstatněný důvod, prochází děti před nástupem  do školy, vyšetřením v pedagogicko 
psychologické poradně, k posouzení tzv.školní zralosti. O odklad školní docházky, žádá zařízení na 
základě doporučení odborných poraden posuzujících školní zralost dítěte a jeho pediatra, a to se  
souhlasem zákonného zástupce. Při  nespolupráci zákonných zástupců dítěte,  jsou mu všechny 
objektivně  zjištěné informace, zaslány písemně do vlastních rukou a je informován o dalším 

postupu. Svůj souhlas či nesouhlas s postupem, má možnost tak vyjádřit s dostatečným 
předstihem. 
Dětem a o tom informuje zařízení i jejich zákonné zástupce, doporučuje zařízení dokončení 9. 

ročníku ZŠ v případě, že dítě opakovalo některý z předcházejících ročníků, a to z důvodu získání 
úplného základního vzdělání. Toto dokončení podporujeme a ve školách intervenujeme.  
Vzdělávání dětí po skončení povinné školní docházky řeší zařízení  s každým dítětem individuálně. 
Děti 2. stupně ZŠ jsou zapojeny např. do projektu o.s. EUFORALL, kde mají možnost „osahat“ si 

některé profese a lépe se tak rozhodnout, o svém budoucím povolání. Je také možné využít 
nabídky PPP v Bruntále, a to z důvodu vyšetření profesní orientace. Děti s pedagogy využívají i 
účast na burze škol jako je Artifex apod. a aktivně se účastní „Dnů otevřených dveří“ na 
jednotlivých SŠ. Samozřejmostí jsou i  konzultace s výchovnými poradci zákl.škol,prac. DD. SŠ si 
vybírají děti svobodně. Přihlášku ke studiu podepisuje zákonný zástupce dítěte, nespolupracuje li ,a 
z tohoto důvodu by došlo k časovému prodlení, vyjadřuje zájem dítěte s výběrem školy, podpisem 
ředitelka DD a ŠJ, zastupující školské zařízení, jemuž bylo dítě svěřeno do péče (v souladu s § 23 

bod l)  zákona 109/2002 Sb. v platném znění a ve znění pozdějších předpisů). Zákonným 
zástupcům je tato informace pak zprostředkována buďto písemně, nebo prostřednictvím sdělené 
informace sociální pracovnicí dítěte. 
Informace o dítěti (cizí jazyk, typ školy, poruchy učení, smyslové postižení apod.)je důležité zjistit 
ještě před příchodem dítěte do zařízení, a to od  sociální pracovnice v příslušném diagnostickém 

ústavu, event. od sociální pracovnice z terénu, aby bylo možné dítě vřadit do školy či šk.zařízení co 

nejoptimálněji.  
První den doprovází dítě do školy vždy pedagog, který dítě představí vedení školy a předá jej 
třídnímu učiteli/učitelce.  
Se školami jedná ve věcech zásadní důležitosti ředitel, vedoucí vychovatelka, event. sociální 
pracovnice, v běžných záležitostech (informace o chování a prospěchu dětí, spolupráce s učiteli 
apod.) vychovatelé a asistent pedagoga. V ekonomických záležitostech jedná se školami a 
šk.zařízeními, rozpočtářka-účetní, ev. sociální pracovnice.  

Nepřítomnost dětí a ZNO  ve školách omlouvá ředitelka,vedoucí vychovatelka, pedagogové jednotl. 
RS či sociální pracovnice, a to písemně v ŽK (el. ŽK) nebo SP, případně na omluvném listě či 
elektronicky. Je možné sdělit třídnímu uč. informaci nejdříve tel.,  a po návratu dítěte či ZNO do 
školy  i písemně. 
 
 
c) Organizace zájmových činností   

 
1.pravidelná mimo zařízení  
děti zapsané v kroužcích volno časových aktivit - zájmovou činnost dětí zajišťuje ZUŠ Krnov, SVČ 
Méďa Krnov, sportovní klub TJ Sokol Lichnov, sport.kluby H.Benešov…  
 
2.pravidelná i nepravidelná v zařízení      

zájmovou činnost dětí, zajišťují jednotlivý pedagogové – v keramickém kroužku,  
                       Hobby dílně – výtvarné běžné i netradiční techniky, pracovní činnosti – práce  
                       s pedigem, fimo technika, výroba svíček, Tiffani technika apod. Děti mají možnost  
                       navštěvovat i hudební kroužek hudeb. skupiny „For Fun“ – kde děti hrají na africké  
                       bubny a jiné exotické nástroje, nebo  hudební skupinu hry na strunné nástroje –  
                       kytary, benjo, housle apod.  Pro děti je dále organizováno  plavání, volejbal,  
                       nohejbal a fotbal nebo stolní hokej ,tenis, apod. Zařízení dětem zapůjčuje brusle  

                       kolečkové i na led, kola, lyže, míče atd. 
                       Od jara do podzimu je také velmi využíván dětský vozový park, který zahrnuje  
                       čtyřkolky, buggy a minibika, cyklokoloběžky... 



                       Děti mají možnost zlepšit svou fyzickou zdatnost i cvičením v naší malé posilovně. 

Obývák každé rodinné skupiny je vybaven kvalitní výpočetní technikou. Zde mají děti za dohledu 
pedagoga,  přístup i k internetu, a to hlavně z důvodu vyhledávání a sběru informací, potřebných 
pro školní přípravu a vypracování  domácích úkolů.  
Své znalosti, postřeh, kreativitu či výtvarné schopnosti, si děti mohou testovat na mnoha 
zábavných, ale i vzdělávacích programech, určených pro interaktivní tabule, umístěné ve 
společných prostorách, vyhrazených relaxaci v našem zařízení, hlavně při nepřízni počasí. 
Každá rodinná skupina má svou domácí knihovničku, kde každá věková kategorie dětí najde určitě 

zajímavé knižní tituly ke čtení.  
 
d) Prevence rizikového chování dětí  
Koordinátorem pro prevenci rizikového chování dětí, je v zařízení pověřena vedoucí vychovatelka. 
Ta zpracovává minimální preventivní program (PPRCHO dětí a ZNO) , který je samostatným 
dokumentem zařízení a je  částečně rovněž obsažen v Ročním plánu výchovných a vzdělávacích 

činností, jako Plán prevence rizikového chování dětí. Program schvaluje ředitel, zpracováván je 
společně s pedagogy RS.  
Výše uvedený pedagogický pracovník rovněž zpracovává Manuál jednotných postupů a opatření ,při 

zjištění výskytu  rizikového chování dětí.  
Při všech preventivních činnostech spolupracuje zařízení i s ostatními subjekty, které se nějakým 
způsobem zajímají o výchovu dětí, sociálně právní ochranu dětí apod.  
 

 

4. Organizace péče o děti v zařízení  
a) Zařazení dítěte/dětí do rodinné skupiny/rodinných skupin 
Sourozenci se zařazují do jedné rodinné skupiny. Výjimkou je ZNO, která již může být ubytována 

na jiné RS (ev. startovacím bytě v Lichnově či bytech zvl.určení v Krnově) , a to s ohledem 
vzdělávání na SŠ a na organizaci činností, vedoucích k získání jiných, avšak potřebných kompetencí 
pro budoucí samostatný život ZNO, mimo zařízení .  
O zařazení do rodinné skupiny rozhoduje ředitelka a  vedoucí vychovatelka, po konzultaci se 
sociální pracovnicí a pedagogy příslušné RS.  
b) Kritéria a podmínky umísťování dětí do bytové jednotky  
Probíhá podle následujících hledisek:  

 volné místo v kapacitě skupiny  
 přítomnost sourozenců ve skupině  
 přítomnost věkově či zájmově blízkých dětí ve skupině  
 vhodnost osobností pedagogů rodinné skupiny, k osobnosti dítěte  

 
 

c) Ubytování dětí  

Ubytování dětí ve  čtyřech samostatných bytových jednotkách v areálu zařízení, je zpravidla ve 2-3 
lůžkových pokojích. Jedna RS má i 1 jednolůžkový pokoj.  
Každá bytová jednotka je kromě pokojů dětí, vybavena společenskou místnost´- obývákem, 
kuchyňkou s jídelnou, sociálním  zařízením pro dívky a chlapce , místností pro péči o použité 
prádlo, jakož i skladem prádla čistého, skladem sezónních potřeb, úklidovou místností a šatnou 
s místností k péči o obuv.  

V každé bytové jednotce má své zázemí i pedagogický personál, kterému náleží vždy vlastní 
sociální zařízení se sprchovým koutem.   
Kuchyňka rodinné skupiny je vybavená kuchyňskou linkou s běžným základním nádobím a 

drobnými elektrickými spotřebiči pro zajištění přípravy běžné stravy v domácnosti. K dispozici děti 
mají rovněž sporák s troubou, mikrovlnnou troubu a ledničku s mrazákem a jsou povinny 
dodržovat provozní řád kuchyňky RS (viz příloha č. 7 VŘ DD).  
K vybavení společenské místnosti patří televizor a satelitní přijímač, ev. DVD přehrávač.   

Ke standardnímu vybavení dětského pokoje patří válenda, úložný prostor pro lůžkoviny, skříňky 
s dvířky nebo šuplíky, psací stůl, židle a skříň, ev. police, regály.  
 
Samostatné bydlení v Krnově 
Zařízení má dispoziční právo ke dvěma bytovým jednotkám zvláštního určení ve městě Krnově, obě 
o velikosti 1+1 a jeden startovací byt v Lichnově,  a jeden v Krnově, rovněž o velikosti 1+1, pro 
ZNO našeho zařízení. 

Tyto slouží k samostatnému bydlení : 
 zletilého jedince, který naše zařízení opustil a začíná samostatně žít (posouzení schopnosti 

samostatnosti odcházejícího dítěte ze zařízení, je plně v kompetenci pedagoga a vedení 
DD)    



 zletilého nezaopatřeného jedince - studenta středního školství, pobývajícího v zařízení na 

základě „Dohody o setrvání v péči zařízení“,  připravující se na své budoucí povolání, 
v rámci získání potřebných kompetencí pro svůj budoucí samostatný život po odchodu 
z DD, v reálných podmínkách. 

Bytové jednotky jsou vybavené kuchyňskými linkami a sporáky (náleží k stálému vybavení bytu) a 
dále jsou zařízeny nábytkem, lůžkem, lednicí, televizí , lustry apod., jež jsou  majetkem zařízení. 
           Zletilá nezaopatřená osoba  jinak podléhá režimu zařízení, zvláště pak pokynům pedagogů.  
Náhradní klíče od bytových jednotek jsou uloženy v kanceláři DD.  

Kmenový vychovatel 1. rodinné skupiny má o zletilé nezaopatřené osobě v samostatném bydlení 
přehled. Bez vědomí pedagoga neopouští zařízení, stejně tak mu oznamuje svůj návrat. Návštěvy 
ostatních dětí, kamarádů a přátel v samostatném bydlení jsou povoleny, a to za podmínek dodržení 
domovního řádu bytového domu  a VŘ DD a ŠJ Lichnov, včetně jeho příloh. 
 
d) Materiální zabezpečení  

Dětem a ZNO je poskytováno:  
a) stravování, ubytování a ošacení,  
b) učební potřeby a pomůcky  

c) úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělávání,  
d) úhrada nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou hrazeny ze 
zdravotního pojištění, pokud nebyla péče vyžádána osobami odpovědnými za výchovu,  
e)kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu ZNO ze zařízení,  

f) úhrada nákladů na dopravu do sídla školy a zpět.  
 
 
Dále mohou být dětem, 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, event. osobám blízkým.  
 
V době, kdy je pobyt v zařízení přerušen podle § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 109/2002 
Sb. V pl.znění a ve znění pozd.předpisů, poskytují dítěti plné přímé zaopatření osoby, u 
nichž dítě pobývá. 

Na každé rodinné skupině je sklad čistého prádla, kde je ve skříních , uloženo jejich náhradní 

prádlo a ošacení . Ošacení do školy i navenek mají děti uloženo u sebe na pokojích.  Každé dítě má 
výhradně své prádlo, které užívá.  
Za praní, žehlení, stav prádla, oblékání dětí a skladovou evidenci je zodpovědný kmenový pedagog 
společně za pomoci bezp. Pracovníka-hospodyňky dané RS. 
V rámci Programu rozvoje osobnosti dítěte stanoví kmenový pedagog ve spolupráci s bezp.prac., 
stupeň samostatnosti dítěte pečovat o své prádlo samostatně. Od toho se odvíjí i uložení prádla na 
pokoji, praní svého prádla dítětem apod. Cílem výchovného snažení je, aby dítě, které odchází ze 

zařízení,  dovedlo pečovat o své ošacení a obuv po všech stránkách.  
Pedagogové se svými bezp.prac., sledují úroveň oblékání dětí, mohou vydávat ze skladu náhradní 
oblečení a navrhovat dokoupení, výměnu či opravu ošacení.  
Prádlo se nakupuje výhradně na konkrétní dítě. Výjimku tvoří dary (viz příloha č. 13 VŘ DD). 
Dítě má právo se vyjadřovat k nákupu druhu prádla, jeho vzhledu, barvě, střihu apod. Je 
limitováno zpravidla finanční částkou. Podle míry samostatnosti a schopnosti nákupu si děti mohou 
kupovat, po předešlé vzájemné  dohodě s pedagogy, ošacení samy (v rámci sociálního učení).  

S obuví je situace obdobná. Kupuje se přímo pro dítě. Výjimku mohou tvořit gumáky, lyžařské boty 
či dary. Jako motivačního faktoru lze dětem, které si příkladně pečují o své prádlo a ošacení, pořídit 
i dražší a atraktivnější zboží.  
Děti jsou vedeny k hospodárnému nakládání s veškerým spotřebním materiálem i materiálem 
dlouhodobé potřeby. Rodinné skupiny jsou vedeny k vedení společného přehledu spotřeby 
finančních prostředků. Děti pak mají dány orientační limity na ošacení a obuv na kalendářní rok.  

 
e) Finanční prostředky dětí  
Finanční prostředky dětí se mohou ukládat na vkladní knížku či případně na jinou formu spoření, 
je-li sjednána. V případě, že nelze sjednat spoření, účet apod., jsou finanční prostředky dětí 
uloženy na zvláštním účtu zařízení až do doby, kdy je možno dítěti sjednat samostatné spoření.O 
takových prostředcích vede rozpočtářka-účetní a sociální pracovnice, přesnou evidenci. Finanční 
prostředky může mít dítě na vlastní žádost, uloženy i v trezoru ředitelky.  

Finanční prostředky z příležitostné pracovní činnosti (např. brigád), nebo úrazové odškodnění 
apod., které nejsou pravidelným příjmem, a které nepodléhají povinnosti přispívat na pobyt 
v zařízení, náleží v plné výši dítěti.  



Nad rámec nároku finančních prostředků dle zákona 109/2002 S. v platném znění a ve znění 

pozdějších předpisů, děti mohou získat další fin. Prostředky v souladu s Vnitřní směrnicí o 
Účetnictví PO, aktualizované vždy k danému roku. 
 
f) Systém stravování   (viz samostatný dokument -  VŘ ŠJ ) 

Zařízení má vlastní kuchyň s jídelnou. Kapacita kuchyně je 70 jídel. Kuchyňky na  jednotlivých 
rodinných skupinách  slouží dětem k vaření v rámci Programu rozvoje osobnosti dítěte, přípravě 
občerstvení či ohřívání jídel.   

Strava je poskytovaná 5-6xdenně :  snídaně, přesnídávka do školy, oběd, svačina, večeře a u dětí  
                                                     nad 15 let ,druhá večeře.  
Doba vydávání stravy je řešena v denním režimu .   
Do kuchyně mohou kromě služby konajících kuchařek, také vedoucí školní jídelny, ředitelka či 
vedoucí vychovatelka. Z dětí a ZNO pouze jsou li tímto, pověřeni zaměstnancem DD (všechny děti 
a ZNO v zařízení jsou držiteli Zdravotního  průkazu opravňujícího pracovat a manipulovat 

s potravinami).   
Cizí osoby mají přístup do kuchyně přísně zakázán !  
Strava je podávána výhradně v jídelně nebo na jednotlivých rodinných skupinách, pod dohledem a 

za koordinace  činností pedagogem, ev. za příznivých klimatických  podmínek také venku 
(zpravidla při akcích pořádaných zařízením, v době prázdnin, svátků , volna apod.) 
Je přísně zakázáno z hygienických důvodů,  přechovávat či uschovávat stravu na pokojích dětí.  
V souladu s Plánem  sociálního učení a Programem rozvoje osobnosti, pomáhají děti  při přípravě 

stravy či za dohledu a koordinace činností pedagogem, připravují stravu pro skupinu samostatně.  
 
g) Postup v případě dočasného omezení nebo přerušení poskytování péče v zařízení  
K dočasnému přerušení poskytování péče v může dojít jen ve zcela výjimečných situacích, a to v 
případě uvalení vazby na dítě nebo výkon trestu odnětí svobody. V tomto případě zařízení 
neposkytuje dítěti plné přímé zaopatření.  
K omezení poskytované péče v zařízení, může dojít v případě hospitalizace dítěte. Z poskytovaného 

přímého zaopatření (Zák. 109/2002 Sb.,v platném znění a ve znění dalších předpisů,§ 2, odst. 7) 
pozbývá dočasné účinnosti stravování, ubytování, částečně ošacení a úhrada nákladů na dopravu 
do sídla školy a z §2 odst. 9 stejné právní normy, pak pozbývají účinnosti body všechny.  
 
h) Postup v případě útěku –nenávratu dítěte ze / do zařízení  

Útěk 

Pedagog zjisti dotazy mezi dětmi dané RS, co  ví o vzniklé situaci a zajisti popis oblečení a obutí     
dítěte/dětí či jiné důležité informace. 

Ihned po zjištění faktu, že se opravdu jedná o útěk dítěte ( dětí ), sdělí pedagog RS tuto 
skutečnost vedoucí směny a po krátkém zjištění skutečnosti, že se nenachází dítě v areálu ani 
blízkém okolí, nahlásí útěk dítěte ředitelce DD nebo ved. vychovatelce a následovně Policii ČR. 

 
Ještě jednou se pedagog přesvědčí, že se dítě /děti,  nenachází v budově ani areálu DD, či se 

mezitím případně nevrátilo zpět, pokud by tomu tak bylo, pátrání odvolá! 
 
 
Nenávrat 

V případě nenávratu z domova mládeže, popř. pobytu u osob odpovědných za výchovu,  školy, dle 
rozvrhu hodin a běžného příjezdu, vyčkej příjezdu ještě jednoho ev dvou z dalších spojů  hromadné 
dopravy ( tolerance možnosti návratu max. do 18.00 (podzim, zima),do 20.00 hod.(jaro,léto).  

Po zjištěném nenávratu zkontaktuj domov mládeže či osobu, u které dítě/děti pobývalo/ly, jako i 
dítě samotné (je li majitel mobilního telefonu). Nepodaří li se získat informaci o možném zpoždění 
dopravního prostředku  či existenci objektivních důvodů nemožnosti příjezdu v určený čas či den 
(onemocnění dítěte-nutno toto prokázat při ohlášeném návratu dítěte, a to  lékařským potvrzením 
o ošetření navržené léčbě s datem kontroly), nebo při neuspokojivém zdůvodnění, postupují 
odpovědné osoby jako při útěku.  

 
Samostatný návrat dítěte (bez předání dítěte Policií ČR): 

 ihned podá pedagog zprávu na OO Policie ČR Krnov, (kde byl nahlášen útěk) a zruší 
pátrání.  

 Dítě fyzicky zkontroluje, je li potřeba (zranění, pokousání či jiné poškození zdraví) provede 
laickou první pomoc a zajistí odborné ošetření dítěte.   



 Dovoluje li to zdravotní i psychický stav dítěte, sepíší společný záznam o sběhu událostí 

posledních hodin/dnů na útěku, při nenávratu. Záznam dítě i pedagog podepíší s uvedením 
data a hodiny záznamu. Dokument pak bude založen do dokumentace dítěte/dětí.  

 
Útěk dítěte je evidován v elektronické podobě u ředitelky DD, v tištěné formě je záznam založen 
v dokumentaci dítěte. 
 
Za dobu na útěku, nenáleží dítěti kapesné.  

O veškerých provedených krocích a projevech dítěte je vyhotoven podrobný písemný záznam 
v tiskopise SLEDOVÁNÍ DÍTĚTE PO NÁVRATU Z ÚTĚKU, HOSPITALIZACE, DG. POBYTU, 
ADAPTACE NOVĚ PŘIJATÉHO DÍTĚTE…,  a dále v  Denních záznamech pedagogů a 
uvedenou  skutečnost poznačí i v Domovní knize a EVIXU. Veškerá zjištění, postupy a 
opatření ,se objeví i v celkovém hodnocení dítěte v IPROD a v  osobním listě. 
 

 

5. Práva a povinnosti dětí   
( § 20, odst. 1 a 2 Zák. 109/2002 Sb. v platném znění a ve znění pozdějších předpisů) 

 
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,  
e) na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu s jeho  
    schopnostmi, nadáním a potřebami,  
f)  na svobodu náboženství,  

g) být seznámeno se svými právy a povinnostmi, radit se se svým obhájcem nebo opatrovníkem  
    ustanoveným pro řízení podle zvl. zákona (218/2003 Sb.) bez přítomnosti třetích osob, a za  
    tímto účelem přijímat a odesílat korespondenci bez kontroly jejího obsahu.  
h) účastnit se aktivit zařízení organizovaných v rámci výchovného programu s výjimkou zákazu či  
    omezení v rámci výchovných opatření,  
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,  
k) požádat o osobní rozhovor a uskutečnit osobní rozhovor s pověřeným zaměstnancem orgánu 
sociálně právní ochrany dětí, zaměstnancem ČŠI, ministerstva nebo orgánu kraje, a to bez 

přítomnosti dalších osob,  
l) být hodnoceno a odměňováno a ke svému hodnocení se vyjadřovat,  
m) na informace : 1)  o stavu svých úspor či pohledávek,2) z osobní dokumentace dítěte,včetně 
podpory před,při i po konzultaci (poskytnutí vhodného poradenství)  
n) na udržování kontaktu s osobami odpovědnými za výchovu a dalšími blízkými osobami (§ 22 
občanského zákoníku), a to korespondenční formou, telefonickou formou a osobními návštěvami,  
o) přijímat s vědomím vychovatele návštěvy osob uvedené v bodě n), pokud nedošlo k zákazu 

nebo omezení v rámci opatření ve výchově stanovených Zák. 109/2002 Sb.  
p) opustit samostatně se souhlasem vychovatele zařízení za účelem vycházky, pokud se jedná o 

dítě starší 7 let, pokud nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci opatření ve výchově stanovených 
Zák. 109/2002 Sb.  
 
Dítě má povinnost:  
 

a) dodržovat stanovený pořádek a kázeň, plnit pokyny a příkazy zaměstnanců zařízení, šetrně 
zacházet se svěřenými věcmi, nepoškozovat cizí majetek, dodržovat zásady slušného jednání s 
osobami, s nimiž přichází do styku, v prostorách zařízení a v osobních věcech udržovat pořádek a 
čistotu a i jinak zachovávat ustanovení vnitřního řádu zařízení.  
b) dodržovat předpisy a pokyny k ochraně bezpečnosti a zdraví, s nimiž bylo seznámeno,  
c) poskytnout na výzvu ředitele doklady o svých příjmech,  

d) předat do úschovy na výzvu ředitele předměty ohrožující výchovu, zdraví a bezpečnost (doba 
úschovy těchto předmětů nesmí přesáhnout dobu pobytu dítěte v zařízení a při jeho ukončení musí 
být tyto předměty dítěti nebo osobě odpovědné za výchovu vydány.  



e) Podrobit se na výzvu ředitele zařízení vyšetření, zda není ovlivněno alkoholem nebo jinou 

návykovou látkou. Je-li pro vyšetření třeba odebrat krev, je dítě povinno strpět, aby mu lékař nebo 
odborný zdravotnický pracovník odebral krev, pokud to není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví.  
 
Nezaopatřená zletilá osoba je povinna se rovněž řídit výše uvedenými právy a povinnostmi. 

 
A) Systém hodnocení a opatření ve výchově (§21 Zákona 109/2002 Sb. v plat. znění) 
1)Za prokázané porušení povinností vymezených tímto zákonem (vč. porušení vnitřního řádu) může   
   být dítěti:  

a)odňata výhoda udělená podle odst.3  
b)sníženo kapesné v rozsahu stanoveném tímto zákonem,  
c)s nařízenou ÚV omezeno nebo zakázáno trávení volného času mimo zařízení,v rozsahu  
   stanoveném v tomto bodě vnitřního řádu : 
- na část odpoledne, u starších 15 let po večeři  
- omezení vycházek odpoledne  

- úplný zákaz samostatného pohybu mimo zařízení  
U omezení či zákazu trávení volného času mimo zařízení, musí být v opatření jasně stanovena 

doba, na kterou se opatření vztahuje.  
d)odňata možnost účastnit se atraktivní činnosti či akce 
e)s ÚV zakázány návštěvy, s výjimkou návštěv osob odpovědných za výchovu, osob blízkých a 
oprávněných zaměstnanců orgánů sociálně právní ochrany dětí, a to na dobu nejdéle 30 dnů v 
období následujících 3 měsíců,  

 
2)Výše uvedená opatření lze ukládat podmíněně se zkušební dobou až na 3 měsíce.  
3)) Za příkladné úsilí a výsledky při plnění povinností nebo za příkladný čin může být dítěti:  
a)prominuto předchozí opatření v odstavci 1),  
b)udělena věcná nebo finanční odměna,  
c)zvýšeno kapesné v rozsahu stanoveném Zák. 109/2002 Sb.v platném znění, a to do maximální 
výše uvedené Nařízením vlády č.460/2013 Sb. 

d)povolena mimořádná návštěva kulturního zařízení, mimořádná vycházka, mimořádná návštěva 
nebo přiznána jiná osobní výhoda.  
 
Všechna výchovná opatření podle bodů 1) a 3) zaznamená pedagog do EVIXU,na tiskopise 

Výchovná opatření, jehož originál je uložen u vedoucí vychovatelky a kopii založí do osobního spisu 
dítěte. Druhou možností evidence je zápis do Programu rozvoje osobnosti.  

Dítě je za svou aktivní i jinou činnost během každého měsíce , kterou v zařízení i mimo něj 
vykonává hodnoceno, a to převážně slovní formou, ale rovněž i písemně. Zvláštní formou 
hodnocení jsou písemná sdělení a zprávy pro soudy a orgán sociálně právní ochrany, které 
zpracovávají kmenoví pedagogové, po konzultaci s vedoucí vychovatelkou,  ředitelkou a sociální 
pracovnicí.  
Dítě je hodnoceno:  
 

 neprodleně po splnění či nesplnění zadaného úkolu,  
 v rámci každodenního hodnocení jednotlivců na RS,  
 měsíčně na komunitě  
 v rámci písemných sdělení soudům a orgánu sociálně právní ochrany.  

 
Dítě je hodnoceno zejména za:  
 

 plnění zadaných úkolů a jejich kvalitu 
 míru samostatnosti a sebe obsluhy ve vykonávaných činnostech,závislosti na věku a 

duševní vyspělosti,  
 ochotu a dobrovolnost při plnění úkolů,  
 pomoc mladším ,slabším, druhým na RS a v DD, dospělým 
 chování v zařízení, ve škole a na veřejnosti  

 dodržování VŘ zařízení 
 přístup k plnění školní docházky, dosažené školní výsledky, ale zejména míru úsilí 

vynaloženého na plnění školní přípravy a školních povinností,  
 reprezentaci zařízení na veřejnosti vč. účasti a výsledků v soutěžích, projektech…, a to i v 

rámci školy.  
 
 

 
 



B) Kapesné, osobní dary a věcná pomoc (§ 33 Zákona 109/2002 Sb. v platném znění a dle  

                                                                          Nařízení vlády č. 460/2013 a zákona č. 333/2012 Sb.) 
 
Kapesné –výše kapesného za kalendářní měsíc 
Dětem a nezaopatřeným osobám, kterým se poskytuje plné přímé zaopatření, náleží kapesné.  

a)   40 –   60,- Kč  jde li o dítě do   6 let věku   
b) 120 – 180,- Kč, jde li o dítě od   6 do 10 let věku   
c) 200 – 300,- Kč, jde li o dítě od 10 do 15 let věku  
d) 300 – 450,- Kč, jde li o dítě od 15 nebo nezaopatřenou osobu   

Za období kratší než 1 měsíc, se kapesné stanoví podle počtu dnů, v nichž je dítě v péči zařízení. 
Vypočtená celková částka se zaokrouhlí na desetikoruny směrem nahoru. 
 
Pokud v měsíci dovrší dítě hraničního věku pro přiznání vyššího kapesného, náleží mu 
vyšší kapesné teprve ode dne narozenin.  
Kapesné dítěti nenáleží za dny, které strávilo na útěku ze zařízení, ve výkonu vazby nebo výkonu 

trestu odnětí svobody. Kapesné nenáleží dítěti rovněž za dny, kdy je v péči jiné osoby se 
souhlasem OSPOD.  

 
 
Kritéria pro přiznání výše kapesného  
Výši kapesného v kalendářním měsíci stanoví kmenový vychovatel na základě zvážení připomínek 
všech zainteresovaných pedagogů. Písemný návrh předloží ke schválení ředitelce zařízení. S 

každým dítětem projedná osobně výši navrhovaného kapesného.  
 
Zohledňováno bude zejména :  
respektování vnitřního řádu, jako:  

 pořádek v osobních věcech  
 docházka do školy, prospěch, míra snahy o zlepšení prospěchu  
 plnění povinností, plynoucích z života v rodinné skupině, v zařízení,  

 návraty z vycházek a odpovědné chování v době jejich trvání  
 chování v zařízení a na veřejnosti  

 
Důvodem ke snížení maximální částky kapesného, bude hlavně kumulace níže uvedeného 

porušování Vnitřního řádu zařízení, jako např. jsou:  
 úmyslné nedodržování pravidel osobní hygieny a pořádku v osobních věcech  

 lenost, neochota, nezájem o pomoc mladším a slabším  
 časté neslušné vyjadřování a další časté opomíjení zásad slušného chování  
 fyzická i slovní agresivita  
 lhaní a podvody  
 nedostatečné plnění nebo obcházení povinností plynoucí ze života RS a zařízení  
 nedodržování pokynů daných pedagogickým pracovníkem  
 úmyslná nesamostatnost v přípravě na vyučování, zapomínání úkolů a školních pomůcek  

 nezájem o plnění úkolů, opakované nesplnění konkrétního úkolu  
 nedostatečná péče o své zdraví, porušování léčebného režimu, úmyslné sebepoškozování 

včetně kouření a užívání návykových látek  
 
Kritéria nemají záměrně uvedeny konkrétní peněžní částky , jelikož posouzení celkového chování 
dítěte jako jedinečné individuality, nelze ve všech případech posuzovat jednotně. Bude li však 
pedagogem voleno záporné výchovné opatření  -  snížení kapesného, bude jeho částka : 

 
a)   40 ,- Kč  jde li o dítě do   6 let věku   
b) 120 ,- Kč, jde li o dítě od   6 do 10 let věku   
c) 200 ,- Kč, jde li o dítě od 10 do 15 let věku  
d) 300 ,- Kč, jde li o dítě od 15 nebo nezaopatřenou osobu   

(v souladu s Nařízením vlády č. 460/2013 Sb., v platném znění) 

 
Výplata kapesného  
Kapesné je vypláceno zpravidla v posledních dnech měsíce, za které kapesné náleží, a to podle 
počtu dnů, které dítě trávilo v plném přímém zaopatření v zařízení.  
Řídíme se rovněž novelou Zák. 109/2005 Sb. ve znění 383/2005 Sb.,v platném znění ,  kdy dítěti 
nenáleží kapesné za dny, kdy je na základě souhlasu OSPOD, svěřeno podle § 23, odst. 1, písm. 
a), jiné osobě, která dítěti v těchto dnech poskytuje plné přímé zaopatření (§ 2, odst. 7, Zák. 

109/2002 Sb v platném znění).  



Výpočet kapesného u dětí, které netráví všechny dny v měsíci v plném přímém zaopatření zařízení, 

je součástí návrhu kapesného.  
Konkrétní výše kapesného v našem zařízení je stanovena v Příloze č. 1 VŘ DD a ŠJ Lichnov, bod A). 
V jednotlivých případech pak ještě podle výchovných hledisek stanovených tímto vnitřním řádem. 
 
Osobní dary (§ 33 Zákona 109/2002 Sb. v platném znění a ve znění Nařízení vlády č. 460/2013 a zákona 

333/2012 Sb.) 
Dítěti , které je v přímém zaopatření zařízení, náleží hodnota osobního daru k narozeninám, k 
jiným obvyklým příležitostem a úspěšnému ukončení studia , která činí nejvýše:  

a) 1740,- Kč, jde li o dítě do 6 let věku  
b) 2140,- Kč, jde li o dítě od 6 do 15 let věku   
c) 2450,- Kč, jde li o dítě od 15 let nebo nezaopatřenou osobu  

Konkrétní výše Osobních darů v našem zařízení  - viz příloha č. 1 VŘ DD a ŠJ Lichnov bod B). 

Evidenci o darech vede kmenový vychovatel v osobním listě dítěte, a také účetní-rozpočtářka DD. 
Věcná pomoc (zohlednění dle Nařízení vlády č. 460/2013 a zákona 333/2012 Sb.)  

Hodnota věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti, jemuž byl ukončen pobyt ve školském 
zařízení pro výkon ústavní výchovy z důvodů uvedených v § 24 odst. 5 písm.b) a c) zákona 

109/2002 o výkonu ústavní výchovy  a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, činí 
nejvýše 25 000,- Kč.  Konkrétní výši v našem zařízení se stanovuje dle jednotných Kritérií pro 
určení výše věcné pomoci .  
Věcná pomoc je kmenovým pedagogem navrhována ke schválení ředitelce zařízení, na 
samostatném tiskopise „Kritéria pro určení výše věcné pomoci“ ( viz příloha č. 1 VŘ DD ,bod C)) 

Finanční ohodnocení mimo rámec částky vypočtené na základě zpracovaných kritérií ,navrhuje 
kmenový vychovatel dítěte a odsouhlasit ji může jen ředitelka, a to v odůvodněných případech, jež 
kritéria nezohledňují. Toto finanční ohodnocení pak bude  zaúčtováno z účtu – sponzorské dary.  

 
C) Organizace dne   

Je řešena rovněž v Provozním řádu zařízení, dle Zák. 258/2000 Sb., v platném znění a ve znění 
pozdějších předpisů,který je samostatným dokumentem.  
  
Režim dne během pracovních dnů:  
 
05,00-05.30  individuální vstávání pro jednotlivce, zejm. učně na praxi apod.  

06,30-07.00  budíček, osobní hygiena, úklid a úprava dětských pokojů, oblékání  

07,00            snídaně  
07,20            příprava svačin a příprava na odchod do škol 
07.30            odchod do škol a MŠ  
od 12,00       návraty dětí ze škol  
12,00–14,00 oběd dětí ve ŠJ DD, podle návratu ze škol (organizují si pedagogové RS) 
12,30–16,00 odpočinek, příprava na vyučování, zájmové kroužky,plnění Programů rozvoje  

                    osobnosti , osobní volno 
15,30-16.00  svačina  
16,15–18,00 zájmová a rekreační činnost, ev.příprava na vyučování, plnění úkolů PROD,os.volno  
17.45-18.15  večeře  
18,15–20,00 úklid společných prostor, péče o obuv a ošacení, osobní hygiena, individuální  
                    činnost, zájmové kroužky, plnění Programu rozvoje osobnosti, osobní volno,příprava  
                    na večerku, volné vycházky u starších dětí  

19,00 večerka pro nejmenší děti (batolata,MŠ) 

20,00 – 21,00 individuální zájmová činnost, osobní volno (vycházka, TV, PC, četba, hudba,  
                      rozhovory atd.)  
20.00             druhá večeře pro děti nad 15 let věku  
20.00 večerka pro děti 1. stupně – čtení pohádky na dobrou noc, čtou i samy děti 
21,00 večerka pro ostatní děti , dle věku s možností dosledovat Tv program, četba apod. pod  
                     dohledem službu konajícího bezp.prac.-hospodyňky  

od 22.00 večerka pro všechny studenty SŠ (výjimky povoluje a domlouvá s bezp. Prac., pedagog 
                     konající službu) 
 
Režim dne o víkendu a dnech volna  
do       09,30 individuální vstávání dětí –, osobní hygiena, úprava a úklid pokojů  
07,30–09,30 snídaně, možno i individuálně  

08,15–12,00 zájmová a rekreační činnost podle plánu práce rodinné skupiny, plnění Programu  
                    rozvoje osobnosti, přesnídávka, osobní volno, vycházky ( v NE je doba zkrácena do 
                    11.00 hod z důvodu přípravy oběda dětmi rodinných skupin) 



12,00-12.30  oběd ( v Ne do 13.00)  

12,30–16,00 polední klid, zájmová a rekreační činnost podle plánu rodinných skupin, plnění  
                    Programu rozvoje dětí, osobní volno, vycházky  
15,30            svačina  
16,00–18,00 zájmová a rekreační činnost podle plánu práce rodinných skupin,plnění Programu  
                    rozvoje osobnosti dětí, osobní volno, vycházky (v NE je doba zkrácena do 17.30 z  
                    důvodu přípravy večeře dětmi rodinných skupin.) 
18,00-18.30  večeře  

18,30–20,00 úklid společných prostor, osobní hygiena, osobní volno, zájmová činnost, vycházky, 
                    příprava na večerku  
20,00            večerka pro nejmenší děti (MŠ), v NE se doba zkracuje na 19.00 hod.  
                    II. večeře pro děti nad 15 let věku  
20,00–21,00 individuální zájmová činnost, osobní volno (vycházka studentů,v letních měsících  a  
                    prázdninách i dětí 2. stupně o Pá a So, TV, PC, četba, hudba,rozhovory atd.)  

od 21,00      večerka pro ostatní děti dle věku s možností dosledovat Tv program, četba apod. pod  
                    
 

D) Pobyt dětí mimo zařízení  
 
Vycházky  (viz příloha č. 2 VŘ  DD ) 
Vycházky povoluje pedagog podle § 20, odst. 1, písm. p), Zák. 109/2002 Sb.v platném znění. 

Při povolení vycházky vychází pedagog z psychické vyzrálosti dítěte a jeho individuální schopnosti 
bezproblémové realizace vycházky.  
Vycházku je možné povolovat denně při splnění povinností souvisejících s přípravou na vyučování, 
kroužků dětí a chodem RS.  
Omezit vycházky lze jen podle § 21 Zák. 109/2002 Sb.v platném znění , opatřením ve výchově.  
V době večeře se vycházky povolují jen ve zcela výjimečných případech.  
Po večeři ve všední den, povoluje vycházky pedagog u dětí od 14 do 15 let max. do 19,00 hodin, u 

dětí nad 16 let do 20,30 hodin. Výjimky povoluje na návrh vychovatele ředitel opatřením ve 
výchově.  
ZNO nemají vycházky nijak regulovány. Sdělí však vždy pedagogovi, kam jdou a kdy se vrátí. Je 
žádoucí, aby ve dny, po kterých následuje pracovní den (školní vyučování), ukončily vycházky do 
20,45 hodin.  

 

E) Kontakty dětí s rodiči a dalšími osobami ( viz příloha č.3 VŘ  DD )  
Rodiče dítěte či širší rodina, hostitelé event. další osoby, mající k dítěti vztah či vazbu, mohou děti 
v zařízení  navštívit kdykoliv mimo dobu školního vyučování či plánované akce zařízení.  
Pokud se však neohlásí předem, zařízení negarantuje přítomnost dítěte v zařízení. Jsou li děti 
umístěny v pěstounských péčích či jsou na pobytu v hostitelských rodinách, je nutno oznámit svou 
plánovanou návštěvu svých dětí v zařízení, dostatečně dopředu, aby i tyto rodiny stihly včas 
reagovat a popř. změnit své plány, aby se v DD mohly všechny děti setkat.  

Návštěvním dnem je každý den v roce.  
Pro pobyt návštěvy s dítětem/dětmi, je možné využít návštěvní místnost v přízemí hlavní budovy 
DD. Pedagog je oprávněn povolit dítěti s návštěvou  vycházku za předpokladu vyhodnocení 
požadavku konkrétní „návštěvy“ a písemného převzetí odpovědnosti za dítě .  
Evidenci kontaktů osob odpovědných za výchovu s dítětem evidují vychovatelé v EVIXu a 
Pedagogickém deníku , jehož součástí evidence návštěv u dítěte je a má jej každá rodinná skupina.  
V zařízení mohou děti navštívit rovněž kamarádi či spolužáci za předpokladu, že nenarušují 

výchovnou a vzdělávací práci s dětmi DD, neomezují jiné děti a jejich chování je slušné.  
Každá rodinná skupina má služební telefon, sloužící pedagogovi ke služebnímu využití a  dětem,   
je telefon k dispozici pro přijímání hovorů. Telefonovat mohou děti zdarma pouze rodičům a jiným 
blízkým osobám, využít mohou pevné linky v kanceláři sociální pracovnice zařízení (ta i kontakty 
zprostředkuje nebo  požadovaný kontakt vyhledá a poskytne , nebo výjm.dá k dispozici mob. 
telefon na RS.   Děti mohou používat své mobilní telefony bez omezení, pokud jejich provozem 

neomezují druhé nebo nečiní škodu domovu či škole či třetím osobám. Náklady na hovorné si hradí 
z kapesného nebo z jiných příjmů. Nebude li s telefonem opakovaně zacházeno, jak je 
citováno,nebo bude li nadužíván a tím rušen běžný chod RS či dokonce dojde li k zneužití 
bezplatných čísel , bude tento přijat do úschovy ředitelkou DD a bezodkladně o tomto chování a 
zajištění mob. telefonu, bude informován zákonný zástupce, kterému bude  při nejbližším 
dohodnutém termínu jeho osobní návštěvy v zařízení, tento předán. Podrobněji (viz příloha č. 3 
VŘ DD).  

Poštovní korespondenci osobám odpovědným za výchovu, může zařízení dětem uhradit.. Poštovné 
jiným osobám, si hradí dítě z kapesného či z jiných  příjmů. Pošta dětí se zásadně nekontroluje a 
nečte. 



Pobyt u rodičů či jiných osob  

Pobyt u osob odpovědných za výchovu se řídí § 30 Zák. 359/1999 o sociálně právní ochraně dětí, 
v platném znění a ve znění pozdějších předpisů a § 23, odst. 1, Zák. 109/2002 Sb.v platném znění 
a ve znění pozdějších předpisů. Pro pobyt u osob odpovědných za výchovu musí být splněny tyto 
podmínky:  

 osoba odpovědná za výchovu písemně požádá zařízení o pobyt dítěte ve své domácnosti, 
na základě této žádosti pak zařízení žádá příslušný OSPOD o vyjádření se . 

 souhlas příslušného orgánu sociálně právní ochrany dětí,  

 osobní převzetí dítěte osobou odpovědnou za výchovu, pokud dítě nemá ještě 15 let  
 
F) Spoluspráva dětí  ( Příloha č. 4 VŘ DD ) 
V zařízení pracuje spoluspráva dětí, která se může vyjadřovat k nejrůznějším záležitostem chodu 
DD a ŠJ a života v něm. Tvoří ji zpravidla  jedno dítě (ZNO) zvolené zástupci za každou rodinnou 
skupinu. Schůzky dětské spolusprávy s ředitelkou a vedoucí vychovatelkou,popř. soc.pracovnicí 

DD, se schází jednou měsíčně a pořizuje se z nich zápis. Spoluspráva je jakýmsi mluvčím dětí 
jednotlivých rodinných skupin a přenašečem informací mezi děti. Navržení zástupců z každé 
rodinné skupiny se děje vždy v září a platí na pololetí školního roku. Neobdrží li ředitelka v závěru  

pololetí novou písemnou nominaci, má se za to, že v září nominovaná osoba má zastupovat děti 
rodinné skupiny i v druhém pololetí.   
Ředitelka a vedoucí vychovatelka se s dětmi pravidelně schází (radí), kde vyřizují s dětmi důležité 
události, plánují činnost, přebírají připomínky dětí, hodnotí prospěch a chování dětí ve školním 

vzdělávání apod.  
Z těchto setkání je pořízen  zapisovatelem z řad dětí spolusprávy, zápis. Ten pak nástěnkář 
spolusprávy vyvěsí na nástěnce ve vestibulu hl. budovy, kterou má spoluspráva dětí, k dispozici. 
 
G) Podmínky pro zacházení dětí s majetkem zařízení  
K veškerému majetku zařízení, s nímž průběžně během dne přichází děti a ZNO  do styku, jsou 
tyto povinny se chovat zejména:  

 šetrně, s použitím pouze k takovému účelu, k jakému se objektivně předpokládá, že má  
sloužit  

 chránit jej před poškozením, zničením nebo ztrátou,  
 bez svolení odpovědných osob (zpravidla pedagogů) jej nikomu dalšímu nesmí půjčovat, už 

vůbec ne směňovat  

 

 
   Majetek zařízení lze z pohledu užívání dětmi,  rozdělit na:  
- společně užívaný, např. společné prostory, vstupy do budovy, schodiště, chodby, podlahové  
  krytiny, zdivo, dveře, hygienické zařízení, jídelna, hřiště, zahrada, herní prvky zahrady,  zahr.  
  domky, posilovna , dílny  apod.  
- majetek svěřený do osobního užívání dítěti, 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 pedagogovi 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 pedagogů příslušné 
rodinné skupiny podílet v závislosti na svých možnostech s schopnostech na odstranění způsobené 
škody (např. oprava kola vlastními silami, zabezpečení opravy věci v autorizovaném servisu, 
oprava poškozeného zdiva pod dozorem údržbáře apod.)  
( § 20 odst. 2) bod a) zák. 109/2002 SB. v platném znění a ve znění pozdějších předpisů 
 
H) Smluvní pobyt zletilých nezaopatřených osob v zařízení (Příloha č.5 VŘ DD ) 

Zletilým nezaopatřeným osobám je nabídnuto setrvání v péči zařízení do ukončení přípravy na 
povolání , a to na základě sjednané smlouvy mezi zařízením a plnoletým dítětem. Tato možnost je 
dítěti opakovaně nabídnuta cca 6 měsíců před dovršením 18 let věku. Dítě je opakovaně 
informováno v interním dokumentu  „Plánuji si svou budoucnost“. Vzor smlouvy o setrvání v péči 

zařízení do ukončení přípravy na povolání, je  samostatnou přílohou tohoto VŘ, visí na nástěnce 
chodby hlavní budovy, věnované informacím pro studenty SŠ, připravující se na budoucí povolání a 
plánující odchod ze zařízení. 
  
I) Postup při podávání a vyřizování žádostí, stížností a návrhů  
(řediteli, pedagogickým pracovníkům zařízení a dalším osobám a orgánům)  
 

Právo dětí obracet se se žádostmi, stížnostmi a návrhy na ředitele a pedagogické pracovníky 
zařízení, jsou spolu s podáními příslušným státním orgánům, orgánům územní samosprávy a  



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

respektovaným právem dětí v našem zařízení, stejně tak jako vést rozhovor s osobou zastupující 
orgán sociálně- právní ochrany dětí, popř. se zaměstnancem České školní inspekce, MŠMT nebo 
orgánu kraje bez přítomnosti dalších osob, dáno § 20, odst. 1, písm. i) a k).  
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, zařízení mu poskytne poštovní známku i adresu orgánu, kam je podání určeno.  
Při pravidelných návštěvách sociálních pracovnic orgánu sociálně-právní ochrany dětí, vždy zařízení 
zabezpečí prostor pro rozhovor dítěte se sociální pracovnicí, bez přítomnosti dalších osob.  
Podacím místem všech žádostí, stížností a návrhů v zařízení je PODATELNA v kanceláři sociální 
pracovnice.  
Pro anonymní podněty z řad dětí, slouží poštovní schránka visící na zdi před návštěvní místností 

v chodbě hlavní budovy DD.  
Žádosti, stížnosti a návrhy eviduje sociální pracovnice 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 ,volna i 
ve svátek.  

 

6 Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu  
(§ 26, odst. 1) , 2) a 3) Zák. 109/2002 Sb.v platném znění a ve znění pozdějších předpisů)  

 
Práva: 

 
a) na informace o dítěti, a to na základě své žádosti, na informace z osobní dokumentace dítěte, 
včetně podpory před, při i po konzultaci (poskytnutí vhodného poradenství) 
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 v jejich domácnosti.  

 
Povinnosti:  
 
a) při předání dítěte do určeného zařízení,  předat současně dokumentaci uvedenou v §5 odst 5)  
    zákona 109/2002 Sb v platném znění a ve znění pozdějších předpisů,  
b) zajistit doprovod dítěte mladšího 14 let při odjezdu dítěte ze zařízení na návštěvu k nim,  

    popřípadě požádat písemně o jiný postup,  
c) seznámit se s vnitřním řádem zařízení  a dodržovat jeho ustanovení,  
d) oznámit bezodkladně zařízení podstatné okolnosti pobytu dítěte u nich, týkající se zejména jeho 
    zdraví a výchovy,  
e) hradit náklady na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky poskytnuté dítěti, které  
    nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud byly poskytovány na jejich žádost. ) 
    (tento bod e) je shodný s bodem f) zákona 109/2002 Sb. v platném znění) 
Zákonní zástupci zastupují nezletilé děti v podstatných věcech, a to písemným vyjádřením souhlasu 
či nesouhlasu.  
 

Osoby odpovědné za výchovu dítěte dále mohou:  
 

 telefonovat dětem kdykoliv, nesnese li situace odkladu (avšak nejvhodnější dobou je doba 
mezi 17.30-19.30 hod) , řediteli, sociální pracovnici a vychovatelům pak po čas jejich 

pracovní doby (nebylo li předem dohodnuto jinak),  
 posílat balíčky dětem a psát jim dopisy, pokud tyto nemají závadový obsah -  cigarety, 

alkohol a předměty ohrožující jejich zdraví, bezpečnost a psychický vývoj ,  
 dávat dětem finanční nebo věcné dary. V těchto případech je žádoucí, aby uvedli písemný 

záznam o daru (komu a k jakému účelu je dar určen),  
 navštěvovat dítě v zařízení kdykoliv, je však vhodné, vzhledem v výchovné a vzdělávací 

práci s dětmi, ohlásit návštěvu předem , zařízení zabezpečí, aby zde dítě bylo. Na tuto 

skutečnost upozorňuje sociální pracovnice osoby odpovědné za výchovu vždy při či po 
přijetí dítěte. Ředitel zařízení může zakázat nebo přerušit tuto návštěvu v případě jejich 
nevhodného chování, které by nepříznivě působilo na dítě.  

 



 

Formy styku dětí s osobami odpovědnými za výchovu, rodiči, event. jinými blízkými 
osobami ( Viz příloha č. 3 VŘ DD):  
 
- návštěva v zařízení  
- návštěva v zařízení, spojená s krátkou vycházkou s dětmi (obec Lichnov)-vyřizuje DD 
- návštěva v zařízení, spojená s krátkou, půldenní či celodenní vycházkou do okolních měst či obcí)  
  vyřizuje DD  

- krátkodobý pobyt dítěte doma  (půldenní, celodenní)-vyřizuje DD 
- víkendový pobyt dítěte v jejich domácnosti (po podání žádosti DD a následném vyjádření OSPOD) 
- prázdninový pobyt dítěte doma (po podání žádosti DD a následném vyjádření OSPOD) 
- korespondenční  
- telefonický  
Ředitel zařízení může z vážných výchovných důvodů zakázat pobyt dítěte u osob odpovědných za 

výchovu, popř. u osob blízkých, a to nejdéle na dobu 30 dnů v období následujících 3 měsíců.  
 
Osoby odpovědné za výchovu jsou povinny navíc:  

 
 v případě převzetí dítěte a povolené opuštění s nim zařízení,  vrátit dítě zpět do zařízení ve 

smluvený den a hodinu   
 vyřizovat každoročně u příslušného orgánu státní správy dávku státní sociální podpory – 

přídavek na dítě  
 
 

Práva ředitele zařízení , v zájmu úspěšné výchovy dětí : 

-     povolit dítěti za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem, pobyt mimo zařízení,, 
-   povolit dítěti s nařízenou ústavní výchovou přechodné ubytování mimo zařízení v souvislosti s 

jeho vzděláváním nebo zaměstnáním 
-   zrušit pobyt podle prvního , nebo druhého bodu, 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  

-   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, 
-   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, 

-   převzít od dítěte do dočasné úschovy cenné předměty, finanční hotovost převyšující výši 
kapesného stanoveného v § 31 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, 
-   povolit dětem starším 15 let cestovat do místa pobytu nebo přechodného ubytování podle 

prvního a druhého bodu nebo místa podmíněného umístění mimo zařízení bez dozoru, 
-   dát soudu návrh podle zvláštního právního předpisu12) na přeměnu ochranné výchovy v ústavní 

výchovu, plní-li dítě dlouhodobě vzorně své povinnosti a v konkrétním případě je takový postup 
vhodný s ohledem na další výchovu a vývoj dítěte; změní-li se okolnosti, podá ředitel zařízení 

soudu návrh na zpětnou přeměnu ústavní výchovy v ochrannou výchovu, 
-   schvalovat opatření ve výchově podle § 21 navržená příslušným pedagogickým pracovníkem, 
-   dát příkaz k umístění dítěte do oddělené místnosti, 

-   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 

-   žádat dítě o poskytnutí dokladů o jeho příjmech, 

-   nařídit vyšetření dítěte, zda není ovlivněno alkoholem nebo jinou návykovou látkou. 

      Ředitel zařízení má dále právo : 

-     požádat příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí o informace o poměrech v rodině dítěte, 
které bylo umístěno do zařízení, a je li tomuto dítěti zprostředkována pěstounská péče nebo 

osvojení, také informace o postupu při tomto zprostředkování 
-      na základě písemné žádosti nahlížet do spisové dokumentace vedené příslušným orgánem 
sociálně právní ochrany dětí o dítěti umístěném v zařízení. 
-    ředitel zařízení v odůvodněných případech může požádat specializované zdravotnické pracoviště 
o určení skutečného věku cizinců, a to na náklady zařízení. 



Povinnosti ředitele zařízení 

 
-   seznámit dítě s jeho právy a povinnostmi, 

-   oznámit neprodleně orgánu sociálně-právní ochrany dětí jméno a příjmení dítěte, jsou-li 
splněny podmínky pro jeho osvojení nebo pěstounskou péči, 

-   předat dítě podle rozhodnutí orgánu sociálně-právní ochrany dětí do péče budoucího osvojitele 
nebo pěstouna, 

-   dát příslušnému soudu podnět ke zrušení ústavní výchovy, pominuly-li důvody pro její nařízení, 
-   předběžně projednat postup podle bodu 3,4, s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany 

dětí, zákonnými zástupci dítěte, případně jinými osobami odpovědnými za výchovu, 
-   podat po předchozím projednání s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí 

příslušnému soudu podnět k prodloužení ústavní výchovy nebo podat návrh na prodloužení 
ochranné výchovy, vyžaduje-li to zájem dítěte, 

-   podávat informace o dítěti zákonným zástupcům nebo orgánům sociálně-právní ochrany dětí na 
jejich žádost, 

-   projednat předem opatření zásadní důležitosti se zákonnými zástupci dítěte a s orgánem 

sociálně právní ochrany dětí,nehrozí-li nebezpečí z prodlení, a bezodkladně je informovat o 
provedeném opatření;  

-   informovat v zájmu zaručení návaznosti péče příslušný obecní úřad obce s rozšířenou 
působností o nadcházejícím propuštění dítěte ze zařízení, a to v termínu nejméně 6 měsíců 
před propuštěním dítěte, 

-   umožnit dítěti, které má být propuštěno ze zařízení z důvodu zletilosti, jednání se sociálním 
kurátorem, 

-   propustit dítě mladší 15 let podle § 23 odst. 1 písmene a) až c) zák. 109/2002 Sb. v platném 
znění, pouze v doprovodu osob odpovědných za výchovu, nepožádají-li v této věci písemně o 
jiný postup, 

-   zajišťovat realizaci programu rozvoje osobnosti dítěte a vést o něm záznam 
 

Ředitel zařízení je dále povinen 

-   vydávat vnitřní řád zařízení 

-   oznámit bezodkladně příslušnému diagnostickému ústavu změny v počtech dětí  
-   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  
-    informovat nezaopatřenou osobu o možnosti podat žádost o uzavření smlouvy o prodlouženém 

pobytu v zařízení podle § 2 odst. 6 
-    informovat soud pro mládež nebo státního zástupce, který podle zvláštního právního 

předpisu12a) přenechal postižení mladistvého zařízení, o výsledku přijatých opatření. 
-    oznámit útěk dítěte Policii ČR bezodkladně po jeho zjištění 
Ředitel zařízení uzavře smlouvu o prodlouženém pobytu v zařízení podle §2odst.6  

s nezaopatřenou osobou připravuje li se tato osoba soustavně na budoucí povolání i po dosažení  
zletilosti, a to na základě její žádosti a pokud nebude překročena výše povoleného počtu dětí  
uvedená ve školském rejstříku. 
Děti mohou být v zařízení pověřovány jen takovými úkoly, jejichž plnění odpovídá Programu 

rozvoje osobnosti, jejich individuálním schopnostem a možnostem, neohrožuje jejich zdraví, 
bezpečnost, morální bezúhonnost apod.  

Děti starší 16 let mohou konat příležitostnou pracovní činnost za účelem výdělku. Pracovní činnost 
nesmí být v žádném případě v rozporu s bezpečnostními předpisy pro práci mladistvých.  
Pracovní aktivity tohoto druhu nesmí v žádném případě narušovat činnost v zařízení, docházku do 
školy či přípravu na vyučování.  
Finanční příjem z příležitostné pracovní činnosti náleží v plné výši dítěti.  
 
 

7. Úhrada nákladů na péči o děti v zařízení  
 
a) Vydání rozhodnutí  
Podmínky úhrady nákladů na péči o děti ze strany osob odpovědných za výchovu, řeší § 27 až 30 

Zák. 109/2002 Sb. v platném znění. 



Zařízení stanoví výši příspěvku formou Rozhodnutí ve správním řízení, podle Zák. č. 500/2004 

(Správní řád), v platném znění.  
Zaměstnancem odpovědným za zpracování kompletního správního řízení je sociální pracovnice.  
  
Výše příspěvku (dle nařízení vlády č. 460/2013 a zákona 333/2012 Sb od 01.01.2014) 
Výše příspěvku na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám ve školských 
zařízeních pro výkon ústavní výchovy, činí za kalendářní měsíc : 
  

a)  1.113,- Kč , jde li o dítě do 6 let věku  
b)  1.503,- Kč , jde li o dítě od 6 do 15 let věku  
c)   1.742,- Kč , jde li o dítě od 15 let nebo nezaopatřenou osobu   
 
Pokud se dětskému domovu nevyplácí přídavek na dítě, zvyšuje se příspěvek o 30 %.  
Výše příspěvku se může změnit koeficientem, který určí ČSÚ při inflaci větší než 3 %.  

Za období kratší než 1 měsíc se výše příspěvku stanoví podle dnů. Denní úhrada nákladů činí jednu 
třicetinu výše příspěvku za kalendářní měsíc. Částka příspěvku se zaokrouhluje na koruny směrem 
nahoru.  

Pokud rodiče prokáží potvrzením příslušného úřadu, že jejich příjem nebo příjem jejich rodiny po 
zaplacení příspěvku stanoveného dětským domovem bude nižší než součet částky životního minima 
a částky normativních nákladů na bydlení, uhradí příspěvek v takové výši, aby jim uvedený součet 
zůstal zachován. Příspěvek menší než 100,- Kč se nehradí.  

Rodiče jsou povinni prokázat, zda splňují nároky na snížení nebo prominutí příspěvku podle 
předcházejícího odstavce.  
Ze sirotčího důchodu dítěte, které nemá jiný příjem, se na úhradu příspěvku použije nejvýše 10 % 
příjmů.  
Z příjmů dítěte se k úhradě příspěvku použije část příjmů převyšujících 50 % částky určené k 
platbě pro příslušnou věkovou kategorii, a to až do výše této částky.  
Rozdíl mezi částkou určenou pro úhradu příspěvku z příjmu dětí a příspěvkem určeným zákonem, 

hradí osoby rodiče.  
Příspěvek se hradí nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Příspěvek náleží domovu od první 
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 o příslušný počet 

denních dávek vč. dávky za den, v němž započne pobyt do 15 hodin, a za den, v němž dítě ukončí 

pobyt v době po 15. hodině.  
Za dobu na útěku se snižuje výše příspěvku o 50 % za každý celý den. Příspěvek se nehradí za 
dobu, po kterou je dítě ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve výkonu vazby.  
Zařízení provede vyúčtování přeplatků a nedoplatků za každé čtvrtletí. Toto vyúčtování oznámí 
osobám, které příspěvek hradí.  
Rodiče se na hrazení příspěvku podílejí rovným dílem s výjimkou doložení skutečností splňujících 
podmínky pro snížení podmínky pro snížení nebo prominutí příspěvku.  

 
b)Způsob odvolání  
Proti rozhodnutí zařízení o výši příspěvku, mohou účastníci řízení podat odvolání do 15 dnů od jeho 
doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, prostřednictvím zařízení Dětský domov a 
Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace. 
 
Sankce  

Nebude-li příspěvek řádně a včas plněn, bude vymáhán výkonem rozhodnutí či návrhem na 
exekuci. Neplnění stanovené povinnosti se osoby odpovědné za výchovu dopouští trestného činu 
zanedbání povinné výživy a  zařízení, zastoupeno ředitelkou, na ně podá trestní oznámení.  

  
8. Postup zařízení  při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  

 
a) Zdravotní péče a zdravotní prevence vč. hygieny 

Zařízení, do něhož je dítě umístěno, má právo na výběr lékaře nebo jiného odborného pracovníka 
nebo zdravotnického zařízení. 
 
Zdravotní péči o děti zařízení, vč. prevence,zajišťuje : 

 MUDr. B. Geržová, amb. Krnov, Lichnov       -   pediatrická péče,   
 MUDr.     Herzinger Lichnov (ZNO nad 19 let, pokud si nezvolí jinak) -   péče o dospělé.  

Odborná vyšetření na doporučení pediatra objednávají pedagogové, ved. vychovatelka, ředitel či 
soc. pracovnice.  



Podle § 2, odst. 6, má zařízení právo na výběr lékaře, odborného pracovníka nebo zdravotnického 

zařízení.  
V odůvodněných případech, zvláště u starších dětí, bude ctít zařízení jejich přání  (zejména odb. 
amb. péči kožního či gynekologického lékaře apod.).  
K lékaři odesílá dítě pedagog,as.pedagoga, bezp.pracovník, ved. vychovatelka, ředitelka nebo soc. 
pracovnice buď po konzultaci s vychovatelem, ředitelem nebo sama. Starší děti, zvláště pak 
plnoleté docházejí k lékaři samy, ale vždy s vědomím pedagoga. Ten návštěvu lékaře uvede do 
Knihy denní evidence příslušné rodinné skupiny a EVIXU.  

Dítě doprovází k lékaři nejč. kmenový pedagog, nebo pedagog, asistent pedagoga,soc. prac. či 
neped.zaměstnanec DD.  
Do psychologické ,psychiatrické či logopedické  ambulance, včetně šetření v PPP, SPC a SVP,   
doprovází dítě zásadně pedagog.  
Akutní ošetření provede nejbližší odborné pracoviště v Krnově.  
U lékaře je v ordinaci s dítětem nad 15 let, doprovázející osoba jen na výslovné přání dítěte 

samotného či lékaře.  
O nemocné v dopoledních hodinách pečuje zpravidla pedagog, bezp.pracovník, soc. pracovnice.  
Zdravotnický materiál a léky bez lékařského předpisu zajišťuje a jeho sklad vede pověřený 

pracovník kanceláře. Ten rovněž doplňuje dle potřeby lékárničky na  rodinných skupinách ,u 
domovníka a v kuchyni.  
Bezprostředně po návštěvě lékaře dítětem se zaměstnancem DD, tento zajistí i vyzvednutí léků 
z lékárny a jejich předání,kompetentnímu ped.prac., včetně dávkování a informací o dítěti od 

lékaře.        
Léky, které lékař předepíše dítěti budou označeny jménem a dávkováním. Kompetentní pedagog 
založí dítěti tiskopis Rozpis podávaných léků. Viz příloha VŘ č.    Všechny léky musí být v 
uzamykatelné skříňce mimo dosah dětí. Nevypotřebované léky budou předány pracovníkovi 
kanceláře, pověřenému vedením lékárny. Ten již zajistí další postup povolený Hyg. pro nakládání 
s léky.  Každé podání léku musí být zaznamenáno a parafováno v Knize denní evidence.  
Hygienu zajišťují pedagogové do skončení služby, dále bezp.pracovníci.   

Výměna ložního prádla se realizuje jednou za 14 dní. Ručníky se perou průběžně podle potřeby, 
minimálně však jednou za týden.  
Pobyt venku tvoří nezastupitelné místo v denním režimu dítěte. Pedagogičtí a bezp.pracovníci ho 
zařazují do denního režimu každého dne min. na 60 minut. Výjimku může tvořit špatné počasí.  
Podmínky v zařízení dovolují každodenní sprchování či koupání dětí, které budou všichni  

podporovat. V rámci výchovy k hygienickým návykům soustavně kontrolují dodržování pravidel 

osobní hygieny, mytí rukou před jídlem a po použití WC, po příchodu ze školy či z venku, čištění 
zubů, uší, stříhání nehtů, péče o vlasy apod.  
Při osobní hygieně musí být zajištěn ze strany zaměstnanců ,nárok na soukromí dětí. Výjimky tvoří 
ty děti, které nejsou schopny se umýt či okoupat samostatně,zvýšená kontrola dítěte a obezřetnost 
při tomto úkonu tehdy, je li podezření na možné rizikového chování dítěte. 
 
Z hygienických důvodů, mohou děti chovat drobné zvířectvo jen za těchto podmínek (viz příloha   

č. 13 VŘ DD, bod 3)), a  že:  
 dítě prokáže, alespoň základní znalosti o chovu daného zvířete,  
 chov zvířete nebude obtěžovat ostatní děti na pokoji (skupině),  
 chov zvířete nebude v rozporu s obecně platnými hygienickými a právními normami.  

 
b) Prevence rizik při pracovních činnostech  
   (Příloha č.6 VŘ DD  -  „Pravidla pro chování dětí  a  jejich soužití  v DD,   
     Příloha č. 7 VŘ DD – „Provozní řád kuchyňky RS,  

     Příloha č. 8 VŘ DD – „Pravidla bezpečného koupání dětí a jejich chování při koupání  
                                                              v bazéně DD,  
     Příloha č. 9 VŘ DD – „Provozní řád venkovního rodinného bazénu,  
     Příloha č. 10 VŘ DD –„Provozní řád venkovních hracích ploch  ) 

 
Za bezpečnost dětí bezprostředně odpovídají pedagogové či bezp.pracovníci,konající u dětí službu. 
Ve smyslu § 422, odst. 2 občanského zákoníku, vykonávají nad dětmi i náležitý dohled.  
Při společných vycházkách a akcích může mít pedagog nebo bezp.pracovník na starost maximálně 
8 dětí, při lyžařském výcviku taktéž, pokud dozoruje. 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 

bude řádně poučena.  
Děti se seznamují se základními zásadami bezpečnosti formou poučení nejméně 2x ročně. U nově 
příchozích dětí provede indiv poučení dítěte, pedagog. Poučení zaznamená pedagog vždy 
prokazatelně do deníku rodinné skupiny. Pedagogové jsou povinni před započetím každé činnosti, 



kterou vyhodnotí, jako rizikovou, bezprostředně před  realizací, opětovně poučit děti o bezpečnosti 

a možných rizicích, která daná činnost přináší, zejm. lyžování, keramika, sportovní akce, posilovna, 
plavání, brigády, pracovní činnosti apod. Pokud je pedagog nucen krátkodobě přerušit řízenou 
činnost s dětmi, zabezpečí zejména dozor nad  dětmi a provede taková opatření, aby ze strany dětí 
nedošlo k porušení zásad bezpečnosti.  
Pro první pomoc slouží lékárničky na vychovatelnách. Pro mimořádné situace platí Traumatologický 
plán, který je volně přístupný tamtéž (viz samostatný dokument v DD).  
 

Dětem  a ZNO není z bezpečnostních důvodů dovoleno:  
- odstraňovat, jakkoliv překonávat či ničit nebo jakýmkoliv způsobem zneprovozňovat kliky na    
  oknech a termoregulační ventily na radiátorech.  
- chodit do místností, na kterých je výstražná tabulka o zákazu vstupu,  
- jakýmkoliv způsobem manipulovat s elektrickým zařízením, el. zásuvkami 
- jakkoli manipulovat s otevřeným ohněm a sálavým teplem  

- jakýmkoliv způsobem ničit výstražné, informační, evakuační štítky, poplachové směrnice a  
  evakuační plány, které jsou vyvěšeny po zařízení, včetně hasicích přístrojů a hydrantů  
- jakýmkoliv způsobem ničit veškeré vybavení zařízení  nebo je používat  k jiným účelům, než ke  

  kterým má sloužit 
Za vyvěšení výstražných , únikových a informačních tabulek odpovídá domovník-údržbář.  
Zařízení má pro oblast BOZP a požární ochrany, smluvní autorizovanou osobu. Požární ochrana se 
řeší v zařízení, samostatným dokumentem – Požární směrnice. Protipožární ochranu řeší Zák. 

133/1985 Sb. a Vyhláška 246/2001 Sb., v platném znění a ve znění pozdějších předpisů.  
Pro oblast revizí hasicích přístrojů a hydrantů, jakož i oblast nebezpečných odpadů a chemických 
látek, spolupracuje zařízení s autorizovanou firmou.   
Za dodržování zásad protipožární ochrany odpovídá domovník-údržbář, při všech činnostech s 
dětmi pak službu konající pedagogové a bezpečnostní pracovníci.  
 
c) Postup při úrazech dětí a ZNO 

K evidenci úrazů slouží Kniha úrazů, která je uložena u sociální pracovnice. Do této knihy pedagog 
či bezpečnostní pracovník, zaznamená jakýkoliv úraz, který se dítěti či ZNO stane v souvislosti s 
výchovně vzdělávacím procesem v zařízení.  Úrazy, které vzniknou v jeho souvislosti a vyžádají si 
lékařské ošetření nebo pracovní neschopnost, se zdokumentují v Záznamu o úrazu. Tyto úrazy se 
odškodňují. Úraz dítěte či ZNO ihned po jeho vzniku a nutném ošetření , sloužící pedagog či BP 

nahlásí ředitelce DD nebo jejím zástupkyním.  Záznam o úrazu vyplní pedagog či BP nejpozději do 

48 hodin od úrazu a odevzdá jej ředitelce DD. Postup při úrazech je dán NV ČR 201/2010 Sb.v 
platném znění a ve znění pozdějších předpisů. 
 
d) Postup při onemocnění dětí a ZNO 
V případě zjištění prvotních příznaků nemoci službu konajícím pedagogem, mu tento:  
- poskytuje neprodleně potřebnou péči (měření teploty, podání léků, nápojů, zábalů apod.)  
- přivolá lékařskou pomoc, pakliže to vyžaduje situace (dýchací potíže, vysoká teplota, výraznější   

  bolesti, mdloby či bezvědomí apod.)  
- zaznamená zdravotní potíže do Knihy denní evidence  
 
V případě úrazu službu konající pedagog:  
- poskytne zraněnému neodkladnou první pomoc  
- v případě nutnosti přivolá odbornou lékařskou pomoc nebo zabezpečí doprovod zraněného k  
   lékaři  

- v nejbližším možném termínu sepíše Záznam o úrazu  
 
e) Postup při intoxikaci dítěte či ZNO alkoholem nebo jinými návykovými látkami, postup 
při sebepoškozování dítěte či ZNO nebo sebevražedném pokusu, postup při agresivitě 
dítěte či ZNO, která ohrožuje zdraví a životy jiných nebo vlastní.  
 

Vzhledem k tomu, že Vnitřní řád je veřejně přístupný dětem,ZNO, rodičům i široké veřejnosti, na 
popsané situace existuje v zařízení Manuál opatření při zjištění rizikového chování  dětí a ZNO.  
Tento řeší:  
a) základní charakteristiku zneužívání návykových látek  
- alkohol, canabinoidy, stimulační drogy, opiáty, halucinogeny, tlumivé látky, těkavé látky, 
euforické drogy  
- obecné varovné signály zneužívání drog  

 
b) krizový plán v případě podezření na zneužívání návykových látek  
- dítě v akutním ohrožení života  



- dítě není v akutním ohrožení života  

- první pomoc při otravě návykovými látkami  
- doporučené postupy, jak jednat s agresivním dítětem  
- návod na použití testu  
- udržení návykových látek v moči  
 
c) postup při nálezu návykové látky  
- nález návykové látky u dítěte  

- nález drogy kdekoliv v prostoru  
- nález injekčního materiálu  
 
d) důležitá telefonní čísla  
- Policie ČR  
- Protidrogový tým Policie ČR  

- K-centrum  
- Lékařské služba první pomoci  
- Pohotovost  

 
 
e) agresivita a šikana  
- přímé známky šikany  

- nepřímé známky šikany  
- šikana ve škole  
 
V žádném případě není dovoleno dětem a zletilým nezaopatřeným osobám nošení, 
držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu zařízení i mimo něj-blíže viz 
PPRCH dětí.  
 

Porušení ustanovení VŘ DD, včetně jeho bližší specifikace uvedené v číslovaných 
přílohách,  bude klasifikováno jako „hrubé porušení“ a budou z něj vyvozeny patřičné 
sankce, v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb. v platném znění a ve znění pozdějších 
předpisů.  
 
Aktualizací obsahu VNITŘNÍHO ŘÁDU, není nikterak dotčena platnost i účinnost číslovaných „Příloh“ a naopak, 
kde je tato na každé samostatně vyznačena.   

 

 
 
 
 
                                                                      Alena Lukeszová, ředitelka DD a ŠJ Lichnov 
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Seznam číslovaných příloh  VŘ DD   
(bližší specifikace bodů VŘ DD, pro jejich konkrétnost a lepší porozumění dětmi a ZNO) 
 

 

Příloha č.: 
 1 –  Kapesné, hodnota os.daru, kritéria pro určení výše věcné 

pomoci 
 2 –  Pravidla pro vycházky 

 3 –  Kontakty dětí s rodiči a dalšími osobami  
 4 –  Dětská spoluspráva a komunita  

 5 –  Smlouva o setrvání v péči zařízení … 
 6 –  Pravidla pro chování dětí a jejich soužití v zařízení 

 7 –  Provozní řád kuchyňky rodinné skupiny 
 8 –  Pravidla bezpečného koupání dětí a jejich chování při koupání  

           v bazéně zařízení 
 9 –  Provozní řád venkovního bazénu zařízení  

 10-  Provozní řád venkovních hracích ploch 

 11-  Informovanost dítěte 
 12a)Seznámení přijatého dítěte s jeho právy a povinnostmi 

v zařízení… 
 12b)Seznámení zákonného zástupce přijatého dítěte s jeho právy a  

       povinnostmi … 
 13-  Pravidla pro nákup a používání vlastních věcí,přidělení 

os.skřínky,chov 
       drobného dom. Zvířectva v zařízení 

 14-  Zásady pro dodržování mlčenlivosti a nakládání s osobními 
údaji 

 15-  Adaptační program 
 

 
 
Další případné  přílohy, budou chronologickým pokračováním číselné řady, s vyznačením data platnosti i 
účinnosti na každé další příloze od přílohy č.1  Dne 29.4.2016 byl seznam doplněn o přílohu č. 11, 12a), 12b), 
13, 14 a 15. 
Účinnost tohoto dokumentu je od 01.05.2016 

 

 
                                                           Alena Lukeszová, ředitelka 
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