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Vnitřní řád je vydán v souladu s § 34 odst.1 písm. a) zákona o výkonu ústavní a ochranné 

výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči. 

Tento dokument upravuje organizaci a činnost Výchovného ústavu, střední školy a střediska 

výchovné péče, Nový Jičín, se sídlem na ul. Divadelní 12.  

Odloučeným pracovištěm je SVP na ulici Dlouhé č. 54 v Novém Jičíně, jež má upraven a 

zpracován samostatný VNITŘNÍ ŘÁD. 

 

Vnitřní řád je základním vnitřním dokumentem, který vychází ze zákona č.109/2002 Sb.  ve 

znění zákona č.383/2005 Sb., vyhlášky č.334/2003 Sb., dále vyhlášky č. 438/2006 Sb., kterou 

se upravují podrobnosti výkonu ústavní a ochranné výchovy ve školským zařízeních, ve znění 

úpravy vyhláškou č. 244/2011 Sb. a ve znění poslední úpravy vyhláškou č. 124/2014 Sb., 

s účinností ode dne 15.7.2014. Vnitřní řád rovněž zohledňuje další platné školské zákony a 

mezinárodní úmluvy o dětských právech a ústavních svobodách. 

Aktualizace Vnitřního řádu je v souladu s Metodickým pokynem MŠMT ke dni 1.2.2019  

k úpravě vnitřního řádu školského zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy č.j. MSMT-

26924/2018-1 ze dne 15.11.2018, a rovněž na základě Pokynu OSZ v Novém Jičíně č.j. ZDU 

300/2019 ze dne 30.07.2019. 

 

Výchovný ústav v Novém Jičíně je zařazen do sítě škol a školských zařízení dle rozhodnutí 

MŠMT ČR čj.18 613/99-21 ze dne 07.04.1999, jako součást speciálních školských zařízení  

pro mladistvé chlapce ve věku 15-18 (19) let s nařízenou nebo uloženou ochrannou výchovou, 

případně s  předběžným opatřením soudu. 

 

Součástí organizace je školní jídelna, která poskytuje školské služby podle § 119 zákona č. 

561/2004 Sb. ŠZ v jeho platném znění. Školní jídelna zajišťuje vedle školního stravování také 

závodní stravovánízaměstnanců příspěvkové organizace i cizích strávníků, a to za úplatu. 

Komplex budov a areál výchovného ústavu je situován uprostřed města a umožňuje 

maximální kontakt se všemi potřebnými společenskými náležitostmi. 

 

Součástí školského zařízení je rovněž Středisko výchovné péče, které poskytuje preventivně 

výchovnou péči, a to dětem nebo rodičům, nebo i jiným osobám při výchově a vzdělávání 

dítěte a při řešení problémů spojených s výchovou dítěte. SVP je samostatnou součástí, 

odloučeným pracovištěm Výchovného ústavu, střední školy a střediska výchovné péče, Nový 

Jičín, na adrese Dlouhá č. 54, Nový Jičín. Toto zařízení bylo zřízeno jako příspěvková 

organizace Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy a samotné středisko tak mohlo 

zahájit svou činnost změnou zřizovací listiny ze dne 21.11.2014 pod č.j.:  MSMT – 

41933/2014-1 s účinností od 1.1.2015. Součástí Střediska výchovné péče je další místo 

poskytovaných školských služeb – a to detašované pracoviště ve Frenštátě pod Radhoštěm na 

ulici Záhuní 103, a to na základě rozhodnutí MŠMTč.j. MSMT-28441/2018-2 s účinností od 

12.10.2018. 
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Část  1          Charakteristika a struktura zařízení. 

 
1.1. Základní údaje o škole a školském zařízení. 

 
 

Název zařízení:          Výchovný ústav, střední škola a středisko výchovné péče, Nový    

 Jičín, ul. Divadelní 12, 741 11 Nový Jičín  

 

Právní forma:                 právní subjekt – příspěvková organizace 

 

IČO:       00601586 

 

Zřizovatel:                      Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky 

 Karmelitská 7, Praha 1 

 

Ředitel:   Mgr. Pavel Tokař 
 

Datum jmenování:         1. srpna 2019 

 

Statutární zástupce:      Bc. Lubomír Jíra 
 

Datum jmenování:        1. srpna 2019 

 

Školská rada:                zvolena nová ŠR dne: 28.06.2019 

 

Předseda Školské rady:    Mgr. Jana Bryolová 

 

 

Kontaktní adresa:          Výchovný ústav, střední škola a středisko výchovné péče, Nový  

 Jičín, ul. Divadelní 12, 741 11 Nový Jičín, IČO 00601586 

 tel: 556 764 940, 730 895 985  

 e-mail :  reditel@vumnj.edunet.cz, tel.+420 731 154 752 

 web:               www.vunj.cz 

 web SVP:      www.svp-novyjicin.cz 

 

Datová schránka:        ID 7tuv5bk 

 

Pracovník pro informace: Robert Ţáček 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:reditel@vumnj.edunet.cz
http://www.vunj.cz/
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1.2 Součásti zařízení, organizační a personální členění 

1.2.1 Pracoviště Výchovného ústavu - součásti zařazené do sítě škol:      

 

1. Střední škola -    kapacita:  56 ţáků 

 počet tříd:  6 

 průměrný počet ţáků:   44 

 počet ţáků na třídu: 4-7 

 počet ţáků na učitele:   4-9 

 

2. Výchovný ústav -   kapacita: 44 dětí  

 počet výchovných skupin:         5 

 počet dětí na skupinu:             5-8 

 počet vychovatelů u skupiny:   2-3 

 počet dětí na vychovatele:        5-8 

 

4. Školní jídelna -     kapacita : maximálně 150 strávníků,  

 průměrný počet odebraných hlavních jídel denně: 50 

 

Střední škola -       zajišťuje odbornou přípravu ţáků v oborech strojní 

mechanik, stavební práce, dřevařská výroba a malířské a 

natěračské práce,zajišťuje rovněţ soutěţe odborných 

dovedností. 

 

Výchovný ústav -    zajišťuje ubytování, volnočasové aktivity, vzdělávací,  

 zájmové sportovní a kulturní činnosti jako součást  

 resocializačnía reedukační péče. 

 

Středisko výchovné péče - poskytuje preventivně výchovnou péči dětem nebo 

rodičům nebo jiným osobám při výchově a vzdělávání 

dítěte a při řešení problémů spojených s výchovou dítěte. 

(viz příloha č. 12 - Vnitřní řád SVP)  

 

 

1.2.2 Organizační členění a personální zabezpečení:    

Personální zabezpečení k realizaci edukačně reedukačních a socializačně resocializačních 

programů je zajištěno týmem vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaných vychovatelů se 

specializací v oboru speciální pedagogika, sociální pedagogika a doplňujícím vzděláním 

v rámci akreditovaných programů. Vzdělání zajišťuje tým vysokoškolsky vzdělaných 

pedagogů, absolventů speciální pedagogiky a dalšího odborného vzdělávání, jakoţto i tým 

učitelů praktického vyučování se vzděláním odpovídajícím kvalifikačním poţadavkům. 

Důleţitou úlohu mají téţ sociální pracovníci a vysokoškolsky vzdělaní odborní speciální 

pedagogové s aprobací v oboru etopedie. Součástí pedagogického týmu jsou rovněţ asistenti 

pedagoga a sociální pracovník se zdravotním zaměřením.  

Správce ICT a zároveň i administrativně – spisový pracovník je přímo podřízený řediteli 

zařízení. 
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Materiální, ekonomické a ostatní zázemí zajišťuje ekonomicko-provozní útvar, který 

zaměstnává ekonoma zařízení - rozpočtáře, účetní, mzdovou účetní, technického pracovníka, 

řidiče - školníka, mechanika - provozního elektrikáře, skladníka, uklízeče a pracovníky 

školního stravování.  

Limit počtu zaměstnanců organizace k 01.10.2019……………………60,50 úvazků 

Celkový počet pracovníků k 01.10.2019………….. ……………………..60,70 úvazků 

/limit pracovníků překročen z důvodů dlouhodobé nemoci 1 pedag. pracovníka!!) 

Počet pedagogických pracovníků k 01.10.2019……………………………36,95 úvazků 

Počet nepedagogických pracovníků k 01.10.2019…………………………23,75 úvazků 

Plánovaný počet pracovníků k 01.01.2020...……….. …………………….60,25 úvazků 

 

V současné době pracuje na úseku teoretické a praktické výuky: 

Na úseku teoretické výuky - 5 učitelů (jeden z učitelů zařazen zároveň jako vedoucí úseku 

teoretické výuky), z nichţ ke dni 01.10.2019 dva nesplňují kvalifikační předpoklady. 

Na úseku praktické výuky - 6 učitelů praktického vyučování (jeden z učitelů je pověřen 

řízením úseku praktického vyučování). 

 

V současné době, a to ke dni 01.10.2019 je zařazeno na výchovném úseku:  

1 x  ředitel vykonávající PPČ odborného pracovníka v rozsahu 5 hod/týdně 

1 x statutární zástupce ředitele organizace a současně vedoucí vychovatel ochranné výchovy 

1 x vedoucí vychovatel ústavní výchovy 

3 x speciální pedagog – etoped (s ukončením úvazku 1 etopeda ke dni 31.10.2019) 

12 x vychovatel /4x OV + 8x ÚV/(předpokládané přijetí 1 vychovatele ke dni 15.10.2019 na 

odd. OV a 1 vychovatele na odd. ÚV ke dni 01.01.2020, pravděpodobnost ukončení 

pracovního poměru u 1-2 vychovatelů na odd. ÚV z důvodu odchodu do starobního důchodu) 

18 x asistent vychovatele v noční sluţbě - přepočteno na úvazky: 7.95 (předpokládané přijetí 

1 asistenta vychovatele v noční sluţbě na úvazek 0.55 ke dni 15.10.2019) 

1 x sociální pracovník se zdravotním zaměřením 

2 x sociální pracovník 

 

V současné době pracuje na SVP: 

1 x zástupce ředitele pro SVP a současně speciální pedagog 

3 x speciální pedagog 

1x psycholog  

1x sociální pracovník (přepočteno na úvazky: 0,5) 

 

V současné době jsou zařazeni na ekonomicko provozním útvaru tito nepedagogičtí 

pracovníci: 

1 ekonom, 1 účetní, 1 mzdová účetní, 1 vedoucí školní jídelny, 4 kuchařky, 1 skladník, 1 x 

pracovník ICT a zároveň administrativně – spisový pracovník, 1 řidič-školník, 1 mechanik-

provozní elektrikář, 1 technický pracovník a 2 uklízeči. Od 1.1.2019 rovněţ 1 zásobovač 

s úvazkem 0,25. (Dle organizačního řádu a organizačního schéma zařízení jsou z 

nepedagogických pracovníků 2 sociální pracovníci a 1 sociální pracovník se zdravotním 

zaměřením přímo podřízení statutárnímu zástupci ředitele organizace a pracovník ICT je 

přímo podřízen pouze řediteli organizace). 
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VÚ, SŠ a SVP Nový Jičín je řízena  ř e d i t e l e m (Organizační schéma - příloha č.1) 

1.2.3 Organizační zajištění spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu 

V rámci rodinného poradenství je vyvíjena snaha speciálních pedagogů, všech skupinových 

vychovatelů, klíčových pracovníků a sociálních pracovníků o osobní, písemnou a 

telefonickou spolupráci s osobami odpovědnými za výchovu dětí. Veškerá spolupráce se 

eviduje v osobních spisech dětí, a to formou písemné dokumentace, dále rovněţ 

v elektronické podobě v informačním systému EVIX - formou knihy denní evidence. 

 
Za kontakt s pracovníky OSPOD zodpovídají sociální pracovníci p. Robert Ţáček a p. Hana 

Wagnerová.  

 

Za kontakt s pracovníky orgánů činných v trestním řízení zodpovídají: Mgr. Pavel Tokař,       

Bc. Lubomír Jíra, Mgr. Tomáš Petr, Mgr. Pavla Veselková a Robert Ţáček. 

 

Za kontakt se zákonnými zástupci nezletilých dětí jsou odpovědni sociální pracovníci, 

speciální pedagogové a ustanovený klíčový pracovník dítěte. 

 

Za kontakt se zákonnými zástupci nezletilých klientů Střediska výchovné péče zodpovídá 

zástupce ředitele pro SVP Mgr. Petr Macíček a sociální pracovník Bc. Gabriela Ludwigová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Část 2       Postup při přijímání, přemísťování a propouštění dětí 

2.1 Přijímání dětí 

       Děti s nařízenou ústavní výchovou nebo předběţným opatřením jsou do zařízení umístěni 

na základě rozhodnutí příslušného Okresního soudu, děti s uloţenou ochrannou výchovou na 

základě pravoplatného rozsudku příslušného Okresního soudu nebo Krajského soudu jsou do 

zařízení následně přijímáni: 

a) prostřednictvím spádového Diagnost. ústavu Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 16,  

b) nebo přemístěním z jiného VÚ z rozhodnutí spádového diagnostického DÚM 

Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 16, 

c) popřípadě přeloţením ze zdravotnického zařízení, a to vše na základě rozhodnutí ve 

správním řízení dle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., v souladu s § 24, odst. 3 písm. c) 

zákona č. 109/2002 Sb. v platném znění. 

 

Nové děti přijímá ředitel nebo jím pověřený pracovník. Dítě je přebíráno s doklady podle § 5 

odst. 5 zákona č. 109/2002 Sb.  Ředitel a vedoucí úseku teoretické výuky provádí vstupní 

pohovor pro případnou korekci v zařazení do učebního oboru, pro posouzení osobních 

problémů dítěte, ţádostí a zájmů.  

 

Sociální pracovník následně dítě seznámí se základní charakteristikou ústavního pobytu, 

právy a povinnostmi, a veškerými kontakty na příslušný OSPOD, OSZ a s anonymní linkou 

důvěry mateřského školského zařízení. Rovněţ dítě seznámí se základními principy tzv. 

„plného přímého zaopatření“ v rámci školského zařízení. 

 

Statutární zástupce ředitele zařadí dítě do výchovné skupiny, dále určí dítěti klíčového 

pracovníka, který bude garantem naplňování ústavní nebo ochranné výchovy po celou dobu 

umístění dítěte v našem zařízení. 

 

Následně skupinový vychovatel seznámí dítě s vnitřním řádem a ostatními ústavními 

pravidly a normami, včetně reţimových prvků. Poučí je, a to proti podpisu o zásadách 

bezpečnosti a se všemi souvisejícími předpisy a povinnostmi. Je rovněţ povinen sdělit dětem 

vše, co se týká jejich pobytu v zařízení i mimo něj. Povinností skupinového vychovatele při  

přijímání dítěte je transparentně seznámit jej s jeho právy a povinnostmi a taktéţ o 

moţnostech podávání podnětů a stíţností a jejich řešení. Skupinový vychovatel si při 

pohovoru s dítětem ověří, zda svá práva a povinnosti pochopil. Zároveň vychovatel ve 

spolupráci se skladníkem zajistí dítěti veškeré potřebné materiální zabezpečení. 

 

Sociální pracovník se zdravotním zaměřením provede základní vyšetření a zajistí vše 

potřebné pro další zdravotní péči. Případnou lékařem nařízenou medikaci předá i s pokyny 

skupinovému vychovateli, kterému je dítě po umístění přiděleno. 

 

Speciální pedagog - etoped zpracuje aktuální odborné etopedické šetření, respektive ve 

spolupráci se sociálním pracovníkem se zdravotním zaměřením zajistí odborné zdravotní 

vyšetření a základní šetření v rámci drogové prevence. Speciální pedagog zařízení následně ve 

spolupráci se zainteresovanými pedagogickými pracovníky zpracuje Program rozvoje 

osobnosti dítětena základě komplexní diagnostické zprávy a vlastního interního šetření. 

 

Psycholog – (tč. externě moţnost vyuţití psychologa SVP) – provede komplexní 

psychologickou diagnostiku psychických poruch a odchylek u nově přijímaných dětí„z 
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terénu“. V případě přijímání dětí z pobytu v  jiném specializovaném školském zařízení 

institucionální péče, vyuţije školské zařízení psychologickou diagnostiku předávajícího 

zařízení. 

 

Statutární zástupce ředitele zařízení následně zajistí, aby se s PRO seznámili všichni 

pedagogičtí pracovníci, a to za dodrţení všech ustanovení zákona o ochraně osobních údajů. 

PRO je nutné ze strany všech zainteresovaných pracovníků pravidelně aktualizovat. 

 

Třídní učitelé teoretické výuky a učitelé praktického vyučování seznámí děti 

s ustanoveními proteoretickou a praktickou výuku a poskytnou všechny potřebné informace 

dle zájmu a potřeb ţáka. Provedou jejich proškolení z BOZP  a vybaví ţáky učebními a 

ochrannými pomůckami. 

 

Sociální pracovníci zajistí moţné kontakty s rodiči nebo osobami odpovědnými za výchovu.  

Seznámí dítě rovněţ s moţnostmi jak kontaktovat zákonné zástupce, přiděleného pracovníka 

OSPOD a v případě nutnosti i dozorujícího státního zástupce našeho školského zařízení. 

Při přijetí dítěte sociální pracovník rovněţ převezme následující doklady: 

- souhlas s umístěním z Diagnostického ústavu, 

- pravomocné rozhodnutí soudu o ústavní či ochranné výchově, 

případně o předběţném opatření, 

- osobní list, pokud byl dítěti vystaven, 

- kopie rodného listu, občanského průkazu, průkazu zdravotní 

pojišťovny, pokud si dítě neuloţí originály těchto dokladů 

v zařízení na vlastní ţádost (viz níţe),  

- poslední školní vysvědčení nebo výpis z  katalogového listu 

s vyznačením roku školní docházky, 

- písemné vyjádření lékaře o aktuálním stavu dítěte, včetně 

potvrzení o bezinfekčnosti. 

 

Občanské průkazy, cestovní pasy, vkladní kníţky, či ostatní cennosti dítěte přijímá ústav do 

úschovy pouze na písemnou ţádost dítěte nebo jeho zákonného zástupce, jinak za tyto 

doklady a cennosti nepřebírá zařízení odpovědnost.  

Není-li moţno ze závaţných důvodů při přijetí dítěte předloţit některé z výše uvedených 

dokladů, zajistí předávající instituce jejich předloţení bez zbytečného odkladu. 

 

Výjimku tvoří pravomocné rozhodnutí soudu a potvrzení o bezinfekčnosti, kdy 

v případě absence těchto dokladů, nelze dítě do zařízení přijmout! 

 

Do zařízení rovněţ nelze přijmout děti: 

 
- které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a podle stanoviska lékaře vyţadují 

odbornou zdravotní péči, kterou jim nelze poskytnou v rámci pobytu v našem školském 

zařízení, (poskytovatel zdravotních sluţeb je povinenvyhovět ţádosti ředitele o vyšetření, zda 

dítě není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, a podle závěrů lékaře poskytnout 

dítěti ošetření ve zdravotnickém zařízení po dobu nutnou k detoxikaci za podmínek 

stanovených zvláštní právním předpisem), 

- s psychiatrickým onemocněním, jako je schizofrenie, bipolární porucha, těţké depresivní 

stavy vyţadující psychiatrickou léčbu, 

- ze zemí EU bez komplexního zdravotního vyšetření dle § 7 odst.a), zákona o uprchlících č. 

498/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
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2.2 Přemísťování a propouštění dětí 

 
Ze zařízení dítě odchází : 

- po nabytí zletilosti, 

- ukončením ÚV nebo OV pravomocně vykonatelným rozsudkem 

soudu, 

- dobou vyznačenou na rozsudku v případě prodlouţení pobytu do 

19 let, 

- respektive do max. 26 let na základě smlouvy o prodlouţeném 

pobytu za účelem pokračování ve vzdělávání. 

 

Přemístit dítě do jiného zařízení lze jen zcela výjimečně, a to v případě uloţené ochranné 

výchovy pouze se souhlasem diagnostického ústavu na základě léčebných, preventivních nebo 

jiných zásadních reedukačních opatření, popřípadě přeloţením do jiného specializovaného 

zařízení (ÚSP, zdravotnické zařízení), a to na základě rozhodnutí ve správním řízení dle § 10 

zákona č. 500/2004 Sb., v souladu s § 24, odst. 3 písm. c) zákona č. 109/2002 Sb. v platném 

znění, v případě přemístění dítěte s uloţenou ústavní výchovou pouze na základě rozhodnutí – 

Usnesení Okresního soudu, který takto rozhodl se souhlasem OSPOD a zákonných zástupců, 

v tomto případě ale mateřské školské zařízení není účastníkem řízení před soudem. 

 

Ředitel ukončí pobyt dítěte:(§ 24 odst. 5 ZVÚOV) 

 

a) jestliţe soud zrušil ústavní výchovu nebo ochrannou výchovu nebo jestliţe uplynula 

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

doby není skončeno řízení soudu o prodlouţení nebo zrušení ústavní výchovy, 

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

povolání, 

c) dosáhne-li věku 19 let, byla-li mu prodlouţena ústavní výchova nebo ochranná 

výchova, pokud v zařízení dobrovolně nesetrvá do ukončení přípravy na povolání, 

d) jestliţe rozhodnutí soudu o osvojení nebo o svěření dítěte do pěstounské péče nabylo 

právní moci, 

e) po uplynutí doby trvání předběţného opatření nebo po jeho zrušení soudem. 

 

Do zařízení nelze přijmout dítě: 

 

a) který trpí nemocí v akutním stádiu, včetně psychiatrického onemocnění, nebo je 

pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a podle stanoviska lékaře vyţaduje 

lékařskou péči, 

b) který není schopen prokázat svoji totoţnost a doloţit umístění do zařízení na 

základě přemístění z rozhodnutí Diagnostického ústavu v souvislosti s uloţenou 

ochrannou výchovou nebo z rozhodnutí příslušného soudu o nařízení ústavní 

výchovy či předběţného opatření,   

 

Před propuštěním dítěte na základě dovršení zletilosti, ředitel zařízení nejméně 6 měsíců 

předem oznámí tuto skutečnost OSPODu, jakoţto i zákonným zástupcům. 
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Při propuštění dítěte přikládá zařízení následující doklady: 

- nezbytnou dokumentaci a školní vysvědčení 

- potvrzení o pobytu dítěte v zařízení 

- výpis z osobního konta dítěte 

 

2.3 Osobní dokumentace dětí 

Osobní dokumentace kaţdého dítěte přijímaného do VÚ musí obsahovat: 

 

-  rozsudek o nařízení ÚV nebo uloţení OV nebo usnesení o PO 

-  u dětí s ÚV rozhodnutí soudu o umístění, u dětí s OV rozhodnutí DÚM o umístění 

-  kopii dokladu totoţnosti a rodného listu 

-  zdravotní kartu pojištěnce 

-  vysvědčení o dosaţeném vzdělání 

-  osobní, rodinnou, zdravotní anamnézu 

-  závěrečnou zprávu o dítěti z diagnostického ústavu (v případě přemístění z DÚM) 

-  zdravotní dokumentaci, potvrzení o bezinfekčnosti, 

-  podklady pro stanovení ošetřovného 

 

 

Do osobních spisů dětí umístěných ve Výchovném ústavu mohou nahlíţet: 

 

-  ředitel 

-  pedagogičtí pracovníci 

-  sociální pracovnici 

-  jiní zaměstnanci jen se souhlasem ředitele 

-  se souhlasem ředitele zástupci spolupracujících organizací 

-  nadřízené a kontrolní orgány 

Veškeré údaje v osobní dokumentaci dětí jsou důvěrné. Osobní spisy dětí jsou vţdy  

    řádně uloţeny a uzamčeny. 

    Veškeré písemnosti, jeţ nepodléhají skartačnímu řádu, obsahující osobní údaje se likvidují 

    pomocí skartovacího stroje. 

 

 

Do karet klientů Střediska výchovné péče mohou nahlíţet: 

 

-  ředitel,  statutární zástupce ředitele, vedoucí SVP 

-  sociální pracovnice SVP 

-  pedagogičtí pracovníci SVP ( speciální pedagogové a psycholog) 

-  se souhlasem ředitele zástupci spolupracujících organizací, nadřízené a kontrolní orgány 

     Veškeré údaje v osobní dokumentaci klientů jsou důvěrné, karty klientů jsou vţdy  

      řádně uloţeny a uzamčeny. 

     Veškeré písemnosti, jeţ nepodléhají skartačnímu řádu, obsahující osobní údaje se likvidují  

     pomocí skartovacího stroje, především s nastavenými ustanoveními „Spisového a  

skartačního řádu organizace“. 
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Veškerá práce pověřených zaměstnanců s dokumentací dětí podléhá 

kriteriím dle nařízení EU ke GDPR, a to plně v souladu s ustanoveními  

Vnitřní směrnice č.j. VS-57/2018 – „ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

DLE GDPR“, ze dne účinnosti 25.5.2018. 

 

2.4. Spolupráce s příslušnými orgány a dalšími subjekty 

 

        Zařízení postupuje při spolupráci dle obecně právních předpisů. Spolupracuje 

s příslušnými orgány sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), orgány činnými v trestním řízení 

- soudy, Policií ČR a MP, státním zastupitelstvím, dále rovněţ s Probační a mediační sluţbou, 

školami a školskými zařízeními, státními i nestátními institucemi. 

        Pokud se v péči zařízení vyskytne dítě, které je vhodné pro osvojení či pěstounskou péči, 

informuje o tom ředitel zařízení po projednání pedagogickou radou neprodleně příslušný úřad 

(OSPOD) a příslušný diagnostický ústav. 

 

 

 

2.5. Zajišťování pomoci dětem po propuštění ze zařízení  
 

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

zákona č. 109/2002 Sb. se podle jeho skutečné potřeby v době propouštění poskytne věcná 

pomoc nebo jednorázový peněţitý příspěvek k ukončení pobytu ve školském zařízení pro 

výkon ústavní nebo ochranné výchovy z důvodů uvedených v § 24 odstavec 5 písmeno b,c) 

zákona č. 109/2002 Sb., a to v souladu s § 4  Nařízení vlády v návaznosti na § 41 odstavec 2) 

zákona č. 109/2002 Sb. a změně dalších zákonů ve znění nálezu Ústavního soudu 

vyhlášeného pod č. 476/2004 Sb. a zákona č. 333/2012 Sb., a to aţ do výše 25.000,- Kč, jde-li 

o dítě od patnácti let nebo nezaopatřenou osobu.  

Vnitřní důleţitý dokumentke stanovení částky hodnoty věcné pomoci nebo peněţitého 

příspěvku dětem: VD- 59/2016 (příloha č. 3). 

(Interní nařízení stanovuje tyto částky pro věcnou pomoc  

s vyuţitím § 4 Nařízení vlády č. 460/2013 Sb.) 

 

 Zajištění ubytování dítěte po odchodu ze zařízení na dobu dvou měsíců do výše 

10.000,- Kč 

 Věcná materiální pomoc (zakoupení základního ošacení, obutí, výbavy pro vstup do 

reálného ţivotního prostředí) do výše 5.000,- Kč 

 Jednorázový peněţitý příspěvek k odchodu ze zařízení pro sociálně slabé či částečně 

sociálně vyloučené jedince na vstup do samostatného ţivota do výše 10.000,- Kč 

v hotovosti.  

Výši peněţitého příspěvku navrhuje zástupce ředitele pro výchovný úsek na základě podkladů 

od klíčového pracovníka, sociálních pracovníků a odborných speciálních pracovníků. Výše 

peněţitého příspěvku se odvozuje na základě individuálního posouzení sociální potřebnosti 

poskytnutí finančního příspěvku dítěti, které ukončilo pobyt v našem zařízení. Návrh vţdy 

podléhá konečnému schválení ředitelem organizace, respektive jeho statutárním zástupcem.  
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Dále se dítěti ve spolupráci s orgánem sociálně právní ochrany dětí poskytuje poradenská 

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

poradenská pomoc při řešení tíţivých ţivotních situací.  

Následně je konzultován další vývoj dítěte mimo zařízení s pracovníky sociálních sluţeb typu 

Domu na půli cesty nebo jiného typu chráněného bydlení (DIAKONIE o.s.). Rovněţ je kladen 

důraz na spolupráci s neziskovými organizacemi participujícími na začleňování 

znevýhodněných, či sociálně vyloučených osob do společnosti.  

Prioritou v tomto ohledu je zjišťovat aktuální stavy a potřeby našich dětí, které ukončily pobyt 

v našem zařízení. Uvedené skutečnosti dále následně vyhodnocovat v rámci katamnézy a 

poznatky vyuţívat ve výstupní fázi tak, aby byly další děti lépe připravovány na přechod do 

samostatného ţivota a úspěšné začlenění se do společnosti. 

 

 

Část 3    Organizace výchovně vzdělávacích činností v zařízení. 

 

3.1. Organizace výchovných činností 

3.1.1 Ubytování dětí. 

 

Ubytování dětí s nařízenou ústavní výchovou, či nařízeným předběţným opatřením je 

zajištěno v ubytovací části zařízení pro ústavní výchovu ve třech samostatnýchvýchovných 

skupinách pro 5-8 dětí, jejichţ součástí jsou i  klienti, jeţ dovršili 18. let nebo se nacházejí ve 

výstupní fázi PRO. Výchovná činnost je zajišťována úvazky pro 8 vychovatelů, vedoucího 

vychovatele oddělení ústavní výchovy a 5,275 úvazky pro noční asistenty vychovatele, kdy 

zde ale vyvstává potřebnost navýšení úvazků aţ na 6,0. 

 

Ubytování pro chlapce s uloţenou ochrannou výchovou je zajištěno samostatně ve stavebně 

odděleném ubytovacím prostoru, speciálně pro tyto účely vybudovaném. Výchovná činnost 

dvou samostatných výchovných skupin je zajišťována úvazky pro 4 vychovatele, úvazkem 

pro vedoucího vychovatele ochranné výchovy s nutností navýšení na 5 úvazků pro 

vychovatele a 2, 2 úvazky asistentů vychovatele pro noční sluţbu s potřebností navýšení 

úvazku na 4,0.  

 

 

3.1.2 Personální zajištění výchovného úseku. 

 

Oddělení ústavní výchovy je přímo řízeno vedoucím ústavní výchovy a oddělení ochranné 

výchovy je přímo řízeno statutárním zástupcem ředitele. Ředitel zařízení řídí činnost 

odborných pracovníků a sociálních pracovníků. 

Předávání dětí na výuku (praxe i teorie) je dáno rozvrhem a metodikou přebírání a předávání a 

vychází z nařízení ředitele organizace. 

Převlékání na praktické vyučování je převedeno do reţimu činnosti praktického vyučování. 
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3.1.3 Ustanovení pro internát (ubytovací prostory): 

 

 dítě se na internátě a v celém areálu zařízení chová slušně, 

 při jakékoliv činnosti dbá na bezpečnost svou i druhých, 

 na ubytovací prostory se nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví nebo 

způsobit úraz, 

 dítě můţe navštívit zdravotní sestru nebo lékaře po předchozím oznámení 

pedagogickému pracovníkovi, 

 dle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod má kaţdý právo vlastnit 

majetek. Majetek pro svou osobní potřebu tedy mohou vlastnit i děti umístěné ve 

školském zařízení a odebrat jim ho lze pouze postupem uvedeným v zákoně. Podle 

§ 20 odst. 2 písm. d) ZVÚOV mají děti povinnost „předat do úschovy na výzvu 

ředitele předměty ohroţující 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“. Cenné osobní 

věci je pak umoţněno kaţdému dítěti uloţit si v samostatné uzamykatelné osobní 

skříňce,  

 uţívání drog, poţívání alkoholu a kouření je nepřípustné, 

 při odchodu z ubytovacích prostorů musí mít děti loţnici a ostatní prostory čisté a 

uklizené, 

 děti udrţují a nepoškozují materiálně technické vybavení internátu, jakoţto i věci, 

které jim byly svěřeny k uţívání, 

 zjistí-li dítě ztrátu nebo úmyslné poškození věci nebo předmětu, které má 

v osobním vlastnictví, oznámí tuto skutečnost pedagogickému pracovníkovi,  

 děti mohou přednést své připomínky a návrhy k chodu internátu a náplni 

mimoškolních činností, a to slušnou formoubuď na pravidelných denních a 

týdenních komunitách nebo mohou vyuţít jednání na spolusprávě dětí, 

 návštěvy mezi dětmi oddělení ústavní a ochranné výchovy nejsou povoleny, 

 návštěvy bývalých klientů jsou povoleny se souhlasem ředitele, statutárního 

zástupce ředitele, vedoucího vychovatele odd. ÚV, v době jejich nepřítomnosti 

skupinového vychovatele v hlavní sluţbě, 

 dítě je povinno dodrţovat reţim dne a týdne a účastnit se mimoškolních činností 

v rámci výchovné skupiny a oddělení, kde je umístěno. 

 

 

 

3.1.4 Organizace výchovně vzdělávacích činností je rozpracována: 

 

- Ročním plánem výchovně vzdělávací činnosti 

- ŠVP pro mimoškolní činnost 

- Týdenními programy výchovně vzdělávací činnosti 

 

a) Mimoškolní výchovně-vzdělávací a zájmová činnost je zajišťována vychovateli ve 

výchovných skupinách. 

b) Speciální pedagog – etoped, nebo pověřený pedagogický pracovník vypracovává 

„Program rozvoje osobnosti dítěte“ (PRO), jehoţ součástí jsou krátkodobé a dlouhodobé 

výchovné cíle, které jsou pravidelně vyhodnocovány a aktualizovány.  
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S programem dále pracují skupinoví vychovatelé, klíčoví pracovníci, učitelé teoretického i 

praktického vyučování ve spolupráci se speciálním pedagogem, popř. psychologem. S cíli 

a záměry programu je dítě pravidelně seznamováno a vedeno ke spolupráci na jejich 

plnění.  

c) Činnost výchovné skupiny se řídí sestaveným týdenním plánem, který je vypracován 

vychovateli s vyuţitím námětů dětí. Ten vychází z výchovně vzdělávacího Plánu práce na 

školní rok a ŠVP pro mimoškolní činnost. 

d) Zájmová činnost v zařízení probíhá v rámci řízených volnočasových činností, které jsou 

vedeny vychovatelem dle ročního výchovně – vzdělávacího plánu práce při mimoškolních 

činnostech. 

e) Podle zájmu dítěte je moţné samostatné docházení do sportovních a společenských 

institucí mimo školské zařízení se souhlasem ředitele, a to pouze u dětí s nařízenou ÚV. 

f) V rámci mimoškolní činnosti vedou vychovatelé děti k rozvoji zájmových aktivit. 

Zájmová činnost je orientována na estetickou, ergo-terapii, tělesnou a sportovní výchovu.  

g) V rámci zájmové činnosti sledují vychovatelé diagnosticky cenné projevy dětí, které 

vyuţívají k závěrečnému hodnocení dětí, posilují osobnostní rozvoj dětí a snaţí se o 

rehabilitaci vztahu s dospělým. 

h) Formy zájmové činnosti jsou obsahem celoročního a týdenních plánů činnosti. 

 

 

 

3.2 Organizace vzdělávacího procesu - učební obory. 

 
Výuka bude probíhat dle platných učebních osnov (ŠVP) a učebních plánů, úvazky přímé 

vyučovací činnosti jsou v souladu s platnou vyhláškou MŠMT. (č.75/2005 Sb.) 

Pro teoretickou výuku je k dispozici 5 učeben a učebna pro výuku předmětu „Informační a 

komunikační technologie“. 

Pro praktickou výuku je k dispozici 9 učeben praktického vyučování a dvě strojovny.  

Pro tělesnou výchovu je moţno vyuţít tělocvičnu, sportoviště v areálu VÚ, posilovnu a další 

vhodné prostory v zařízení i mimo něj (sportovní areál TJ Nový Jičín). 

 

Strojní mechanik       23-51-H/01, SOU, ŠVP,  tříletý (1. a 2. roč.) 

Stavební práce                   36-67-E/02 U, ŠVP, dvouletý (1. a 2. roč) 

Dřevařská výroba                33-57-E/01           U, ŠVP, tříletý (1. a 2. roč.) 

Malířské a natěračské práce   36-57-E/01           U, ŠVP, tříletý (1. a 2. roč.) 

 

 

3.2.1 Ustanovení pro teoretické vyučování (škola): 

 

 docházky do školy se ţák účastní dle rozvrhu hodin a organizace školního roku, 

 nepřítomnost ve škole můţe být omluvená pro nemoc nebo z jiných důvodů, 

vyplývajících z vnitřních předpisů; absence je zapisována do třídní knihy; uvolnit 

dítě z vyučování můţe ředitel nebo jím pověřený pracovník, 

 ţák navštěvuje lékaře v době vyučování jen v nutném případě; návštěva na 

ošetřovně ústavu jen v opodstatněných případech do doby ranního předávání; 

pokud jde o akutní případy, pak bezodkladně, 
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 vyučování začíná v 7.30, příchody a odchody se řídí dle pokynů příslušných 

pedagogických pracovníků, 

 ţáci dbají ve škole i mimo školu všech pravidel hygieny a bezpečnosti, 

 ţák přichází do školy vhodně a čistě oblečen a upraven, 

 ţáci dodrţují zásady slušného chování, ţáci zdraví učitele pozdravem „dobrý den“, 

 ţák do školy nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo 

ohroţovat ţivot ostatních, 

 uţívání drog včetně alkoholu je ve škole nepřípustné, rovněţ kouření je ve škole 

zakázáno, 

 ţák se na vyučovací hodiny připravuje, 

 v tělocvičně se ţák řídí řádem tělocvičny, 

 v jídelně se řídí řádem jídelny a pokynů sluţbu konajících učitelů; zachovávajíce 

pravidla slušného stolování, 

 ţáci při vyučovací hodině neopouštějí bez dovolení třídu a nenarušují průběh 

vyučování nevhodným způsobem, je zakázáno přecházet v době vyučování do 

jiných tříd, 

 o přestávkách se mohou ţáci pohybovat v daném prostoru školy nebo pod 

dozorem učitele na nádvoří ústavu, a to pouze v rámci povoleného osobního volna  

s dozorujícím pedagogem, 

 přestávka na svačinu trvá 15 minut, přestávka na oběd trvá 30 minut, 

 ţák udrţuje v pořádku věci, jeţ tvoří zařízení školy a které mu byly svěřeny do 

uţívání, 

 zjistí-li ţák ztrátu osobní věci, je povinen ztrátu okamţitě nahlásit učiteli ve třídě, 

 ţák má moţnost vyjádření se, a to slušnou formou k obsahu i způsobu výuky, 

jakoţto má právo se vyjádřit v rámci pravidelné komunity při předávání 

z teoretické výuky na výchovný úsek k hodnocení, jeţ příslušný den obdrţel, a to 

v době stanovené v rámci organizace denních činností.Transparentnost předávání 

informací k dennímu hodnocení je zajištěna přítomností ředitele, resp. statutárního 

zástupce a odborného pracovníka. 

 

Vedoucí úseku teoretické výuky odpovídá za řádný chod na úseku teoretického 

vyučování. 

 

 

3.2.2 Ustanovení pro praktické vyučování (dílny): 
  

Učitelé praktického vyučování se řídí povinnostmi uvedenými v základních dokumentech 

organizace. Učitel praktického vyučování je zodpovědný za řádný chod na svém úseku dílny. 

 

Pověřený vedoucí úseku praktického vyučování odpovídá za řádný chod celého 

dílenského úseku. 

Pro ţáky na úseku praktického vyučování platí v plném rozsahu ustanovení uvedena 

v odstavci 3.2.1., s prioritou vyjádření se k udělenému hodnocení v rámci komunity: 

 ţák má moţnost vyjádření se, a to slušnou formou k obsahu i způsobu výuky, 

jakoţto má právo se vyjádřit v rámci pravidelné komunity při předávání 

z praktické výuky na výchovný úsek k hodnocení, jeţ příslušný den obdrţel, a to 

v době stanovené v rámci organizace denních činností. Transparentnost předávání 

informací k dennímu hodnocení je zajištěna přítomností ředitele, resp. statutárního 

zástupce a odborného pracovníka. 
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3.2.3 Dodrţování bezpečnostních předpisů: 

 

 všichni ţáci musí být poučeni, a to proti podpisu o všech opatřeních a 

povinnostech BOZP, 

 učitelé zodpovídají za správnou výstroj a pouţívání ochranných pomůcek ţáky, 

 před zahájením práce na strojích a vydáním přenosného elektrického nářadí 

zkontroluje učitel jejich stav z hlediska bezpečnosti, na poškozených strojích a 

strojích s nevyhovujícím elektrickým příslušenstvím a jiným poškozeným nářadím 

nesmí ţáci pracovat, o kaţdém úrazu vyhotoví učitel příslušný záznam, 

 je zakázáno nošení řetízků, náramků a náušnic z důvodu bezpečnosti při práci 

s nářadím a na strojních zařízeních. 

 

 

3.2.4 Provoz dílny: 

 

 učitel převezme svou skupinu ţáků před zahájením praktického vyučování dle 

rozvrhu; zkontroluje výstroj ţáků a o nedostatcích souvisejících s předáním ţáků 

ihned informuje předávajícího vychovatele, který v případě zjištěných nedostatků 

ihned sjedná jejich odstranění, 

 vyučování začíná v 7.30 seznámením s úkoly a příslušnými bezpečnostními 

pokyny a poţárními zásadami, 

 učitel zodpovídá za to, ţe ţáci budou vykonávat jen práce, které jsou v souladu 

s osnovami, 

 ţákům je zakázáno vzdalovat se z přiděleného pracoviště bez souhlasu učitele, 

 ţáci musí být vybaveni příslušným nářadím,které musí mít uloţeno ve svých 

nářaďových skříňkách; nejméně jedenkrát týdne provádí učitel kontrolu, 

 nářadí, kterým nejsou ţáci vybaveni, vydává učitel pro příslušnou práci a ihned po 

skončení této práce nářadí odebere a zkontroluje jeho úplnost a stav, 

 přestávka na svačinu trvá 15 minut, přestávka na oběd trvá 30 minut. 

 vstup cizích osob je bez předchozího souhlasu ředitelenebo vedoucího úseku 

praktické výuky, zakázán, 

 před skončením praktického výcviku provedou ţáci úklid pracoviště, ošetření 

strojů a nářadí, 

 na závěr provede učitel kontrolu pracoviště, čistoty výstroje ţáků a prodiskutuje 

s ţáky průběh dne s jeho slovním vyhodnocením, zásadní poznatky zapíše do 

záznamového listu, 

 uţívání drog, včetně alkoholu a kouření v prostorách dílen je zakázáno, 
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3.3 Organizace školního roku (viz Roční plán práce a výchovně vzdělávací  

činnosti na aktuální školní rok – příloha č. 2 + č. 4). 

 

3.4 Organizace denních činností. 

 
3.4.1 Organizace denních činností oddělení ochranné výchovy:  

 

Pracovní dny: 

06:30 – 07:00         budíček, osobní hygiena, sebeobsluţné práce 

07:00 – 07:20         snídaně, 

07.20 – 07.30     předání chlapců do školy, na praxi a nemocných na ošetřovnu 

07.30 – 14.00                vzdělávací činnost na úseku teoretické a praktické výuky 

11:55 – 12:25        oběd 

13:55 – 14:25  pravidelná hodnotící denní komunita (kinosál) za účastí 

zainteresovaných pedagogických pracovníků z úseků teoretického i praktického vyučování, 

skupinových vychovatelů ve sluţbě, ředitele, resp. statutárního zástupce a odborných 

pracovníků: 

- vyhodnocení vyučovacího dne, převzetí ze školy a praxe, 

- nastavení organizace činností na úseku mimoškolním s prioritou 

na hlavní mimoškolní činnost v době od 15.00 do 18.00hod 

 

14:30 – 14:55 osobní hygiena, /výměna lůţkovin a ošacení – Út/ 

                                     celoústavní velká komunita s pedag. pracovníky úseku vzdělávání 

                                     a mimošk. činnosti – týdenní hodnocení chlapců – vţdy čtvrtek 

14:30 – 15:30               příprava na vyučování, osobní volno, příprava na odjezdy na schválené 

                                     dovolenky /pátek/ 

 

15:30 – 18:00  hlavní  mimoškolní činnost organizovaná pedagog. pracovníkem, 

 zájmové krouţky, odborně vedené psychoterapeutické a jiné činnosti 

 

18:00 – 18:30  večeře 

 

18:30 – 20:00  činnosti zaměřené především na volnočasové a zájmové aktivity, 

 osobní volno (PC, PS, TV, hry, DVD aj.) 

 

20:00 – 20.30  sebeobsluţné činnosti, osobní hygiena 

20:30 – 21:00     večerní skupinová komunita (zhodnocení průběhu dne +  

                                      individuální a skupinové hodnocení) 

 

21:00 – 06:30     večerka - klidový reţim 

 

Kaţdé úterý ve stanovené době probíhá výměna lůţkovin a ošacení po jednotlivých 

skupinách. Po etapách probíhá i stravování (od 18.00 hod do 18.30 hod. odd. OV).  

 

Po dohodě s asistentem vychovatele pro noční sluţbu a se souhlasem hlavní sluţby 

vychovatele na oddělení za předpokladu pozitivního hodnocení dětí v uplynulém dni lze 

povolit sledování televize do 22.00 hod.!!! 
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Činnost v sobotu, neděli a volné dny: 

09.00 – 09:30 budíček, osobní hygiena 

09:30 -  09:45 snídaně 

09:45 – 12:30  sobota - činnosti zaměřené na volnočasové aktivity organizované a  

                                      vedené sluţbu konajícím vychovatelem, 

                                      neděle – individuální vycházky na základě schváleného VO 

12:30 – 13:00  oběd 

13:00 – 18:00  sobota - individuální vycházky na základě schváleného VO 

                                      neděle - „zátěţové aktivity“ + zájmová činnost,  

18:00 – 18:30 večeře 

18:30 – 20:00               činnosti zaměřené především na volnočasové a zájmové aktivity, 

               osobní volno (PC, PS, TV, hry, DVD aj.) 

20:00 – 20.30               sebeobsluţné činnosti, osobní hygiena 

20:30 – 21:00               večerní skupinová komunita (zhodnocení průběhu dne +  

                                     individuální a skupinové hodnocení) 

21:00 – 06:30               večerka - klidový reţim 

 

Po dohodě s asistentem vychovatele pro noční sluţbu a se souhlasem hlavní sluţby 

vychovatele na oddělení za předpokladu pozitivního hodnocení dětí v uplynulém dni lze 

v sobotu povolit sledování televize do 23.00 hod.!!! 

 

 
3.4.2  Organizace denních činností oddělení ústavní výchovy: 

 
Pracovní dny: 

06:30 – 07:00         budíček, osobní hygiena, sebeobsluţné práce 

07:00 – 07:20         snídaně, 

07.20 – 07.30     předání chlapců do školy, na praxi a nemocných na ošetřovnu 

07.30 – 14.00                vzdělávací činnost na úseku teoretické a praktické výuky 

11:55 – 12:25        oběd 

13:55 – 14:25  pravidelná hodnotící denní komunita (kinosál) za účastí 

zainteresovaných pedagogických pracovníků z úseků teoretického i praktického vyučování, 

skupinových vychovatelů ve sluţbě, ředitele, resp. statutárního zástupce a odborných 

pracovníků: 

- vyhodnocení vyučovacího dne, převzetí ze školy a praxe, 

- nastavení organizace činností na úseku mimoškolním s prioritou 

na hlavní mimoškolní činnost v době od 15.00 do 18.00hod 

 

14:30 – 14:55               osobní hygiena, /výměna lůţkovin a ošacení – Po/ 

                                     celoústavní velká komunita s pedag. pracovníky úseku vzdělávání 

                                     a mimošk.činnosti – týdenní hodnocení chlapců – vţdy čtvrtek 

14:30 – 15:00               příprava na vyučování, osobní volno, příprava na odjezdy na schválené 

                                    dovolenky /pátek/ 

 

15:00 – 17:30               hlavní  mimoškolní činnost organizovaná pedagog. pracovníkem, 

                                     zájmové krouţky, odborně vedené psychoterapeutické a jiné činnosti 

 

17:30 – 18:00  večeře 

18:00 – 19:00          samostatné opuštění zařízení se souhlasem pedagogického pracovníka  

                                zařízení za účelem individuální vycházky. 
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19:00 – 20:00           činnosti zaměřené především na volnočasové a zájmové aktivity, 

                      osobní volno (PC, PS, TV, hry, DVD aj.) 

20:00 – 20.30          sebeobsluţné činnosti, osobní hygiena 

20:30 – 21:00          večerní skupinová komunita (zhodnocení průběhu dne +  

                                 individuální a skupinové hodnocení) 

21:00 – 06:30           večerka - klidový reţim 

 

Kaţdé pondělí ve stanovené době probíhá výměna lůţkovin a ošacení po jednotlivých 

skupinách. Po etapách probíhá i stravování (od 17.30 hod do 18.00 hod. odd. ÚV - pořadí 

odchodu jednotlivých výchovných skupin na večeři a odebrání stravy určuje hlavní sluţba).  

 

18ti letí chlapci, umístěni na základě „Smlouvy o prodlouţeném pobytu“ mohou vyuţívat 

moţnosti samostatných vycházek v pracovní dny i v době od 15:30hod do 17:30hod. 

 

Po dohodě s asistentem vychovatele pro noční sluţbu a se souhlasem hlavní sluţby 

vychovatele na oddělení za předpokladu pozitivního hodnocení dětí v uplynulém dni lze 

povolit sledování televize do 22.00 hod.!!! 

 

Činnost v sobotu, neděli a volné dny: 

09.00 – 09:30   budíček, osobní hygiena 

09:30 -  09:45  snídaně 

09:45 – 12:00  sobota - činnosti zaměřené na volnočasové aktivity organizované a  

                                      vedené sluţbu konajícím vychovatelem, 

                                      neděle – samostatné opuštění zařízení se souhlasem  

                                      pedagogického pracovníka za účelem individuální vycházky 

12:00 – 12:30  oběd 

12:30 – 17:30                sobota -samostatné opuštění zařízení se souhlasem  

                                      pedagogického pracovníka za účelem individuální vycházky 

                                      neděle - „zátěţové aktivity“ + zájmová činnost,  

17:30 – 18:00  večeře 

18:00 – 20:00                činnosti zaměřené především na volnočasové a zájmové aktivity, 

                osobní volno (PC, PS, TV, hry, DVD aj.) 

20:00 – 20.30  sebeobsluţné činnosti, osobní hygiena 

20:30 – 21:00    večerní skupinová komunita (zhodnocení průběhu dne +  

                                      individuální a skupinové hodnocení) 

21:00 – 06:30    večerka - klidový reţim 

 

Po dohodě s asistentem vychovatele pro noční sluţbu a se souhlasem hlavní sluţby 

vychovatele na oddělení za předpokladu pozitivního hodnocení dětí v uplynulém dni lze 

v sobotu povolit sledování televize do 23.00 hod.!!! 

 

18ti letí chlapci, umístěni na základě „Smlouvy o prodlouţeném pobytu“ mohou vyuţívat 

moţnosti samostatné vycházky v sobotu v době od 09:30 hod. do 20:00 hod. 

 

ORGANIZACI DENNÍCH ČINNOSTÍ LZE UPRAVOVAT DLE 

AKTUÁLNÍCH POTŘEB DĚTÍ V RÁMCI VÝCHOVNÉ SKUPINY PO 

PŘEDCHOZÍ DOHODĚ S VED. VYCHOVATELEM odd.  OV či ÚV!!. 
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3.5 Individuální přístup k vývojovým a osobnostním zvláštnostem dětí. 
 

        V návaznosti na program osobního rozvoje, který reflektuje zmapovanou minulost i 

současnost dítěte se stanovují další pracovní a osobnostně rozvojové cíle, a to z hlediska  

dlouhodobého působení. Dlouhodobý ideální cíl je rozpracován do cílů krátkodobějších.  

Podstatné a nutné je rozpracování na základě konkrétních a reálných moţností osobnosti 

chlapce. Stav dosahovaných výsledků je průběţně sledován a zaznamenáván tak, aby záznam 

vyjadřoval daný stav, a to transparentně a seriozně. Pozitivní i negativní výstupy musí být 

přesně formulovány a to včetně výchovných opatření. Zásadním prvkem rozvoje je realita 

současného ţivota a přímý kontakt se společenským prostředím, včetně spolupráce s rodiči, 

pokud je to moţné. Nutnou pozorností je reflexe potencionálně rizikových situací a vysoká 

pravděpodobnost negativních projevů v chování a jednání dětí. Výraznou pozornost je nutno 

věnovat maximálnímu zapojení dětí do různorodé a motivující činnosti i umoţnění 

smysluplného vyuţití volného času. Účinným prostředkem jsou cílené činnosti zaměřené na 

orientaci dětí v situacích, kde selhávají, na spouštěcí mechanismy a příčiny které k tomu 

vedly a na klady i zápory z toho plynoucí. 

Všichni pedagogičtí a odborní pracovníci jsou povinni zaznamenávat a diagnosticky 

zpracovávat podstatné pozitivní i negativní projevy a dále je odborně a citlivě vyuţívat 

v působení na děti v zařízení. 

Vzdělávání je organizováno především v rámci zařazení do příslušného učebního oboru, dle 

rozvrhu vyučovacích hodin teoretické i praktické výuky. Vyučování se řídí platnými učebními 

dokumenty s vysokým podílem individuálního přístupu k  vývojovým a osobnostním 

zvláštnostem jednotlivých ţáků. 

  

Výchovné a vzdělávací činnosti, ale i další související prvky působení na děti 

jsoupostupně realizovány v etapách PRO: 

a) adaptace - přizpůsobení se podmínkám zařízení s cílovým stavem jejich přijetí, 

b) vytváření předpokladů pro zapojení se do společnosti včetně dalšího vzdělávání – 

resocializace, 

c) období před předpokládaným výstupem ze zařízení, 

d) sledování po výstupu z ústavní nebo ochranné výchovy, 

 

 Zájmová činnost se organizuje především v mimoškolních programech a aktivitách. Je 

jednou z priorit reedukačního a resocializačního působení, které můţe podstatně pozitivně 

ovlivnit omezení stavů nudy a pasivní činnosti dětí. Zájmovou činnost vedou vychovatelé ale 

i externí pracovníci, dle zájmů dětí. O činnosti krouţků zájmové činnosti je nutné vést 

příslušnou dokumentaci pro diagnostické vyuţití v osobních programech dětí. Za předpokladu 

plnění povinností a norem chování, mohou děti navštěvovat i nejrůznější zájmové útvary 

mimo zařízení. V zařízení lze dle prostorových a materiálních podmínek a za předpokladu 

odborného vedení realizovat zájmové krouţky: 

 

- krouţek vaření (Miroslava Klöselová – DPČ), 

- krouţek hudební (Norbert Číhal - DPČ), 

- krouţek vedení domácnosti (Bc. Irena Cerulíková, Jaroslava Minaříková, Mgr. 

Taťána Dederová, Roman Bezunk), 

- krouţek stolního tenisu (Mgr. Tomáš Petr), 

- krouţek cyklistický (Marek Štec, Mgr. Rostislav Zedek, Roman Bezunk), 

- krouţek sportovně-relaxačního odpočinku a saunování (Ing. Bc. Mil. Zetocha)  

- krouţek posilování + příprava na sportovní reprezentaci (Bc. Václav Novotný), 

- krouţek střelecký (Mgr. Petr Pavlík, Jaroslav Bajtek)  
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Činnosti a zaměření jsou upřesněny na základě samostatně zpracované metodiky                     

av návaznosti na zpracovaný aktuální „Plán práce na úseku mimoškolní výchovy“ a ŠVP pro 

mimoškolní činnost. Zájmové a volnočasové aktivity musí být zpracovány v 

denních programech činností jednotlivých skupin.  

 

 

3.6 Systém prevence rizikového chování dětí 
Cíle systému prevence rizikových projevů chování dětí jsou směřovány k vytvoření 

bezpečného prostředí v rámci celého zařízení, které zajistí všem zúčastněným moţnosti pro: 

 

 rozvoj sebeúcty a zdravého sebeprosazení bez omezování svobody jiných 

 utváření přiměřených sociálně-psychologických dovedností k řešení problémů a 

zátěţových situací, případně schopností vyhledávat pomoc při jejich řešení -

konkrétně zvláště i v případě tlaku vrstevnické skupiny 

 formování vyhraněného negativního vztahu k rizikovým jevům a jejich prevenci 

 vznik a pěstování přirozených sociálních vztahů 

 

Smyslem resocializační a reedukační péče je nastavení nového inovativního způsobu 

organizace a řízení ţivota pro děti v zařízení na základě teorie o terapeutickém společenství a 

o cíleném zavádění prvků komunitního způsobu ţivota, ale bez ohroţení běţných, lidsky  

důstojných a pozitivně působících individuálních přístupů, se snahou přiblíţit se co nejvíce 

působení ve funkční rodině. K aplikaci nastavených cílů vyuţíváme: 

 

3.6.1 Oblast vzdělávací, 
příprava na budoucí povolání se zaměřením na důslednou realizaci ŠVP, zajistit větší 

propojení praktické a teoretické výuky, ze strany pedagogů přistupovat trpělivě a přiměřeně 

k moţnostem jednotlivce, zvyšovat vědomostní a dovednostní potenciál s prioritou získání 

pracovních návyků a zvládnutí vyučení v oboru. 

 

3.6.2 Oblast výchovná, 
v návaznosti na PRO, který musí reflektovat zmapovanou minulost i současnost dítěte 

stanovit pracovní a osobnostně rozvojové hypotézy z hlediska dlouhodobého pobytu dítěte 

v zařízení. Dlouhodobý „ideální“ cíl rozpracovat do cílů krátkodobějších s rozpracováním 

reálných moţností jejich dosaţení s nastavením moţností, které vedou k dosaţení optima. 

Stav dosahovaných výsledků průběţně sledovat, pozitivní i negativní výstupy jasně 

formulovat, a to včetně odměn a sankcí. 

 

3.6.3 Oblast diagnostiky, 
poradenství a prevence v rámci personálních moţností zařízení dítě zařadit v krátkodobém i 

dlouhodobém výhledu do spektra poradenských, psychoterapeutických, preventivně 

zdravotních či sociálně motivujících aktivit v rámci zařízení. Jako významnou diagnostickou 

situací vyhodnotit doposud zcela opomíjenou spolupráci s rodiči a příbuznými. Vyuţít 

zpracovanou metodiku prevence patologických jevů. Přednostně pozornost věnovat reflexi 

potencionálně rizikových situací, které mohou patřit k běţnému chování dítěte, ale nejsou 

v souladu se stanovenými cíli, jakoţto i snaţit se předcházet negativním projevům dítěte – 

různorodá agresivita, šikana, nenávraty z dovolenek aţ abúzus drog (viz. Příloha č. 5  

„Krizové plány pro případ agrese ve VÚ, SŠ a SVP, Nový Jičín“ – č.j. VD-42-2015, Příloha 

č. 6„Program protidrogové prevence“ – č.j. VD-7-2013 a Příloha č. 7„Program proti 

šikanování“ – č.j. VD-8-2013). 
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3.6.4 Oblast sociální, 

pobyt dítěte v zařízení s ústavní či ochrannou výchovou není pobytem „uzavřeným“, tudíţ 

nutně musí být konfrontován s ţivotem bez reţimových prvků. Prioritou v tomto směru je vést 

dítě tak, aby ještě před „výstupem“ ze zařízení či dosaţením zletilosti mělo dostatek 

vědomostí, dovedností a schopností k přechodu do reality běţného společenského prostředí. 

 

 

Část 4      Organizace péče o děti v zařízení 

4.1. Zařazení dítěte po přijetí do zařízení, ubytování dětí. 

Po přijetí do zařízení jsou děti zařazeni do výchovných skupin a to na základě několika 

kritérií: 

a) ústavní nebo ochranná výchova 

b) učební obor, 

c) ročník učebního oboru, 

d) korekce dle vzájemných vztahových priorit, navázání na přátelské vztahy 

z předešlých umístění nebo naopak vliv určité averze či obavy, 

e) příbuzenské vztahy, 

f) korekce dle určitých vazeb a to ve smyslu negativního ovlivňování, 

g) další, které se během pobytu projeví a jsou pro reedukační práci a bezpečnost 

významné; jsou proto i důvodem pro přeřazení do jiné skupiny. 

 

O zařazení do učebního oboru a ročníku rozhoduje ředitel. Další kritéria posuzuje statutární 

zástupce ředitele na základě konzultací s vedoucím úseku teoretické i praktické výuky 

v koordinaci s poznatky odborných a speciálních pracovníků. Jelikoţ se jedná o významnou 

skutečnost v ţivotě dítěte, je toto rozhodnutí ředitele, s ohledem na ustanovení § 24 odst. 1 

písm. i) ZVÚOV předem projednáno se zákonnými zástupci dítěte a s orgánem sociálně-

právní ochrany dítěte, nehrozí-li nebezpečí z prodlení. O definitivním zařazení dítěte do 

učebního oboru a ročníku, pak školské zařízení bezodkladně informuje zákonné zástupce 

dítěte a místně příslušný OSPOD, a to formou tzv. „Informačního servisu pro rodiče“ 

v písemné podobě. Nejedná se tedy o svévolné rozhodování ředitele. 

Přesuny chlapců v rámci výchovných skupin jsou pouze v kompetenci ředitele nebo jeho 

statutárního zástupce, přesuny v rámci pokojů jsou v kompetenci vedoucího 

vychovatele.V takovém případě se bere ohled na případný příbuzenský vztah mezi 

přítomnými dětmi ve školském zařízení. 

 

4.2. Ubytování dětí. 

 
Děti se ubytovávají ve čtyřech stavebně oddělených součástech hlavní budovy zařízení. Na 

loţnici lze umístit maximálně tři děti. 

Loţnice musí být vybaveny alespoň základním nábytkem – postel, noční stolek, polička na 

osobní potřeby, lampička, záclony, případně závěsy, stůl, ţidle, skříň na ošacení a botník, dále 

dle poţadavků dětí nástěnka pro jejich osobní potřeby.  

Klubovna musí mít alespoň základní vybavení – sedací souprava, stůl, ţidle, televize, 

videorekordér, radiomagnetofon, poličky nebo skříň. Další vybavení dle zájmů dětí a 

finančních moţností organizace. 
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Na kaţdém podlaţí musí být potřebná hygienická zařízení, která odpovídají platným normám 

a rovněţ kuchyňka pro základní potřeby přípravy jídel pro děti umístěné na konkrétním 

podlaţí či výchovné skupině. 

 

4.3. Materiální vybavení. 

 
Pro výuku a mimoškolní činnost musí být vytvořeno adekvátní materiální ale také odborné a 

psychosociální prostředí. Dostatečně a vhodně musí být rovněţ materiálně zabezpečená i 

zájmová a relaxační činnost. 

 

 

Dětem s nařízenou ústavní výchovou nebo předběţným opatřením a uloţenou ochrannou 

výchovou je poskytováno: 

 

A) plné přímé zaopatření: 

a) stravování, ubytování a ošacení, 

b) učební potřeby a pomůcky, 

c) úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělávání, 

d) úhrada nákladů na zdravotní péči (nehradí-li zdravotní pojišťovna), 

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

f) úhrada nákladů na dopravu do sídla externí školy, 

g) potřeby pro vyuţití volného času a rekreaci, 

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

i) náklady na soutěţní akce a rekreace. 

 

B) dále lze hradit dětem: 

a) náklady na dopravu k osobám odpovědným za výchovu, a to v rámci tzv. „sociální 

výpomoci“, 

b) sociální výpomoc na základní aktuální potřeby ve výši nejvýše 200,- Kč dítěti, které je 

přijato do zařízení a nedisponuje ţádnými vlastními finančními prostředky, finančními 

prostředky od zákonných zástupců,  ani kapesným z předchozího zařízení, 

b) zletilým nezaopatřeným osobám se poskytuje plné přímé zaopatření, a to dle podmínek 

sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a vedením VÚ, SŠ a SVP, Nový Jičín. 

 

 

4.3.1 Ošacení. 

 
Dětem je v zařízení poskytováno plné přímé zaopatření dané zákonem – ubytování, 

stravování, ošacení, potřeby pro vzdělávání, výchovnou a zájmovou činnost, rekreaci atd.   

 
Děti musí být vybaveny oděvem a obuví pro pobyt v zařízení i mimo. Musí být vybaveny 

osobním a loţním prádlem. Jsou jim poskytnuty základní hygienické potřeby a školní 

pomůcky. Musí být dále vybaveny, a to podle oboru, pracovním oděvem a obuví. Při pracovní 

činnosti musí pouţívat příslušné ochranné pomůcky, které vydá učitel praktického vyučování. 

Děti musí být rovněţ vybaveny sportovním oděvem a obuví. 



25 

 

Osobní prádlo a ručníky se vyměňuji nejméně 1x týdně, následně dle potřeby. Loţní prádlo 

nejméně 1x za 14 dnů a dle potřeby. Výměna se provede vţdy po změně dítěte na lůţku nebo 

při výskytu infekčního onemocnění. 

Děti mohou pouţívat vlastní oděv a obuv, a to i při teoretickém vyučování a v mimoškolní 

činnosti, pokud se nejedná o sportovní činnost vyţadující speciální sportovní výbavu. 

Venkovní obuv ponechává v přiděleném botníku, který je umístěn v uzamykatelné šatně, jeţ 

je součástí loţnice dítěte. 

Své osobní prádlo si dítě můţe vyprat průběţně samo, respektive kaţdé úterý si můţe dát 

osobní věci k vyprání v rámci sluţeb zařízení bez vlastní finanční zátěţe. 

 

 

4.3.2 Finanční prostředky. 

 

Dítě umístěné v zařízení má k dispozici finanční prostředky, které se skládají z jeho vlastních 

finančních prostředků, z kapesného, případně i na základě pozitivního bodového hodnocení 

dítěte formou finanční odměny, jakoţto i z finančních darů a odměn v souladu s citací zákona 

č. 109/2002 Sb.,vyplaceného z rozpočtu zařízení. Dítě má moţnost získat finanční prostředky 

také z organizované  brigádnické dobrovolné činnosti mimo zařízení. 

 

Finanční prostředky dětí získané z jejich řádných příjmů se jim neomezují. Mají moţnost si je 

uschovat v osobních uzamykatelných skříňkách, jeţ jsou umístěny na kaţdém oddělení nebo 

si finanční prostředky mohou ukládat na vkladní kníţku. Za řádný příjem se povaţují rovněţ 

peníze z brigádnické, případně jiné produktivní činnosti, peníze poskytnuté rodiči nebo 

příbuznými, peníze na vkladních kníţkách z minulých pobytů, finanční odměna za oceněnou 

činnost v zařízení a zákonná část sirotčího důchodu. 

Dítě si můţe kdykoliv uschovat ve vlastní uzamykatelné skříňce rovněţ své cennosti, doklady 

nebo jiné, pro dítě důleţité osobní věci. 

O stavu svých příjmů se mohou děti informovat u skupinových vychovatelů nebo u sociálních 

pracovníků. 

 

 

4.3.3 Systém stravování. 

 

Strava se podává 6x denně dle příslušné normy. Stravování probíhá dle týdenního jídelního 

lístku, sestaveného podle zásad racionální výţivy. Na sestavování jídelničku se podílí 

stravovací komise, včetně určených (vţdy jeden za odd. OV a ÚV) zástupců dětí. Dietní 

stravu pro nemocné určuje sociální pracovník se zdravotním zaměřením po konzultaci s 

lékařem. Snídaně, svačina, oběd a večeře se podává v jídelně zařízení. „Druhou večeři“ 

vydávají skupinoví vychovatelé na příslušném oddělení. 

Stravování se řídí vlastními směrnicemi. Dítě dbá na dodrţování pravidel společenského 

chování a stolování, neplýtvá stravou a řídí se pokyny pedagogických, v prostorách jídelny i 

nepedagogických pracovníků.  

V souladu s § 2, odst. 2 vyhlášky č. 48/2006 Sb. v platném znění mohou pedagogičtí 

pracovníci zajišťovat stravování společně s dětmi jako v rodině, zejména snídaně, svačiny, či 

celodenní stravu ve dnech pracovního klidu, a to s tím, ţe současně mohou provádět nákup 

potravin, a to v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 107/2005 S. o školském stravování. Děti si 

mohou připravit vhodné jídlo ve vybavených kuchyňkách na jednotlivých odděleních 

zařízení. 

Pro zajištění pitného reţimu jsou k dispozici na pracovištích a ubytovacích prostorách nádoby 

s vhodnou tekutinou.  
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VÚ neposkytuje péči v případě výkonu trestu odnětí svobody nebo vazby a po dobu pobytu 

dětí mimo zařízení u zákonných zástupců. 

Školní jídelna má zpracován samostatný vnitřní řád a provozní řád. 

 

 

4.4 Postup v případě útěku dítěte a postup v případě záchytu dítěte mimo 

naše školské zařízení. 
 

4.4.1 Uteče-li dítě přímo ze zařízení nebo se nevrátí z vycházky,  

musí pracovník, kterému dítě uteklo, operativně přerušit činnost skupiny, poţádat kolegy o 

součinnost a případně skupinu spojit. Pracovník neprodleně oznámí útěk dítěte telefonicky 

Policii ČR v Novém Jičíně na tel.: 974735651, vyplní Útěkový list, rozešle a provede zápis do 

příslušné pedagogické dokumentace v elektronickém systému EVIX, oznámení na příslušná 

místa: OSPOD, zákonný zástupce a místně příslušný soud, který nařídil dítěti ústavní výchovu 

nebo uloţil ochrannou výchovu – v souladu s ustanovením § 29 odst. 6 písm. g)zákona č. 

359/1999., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, zajistí následovně sociální 

pracovník, stejně postupuje sociální pracovník i při návratu dítěte zpět do školského zařízení.  

 

4.4.2 Postup v případě nenávratu dítěte z pobytu mimo zařízení (dovolenky nebo 

prázdnin): 

Při nenávratu dítěte s nařízenou ústavní výchovou z dovolené, prázdnin, pobytu mimo 

zařízení, kontaktuje sociální pracovník na základě podnětu sluţbu konajícího vychovatele 

zaměstnance OSPOD v místě bydliště dítěte. Neprodleně se pokusí kontaktovat osobu, u níţ 

dítě trávilo pobyt mimo zařízení. V případě, ţe není zjištěn důvod nepřítomnosti dítěte, 

případně tento důvod není prověřen, oznámí sociální pracovnice zařízení útěk  

Při nenávratu dítěte s uloženou ochranou výchovou ve stanovené době bez případné 

předchozí omluvy postupuje službu konající vychovatel stejně jako v případě bodu 4.4.1. 

 

4.4.3  Postup při přepravě dětí zadrţených na útěku do zařízení:  

Po zadržení dítěte na útěku je dítě převzato od Policie ČR, případně z Diagnostického ústavu 

pro mládež Ostrava – Kunčičky na ul. Škrobálkové 16, kam bylo dítě policií převezeno, nebo 

je policií dítě přivezeno přímo do VÚ, SŠ a SVP Nový Jičín.   

Přeprava dětí z útěku probíhá výhradně sluţebním vozidlem školského zařízení. Přepravu dětí 

se provádí na příkaz ředitele nebo jeho statutárního zástupce, případně v době jejich 

nepřítomnosti na příkaz vedoucího ústavní výchovy. 

Přepravu provádí vţdy nejméně dva zaměstnanci školského zařízení, kteří byli tímto v 

jednotlivých případech osobně pověřeni ředitelem, jehostatutárním zástupcem nebo vedoucím 

ústavní výchovy. Řízením motorového vozidla mohou být pověření jen pracovníci školského 

zařízení, kteří mají řádně vykonané referenční zkoušky. Ostatní zaměstnanci mohou být 

pověřeni vykonáváním dozoru při přepravě. 

Pokyny k postupu při přepravě dětí zadrţených na útěku zpět do školského zařízení, 

jsou zpracovány ve vnitřních dokumentech: č.j. VN-67/2018 ze dne 1.9.2018 „Nařízení 

ředitele k pracovní pohotovosti v souvislosti se záchyty dětí ve dny pracovního klidu“ a 

č.j. VN-73/2019 ze dne 1.2.2019 „Nařízení ředitele k pracovní pohotovosti a předávání 

chlapců ze záchytů v pracovních dnech“ 
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4.5 Postup v případě rizikových projevů chování dětí ve školském zařízení 

(viz Příloha č. 5 – VD-42/2015 – „Krizové plány pro případ agrese“)  
 

Všichni pedagogové jsou povinni zaznamenávat kaţdý projev rizikového chování dětí do 

příslušného záznamu a postupovat jej odborným pracovníkům k zaevidování. Evidence všech 

záznamů o rizikových projevech chování dětí je vedena odborným pracovníkem a průběţně 

slouţí k vyhodnocování situace, stanovování aktuálních, či dlouhodobých řešení 

navrhovaných uţším realizačním týmem prevence. Její vyhodnocení za školní rok je součástí 

hodnocení minimálního preventivního programu. 

 

4.5.1 Povinnost vyrozumět 

 

 o kaţdém případu impulzivní agrese spojené s násilím by měl pedagog ihned, jak mu 

to situace dovolí vyrozumět ředitele zařízení nebo statutárního zástupce a rovněţ 

vedoucího svého úseku (telefony jsou uvedeny v krizovém plánu a kaţdé sborovně, či 

vychovatelně) 

 v případě vzniku zranění je nutné informovat zákonné zástupce chlapců, kterým 

poranění vzniklo a to rovněţ bezprostředně jakmile to okolnosti dovolí. 

      Rodiče by měli být informováni o rozsahu zranění a případné hospitalizaci    

      s kontaktem na konkrétní lékařské zařízení (telefony na rodiče jsou v osobních listech) 

 u závaţných případů by měli být informováni pracovníci orgánu sociálně právní 

ochrany dětí agresorů i obětí. Tato povinnost by mohla být převedena na klíčového 

pracovníka, který ji můţe realizovat následující pracovní den. 

 

4.5.2 Povinnost dokumentovat 

 

 kdy přesně došlo k projevům agrese 

 kdo agresi jako první zaznamenal, případně oznámil pedagogovi 

 kdo byl přítomen agresi (moţní svědci) 

 kdy byla přivolána pomoc a kdy dorazila 

 

Tyto údaje by si měl pedagog zapsat a vyuţít při sepisování následné povinné dokumentace, 

kterou tvoří: 

 Záznamu o rizikovém chování dítěte 

 Záznam o úrazu 

Oba tyto dokumenty by měl pracovník vyhotovit a odevzdat řediteli zařízení nejpozději 

následujícího dne. Tato povinnost je totiž vázána na povinnost ředitele zařízení vyhodnocovat 

tyto projevy násilí a informovat o těchto závažných případech příslušné pracovníky MŠMT 

ČR a to do 24 hodin od události, rovněž vyvstává povinnost informovat dozorující OSZ. 
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4.5.3 Druhy rizikového chování dětí podléhající povinnosti evidence 

 

 agrese, autoagrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace 

prostřednictvím multimédií, násilí vandalismus, intolerance, antisemitismus, 

extremismus, rasismus, xenofobie a homofonie, 

 záškoláctví, útěkovost – toulky, opakované útěky, 

 závislostní chování, uţívání návykových látek, netolismus, gambling, 

 rizikové sporty, rizikové chování v dopravě, 

 spektrum poruch příjmu potravy, 

 negativní působení sekt, 

 sexuální rizikové chování, 

 

 

4.6 Postup v případě mimořádných událostí ve školském zařízení. 

 
Dle závazných instrukcí pro komunikaci s odborem dalšího vzdělávání a institucionální 

výchovy MŠMT ČR ze dne 14.07.2014, č.j. MSMT 25853/2014-1 je mimořádná událost ve 

školském zařízení definována jako: 

- zvlášť závaţné porušení vnitřního řádu dětmi 

- prokázána systematická šikana 

- napadení pedagogických pracovníků dětmi 

- napadení dětí navzájem s těţkým ublíţením na zdraví 

- těţké úrazy 

- opatření při epidemiích 

- havárie, technologické nebo technické závady většího rozsahu, 

znemoţňující bezpečný chod zařízení 

- překročení evidenční kapacity zařízení. 

Tyto mimořádné události je nutné písemně zaevidovat, telefonicky nahlásit na číslo věcně 

příslušného odboru MŠMT, a dále neprodleně rovněž e-mailem. Do 48 hodin po mimořádné 

události je nutné zaslat podrobný zápis události s uvedením přijatých opatření. 

Mimořádné události, bezprostředně se dotýkající dětí umístěných ve školském zařízení je 

rovněž povinností neprodleně ohlásit a předat v písemné verzi na Okresní státní zastupitelství 

místně příslušnému dozorujícímu státnímu zástupci. 

 

 

4.7 Postup v případě dočasného omezení nebo přerušení poskytování péče 

v zařízení  

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

ochrannou výchovou podmíněně umístěno mimo zařízení, poskytují dítěti plné přímé 

zaopatření osoby, u nichţ dítě pobývá. Dále specifikováno v části 9 – Práva a povinnosti 

ředitele zařízení! 
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Část 5     Práva a povinnosti dětí 

 
5.1 Systém hodnocení. 
(viz. příloha č. 8, VD-103/2019 „Metodický pokyn k hodnocení dětí“ ze dne 02.09.2019). 

 

K zaznamenání informací o projevech dětí se pouţívá výstiţných slov a formulací vystihující 

daný stav, které se zaznamenají do osobních listů, knihy denních záznamů a dalších vnitřních 

dokumentů. Informace se zpracovávají a vyhodnocují tak, aby bylo moţno posoudit stav a 

vývoj jednotlivce vzhledem k prevenci či nápravě jeho osobnostních kvalit. Hodnocení 

zpracovávají skupinoví vychovatelé, učitelé a odborní pracovníci. Hodnocení je jedním 

z kritérií pro další výstupy nebo vyţádané zprávy příslušných úřadů o projevech, jednání a 

chování dítěte.  

Za účasti dětí a pedagogických pracovníků se organizuje denní, týdenní, měsíční, pololetní a 

celoroční hodnocení. Kaţdý den se uzavírá večerní komunitou o průběhu dne za předpokladu 

příznivé psychosociální situace na skupině. 

Kaţdý pracovní den probíhají v rámci výchovné skupiny pravidelné komunity 

s vyhodnocením projevů chování dětí na úseku vzdělávání, následně s nastavením aktuálního  

plánu mimoškolních činností na uvedený den, a to za účasti všech zainteresovaných 

pedagogických pracovníků. 

Kaţdý čtvrtek probíhá tzv. velká komunita za účasti ředitele, statutárního zástupce ředitele, 

vedoucího úseku teoretické výuky, vedoucího úseku praktického vyučování, vedoucího 

ústavní výchovy, odborných pracovníků - speciálních pedagogů, sociálního pracovníka a 

skupinových vychovatelů za účelem hodnocení dětí za uplynulé období (tj. od čtvrtka 

odpoledne do dalšího čtvrtka dopoledne) 

Kritéria pro hodnocení dětí jsou součástí výše citovaného dokumentu. Při využívání 

hodnotícího systému nejsou omezována práva dětí daná zákonem, či jejich uplatňování, jak 

dítěti náleží z citace ustanovení zákona č. 109/2002 Sb.  

 

 

 

5.2 Systém opatření ve výchově 

 
Za prokázané porušení ustanovení vnitřního řádu můţe být dítěti: 

 

 odňata udělená výhoda, 

 sníţeno kapesné v rozsahu stanoveném zákonem,  

 u ústavní výchovy můţe být omezeno nebo zakázáno trávení volného času mimo 

zařízení, v rozsahu stanoveném tímto vnitřním řádem 

 odňata moţnost účastnit se atraktivní činnosti či akce, 

 u ústavní výchovy můţou být zakázány návštěvy, s výjimkou návštěv osob 

odpovědných za výchovu, osob blízkých a oprávněných zaměstnanců orgánů 

sociálně - právní ochrany a to na dobu nejdéle 30 dnů v období následujících 3 

měsíců. 

Opatření lze ukládat podmíněně se zkušební dobou aţ na 3 měsíce. 
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Za příkladné úsilí a výsledky při plnění povinností nebo za příkladný čin můţe být 

dítěti: 

 

 prominuto opatření při porušení povinností, 

 udělená věcná nebo finanční odměna, 

 zvýšené kapesné v rozsahu stanoveném zákonem, 

 povolená mimořádná návštěva kulturního zařízení, mimořádná vycházka, 

mimořádná návštěva nebo jiná osobní výhoda, 

 s uloţenou ochrannou výchovou můţe být povolená vycházka mimo zařízení na 

dobu nejvýše 12 hodin, lze -li mít důvodně za to, ţe tím nebude ohroţen účel 

výkonu ochranné výchovy 

 u dětí s uloţenou ochrannou výchovou můţe být povoleno přijetí návštěvy jiných 

osob neţ osob odpovědných za výchovu, osob blízkých a oprávněných zástupců 

orgánu sociálně – právní ochrany dětí, není-li to v rozporu s účelem výkonu 

ochranné výchovy, v odůvodněných případech můţe být návštěva uskutečněná se 

zrakovou, případně i sluchovou kontrolou zaměstnancem zařízení. 

 

Opatření se zaznamenává do osobních spisů dětí. 

 

 

5.3 Práva a povinnosti dětí umístěných v zařízení. 

 
5.3.1 Dítě s nařízenou ústavní výchovou má právo: 

 

a) na zajištění plného přímého zaopatření, 

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

c) na respektování lidské důstojnosti, 

d) na společné umístění se svými sourozenci, nebrání-li tomu závaţné okolnosti, 

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

s jeho schopnostmi, nadáním a potřebami, 

f) na svobodu náboţenství, 

g) být seznámeno se svými právy a povinnostmi, 

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

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

řádem, 

i) obracet se stíţnostmi a návrhy na ředitele a pedagogické pracovníky zařízení a 

poţadovat, 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 a to bez 

kontroly jejich obsahu. Tyto ţádosti, stíţnosti, návrhy a podání je zařízení povinno 

evidovat. 

j) vyjádřit svůj názor na zamýšlená a prováděná opatření, která se ho dotýkají, 

názorům musí být věnována patřičná pozornost odpovídající jeho věku a rozumové 

vyspělosti, 

k) poţádat o osobní rozhovor a uskutečnit osobní rozhovor s pověřeným 

zaměstnancem orgánu sociálně - právní ochrany, zaměstnancem ČŠI, MŠMT, a to 

bez přítomnosti dalších osob, 
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l) být hodnoceno a odměňováno a ke svému hodnocení se vyjadřovat (v tomto ohledu 

jde o právo dítěte na transparentní a spravedlivé hodnocení a na opatření ve výchově 

podle kritérií stanovených vnitřním řádem školského zařízení), 

m) na informace o stavu svých úspor či pohledávek, 

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

osobami a to formou korespondence, telefonických hovorů a osobních návštěv, 

o) přijímat v zařízení s vědomím pedagogického pracovníka návštěvy i jiných osob neţ  

jsou osoby odpovědné za výchovu,pokud nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci 

opatření ve výchově 

p) opustit samostatně se souhlasem pedagogického pracovníka zařízení za účelem 

vycházky pokud nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci výchovného opatření 

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

dítěte do rodiny a společnosti 

r) dítě s uloţenou ochrannou výchovou má všechna uvedená práva, s výjimkou práv 

podle písmene  o) a p), 

s) uţívat vlastní mobilní telefon nebo obdobné komunikační prostředky denně v době 

svého osobního volna stanoveného vnitřním řádem zařízení. Omezení moţnosti 

pouţívat tyto prostředky se vztahuje zejména na dobu školního vyučování, dobu 

přípravy na vyučování, stravování, komunitních a terapeutických činností, řízených 

výchovně-vzdělávacích činností, jakoţto i na dobu nočního klidu (viz. Metodický 

pokyn č.j. MSMT-26924/2018-1 ze dne 15.11.2018.). 

 

 

5.3.2 Dítě má povinnost: 

 

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

zařízení, šetrně zacházet se svěřenými věcmi, nepoškozovat cizí majetek, 

dodrţovat zásady slušného jednání s osobami, s nimiţ přichází do styku 

v prostorách zařízení a v osobních věcech udrţovat pořádek a čistotu a i jinak 

zachovávat ustanovení vnitřního řádu zařízení, 

b) dodrţovat předpisy a pokyny k ochraně bezpečnosti a zdraví, s nimiţ bylo řádně 

seznámeno 

c) poskytnout na výzvu ředitele doklady o svých příjmech, 

  d)  předat do úschovy na výzvu ředitele předměty ohroţující zdraví a bezpečnost, doba 

       úschovy nesmí překročit dobu pobytu 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 

f)     dítě s uloţenou ochrannou výchovou má všechny povinnosti totoţné. 

 

5.3.3 Práva a povinnosti nezaopatřených osob: 

 

a) Vnitřní řád obsahuje zvláštní pravidla upravující práva a povinnosti nezaopatřených 

osob vţdy v případě, ţe na základě smlouvy podle § 24 odst. 4 zákona č. 109/2002 Sb. 

pobývá nezaopatřená osoba v zařízení, 

b) nezaopatřená osoba má právo na volný pohyb mimo zařízení (vyjma vzdělávání), a to 

se souhlasem pedagogického pracovníka, na pozdější návrat do zařízení má právo, 

pokud nenarušuje reţimové prvky a noční klid v zařízení, 
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c) nezaopatřená osoba má povinnost soustavně se připravovat a na poţádání dokládat 

výsledky přípravy na povolání ve smyslu § 12 aţ 15 zákona č. 117/1995 Sb.,  

d) nezaopatřená osoba má povinnost bezodkladně oznámit školskému zařízení veškeré 

změny týkající se její přípravy na budoucí povolání, včetně skutečnosti, ţe tuto 

ukončí, 

e) na klienty v zařízení se vztahují všechna ustanovení vnitřního řádu, s výjimkou 

ustanovení o povinnosti dokládat své příjmy 

f) na nezaopatřené osoby v zařízení podle § 2, odst. 6 se vztahují ustanovení odst. 1,2 

bodu 5.3.2 v plném rozsahu. 

 

 

5.4 Kapesné, osobní dary a věcná pomoc ( viz.Příloha č. 3 - Vnitřní důleţitý 

dokument č.j. VD – 59/2016 )  
 

5.4.1 Kapesné (v souladu s § 31, zákona č. 109/2002 Sb.). 

 

 Dle ustanovení zákona č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní a ochranné výchovy ve školských 

zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních ve znění pozdějších změn a 

úprav a dle Nařízení vlády č. 460/2013 Sb. s účinností od 01.01.2014 „O stanovení částky 

příspěvku na úhradu péče, částky kapesného, hodnoty osobních darů a hodnoty věcné 

pomoci nebo peněţitého příspěvku dítěti ve školských zařízeních pro výkon ústavní 

výchovy nebo ochranné výchovy“se stanoví kritéria: 

 

 Nezaopatřeným dětem, kterým se poskytuje plné přímé zaopatření, náleţí po dobu 

pobytu v domově kapesné, jehoţ výše je stanovena pro děti od patnácti let částkou 

v rozmezí 300 – 450,- Kč měsíčně (§ 2, odstavec d),  Nařízení vlády 460/2013 Sb.). 

 Základní kapesné se stanoví na částku 450,- Kč za kaţdý kalendářní měsíc. 

 Kapesné se následně upravuje a stanoví podle počtu dní, v nichţ je dítě v péči zařízení. 

Za kaţdý den, kdy dítě evidenčně není přítomno v zařízení, mu kapesné nenáleţí, 

tudíţ od základní částky 450,-Kč se odečítá za kaţdý den, kdy dítěti kapesné nenáleţí 

částka 15,-Kč. 

 Kapesné dítěti nenáleží podle § 2 odstavec 8) a § 31 odstavec 3 zákona č. 109/2002 

Sb. v platném znění za dny, po které je dítě na útěku ze zařízení, ve výkonu vazby 

nebo ve výkonu trestu odnětí svobody a za dny, kdy je pobyt dítěte v zařízení přerušen 

podle § 23 odstavec 1) písmeno a) zákona č. 109/2002 Sb. na základě povoleného 

pobytu mimo zařízení (dovolenka u zákonných zástupců) nebo je dítě s uloţenou 

ochrannou výchovou podmínečně umístěno mimo zařízení (výklad MŠMT ze dne 

13.12.2005 pod č.j.:30 706/05-24). 

 Za výpočet kapesného jsou odpovědni skupinoví vychovatelé, kapesné se vyplácí za 

uplynulý měsíc vţdy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce, kapesné vyplácí 

skupinový vychovatel po schválení statutárním zástupcem ředitele školského zařízení 

přítomným dětem, kapesné nepřítomných je deponováno u vedoucího vychovatele a 

dítěti bude vyplaceno po návratu zpět do zařízení. 
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 Kapesné vyplácí skupinový vychovatel na základě zpracovaného návrhu, následně 

schváleného statutárním zástupcem ředitele školského zařízení, resp. vedoucím 

vychovatelem, který zároveň obdrţí na pokladně zálohu k vyplacení kapesného. 

 Převzetí kapesného za nepřítomné dítě podepíše vedoucí vychovatel a bude jej 

deponovat u sebe. Jedenkrát měsíčně následně vyhotoví seznam přijatého a vydaného 

deponovaného kapesného dítěte, a to pro finanční kontrolu vedoucí ekonomického 

úseku nebo ředitele organizace. 

 Dítě má právo mít kapesné u sebe a hospodařit s ním dle vlastního uváţení. Na 

základě ţádosti dítěte je vychovatel povinen umoţnit tomuto úschovu peněz, provést 

protokolární zápis o deponaci finanční částky se schválením ředitele organizace, na 

vlastní ţádost dítěte tomuto však peníze vydá.  

 

5.4.2 Osobní dary, věcná pomoc (v souladu s § 32, zákona č. 109/2002 Sb.) 

 

a) Dítěti, jemuţ náleţí přímé zaopatření poskytuje zařízení osobní dary k narozeninám, 

k jiným obvyklým příleţitostem a k úspěšnému ukončení studia, a to v souladu s § 3,  

Nařízení vlády č. 460/2013 Sb.,v návaznosti na § 41 odstavec 2 zákona č. 109/2002 

Sb. a změně dalších zákonů ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 

476/2004 Sb. a zákona č. 333/2012 Sb., a to aţ do výše 2.450,- Kč, jde-li o dítě od 

patnácti let nebo nezaopatřenou osobu.  

 

Interní nařízení stanovuje tyto částky pro osobní dary: 

 Narozeniny 18 let aţ do výše 2.000,- Kč – v hotovosti. 

 Narozeniny 15,16,17 let aţ do výše 1.000,- Kč – zakoupení věcného daru. 

 Osobní dar k vánocům aţ do výše 500,- Kč – zakoupení věcného daru. 

 Odměna (osobní dar) na základě měsíčního vyhodnocení nejlepšího chlapce oddělení 

ústavní nebo ochranné výchovy, reprezentace zařízení na veřejnosti aţ do výše 500,- 

Kč – v hotovosti. 

 Odměna na základě týdenního vyhodnocení dítěte, které splňuje kritéria pro zařazení 

do skupiny 1 v rámci Metodického hodnocení dětí ve výši 50,- Kč. 

 Výši osobního daru navrhuje vedoucí vychovatel na základě podkladů od skupinových 

vychovatelů či kmenových učitelů teoretického a praktického vyučování. Výše 

osobního daru se odvozuje od věku dítěte, dlouhodobých výchovných a vzdělávacích 

výsledků a doby pobytu dítěte v zařízení. Návrh vţdy podléhá konečnému schválení 

ředitelem organizace, respektive jeho statutárním zástupcem.  

 Nelze ale opomenout skutečnost, ţe v souladu s ustanoveními zákona č. 109/2002 Sb. 

můţe být na základě výchovných opatření dítě odměněno i jiným způsobem (účast na 

výběrové akci či atraktivní mimoškolní činnosti). 
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b) Dítěti, jemuţ náleţí přímé zaopatření poskytuje zařízení věcnou pomoc nebo peněţitý 

příspěvek k ukončení pobytu ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 

výchovy z důvodů uvedených v § 24 odstavec 5 písmeno b,c) zákona č. 109/2002 Sb., 

a to v souladu s § 4  Nařízení vlády v návaznosti na § 41 odstavec 2) zákona č. 

109/2002 Sb. a změně dalších zákonů ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného 

pod č. 476/2004 Sb. a zákona č. 333/2012 Sb., a to aţ do výše 25.000,- Kč, jde-li o 

dítě od patnácti let nebo nezaopatřenou osobu.  

 

V souladu se zákonem č.109/2002 Sb. se dítěti, jemuţ náleţí plné přímé zaopatření, poskytuje 

osobní dar k narozeninám, úspěšnému ukončení studia a k jiným obvyklým příleţitostem. 

Dítěti, které po dosaţení zletilosti odchází ze zařízení, se podle skutečné potřeby v době 

propuštění poskytne věcná pomoc nebo jednorázový peněţitý příspěvek v hodnotě nejvýše 

25.000,- Kč. 

Interní směrnice k poskytování osobních darů či věcné nebo materiální pomoci je zpracována 

ve vnitřním důležitém dokumentu VD/59-2016. 

 

 

5.5 Pobyt dítěte mimo zařízení 
 

5.5.1 Udělení mimořádné nebo samostatné vycházky 

 

Realizace mimořádných a samostatných vycházek dětí upravuje ve vnitřním řádu ředitel 

školského zařízení s přihlédnutím ke specializaci zařízení (ochranná výchova)  a nastavenému 

reedukačnímu programu zařízení ve vztahu k PRO, a s ohledem na  moţnosti a schopnosti 

jednotlivých dětí, a to v souladu s § 2 odst. 10 zákona č. 109/2002 Sb., kdy individuální 

samostatné vycházky jsou specifikovány v bodu 3.4. – „Organizace denních činností“, kdy ale 

dětem s uloţenou ochrannou výchovou jsou umoţněny individuální samostatné vycházky 

pouze na základě opatření ve výchově dle § 21 odst. 4 písm. a)  

 

Omezit nebo zakázat moţnost samostatných nebo mimořádných vycházek lze na určitou dobu 

pouze v důsledku kázeňského provinění na základě opatření ve výchově podle § 21 odst. 1 

písm. c) zákona č. 109/2002 Sb. Opatření ve výchově musí respektovat zásady zákonnosti, 

předvídatelnosti, individualizace a přiměřenosti. 

K vycházce dává souhlas pedagogický pracovník, který s udělením vycházky nemusí 

souhlasit i z jiných důvodů, neţ jen kázeňských, například tehdy, kdyţ se domnívá, ţe dítě je 

ve špatném psychickém nebo fyzickém stavu, vzhledem ke špatným povětrnostním 

podmínkám v souvislosti se zdravotním stavem dítěte, pro nesplněnou přípravu dítěte do 

školy nebo z důvodu předem plánované společné akce výchovné skupiny v rámci 

organizované mimoškolní činnosti. 

V případě dětí s uloţenou ochrannou výchovou se při stanovení četnosti, délky a času 

vycházek přihlíţí k posudku psychologa nebo odbornému vyjádření speciálního pedagoga, 

nebo odborného lékaře. 
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Mimořádná vycházka: - je limitována časem max. 12 hod. pobytu mimo ústav, platí pro  

 dny pracovního volna a klidu, udělení mimořádné vycházky  

  navrhuje pedagogický pracovník a její schválení, případně  

  neschválení je plně v kompetenci ředitele, v jeho  

  nepřítomnosti statutárního zástupce ředitele. 

                                          - návrat z vycházky nejpozději do 20:00 hod., 

 

                                          - mimořádná vycházka k návštěvě rodiny musí být předběţně 

 konzultována a schválena zákonným zástupcem, 

- dítě při mimořádném opuštění ústavu musí být slušně a čistě 

 oblečeno a má povinnost mít u sebe příslušný doklad totoţnosti. 

 

 

Samostatná vycházka:      - v pracovních dnech u dětí umístěných na oddělení  ÚV 

  v souladu s nastavenou organizací denních činností ve školském  

  zařízení,  

 - v sobotu, a ve stanovených volných dnech u dětí umístěných  

naoddělení ústavní výchovy opět v souladu s nastavenou 

organizací denních činností ve školském zařízení, 

  - u dětí s nařízenou ústavní výchovou  schvaluje vycházku 

  skupinový vychovatel, 

 - v době samostatné vycházky dítě nesmí opustit katastr města  

  Nový Jičín, 

            -u dětí s uloţenou ochrannou výchovou o udělení vycházky 

  rozhoduje ředitel nebo jeho statutární zástupce na základě 

  návrhu skupinového vychovatele v rámci opatření ve vých. 

     - dítě při samostatném opuštění ústavu musí být slušně a čistě 

  oblečeno a má povinnost mít u sebe příslušný doklad totoţnosti. 

 

Při rozhodování o udělení mimořádné nebo samostatné vycházky chlapců s uloženou 

ochrannou výchovou se postupuje pouze v souladu s § 21, odst. 4 Zákona č. 109/2002Sb. 

 

 

Při rozhodování o udělení souhlasu s vycházkou vţdy: 

 

 respektovat zásady zákonnosti, předvídatelnosti, individualizace a přiměřenosti, 

 přihlédnout k jeho aktuálnímu zdravotnímu a psychickému stavu, 

 před vycházkou děti poučit o bezpečnosti silničního provozu, o vhodném chování na 

veřejnosti, o škodlivosti kouření a uţívání psychotropních a návykových látek apod., 

 udělovat vycházky v určených dnech dle organizace denních činností odd. OV a ÚV, 

V případě nedodržení stanoveného času návratu z vycházky posuzuje příčinu opoždění, tj. 

vážnost důvodu společně vychovatel ve službě a zváží navržení opatření ve výchově, či nikoliv.  
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Samostatné nebo mimořádné vycházky mohou být zcela zakázány, a to na základě 

předchozího opatření ve výchově následovně:  

 Velmi váţná porušení vnitřního řádu zařízení 

 prokázaná krádeţ, 

 šikana, kyberšikana, fyzická agrese 

 aplikace, přechovávání nebo distribuce návykových látek (alkoholu, tabákových 

výrobků a OPL), nebo orientačním testem prokázaná přítomnost těchto látek v 

organismu, 

 útěk nad 24 hodin nebo opakovaný útěk do 24 hodin (dva a více v průběhu 7 dnů), 

 prokázané porušení příslušných ustanovení zákona č. 65/2017 Sb. 

Opatření ve výchově: Neudělení maximálně 3 po sobě jdoucích samostatných vycházek. 

Neudělení se vztahuje i na mimořádnou vycházku. 

 

 

 Váţná porušení vnitřního řádu zařízení 

 útěk do 24 hodin, 

 neomluvený nebo opakovaný pozdní návrat z dovolenky, vycházky, 

 přechovávání předmětů, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo 

ohroţovat mravní výchovu dětí, 

 úmyslné ničení zařízení, 

 opakovaná manipulace s ohněm a cigaretami. 

Opatření ve výchově: Neudělení maximálně 2 po sobě jdoucích samostatných vycházek. 

Neudělení se vztahuje i na mimořádnou vycházku. 

 

 Porušení vnitřního řádu zařízení 

 nespolupráce, 

 nadměrně vulgární vyjadřování, verbální agrese, 

 nerespektování pravidel stanovených vnitřním řádem pro uţívání 

komunikačních technologií, zejména  mobilních telefonů, internetu a 

sociálních sítí vztahující se zejména na dobu školního vyučování, přípravy na 

vyučování, stravování, komunitních a terapeutických činností, řízených 

výchovně vzdělávacích činností a dobu nočního klidu. 

Opatření ve výchově: Neudělení maximálně 1 následující samostatné nebo mimořádné 

vycházky. 
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5.5.2 Pobyt u zákonných zástupců, osob odpovědných za výchovu a jiných vhodných 

osob 
  

Pobyt o sobotách, nedělích, svátcích a prázdninách se uskutečňuje na základě ţádosti 

zákonného zástupce, který souhlasí s pobytem dítěte u něj a přebírá v těchto dnech za něj 

plnou odpovědnost a po souhlasu oprávněného pracovníka odboru sociálně právní ochrany 

dětí v místě trvalého bydliště zákonného zástupce dítěte. Po splnění daných podmínek lze 

výjimečně povolit pobyt i mimo uvedené dny. Není-li stanoveno jinak, odjezd na dovolenky 

jsou zpravidla v pátek po zaměstnání, návrat v neděli do 20:00 hod. Dřívější odjezd na 

dovolenku můţe povolit pouze ředitel, v jeho nepřítomnosti statutární zástupce a to na 

základě písemné ţádosti zákonného zástupce s odůvodněním předčasného odjezdu. 

 

Rozhodnutí o dovolence u dětí s nařízenou ústavní výchovou je plně v kompetenci pracovníka 

příslušného OSPODu, po zjištění souhlasu ze strany zákonného zástupce. Nesouhlasem 

OSPODu s pobytem dítěte mimo školské zařízení, je ředitel vázán.V případě souhlasného 

stanoviska OSPODu s pobytem dítěte mimo školské zařízení, můţe ředitel sám rozhodnout, 

ţe ţádosti o povolení pobytu dítěte mimo školské zařízení, nevyhoví, a to v rámci správního 

řízení. 

 

O podmíněném umístění dítěte mimo školské zařízení, které má soudně uloţenu ochrannou 

výchovu, rozhoduje místně příslušný soud, nikoliv OSPOD ani ředitel školského zařízení. Viz 

§ 23 odst. 1 písm. c) ZVÚOV (ředitel má právo dát soudu návrh na podmíněné umístění dítěte 

s uloţenou ochrannou výchovou mimo školské zařízení). 

 

V době, kdy je pobyt dítěte v zařízení přerušen podle Zákona č. 109/2002 Sb. (ve znění 

pozdějších předpisů) § 23 odst. 1 písm. a) – kdy ředitel zařízení je oprávněn v zájmu úspěšné 

výchovy dětí povolit dítěti za podmínek stanovených zvláštním právním přepisem pobyt 

mimo zařízení, nebo je dítě s uloţenou ochrannou výchovou na základě rozhodnutí místně 

příslušného soudu podmíněně umístěno mimo zařízení, poskytují plné přímé zaopatření 

osoby, u nichţ dítě pobývá! 

 

 

5.5.3 Přechodné ubytování 

 

V souladu s § 23 odst. 1 písm. c) ZVÚOV můţe ředitel školského zařízení povolit dítěti 

s nařízenou ústavní výchovou přechodné ubytování mimo školské zařízení v souvislosti s jeho 

vzděláváním nebo zaměstnáním. V případě dítěte s uloţenou ochrannou výchovou lze ve 

zvláště důvodném případě za tímto účelem podat soudu návrh na podmíněné umístění dítěte 

mimo školské zařízení podle zvláštního právního předpisu. 
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5.6 Kontakty dětí s rodiči a dalšími osobami (návštěvy, písemné a 

telefonické kontakty, předávání věcí). 

 
a)  telefonický kontakt - udrţování kontaktů dítěte s osobami odpovědnými za výchovu a 

osobami blízkými za podmínek stanovených zákonem je moţné formou 

korespondence, telefonických hovorů a osobních návštěv. K telefonickým kontaktům 

děti pouţívají, pokud nemají vlastní mobilní telefony, ústavní telefonní přístroj, a to 

buď u sociálního pracovníka, nebo v rámci oddělení, kde jsou umístěny. Tyto hovory 

se evidují v „Knize telefonických hovorů“ na kaţdém oddělení zařízení a jsou 

povoleny maximálně do 20.30 hod., 

 

b) písemný kontakt – dítě můţe neomezeně psát a přijímat dopisy, při důvodném 

podezření, ţe zásilka má z výchovného hlediska závadný obsah, můţe být při otevření 

přítomen ředitel, nebo klíčový pracovník, 

 

c)   návštěvy osobami odpovědnými za výchovu či osobami blízkými  

      jsou dítětipovoleny tak, aby nebyla narušována výchovně vzdělávací činnost, a to  

      s přihlédnutím na jiţ plánovanou organizaci a nastavený program těchto činností. 

 

Návštěvy se evidují v Knize návštěv.  

Zákonný zástupce a rodinní příslušníci mohou dítě navštívit kdykoliv po předchozí 

domluvě – mimořádně i v dopoledních hodinách po dohodě se sociálním pracovníkem 

a se souhlasem ředitele a vedoucího úseku teoretické výuky, případně vedoucího 

praktického vyučování, v odpoledních hodinách se sluţbu konajícím vychovatelem. 

Ve volných dnech a v pracovních dnech mimo výuku lze dítěti povolit vycházku se 

zákonným zástupcem, nejdéle však do 20.00 hodin. 

Dítě můţe se souhlasem ředitele, v jeho nepřítomnosti se souhlasem statutárního 

zástupce ředitele nebo v odpoledních hodinách, či dnech pracovního volna a klidu se 

souhlasem vychovatele v hlavní sluţbě, uskutečnit vycházku spolu s osobami 

odpovědnými za výchovu či osobami blízkými, které jej přišly navštívit.  Za včasný a 

řádný návrat dítěte do zařízení jsou zodpovědné osoby, které dítě převzaly, 

      Ředitel, v jeho nepřítomnosti hlavní sluţbu konající pedagogický pracovník, můţe 

      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, 

 

c) předávání věcí, u kterých je důvodné podezření, ţe mají z výchovného hlediska 

závadný obsah nebo by mohly ohrozit zdraví či bezpečnost dětí, probíhá za 

přítomnosti ředitele zařízení, resp. hlavní sluţby pedagogického pracovníka, který má 

právo takovou věc uschovat do doby propuštění dítěte ze zařízení nebo osobně vrátit 

zákonnému zástupci, 

 

d) kontrolu osobních věcí dítěte lze provést jen při odůvodněném podezření na vnášení 

nebezpečných předmětů do zařízení, předmětů ohroţujících výchovu a zdraví dítěte a 

ostatních spolubydlících (viz. Pokyn ředitele č.j. VN-34/2016). 

 

V případě odejmutí a úschovy věcí dítěti je o tomto sepsán protokol za přítomností třetí             

osoby, opatřen jejich podpisy a následně předán řediteli, který rozhodne o dalším postupu. 
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5.7 Spoluspráva dětí a stravovací komise 

 
Spoluspráva: 

Vrcholným orgánem kolektivu dětí je spoluspráva. V rámci komunitního setkání je zvolena  

SPOLUSPRÁVA chlapců, která je vytvořena zástupcem dětí za odd. ústavní výchovy a 

ochranné výchovy, speciálním pedagogem, případně dalším pověřeným pedagogickým 

pracovníkem školského zařízení. Děti si volí své zástupce z vlastních řad. Spoluspráva se 

schází nejméně jedenkrát za měsíc vţdy za přítomnosti speciálního pedagoga, který je 

zodpovědný za její činnost, případně dle potřeby i častěji. Při jednáních si děti mohou přizvat 

na poţádání dalšího pedagogického pracovníka. 

Spoluspráva navrhuje vedení školského zařízení změny nebo podněty k chodu zařízení, k jeho 

normám, případně nedostatkům, které povaţují děti ze svého hlediska za důleţité, či 

podnětné. Projednávají se zde také oprávněné stíţnosti dětí. 

Kterýkoliv ze členů můţe na základě relevantních důvodů vyvolat její jednání i mimo 

stanovené termíny. 

Změnu svých zástupců a jejich volbu si mohou děti iniciovat na pravidelných společných 

komunitách, kdy výstupy z  komunit sdělují pedagogičtí pracovníci vedoucímu výchovného 

úseku. 

 

Průběh a všechny ţádosti, návrhy a stíţnosti ze strany dětí se zaznamenávají prostřednictvím 

Spolusprávy chlapců, nebo mají děti moţnost své stíţnosti či podněty řešit prostřednictvím 

„schránky důvěry“ umístěné na webových stránkách zařízení, které jsou přístupné dětem a 

jsou anonymní. Stíţnosti a podněty dále projednává  ředitel v souladu s Vnitřním důleţitým 

dokumentem č.j. VD-20/2014, v případně nutnosti doplnění informací, při respektování 

ochrany osobních údajů, s dalšími zainteresovanými pracovníky, nebo na poradě vedení či 

pedagogické radě. Nejpozději na dalším setkání Spolusprávy jsou děti seznámeny s řešením a  

stanovisky jednak vedení ústavu a jednak Uţšího realizačního týmu minimálního 

preventivního programu k danému problému.  

Základní činnosti Spolusprávy chlapců v rámci sociálního učení je přispívat ke zkvalitňování 

výchovné péče dětí. 

Neplní-li některý z členů své povinnosti nebo hrubě poruší ustanovení „vnitřního řádu“, můţe 

být ředitelem na podnět pedagogického pracovníka jeho činnost pozastavena a dochází 

k volbě nového člena. Z pravidelných setkání SPOLUSPRÁVY je speciálním pedagogem 

pořízen zápis s podpisy zúčastněných. 

 

 

Stravovací komise: 

Zřízení STRAVOVACÍ KOMISE je zcela v kompetenci ředitele organizace, komise je 

vytvořena dvěma zástupci dětí, vedoucí školní jídelny a dalším pověřeným pedagogickým 

pracovníkem školského zařízení. Schází se pravidelně v minimálně  měsíčních intervalech 

tak, aby aktivita ze strany jejich členů byla prospěšná pro práci školní jídelny a aby děti mohli 

participovat na sloţení stravy v rámci moţností spotřebního koše. 
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5.8.  Podmínky zacházení dětí s majetkem právnické osoby, která vykonává 

činnost zařízení 

 
Děti jsou povinny šetrně zacházet se svěřenými věcmi právnické osoby a úmyslně 

nepoškozovat její majetek. V případě poškození nebo zničení hradí škodu v přiměřené míře ze 

svých příjmů.  

 

 

5.9 Smluvní pobyt zletilých nezaopatřených osob v zařízení 

Dítě má moţnost ve své plnoletosti písemně poţádat ředitele zařízení o poskytnutí plného 

přímého zaopatření na základě smlouvy uzavřené mezi zařízením a zletilou nezaopatřenou 

osobou do jejího věku 26 let, nejpozději do 1 roku od ukončení ústavní nebo ochranné 

výchovy v případě, ţe se soustavně připravuje na povolání. 

Podrobnější podmínky smluvního pobytu jsou obsaţeny ve Smlouvě o prodlouţeném pobytu 

v zařízení a v dokumentu VD-39/2015 „Metodický pokyn k ukončování péče a přípravy na 

samostatný ţivot dětí…“ – příloha č. 10 – nové znění:viz. Smlouva o prodlouţeném pobytu 

platná od 1.7.2017. 

 

 

5.10 Postup při podávání a vyřizování ţádostí, stíţností a návrhů řediteli, 

         pedagogickým pracovníkům, jiným osobám a státním organizacím.                                                                                       

Dítě má právo obracet se s ţádostmi, stíţnostmi a návrhy na ředitele a pedagogické 

pracovníky zařízení a poţadovat, aby podání adresovaná příslušným státním orgánům, 

orgánům územní 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 ţádosti, stíţnosti, 

návrhy a podání je zařízení povinno evidovat. Dále se vše řídí vnitřním důleţitým 

dokumentem č.j. VD-20/2014. (Příloha č. 9 – „Poskytování informací“), týká se i 

odloučeného pracoviště Střediska výchovné péče. 
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Část 6  Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu 
 

6.1 Zákonní zástupci mají právo 
 

a) na informace o dítěti a to na základě své ţádosti, 

b) vyjadřovat se k návrhu opatření zásadní důleţitosti ve vztahu k dítěti, nehrozí-li nebezpečí    

z prodlení a na informace o provedeném opatření, 

c) na udrţování kontaktu s dítětem, nebráni-li tomu závaţné okolnosti ohroţující dítě, 

d) na poradenskou pomoc zařízení ve věcech výchovné péče o dítě, 

e) písemně poţádat ředitele zařízení o povolení pobytu dítěte u osob podle zák. 109/2002 Sb. 

§23 odst.l, písm.a). 

 

 

6.2 Zákonní zástupci mají povinnost 
 

a) hradit příspěvek na úhradu péče poskytované dětem v zařízení podle §27, 28, 29 a 30 

zákona č.109/2002 Sb., ve znění zákona 383/2005 Sb., 

b) seznámit se s vnitřním řádem zařízení a dodrţovat jeho ustanovení, 

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

především jeho zdraví a výchovy, 

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

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

 
O svých právech a povinnostech v souvislosti s umístěním dítěte v zařízení jsou zákonní 

zástupci poučeni při příjmu dítěte do zařízení, pokud jsou mu přítomni, nebo dopisem 

odeslaným po nástupu do zařízení formou dokumentu „Informační servis pro rodiče“, 

(příloha č. 11– č.j. OD-81/2017), jehoţ součástí je rovněţ pasáţ o moţnosti podávání 

podnětů a stíţností a nově zpracovaný dodatek v souladu s ustanoveními Zákona o 

ochraně informací – GDPR. 

 

 

Část 7 Úhrada nákladů na péči o děti v zařízení. 

 
Ředitel zařízení vydává podle zákona č.109/2002 Sb. ve znění zákona 383/2005Sb §24, 

odst.3, písmeno g) rozhodnutí o příspěvku na úhradu péče poskytované dětem nebo 

nezaopatřeným osobám v zařízení. 

 

Výše příspěvku je určená podle § 27 odst.1 , 2 písm. d) odst.5, 6, a 7 a § 29, 30, zákona 

109/2002 Sb. o ústavní a ochranné výchově ve znění zákona 383/2005 Sb., zákona č.463/1991 

ve znění pozdějších předpisů, a jde-li o dítě starší patnácti let nebo nezaopatřenou osobu tato 

činí 1.742,- Kč. Příloha č. 2 (VD-59/2016) – „Stanovení částky na úhradu péče poskytované 

dětem nebo nezaopatřeným osobám v zařízení.“ 

 

Proti tomuto rozhodnutí je moţno se odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení, 

prostřednictvím ředitele zařízení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru 

školství mládeţe a tělovýchovy. 
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Část 8   Postup zařízení při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 
8.1 Zdravotní péče a zdravotní prevence 
 

a) Zdravotní péče je zajištěna smluvně s dorostovým lékařem, dále externě s psychologem, 

psychiatrem a dle potřeby s odbornými lékaři. 

b) Kontakt s lékaři zajišťuje sociální pracovník se zdravotním zaměřením a speciální pedagog. 

c) V případě akutní potřeby zajistí zdravotní péči lékařská sluţba první pomoci. 

d) Po příjmu dítěte do zařízení probíhá proškolení o bezpečnosti a zdravotní prevenci, další 

osvěta probíhá v rámci výchovně vzdělávacích činností. 

e) V průběhu pobytu v zařízení je dítě pravidelně a podle aktuální potřeby prohlédnuto 

lékařem a v případě nutnosti je mu poskytnuta potřebná preventivní a léčebná péče. V případě 

váţného onemocnění nebo úrazu dítěte se o tomto bez prodlení vyrozumí osoba odpovědná za 

výchovu dotyčného dítěte.     

f) V prostorách školského zařízení platí zákaz kouření, poţívání alkoholu a uţívání 

jiných návykových látek. Dále je dětem zakázáno tyto látky do zařízení vnášet. 

g) Dětem je zakázáno takové chování, které má charakter šikanování. 

 

 

8.2 Prevence rizik při pracovních činnostech 
 

Dítě je povinno dodrţovat předpisy a pokyny k ochraně bezpečnosti a zdraví, s nimiţ bylo 

řádně a prokazatelně seznámeno.  

 

Dodrţování bezpečnostních předpisů a všech pokynů v tomto smyslu, je jednou z priorit při 

všech činnostech pracovníků s chlapci v zařízení. Poučení dětí je nutné písemně zaznamenat a 

zaloţit s jejich podpisy a v daných intervalech opět opakovat. 

 

 

8.3 Postup při úrazech dětí 
 

Postup při hlášení, vyšetřování a projednávání zpráv o všech typech školních úrazů je dán 

platnými normami ve smyslu Věstníku MŠMT, ročník 1976, sešit 1 a Věstníku č.12/2001- 

Metodického pokynu k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí a ţáků ve školách a 

školských zařízeních. 

Je členěn na úrazy smrtelné, těţké, hromadné a ostatní. 

Je povinností všech pracovníků a dětí zařízení řídit se těmito pokyny. 

Rozhodující údaje: 

- pořadové číslo úrazu 

- jméno, příjmení a datum narození zraněného 

- popis úrazu 

- popis události 

- zda a kým byl úraz ošetřen 

- podpis zaměstnance VÚ vykonávající činnost zařízení, který 

provedl zápis do knihy úrazů 

- další údaje potřebné k sepsání úrazu 
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O úrazu nezletilého podá zařízení bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci, 

pojišťovně a příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce, pokud k úrazu došlo při praktickém 

či teoretickém vyučování. Pokud dojde k úrazu dítěte v rámci mimoškolních činností, 

reţimových či sebeobsluţných činnostech nebo v době osobního volna, podá zařízení bez 

zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci a pojišťovně. Nasvědčují-li zjištěné 

skutečnosti tomu, ţe v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin, přestupek nebo jedná-li se 

o smrtelný úraz, podá zařízení bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru 

PČR a zřizovateli, tj. MŠMT. 

 

Zasílání záznamu o úrazu je povinnost zařízení za uplynulý kalendářní měsíc vţdy nejpozději 

do pátého dne následujícího měsíce, a to zřizovateli, zdravotní pojišťovně a příslušnému 

inspektorátu ČŠI elektronicky. 

 

 

8.4 Postup při onemocnění dětí 
 

Po oznámení dítěte, ţe má zdravotní problémy nebo při zjištění zdravotních problémů dítěte 

pracovníkem zařízení, je povinností všech pracovníků, kteří v danou dobu s dítětem pracují 

nebo jsou s ním v kontaktu, zajistit dle svých moţností zdravotní péči. 

Drobná ošetření jsou moţná poskytnout ihned na úseku, kde k drobnému zranění došlo, 

(výchovný úsek, škola, dílny) z dostupných zdravotnických prostředků. Závaţnější zranění se 

v co nejkratší době konzultují se všeobecnou zdravotní sestrou ústavu, pokud je v zařízení 

přítomna. V případě její nepřítomnosti v dopoledních hodinách sociální pracovník zajistí 

telefonickou konzultaci na lince IZS, v odpoledních hodinách hlavní sluţba příslušného 

oddělení postupuje obdobně. V obou případech je povinností zajistit ošetření nebo vyšetření 

ve zdravotnickém zařízení v doprovodu pedagogického pracovníka. Všeobecná zdravotní 

sestra zajišťuje následnou péči, a to v rámci moţností zařízení nebo po konzultaci 

s dorostovým nebo odborným lékařem v příslušném zdravotnickém zařízení. 

Dítě lze po dobu nemoci a léčení umístit na ošetřovnu zařízení za předpokladu náleţitého 

dozoru a kontroly všeobecnou zdravotní sestrou, asistentem pedagoga nebo vychovatelem ve 

sluţbě. 

Děti jsou povinny dodrţovat léčebný reţim. Nedodrţení reţimu nebo odmítání léčebné péče 

je nutné písemnou formou zaznamenat do denního záznamu a osobního listu. 

Při výskytu epidemie je pro léčebnou péči moţné vyčlenit i další prostory internátu. 

Při výskytu infekční nemoci je nutné dodrţovat všechny pokyny lékaře a sociální pracovnice 

se zdravotním zaměřením, coţ je povinností všech pracovníků i dětí ve školském zařízení. 

Zdravotní prevenci zajišťuje sociální pracovník se zdravotním zaměřením. 

Odmítne-li dítě ordinovanou léčbu, ošetření či vyšetření, je s ním o tomto sepsán protokol, 

který je po podpisu dítěte zaloţen v jeho osobním spise, zároveň jsou o tomto informovány 

osoby odpovědné za výchovu dítěte. 
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8.5 Postup při intoxikaci dítěte alkoholem nebo jinými návykovými látkami, 

postup při sebepoškození dítěte nebo sebevraţedném pokusu, postup při 

agresivitě dítěte, kterou ohroţuje zdraví a ţivoty jiných nebo vlastní. 

 
Dítě je povinno podrobit se na výzvu ředitele zařízení vyšetření, zda není ovlivněno 

alkoholem nebo jinou návykovou látkou, kdy toto vyšetření je plně v souladu se zákonem č. 

65/2017 Sb., (testy jsou v kompetenci PČR nebo zdravotnického zařízení, pouze v případě, ţe 

by hrozilo nebezpečí újmy na zdraví dítěte či dítě by svým jednáním ohroţovalo zdraví 

jiných, můţe provést test na přítomnost návykových látek na pokyn ředitele sociální 

pracovník se zdravotním zaměřením za přítomnosti dorostového lékaře, k čemuţ vyhotoví 

příslušný zápis). 

Je-li potřeba pro vyšetření odebrat krev, je dítě povinno strpět, aby mu lékař nebo odborný 

zdravotník odebral krev, pokud to není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví. V případě 

intoxikace je dítě umístěno za asistence lékařské sluţby první pomoci (tel. 112,155) a Policie 

ČR na detoxikačním oddělení nebo záchytné stanici. 

Při sebepoškození nebo sebevraţedném pokusu dítěte je toto na doporučení přivolaného 

lékaře umístěno do psychiatrické léčebny k vyšetření. 

Při nezvladatelné agresivitě dítěte je přivolán lékař a Policie ČR. 

  
V případě, ţe nastane některá z uvedených situací, je o tom pořízen zápis v Knize denní 

evidence zařízení /EVIX/ a v osobním spise dítěte. Zároveň jsou o situaci neprodleně 

informovány osoby odpovědné za výchovu dítěte a sociální kurátor dítěte. 

Aktuální intoxikaci dítěte alkoholem nebo jinými návykovými látkami řeší pedagogický 

pracovník v souladu s pokyny uvedenými v dokumentu „Minimální preventivní program“, 

který je vţdy aktualizován pro následující školní rok., a to v postupu při intoxikaci dítěte 

alkoholem, či návykovými látkami, sebepoškozením nebo při sebevraţedném pokusu, při 

agresivitě dítěte, která ohroţuje zdraví a ţivoty jiných nebo ţivot vlastní. Při zjištění shora 

uvedených skutečností je neprodleně volána RZS a dále se řídí pokyny lékaře. O kaţdé takové 

mimořádné události musí být vedena potřebná dokumentace s vyhodnocením události. 
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Část  9   Vymezení povinnosti a odpovědnosti ředitele v souladu se 

zněním § 23 a § 24zákona č. 109/2002 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů 

9.1 Práva ředitele zařízení 
 

9.1.1 Ředitel zařízení je oprávněn v zájmu úspěšné výchovy dětí  

a) povolit dítěti za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem pobyt mimo zařízení, 

 

b) dát soudu návrh na podmíněné umístění dítěte s uloţenou ochrannou výchovou mimo 

zařízení, 

 

c) povolit dítěti s nařízenou ústavní výchovou po splnění povinné školní docházky přechodné 

ubytování mimo zařízení v souvislosti s jeho studiem nebo pracovním poměrem; v případě 

dítěte s uloţenou ochrannou výchovou lze ve zvláště důvodném případě za tímto účelem 

podat soudu návrh na podmíněné umístění mimo zařízení podle zvláštního právního předpisu  

 

d) zrušit pobyt podle písmena a) nebo přechodné ubytování podle písmena c), jestliţe se dítě 

řádně nechová nebo péče o něj není dostatečně zabezpečena nebo došlo-li ke změně důvodů, 

pro něţ byl pobyt mimo zařízení povolen; jedná-li se o dítě s uloţenou ochrannou výchovou, 

dá soudu podnět k jeho rozhodnutí,  

e) 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, 

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

podezření, ţe 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, 

 

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

kapesného stanoveného v § 31 a předměty ohroţující výchovu, zdraví či bezpečnost dětí; 

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

je zaloţen do osobní dokumentace dítěte, 

 

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

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

 

i) oprávněn dát soudu návrh podle zvláštního právního předpisu na přeměnu ochranné 

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

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

okolnosti, podá ředitel zařízení soudu návrh na zpětnou přeměnu ústavní výchovy 

v ochrannou výchovu. 

 

j) schvalovat opatření ve výchově podle § 21 navrţená příslušným pedagogickým 

pracovníkem, 

 

k) dát příkaz k umístění dítěte do oddělené místnosti, 

 

l) zastoupit dítě v běţných záleţitostech, i ve věcech zásadní důleţitosti, vyţaduje-li to zájem 

dítěte, a to pokud jeho zákonní zástupci neplní své povinnosti nebo nejeví o dítě skutečný 

zájem, 
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m) ţádat dítě o poskytnutí dokladů o jeho příjmech, 

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

 

Ředitel zařízení v odůvodněných případech můţe poţádat specializované zdravotnické 

pracoviště o určení skutečného věku cizinců, a to na náklady zařízení. 

 

 

9.2 Povinnosti ředitele zařízení 

 
9.2.1 Ředitel zařízení je povinen  

a) seznámit dítě s jeho právy a povinnostmi, 

 

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

splněny podmínky pro jeho osvojení nebo pěstounskou péči, 

 

c) předat dítě podle rozhodnutí soudu do péče před osvojením nebo do pěstounské péče, 

 

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

nařízení, 

 

e) dát příslušnému soudu podnět ke zrušení ochranné výchovy, jestliţe bylo dosaţeno účelu 

ochranné výchovy nebo pominuly-li před jejím započetím okolnosti, pro něţ byla uloţena, 

 

f) předběţně projednat postup podle písmen c) aţ e) s příslušným orgánem sociálně-právní 

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

 

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

příslušnému soudu podnět k prodlouţení ústavní výchovy nebo podat návrh na prodlouţení 

ochranné výchovy, vyţaduje-li to zájem dítěte, 

 

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

dětí na jejich ţádost, 

 

i) projednat předem opatření zásadní důleţitosti se zákonnými zástupci dítěte, nehrozí-li 

nebezpečí z prodlení, a bezodkladně je informovat o provedeném opatření; nejsou-li 

dosaţitelné, navrhnout soudu ustanovení opatrovníka, 

 

j) 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, 

 

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

kurátorem, 

 

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

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

 

m) uskutečňovat program rozvoje osobnosti dítěte a záznamy o jeho plnění. 
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9.2.2 Ředitel zařízení je dále povinen  

 

a) vydávat a měnit vnitřní řád zařízení, a to po jeho schválení ředitelem příslušného 

diagnostického ústavu, 

 

b) oznamovat bezodkladně příslušnému diagnostickému ústavu změny v počtech dětí a 

podstatné informace o účinnosti uskutečňovaných soudních rozhodnutí o ústavní výchově 

nebo ochranné výchově nebo předběţném opatření, 

 

c) oznamovat neprodleně příslušnému diagnostickému ústavu jméno a příjmení dítěte, které 

bylo oznámeno orgánu sociálně-právní ochrany dětí podle odstavce 1 písm. b) jako vhodné 

pro osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče, 

 

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

výchovu nebo jiným osobám uvedeným v rozhodnutí, na jehoţ základě dochází k propuštění 

dítěte, nedošlo-li k předání dítěte dříve; současně těmto osobám předá věci, jeţ jsou ve 

vlastnictví dítěte, 

 

e) informovat nezaopatřenou osobu o moţnosti podat ţádost o uzavření smlouvy o 

prodlouţeném pobytu v zařízení podle § 2 odst. 6, 

 

f)   oznámit útěk dítěte Policii ČR bezodkladně po jeho zjištění, 

 

g) informovat soud pro mládeţ nebo státního zástupce, který podle zvláštního právního 

předpisu přenechal postiţení mladistvého zařízení, o výsledku přijatých opatření. 

 

 

9.2.3 Ředitel zařízení rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto 

případech: 

 

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

ze zdravotního pojištění, pokud byla péče vyţádána zákonnými zástupci dítěte, podle § 2 odst. 

7 písm. d), 

 

b) o umístění dítěte podle § 5 odst. 1,  

 

c) o přemístění dítěte podle § 5 odst. 9, 

 

d) o povinnosti dítěte uhradit ze svých příjmů náklady spojené s přepravou do zařízení podle § 

20 odst. 2 písm. c), 

 

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

 

f) o zrušení pobytu podle § 23 odst. 1 písm. d), 

 

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

zařízeních podle § 27 aţ 29, 

 

h) o zamítnutí ţádosti o poskytnutí plného přímého zaopatření podle § 2 odst. 6 ZVÚOV. 
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9.2.4 Ředitel zařízení uzavře smlouvu o prodlouženém pobytu v zařízení podle § 2 odst. 6 s 

nezaopatřenou osobou, připravuje-li se tato osoba soustavně na budoucí povolání i po 

dosažení zletilosti, a to na základě její žádosti. 

 

 

9.2.5 Ředitel zařízení ukončí pobyt dítěte v zařízení  

 

a) jestliţe soud zrušil ústavní výchovu nebo ochrannou výchovu, nebo jestliţe uplynula doba 

trvání ústavní výchovy, s výjimkou případu, kdy ke dni uplynutí této doby není skončeno 

řízení soudu o prodlouţení nebo zrušení ústavní výchovy, 

 

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

povolání, 

 

c) dosáhne-li věku 19 let, byla-li mu prodlouţena ústavní výchova nebo ochranná výchova, 

pokud v zařízení dobrovolně nesetrvá do ukončení přípravy na povolání, 

 

d) jestliţe rozhodnutí soudu o osvojení nebo o svěření dítěte do pěstounské péče nabylo 

právní moci, 

 

e) po uplynutí doby trvání předběţného opatření nebo po jeho zrušení soudem. 
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Část   10      Povinná dokumentace . 

 
Zařízení vede tuto povinnou dokumentaci:  

 

a) zřizovací listina organizace, rozhodnutí o zápisu školského zařízení do rejstříku škol a  

školských zařízení 

 

b) vnitřní řád zařízení obsahující zejména pravidla pro hodnocení a odměňování dětí, práva a 

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

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

a propouštění dětí, pravidla dětské spolusprávy, pravidla oznamování útěku Policii ČR včetně 

uvedení osoby oprávněné k převzetí dítěte po jeho vypátrání. 

 

c) plán práce na školní rok, 

 

d) ŠVP – vzdělávací úsek,  výchovný úsek, středisko výchovné péče, 

 

i) strategie prevence sociálně patologických jevů, 

 

j) organizační a pracovní řád, 

 

k) výroční zpráva, 

 

l) školní matrika, dokumenty související s výukou v SŠ, 

 

m) dokumentace dokladující poučení BOZP a PO, směrnice k zajištění BOZP, 

 

i) osobní dokumentaci dětí včetně záznamů o stavu dětí vedených odbornými pracovníky 

zařízení a programu rozvoje osobnosti, ve kterém jsou vedenyzejména záznamy o plnění 

stanovených cílů, a písemných ţádostí osob odpovědných za výchovu o povolení pobytu 

podle § 23 odst. 1 písm. a) nebo c) zákona č. 109/2002 Sb. 

 

j) dokumentaci o umístění a průběhu pobytu dítěte v oddělené místnosti, 

 

k) dokumentaci o umístění a průběhu pobytu dítěte zadrţeného na útěku obsahující údaje 

podle § 22 odst. 4, 

 

l)  knihu denní evidence zařízení – Evix + denní rozdělení, 

 

n) knihu úředních návštěv, 

 

n)  knihu ostatních návštěv, včetně evidence návštěv osob odpovědných za výchovu, 

 

o) minimální preventivní program, jehoţ nedílnou součástí je program proti šikanování a     

program protidrogové prevence +  krizové plány pro případ agrese, 

 

r) standardy kvality péče o děti umístěné v zařízeních institucionální výchovy, 

 

s) koncepce rozvoje školského zařízení. 
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Tento Vnitřní řád nabývá platnosti dnem 02.09.2019 a účinnosti dnem 02.09.2019.  

Jeho účinností se ruší platnost Vnitřního řádu ze dne 1.2.2019, č.j.VD-88/2019. 

 

 

 
Zpracoval a za správnost: Mgr. Pavel T O K A Ř                                            

                                          ředitel VÚ, SŠ a SVP Nový Jičín 

 

 
V Novém Jičíně dne 26.8.2019 

 

 

Za DÚM Ostrava-Kunčičky schválil:  ředitel Mgr. Petr Krol (10.09.2019): 

 

 

Za Odborovou organizaci schválil: p. Martina Hanáčková (28.08.2019): 

 

 

Za Školskou radu schválil: Mgr. Jana Bryolová (28.08.2019): 

 

 

Na vědomí: Okresní státní zastupitelství Nový Jičín – Mgr. Martin Horák (26.09.2019): 

                                                         Mgr. Jana Čáňová ( 26.09.2019): 

 

 

 

Zaměstnanci školského zařízení seznámeni s novým Vnitřním řádem č.j. VD-102/2019 

proti podpisu –postupně ve dnech od 28.08.2019 do 10.09.2019. 


