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Práva ředitelky zařízení .......................................................................................................................................................8

4.2
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Práce související s výkonem přímé výchovné nebo vyučovací činnosti ................................................... 11
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Hygienické potřeby ........................................................................................................................................................... 18
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Příjem dítěte ......................................................................................................................................................................... 18

8.1.1
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Práva a povinnosti dětí ............................................................................................................................... 22

10.1

Způsob realizace vybraných práv ................................................................................................................................. 23

10.1.1
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Podávání žádostí a stížností adresovaných pracovníkům zařízení ......................................................... 23

10.1.3

Telefonické kontakty a korespondence ............................................................................................................ 24

10.2
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CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ

Diagnostický ústav pro mládež Praha 2 (dále jen DÚM) je zřízen jako příspěvková organizace Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Název zařízení:

Diagnostický ústav pro mládež Praha 2, Lublaňská 33

Sídlo organizace:

Lublaňská 33/1724, 120 00 Praha 2

Adresa zařízení:

Lublaňská 33/1724, 120 00 Praha 2

Telefon

+420 224 262 505-6

e-mail:

dius@dius.cz nebo "příjmení pracovníka"@dius.cz

www:

www.dius.cz

Identifikátor zařízení:

600 027 384

IČO:

496 25 357

IZO DÚM:

045 242 569

IZO školní jídelna:

108 025 292

Statutární zástupce organizace:

Mgr. Petra Prymulová

Diagnostický ústav pro mládež je školským zařízením pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy pro mládež
s poruchami chování ve věku 15 až 18 let (případně do 19 let) v souladu s ustanovením § 5 Zákona č. 109/2002
Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních v platném znění.
Do DÚM jsou umísťováni chlapci po dokončení povinné školní docházky od 15 do 18 let. Zařízení pečuje o děti
podle jejich individuálních potřeb.
Jedná se o zařízení s celoročním nepřetržitým provozem. Provoz může být dočasně omezen nebo přerušen jen ze
závažných důvodů na základě souhlasu MŠMT ČR a za předpokladu, že péče o děti je řádně zajištěna. Péči o
děti je povinen zajistit zřizovatel zařízení.
Celková kapacita zařízení je 46 dětí. V zařízení jsou také lůžka pro děti zachycené na útěku z jiných školských
zařízení.
Školní jídelna je součástí DÚM. Poskytuje školské služby podle § 119 Zákona č. 561/2004 Sb., školského
zákona, v platném znění. Školní jídelna zajišťuje vedle školního stravování také závodní stravování zaměstnanců
příspěvkové organizace, a to za úplatu.
Územní působnost Diagnostického ústavu pro mládež Praha 2 je dána pro obce s rozšířenou působností: hlavní
město Prahu a kraje Středočeský, Plzeňský, Karlovarský, Liberecký, Ústecký, Jihočeský, Královéhradecký a pro
správní obvody obcí s rozšířenou působností Hlinsko, Holice, Chrudim, Pardubice, Přelouč, Havlíčkův Brod,
Humpolec, Chotěboř, Pacov, Pelhřimov a Světlá nad Sázavou.
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ZÁKLADNÍ ÚKOLY DÚM

Diagnostické: Zajištění komplexní psychologické, pedagogické a etopedické diagnostiky dítěte.
Výchovné a vzdělávací: Rozvíjení osobnosti dítěte s ohledem na jeho individuální vzdělávací a výchovné
potřeby.
Terapeutické: Zajištění terapeutické péče zaměřené na rozvoj osobnosti, odpovídající potřebám dětí. Hlavními
tématy je sanace rodinných vztahů, oblast poruch chování a pozornosti a poruch přizpůsobení a sociálních
vztahů.
Poradenské a informační: Konzultace a poradenství pro osoby zodpovědné za výchovu, pedagogické
pracovníky, školy, pracovníky OSPOD, pracovníky soudů.
Sociálně-právní: Zajištění pomoci dětem v sociální a právní oblasti v součinnosti s pra-covníky OSPOD.
Organizační: Umisťování a přemisťování dětí, a to ve spolupráci se soudy, orgány sociálně právní ochrany
a zákonnými zástupci dětí.
Metodicko-koordinační: Činnosti směřující k prohloubení a sjednocení odborných postupů zařízení v rámci
územního obvodu, k ověřování jejich účelnosti a ke sjednocení součinnosti s orgány státní správy a dalšími
osobami, zabývajícími se péčí o děti.
2
2.1

STRUKTURA ZAŘÍZENÍ A CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ
DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ DIAGNOSTICKÉHO ÚSTAVU PRO MLÁDEŽ, PRAHA 2, LUBLAŇSKÁ 33

Kapacita: 24 lůžek
Školské zařízení poskytuje odborné služby a plní úkoly v souladu se Zákonem č.109/2002 Sb. a vyhláškou č.
438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských
zařízeních.
Na pracovišti je poskytováno vzdělávání prostřednictvím diagnostických tříd. Na tomto pracovišti je umístěn
úsek ředitele a hlavního ekonoma organizace.
2.2

PRACOVIŠTĚ VRATISLAVOVA ULICE

Školské zařízení zde poskytuje odborné služby a plní úkoly v souladu se zákonem č.109/2002 Sb. a vyhláškou č.
438/2006 Sb., se zaměřením na poskytování prodloužené výchovně terapeutické péče o děti přijaté do DÚM.
Hlavním kritériem pro přijetí dětí do tohoto programu jsou jejich osobnostnostní rysy, zdravotní stav nebo
životní situace, které vyžadují stabilní prostředí rodinného typu. Do této skupiny jsou zařazováni také chlapci,
kteří studují obory, jejichž studium by bylo obtížné zajistit v síti školských zařízení mimo město. Program klade
důraz na poskytování poradensko-terapeutické podpory. Naší snahou je, aby se život chlapců v této skupině co
nejvíce blížil životu jejich vrstevníků v rodinách. Součástí programu je propojení činností vedených odbornými
pracovníky s volnočasovými aktivitami a programy dostupnými ve městě a jeho okolí a související příprava dětí
na zvládání mimoústavního prostředí, vyžadující posílení jejich příslušných osobnostních a sociálních
kompetencí. Děti mají možnost věnovat se volnočasovým aktivitám podle individuálních preferencí, věnujeme
velkou pozornost osvojení pracovních návyků a finanční gramotnosti. Děti se podílejí na provozu všech tří bytů
tvořících toto pracoviště.
Na pracovišti je poskytováno vzdělávání v rámci běžných středních škol v hlavním městě a okolí.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Nadřízeným orgánem a zřizovatelem Diagnostického ústavu pro mládež, Praha 2 je Ministerstvo školství
a tělovýchovy ČR. Statutárním zástupcem školského zařízení s právní subjektivitou je ředitelka.
Statutární zástupce ředitelky ji zastupuje v plném rozsahu pravomocí a zodpovědností v době její nepřítomnosti.

4

SYSTÉM ŘÍZENÍ A PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ DÚM

1. Statutární orgán (dále ředitelka)
- přímo personálně řídí svého statutárního zástupce, vedoucího ekonoma orga-nizace a administrativní
pracovnici
2. Statutární zástupce ředitelky, zástupce ředitelky
- přímo personálně řídí vedoucí jednotlivých pracovišť DÚM
- v době nepřítomnosti ředitelky ji zastupuje v plném rozsahu svěřených kompetencí
- přímo řídí diagnostické pracoviště
3. Vedoucí vychovatel
- přímo řídí odborné vychovatele, asistenty pedagoga a organizačně zajišťuje chod zařízení v oblasti výchovy
4. Ekonom zařízení
- přímo řídí vedoucí ŠJ a pracovníky provozně technického oddělení
- metodicky a odborně zajišťuje provozně-ekonomické činnosti v rámci DÚM
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5. Vedoucí školní jídelny
- přímo řídí zaměstnance kuchyně (kuchařka, pomocná kuchařka)

Práva a povinnosti pracovníků zařízení se řídí ustanoveními Zákoníku práce, Pracovním řádem a Organizačním
řádem.
Povinnosti pedagogických pracovníků vycházejí dále z popisů práce (popisy práce s uvedením popisu činnosti
a konkrétní odpovědnosti jsou součástí platových a mzdových předpisů organizace).
4.1

PRÁVA ŘEDITELKY ZAŘÍZENÍ

a) povolit dítěti za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem pobyt mimo zařízení
b) dát soudu návrh na podmíněné umístění dítěte s uloženou ochrannou výchovou mimo zařízení
c) povolit dítěti s nařízenou ústavní výchovou přechodné ubytování mimo zařízení v souvislosti s jeho
vzděláváním nebo zaměstnáním; v případě dítěte s uloženou ochrannou výchovou lze ve zvláště důvodném
případě za tímto účelem podat soudu návrh na podmíněné umístění mimo zařízení podle zvláštního právního
předpisu
d) zrušit pobyt podle písmena a) nebo přechodné ubytování podle písmena c), jestliže se dítě řádně nechová nebo
péče o něj není dostatečně zabezpečena nebo došlo-li ke změně důvodů, pro něž byl pobyt mimo zařízení
povolen; jedná-li se o dítě s uloženou 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, že zásilka má
z výchovného hlediska závadný obsah nebo by mohla ohrozit zdraví či bezpečnost dětí, a uschovat ji na dobu
omezenou dnem propuštění dítěte ze zařízení
g) převzít od dítěte do dočasné úschovy cenné předměty, finanční hotovost převyšující výši kapesného
stanoveného v § 31 a předměty ohrožující výchovu, zdraví či bezpečnost dětí; písemný zápis o převzetí ověřený
ředitelem, dalším odborným pracovníkem zařízení a dítětem je založen do osobní dokumentace dítěte
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) 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 navržená příslušným pedagogickým pracovníkem
k) dát příkaz k umístění dítěte do oddělené místnosti
l) zastoupit dítě v běžných záležitostech, a pokud jeho zákonní zástupci neplní své povinnosti nebo nejeví o dítě
skutečný zájem, je oprávněn zastoupit dítě i ve věcech zásadní důležitosti, vyžaduje-li to zájem dítěte
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m) žádat dítě o poskytnutí dokladů o jeho příjmech
n) nařídit vyšetření dítěte, zda není ovlivněno alkoholem nebo jinou návykovou látkou

Ředitel zařízení má dále právo
a) požádat příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí o informace o poměrech v rodině dítěte, které bylo
umístěno do zařízení, a je-li tomuto dítěti zprostředkovávána pěstounská péče nebo osvojení, také informace
o postupu při tomto zprostředkování
b) na základě písemné žádosti nahlížet do spisové dokumentace vedené příslušným orgánem sociálně-právní
ochrany dětí o dítěti umístěném v zařízení
Ředitel zařízení v odůvodněných případech může požádat specializované zdravotnické pracoviště o určení
skutečného věku cizinců, a to na náklady zařízení
Práva ředitelky dle §23 zákona 109/ 2002 Sb., vymezená v odstavcích e), g), j), jsou ve zvláštních případech
ředitelem delegována na příslušné pověřené pracovníky v níže uvedeném rozsahu.
V době nepřítomnosti ředitelky i jejího statutárního zástupce na pracovišti může pracovník určený odpovědný
pracovník:
●
●

●

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.
Převzít od dítěte do dočasné úschovy cenné předměty, finanční hotovost a předměty ohrožující
výchovu, zdraví či bezpečnost dětí v rozsahu stanoveném zákonem. Současně při přebírání věcí dítěte
do úschovy bude o tomto vyhotoven záznam, který podepíše určený pracovník a dítě.
Schválit opatření ve výchově v případech uvedených ve vnitřním řádu.

O všech uvedených případech bude příslušným pedagogickým pracovníkem proveden zápis v dokumentaci
dítěte. Tyto případy budou projednány na první následující pedagogické poradě, kde o nich bude informována
ředitelka, která svým podpisem k zápisu z porady a v přehledu udělených výchovných opatření stvrdí jejich
platnost.

4.2

POVINNOSTI ŘEDITELKY ZAŘÍZENÍ

Povinnosti ředitelky zařízení dle § 24 zákona 109/ 2002 Sb., vymezené v odstavcích a), m), jsou delegovány na
příslušné pověřené pracovníky v souladu ustanovením vnitřního řádu:
1) Seznámení dítěte s jeho právy a povinnostmi je součástí vstupního pohovoru s dítětem.
2) Uskutečňování programu rozvoje osobnosti dítěte a provádění záznamů o jeho plnění je povinností garanta
(etopeda nebo psychologa), dále pak všech participujících pedagogických pracovníků.
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5.1

5.1.1

Vnitřní řád

ZÁKLADNÍ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI
PŘÍMÁ PEDAGOGICKÁ ČINNOST
PŘÍMÁ VÝCHOVNÁ ČINNOST

Výchovné působení pedagogického pracovníka, které vyžaduje jeho aktivní kontakt se svěřenými dětmi,
umožňující jejich edukaci (tj. výchovu a vzdělávání) s důrazem na pedagogické ovlivňování, kontrolu a řízení.
Vyžaduje odbornou přípravu pedagogického pracovníka, zaměřenou ke zvoleným činnostem.
5.1.2

PŘÍMÁ VYUČOVACÍ ČINNOST

Vzdělávací působení pedagogického pracovníka, které vyžaduje jeho aktivní kontakt se svěřenými dětmi,
umožňující jejich edukaci, s důrazem na výuku dle schválených vzdělávacích programů, kontrolu a řízení.
Vyžaduje odbornou přípravu pedagogického pracovníka, zaměřenou ke zvoleným činnostem.
5.1.3

DOZOR NAD DĚTMI

Aktivní činnost, spočívající v soustavném dohledu, kontrole a řízení svěřených dětí dle stanoveného režimu,
s důrazem na zajištění jejich bezpečnosti a dodržování pravidel vnitřního řádu organizace, s cílem zabránit
škodám na zdraví a majetku.
Vykonávání dozoru vyžaduje soustavnou přítomnost osoby pověřené dozorem na svěřeném úseku, včetně
průběžně prováděné zrakové i fyzické kontroly svěřených dětí.
Dozor nad dětmi může kromě pedagogického pracovníka vykonávat i jiná osoba v pracovně právním vztahu
k organizaci, pokud to s ní bylo dohodnuto (případně pověřený nepedagogický pracovník na základě
prokazatelně uzavřené dohody s ředitelem, nebo jiným pedagogickým pracovníkem).
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NEPŘÍMÁ PEDAGOGICKÁ ČINNOST

5.2

PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S VÝKONEM PŘÍMÉ VÝCHOVNÉ NEBO VYUČOVACÍ ČINNOSTI

5.2.1

Jedná se o přípravu na výkon přímé pedagogické práce, vedení povinné pedagogické dokumentace, aktivní účast
na pedagogických, úsekových a provozních poradách, spolupráci s dalšími odbornými pracovníky, včetně účasti.
Práce související je i péče o pedagogické pomůcky, včetně materiálně-technického vybavení a zázemí pro
edukaci dětí. Práce související s výkonem pedagogické činnosti je i rozmisťování dětí do následných zařízení
a doprovod dětí při kontaktech s příslušnými institucemi (soud, lékař, poradna apod.).

ORGANIZACE ODBORNÝCH A VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ V ZAŘÍZENÍ

6

ORGANIZACE DIAGNOSTICKÝCH ČINNOSTÍ

6.1

6.1.1

DIAGNOSTIKA DÍTĚTE

Hlavním cílem diagnostického procesu v DÚM je komplexní posouzení stavu dítěte, identifikace problémového
chování, posouzení jeho etiologie a kvalitní posouzení dítěte ve vztahu k resocializačnímu programu daného
školského zařízení. Následné umístění dítěte musí být cílené podle osobnostních problémů a navržené
resocializace, aby se zvolený program resocializace co nejvíce potkával s potřebami dítěte.
Základní posuzované oblasti v rámci diagnostiky:
1.

Popis somatického stavu

2.

Rodinná anamnéza a současná situace

3.

Popis dosavadních životních nepříznivých situací, které mohou mít vliv na chování dítěte

4.

Zmapování chování dítěte před přijetím do DÚM včetně průběhu vzdělávání

5.

Psychologická diagnostika

6.

Popis současných výrazných osobnostních vlastností, včetně zvládání zátěžových situací a stresu

6.1.1.1

ETOPEDICKÁ DIAGNOSTIKA DÍTĚTE

Etopedická diagnostika vypovídá o rozsahu, stupni a typu problémové chování a potíží ve vztahové oblasti
dítěte. Zaměřuje se na popis maladaptivního chování, formuluje základní problém, popisuje symptomy ve vztahu
k jejich etiologii a aktuálnímu sociálnímu kontextu, včetně pravděpodobné prognózy.
K popisu poruch chování a emocí lze použít i základní diagnostická kritéria a charakteristiky těchto poruch.
Významné je tedy nejen hledisko socializace, prognózy vývoje, doby vzniku, případně přidružené emocionality
a agresivity. Při diagnostice symptomů je nutné sledovat jejich četnost, intenzitu a délku trvání.
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Průběh diagnostického procesu:
1.

Identifikace problémového chování

2. Analýza – zpracování všech anamnestických dat, údajů týmu pedagogických pracovníků
3. Etopedická diagnóza – konkrétní formulace problému dítěte, která popisuje rozsah, typ a stupeň
sociální narušenosti dítěte v rámci standardní terminologie, včetně reálné prognózy dalšího vývoje
4. Formulování individuálního plánu rozvoje osobnosti – stanovení edukačních a výchovných priorit
5. Stanovení řešení individuálního programu – formulování dílčích cílů, metod, způsob hodnocení
a monitorování změn včetně vyhodnocování programu rozvoje
Ve výchovné práci sledujeme především tyto hlavní sociální domény:
a)

Komunikace s vrstevníky a dospělými

b)

Přátelství a vztahy

c)

Přiměřená regulace chování a emocí

d)

Vnímání rizik

V rámci praktické domény sledujeme především:
a)

Péče o sebe sama – stravování, oblékání, osobní hygiena, samostatnost při běžných úkonech

b)
Zvládání běžných úkolů – úklid, orientace v okolí, schopnost cestování veřejnými
prostředky, schopnost zařídit běžné věci např. doklady
c)

Pracovní návyky

d)
Ochrana zdraví a vnímání rizik – vyhýbání se nebezpečí, aktivity při léčení, dodržování
léčebného režimu apod.
e)

6.1.1.2

Priority a schopnosti dítěte v oblasti přípravy na budoucí povolání

PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA DÍTĚTE

Psychologická diagnostika se zaměřuje na charakteristiku osobnosti dítěte, popis jeho kognitivních schopností
především zaměřených na zmapování adaptivních schopností, popis významných souvisejících faktorů
přidružených ke klinickému stavu. Jsou využívány standardizované metody umožňující diagnostiku kognitivních
schopností, osobnosti a rodinného prostředí dítěte.
Součástí psychologické diagnostiky je posouzení sociálního znevýhodnění, diagnostika v této oblasti se děje
přednostně využíváním kvalitativních metod – kvantitativní metody jsou používány doplňkově.
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Sledujeme především tyto hlavní domény:
a)

Kognitivní oblast a oblast adaptivních schopností

b) Sebepojetí a sebehodnocení dítěte
c)

Autoregulační schopnosti

d) Hodnoty, motivace postoje
Důležitá je pro nás oblast subjektivního prožívání, zdroje sebehodnocení, motivace. Hlavním cílem je posouzení
osobnostní zralosti a způsobů adaptace. Důležitou oblastní psychologické diagnostiky dítěte je oblast definování
specifických výchovných a vzdělávacích potřeb dítěte – především v oblastech, kde maladaptivní chování není
následkem výchovné zanedbanosti, ale souvisí primárně např. s mentální retardací, závislostí na omamných
a psychotropních látkách, organickým postižením CNS.
6.1.1.3

SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA DÍTĚTE

V rámci diagnostických je hodnocena úroveň základních dovedností (čtení, psaní, početní operace). Při
hodnocení chlapců jsou využívány aspekty dynamického přístupu a sledování posunu. Závěrem diagnostické
části jsou doporučení pro vzdělávací proces především v oblasti zvyšování kompetencí.
Sledujeme především tyto hlavní domény:
a) Použití a osvojení trivia – osvojení čtení, psaní a počítání na úrovni odpovídající věku, schopnost vyjádření v
rozsahu dopisu či několikastránkové práce, schopnost pracovat s věku přiměřenými textovými materiály, využití
základních matematických operací při řešení problémů, aplikace trivia v běžném životě (teplota, délka, místopis
apod.)
b) Porozumění konceptu množství, času a peněz
c) Využití symbolických procesů, schopnost komunikace: komplexita receptivní a expresivní komunikace,
míra konkrétnosti a abstrakce
6.1.2
1.

2.
3.

4.

5.

PRŮBĚH DIAGNOSTICKÉHO POBYTU V DÚM

Vstupní rozhovor – provádí jej psycholog nebo etoped, který se stává garantem dítěte. Tento rozhovor
probíhá hned po příchodu dítěte do zařízení a je během několika dní doplněn o detailní anamnestický
rozhovor, případně doplněný o projektivní metody, osobnostní inventáře a důležité informace z něj získané
jsou poskytnuty pedagogickému týmu v ústní podobě při první následné poradě
Zpracování anamnestických údajů – na jejich sběru, doplnění a vyhodnocení se podílí sociální pracovník,
psycholog a etoped – cílem je získat a zhodnotit všechny dostupné informace o dítěti
Systematické pozorování dítěte – těžiště této činnosti je v práci vychovatele, etopeda a částečně učitele.
Jde o behaviorální úroveň posouzení jedince, kdy na základě volných i řízených činností se systematicky
sleduje a popisuje charakteristika projevů chování dítěte
Psychologické vyšetření – tj. komplexní diagnostika osobnosti a intelektu dítěte na základě klinických
metod (pozorování, rozhovor, anamnéza) a standardizovaných testových metod (výkonové testy a testy
osobnosti).
Pedagogická rada a reedukační činnost - ze souboru a popisu jednotlivých příznaků, oproštěných od
subjektivního hodnocení a interpretování posuzovatelů, se po uplynutí adaptační doby hodnotí za
přítomnosti všech pedagogických pracovníků, včetně etopeda a psychologa, obecné vzorce interakcí a

13

Diagnostický ústav pro mládež, Lublaňská 33, Praha 2

Vnitřní řád

typické projevy chování dítěte, včetně dynamiky vývoje a popisu jeho výrazných osobnostních vlastností.
Na této poradě vychovatel a učitel zhodnotí projevy dítěte v adaptačním období a předloží ke konzultaci
s přítomnými odbornými pracovníky návrh výchovných a vzdělávacích priorit, včetně doporučení
osvědčených metod a konkrétních způsobů jejich dosažení. Významné je také uvedení metod a postupů,
které se neosvědčily.
Na základě těchto informací, včetně informací dostupných z anamnézy a vstupního diagnostického
rozhovoru, etoped za spolupráce dalších pedagogických pracovníků formuluje (potvrdí nebo koriguje) první
pracovní hypotézu příčin problémů dítěte a sestaví v základních bodech příslušnou strategii postupu, která
bude mít písemnou podobu v individuálním programu rozvoje osobnosti. V dalším období garant pracuje
s dítětem na PROD, který je průběžně hodnocen a v případě potřeby modifikován. Jedná se o standardní
program, který je individuálně vytvářen pro každé dítě po 14-ti denní adaptační fázi pobytu a vždy na
pravidelných poradách, které probíhají po čtrnácti dnech, je vyhodnocována jeho úspěšnost a je dále
konkretizován pro následující období.
Se závěry pedagogické porady seznamuje garant dítě v rámci práce na PRODu a poskytne mu prostor
k ústnímu i písemnému vyjádření.
6.

6.2

Závěrečná fáze pobytu dítěte v diagnostickém ústavu - přibližně po šestém týdnu pobytu dochází v rámci
jednání pedagogické rady k závěrečnému vyhodnocení úspěšnosti a efektivnosti individuálních programů
rozvoje osobnosti dítěte. Tým pedagogických pracovníků v tomto závěrečném období komplexně vyhodnotí
charakteristiky diagnostického pobytu, efektivitu a úspěšnost realizace individuálních programů rozvoje
osobnosti a rozhodne o dalším umístění dítěte do rodiny, jiné formy náhradní péče případně do příslušných
školských zařízení, které nejlépe vyhovují individuálním potřebám dítěte. Na rozhodování se podílí celý tým
pedagogických pracovníků, účastnících se pedagogické porady. Při rozhodování o typu optimálního
následného umístění rozhoduje pedagogická rada. Při sporných situacích rozhoduje ředitelka. Na podkladě
jednání rady zpracovává etoped a psycholog výstupní program rozvoje osobnosti dítěte, se zaměřením na
středně a dlouhodobou strategii postupu (tj. doplní stávající individuální program o další svá zjištění
i zkušenosti jiných odborníků, interpretuje a zobecňuje poznatky). Výstupní individuální program rozvoje
osobnosti je součástí etopedického hodnocení, které tvoří závěr celkové výstupní zprávy o dítěti předávané v
přiměřeném rozsahu a formě dalším oprávněným subjektům.
ORGANIZACE VÝCHOVNÝCH ČINNOSTÍ

V DÚM jsou výchovné činnosti organizovány ve výchovných skupinách, které jsou pouze pro chlapce. Děti jsou
do nich zařazovány tak, aby zůstaly vyrovnané s ohledem na osobnostností charakteristiky a typy problémů, se
kterými děti přichází.
Činnost skupin se řídí dle týdenních plánů činností, ve kterých se prolínají standardní, pravidelné činnosti
(skupinová, zájmová, komunitní) s individuálně zaměřenými činnostmi, vycházejícími z aktuálního složení
výchovné skupiny a z potřeb dětí v návaznosti na pedagogickou a psychologickou diagnostiku. Důraz je kladen
na pohybové a sportovní aktivity (vzhledem k vysokému procentu dětí se syndromem hyperaktivity), nedílnou
součástí jsou i aktivity zaměřené na rozvoj sociability, utváření morálních postojů, norem a hodno-tového
systému, dále pak činnosti estetické, poznávací, turistické, rukodělné apod.
Jednou z našich priorit je zážitková pedagogika a možnost práce se zpětnou vazbou a společným prožitkem.
V rámci denního režimu zůstává i prostor pro volný čas dětí dle jejich vlastního výběru (tj. čas neorganizovaný
dospělými), včetně umožnění pobytu mimo zařízení.
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Nedílnou součástí organizovaných výchovných činností je pravidelná komunitní práce, týdenní hodnocení.
6.3

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ

Vzdělávání dětí je v našem zařízení realizováno diagnostických třídách. V diagnostických třídách DÚM jsou
vzděláváni chlapci po ukončení povinné školní docházky. Základním cílem je diagnostika vzdělávacích
a výchovných obtíží. V DÚM se u dětí objevuje celé spektrum speciálních vzdělávacích potřeb. Naším cílem je
posouzení úrovně dosažených znalostí, identifikace oblastí, ve kterých děti potřebují individuální podporu.
Nejčastější problémy lze identifikovat v oblasti poruch chování, a to zejména ve vztahu k nerespektování autorit
– ve škole i v rodině, včetně rozsáhlého záškoláctví. Často se jedná o děti, které jsou trvale školně neúspěšné se
syndromem ADHD, se specifickými vývojovými poruchami učení a logo-pedickými problémy. Ne všechny tyto
problémy byly včas rozpoznány. Naším cílem je najít a ověřit vhodné postupy pro další vzdělávání, které jsou
součástí doporučení učitele pro další zařízení.

6.4

SYSTÉM PREVENCE SOCIÁLNĚ RIZIKOVÝCH JEVŮ, OCHRANY PŘED NÁSILÍM, ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ
A ZÁSADY KRIZOVÉ INTERVENCE

Systém prevence sociálně rizikových jevů je zaměřen na zvýšení odolnosti dětí vůči rizikovým situacím,
závadovému jednání a projevům násilí. Jedná se o soubor plánovaných činností, pravidel a doporučení, které
jsou součástí Minimálního preventivního programu DÚM, Praha 2 a realizují se v rámci vzdělávací a výchovné
činnosti zařízení.
Preventivní působení se v podmínkách DÚM uskutečňuje především v rovině sekundární a terciální prevence,
a to ve všech oblastech sociálně patologických jevů. V DÚM jsou chlapci vedeni k respektování a přijetí
stanovených pravidel, k vyvinutí vlastní aktivity při dosahování svých cílů a převzetí odpovědnosti za své
jednání a budoucí život.
V oblasti prevence zneužívání návykových látek je působení postaveno na dvou hlavních rovinách. První je svou
podstatou restriktivní, kdy je chlapcům zamezen styk s psychtropními látkami. Ve spolupráci se zdravotnickým
zařízením jsou v případě potřeby testováni na přítomnost OPL. V druhé rovině jsou pak externě nastavené vzory
obohaceny o systematické posilování přirozených vnitřních mechanismů a motivace. Důležitou roli v oblasti
prevence hrají také pravidelná (1x týdně) terapeutická setkání adiktologické skupiny “Kontejner”, která se
uskutečňují přímo v DÚM.
V průběhu roku realizuje DÚM řadu zátěžových programů, např. pobyty na horách, výlety, letní pracovněrelaxační tábor, kde je hlavní důraz kladen na individuální přístup a práci v malé skupině. Je využíván potenciál
psychické i fyzické zátěže, síly nového zážitku, pocitu úspěchu, korektivní zkušenosti, skupinové dynamiky
a aktivní účasti chlapců při organizaci a chodu celého programu.
Chlapci jsou motivováni k odborné přípravě, jsou jim nabízeny rozličné způsoby trávení volného času, je kladen
důraz na spolupráci s rodinou a zlepšení vztahů v rodinném systému.
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7

Vnitřní řád

ORGANIZACE PÉČE O DĚTI

Plné zaopatření dětí umístěných v organizaci vychází z ustanovení Zákona č. 109/2002 Sb., § 20, odst. 1, bod a)
a zahrnuje:
UBYTOVÁNÍ DĚTÍ

7.1

Děti jsou ubytovány na pokojích v lůžkové části zařízení. Ložní prádlo se mění nejméně jednou za dva týdny, ve
zdůvodněných případech dle aktuální potřeby (při změně obsazení lůžka, zdravotní a hygienické důvody …).
OŠACENÍ

7.2

Vlastní oblečení mohou chlapci v DÚM nosit na všechny programy kromě účasti při pracovních činnostech.
Pracovní oblečení a pomůcky jsou z důvodu bezpečnosti poskytovány DÚM.
Pro potřeby dětí je akceptováno pouze oblečení, které splňuje výchovné, bezpečnostní a hygienické standardy.
(Nevhodné je oblečení potrhané, špinavé, s nevhodnými nápisy a symboly a oblečení s nebezpečnými prvky posuzuje přítomný pedagogický pracovník).
Toto oblečení musí být označeno příjmením chlapce. Praní oblečení zajišťujeme jednou týdně. Za případné
poškození či ztrátu věcí nenese zařízení odpovědnost.
Oblečení je pravidelně vyměňováno a práno. Praní a výměnu oblečení a ložního prádla zajišťuje vždy pracovnice
prádelny.
Chlapci mají k dispozici dvě uzamykatelné skříňky na uložení ošacení a osobních věcí.
Další osobní věci, které mohou mít chlapci u sebe:
●

●
●
●
●
●
●
●

●

kartáček na zuby, pasta, hřeben, mýdlo, holící mechanický strojek (břit), popř. elektrický (na baterie),
pěna na holení, papírové kapesníky, šampon, tuhý deodorant (veškeré hygienické či kosmetické
přípravky pouze v umělohmotném obalu)
hodinky (na vlastní žádost a odpovědnost), s uvedením a podpisem v "Seznamu oděvních součástí"
psací potřeby (ne fixy), dopisní papír (bez obálek a známek), osobní korespondenci
učebnice, knihy
fotografie rodinných příslušníků, dívek, blízkých, adresář
elektronické nosiče dat (na vlastní žádost a odpovědnost)
na ložnici je možné mít látkový či plyšový talisman (po projednání s vychovatelem)
mobilní telefony mohou mít chlapci v DÚM pouze na svoji vlastní zodpovědnost. Telefony musí být
uloženy v k tomu určené skříňce a uzamčeny klíčem, který má chlapec u sebe. Používání mobilních
telefonů je v DÚM povoleno pouze v době osobního volna. Pokud si chlapec bere mobilní telefon ven z
budovy (na dovolenku) klíč od skříňky pověsíme k náhradním klíčům do skříňky na žurnále. Případnou
ztrátu klíčku hradí chlapec ze svých prostředků
potraviny při návštěvách mohou být uloženy ve skříňce v šatně. Konzumace veškerých potravin je
povolena pouze v jídelně (s výjimkou návštěv). V DÚM platí zákaz konzumace energetických nápojů
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7.3

Vnitřní řád

STRAVOVÁNÍ

Děti se stravují v DÚM 6x denně, stravování se řídí platnými směrnicemi (viz Organizační řád). Strava pro
nemocné je určována lékařem, případně zdravotnicí.
Pitný režim je zajištěn vhodnými nápoji.
7.4

NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI

Umístěným dětem je ze strany organizace zajištěna odpovídající zdravotní péče. Zdravotní péče se zajištěním
vyšetření v akutních případech, preventivních kontrol, doprovodu na odborné lékařské vyšetření a potřebné péče
při akutním onemocnění. Nezbytnou zdravotní péči, poskytovanou v rámci komplexního zabezpečení dětí, která
není hrazena ze zdravotního pojištění, hradí zařízení.
Lékařské ošetření, léčiva a pomůcky požadované zákonným zástupcem, nad rámec nezbytné zdravotní péče,
které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, hradí zákonný zástupce.
V zařízení jsou k dispozici základní zdravotnické potřeby a pomůcky, běžné léky a indikované léky a prostředky
pro ochranu pracovníků při kontaktu s infekčními dětmi.
7.5

KAPESNÉ A OSOBNÍ DARY

Kapesné je dětem vypláceno dle § 31 ods.1 zákona 109/2002 Sb. Výše kapesného je dána §2, nařízení vlády
460/2013 a činí za kalendářní měsíc 300 až 450 Kč, jde-li o dítě od 15 let.
Nárok na čerpání kapesného vzniká dnem nástupu dítěte do zařízení (je-li realizován do 15.00 hod příslušného
dne; po 15.00 hod vzniká nárok následujícího dne) a je vyplaceno pro období následujícího měsíce. Kapesné je
vypláceno 13. den kalendářního měsíce; pokud připadne na dny pracovního volna nebo pracovního klidu,
vyplácí se vždy v pátek před tímto datem.
Další kapesné náleží dítěti vždy po uplynutí jednoho měsíce od vydání kapesného předešlého. Kapesné dítěti
nenáleží za dny, po které bylo na útěku ze zařízení nebo ve výkonu vazby viz Metodický pokyn k vyplácení dětí
ve školním zařízení pro výkon ústavní výchovy čl. II. odstavec 4).
Vyplacení kapesného zajistí vychovatel. Převzetí kapesného potvrdí podpisem v příslušné dokumentaci
vychovatel a dítě.
Dítě má možnost úschovy kapesného u vychovatele. O úschově a správě kapesného vede vychovatel evidenci.
Zvýšit kapesné nebo jej snížit lze pouze v rozsahu daného Nařízení vlády 460/2013, jako jedna z forem opatření
ve výchově dle stanoveného postupu.
Osobní dary poskytuje zařízení dítěti na základě rozhodnutí ředitele dle návrhu pedagogické porady (dle § 32
odst. 1 až 3 zákona č. 109/2002 Sb.), a to na základě hodnocení dítěte jako jedné z forem opatření ve výchově
a je o tom proveden skupinovým vychovatelem záznam do dokumentace dítěte. Převzetí daru potvrdí dítě svým
podpisem.
7.6

UČEBNÍ POTŘEBY A POMŮCKY

Dětem umístěným v DÚM Praha 2, kterým je poskytováno plné přímé zaopatření, náleží potřeby a pomůcky pro
vzdělávání. Zpravidla se jedná o: psací potřeby, sešity, učebnice a další pomůcky dle konkrétní výuky.
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Vnitřní řád

PROSTŘEDKY A POMŮCKY PRO KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A JINOU ZÁJMOVOU ČINNOST

7.7

Dětem umístěným v DÚM poskytuje zařízení pomůcky a prostředky pro kulturní, sportovní a jiné zájmové
činnosti. Vynakládání finančních prostředků na zabezpečení této oblasti se opírá o dlouhodobou koncepci
výchovné práce s dětmi a realizuje se dle pokynů platných pro finanční operace v organizaci. Materiál pro
zájmovou sportovní a kulturní činnost je uložen v jednotlivých skladech a místnostech a za jeho nákup a využití
odpovídají pověřené osoby.
HYGIENICKÉ POTŘEBY

7.8

Děti umístěné DÚM jsou v plném přímém zaopatření, jsou vybaveny prostředky k zajištění jejich osobní
hygieny: zubní kartáček, hřeben, toaletní papír, pasta na zuby, mýdlo, vlasový šampón. Tyto prostředky jsou
centrálně nakupovány a vydávány pověřeným pracovníkem.

PRAVIDLA PRO PŘÍJEM, UMÍSTĚNÍ ČI PROPUŠTĚNÍ DÍTĚTE

8

Úkony spojené s přemístěním a umístěním dítěte se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 109/2002 (zákon
o ústavní a ochranné výchově), zákona č. 561/2004 (školský zákon) a zákona č. 500/2004 (správním řád)
PŘÍJEM DÍTĚTE

8.1

Děti jsou do DÚM přijímány na základě rozhodnutí soudu a po předchozím projednání s příslušným orgánem
sociálně-právní ochrany dětí (dle § 4 vyhlášky č.438/2006). Cílem je připravit odpovídající podmínky pro pobyt
dítěte v DÚM a seznámit příslušné pracovníky se situací dítěte.
Obsahem jednání s orgánem sociálně-právní ochrany dětí zpravidla jsou:
● stručná rodinná, osobní anamnéza
● dosavadní postup v řešení situace dítěte
● navrhovaná opatření
● formulace zakázky k pobytu
Do zařízení nelze přijmout děti z následujících důvodů (viz zákon 109/2002, §38):
●
●
●
●
●

8.1.1

Dítě trpí nemocí v akutním stádiu, včetně akutní fáze psychiatrického onemocnění, nebo je pod vlivem
alkoholu nebo jiné návykové látky a podle lékaře vyžadují odbornou zdravotní péči.
Dítě je v akutní fázi infekčního onemocnění, je bacilonosič, nebo mu bylo uloženo karanténní opatření.
Dítě neodpovídá zákonnému vymezení cílové skupiny.
Některé mimořádné situace (závažné provozní důvody, karanténní opatření, naplnění kapacity
zařízení...) jsou důvodem k dohodě o odložení pobytu.
V odůvodněných případech iniciuje ředitelkou pověřený pracovník svolání případového setkání, s cílem
nalezení optimálního řešení situace ohroženého dítěte.
PŘEVZETÍ, VSTUPNÍ POHOVOR, MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, ZDRAVOTNÍ VYŠETŘENÍ A ZAČLENĚNÍ DO
KOLEKTIVU

Za zajištění organizace příjmu dítěte a souvisejících úkonů odpovídá sociální pracovnice nebo pověřená osoba.
Úkoly při příjmu dítěte na základě soudního rozhodnutí:
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1.
2.

3.

4.

Vnitřní řád

Fyzické převzetí dítěte
Převzetí zákonem požadované dokumentace, bez níž nelze dítě přijmout:
o pravomocné rozhodnutí soudu nebo předběžné opatření soudu
o lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k umístění dítěte do diagnostického ústavu ne starší
3 dnů a písemné vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu dítěte
Převzetí další zákonem požadované dokumentace (dle § 5, odst. 5, zákona č. 109/2002.):
o osobní list
o rodný list, občanský průkaz (u cizinců pas)
o poslední vysvědčení nebo výpis z katalogového listu
o zdravotní průkaz, očkovací průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny
Převzetí cenných věcí dítěte do úschovy (tyto věci budou po dobu pobytu dítěte uloženy a uzamknuty
v bezpečném prostoru - služební trezor). Seznam věcí podepíše chlapec a pověřený pracovníǩ.

8.1.2

VSTUPNÍ POHOVOR S DÍTĚTEM

Sociální pracovnice shromáždí veškeré dostupné ústní i písemné informace o dítěti, provede s ním první část
vstupního pohovoru zaměřenou na seznámení dítěte se základní charakteristikou zařízení, s důvody jeho
umístění, s jeho právy, povinnostmi a založí stanovenou dokumentaci dítěte.
Druhou část vstupního pohovoru s dítětem provádí vždy pověřený pedagogický pracovník.
Jedná se o psychologa nebo o speciálního pedagoga-etopeda. Pokud ani ten není aktuálně na pracovišti, pohovor
provede pedagogický pracovník vykonávající pohotovostní službu.
Tato část vstupního pohovoru obsahuje kromě informační složky i diagnostický a výchovně terapeutický rozměr
s cílem navázání kontaktu, zklidnění dítěte a přípravy podmínek pro jeho optimální adaptaci a vytvoření
reálného náhledu. Tématem jsou důvody umístění dítěte v návaznosti na úroveň jeho sebereflexe, interpretace a
očekávání, podmínky pobytu a další perspektivy.
V závěru rozhovoru seznámí pověřený pracovník dítě s pravidly bezpečnosti pobytu (BOZP a PO), což oba
stvrdí na příslušném dokumentu svými podpisy.
Dítě je informováno o vnitřním řádu zařízení, o svých právech a povinnostech, včetně denního režimu,
organizace vzdělávání, hodnocení a bezpečnostních pravidel (BOZP a PO). Záznam o průběhu vstupního
rozhovoru zapíše pracovník do dokumentace dítěte. Na nejbližší pedagogické radě o dítěti přináší ústně vstupní
informaci.
8.1.3

MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ DÍTĚTE

Výdej ošacení, obuvi a hygienických potřeb provádí pracovnice prádelny. Věci, které nebude dítě po dobu jeho
pobytu používat, uloží pracovnice prádelny do skladu a založí potřebnou dokumentaci. V případě její
nepřítomnosti materiálně zabezpečí dítě osoba asistent pedagoga nebo vychovatel vykonávající žurnální službu.
8.1.4

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Provádí určený asistent pedagoga. Důkladně se seznámí se zdravotními potřebami dítěte a doporučeními (léky,
režim, zdravotní omezení). Zdravotní dokumentace je součástí spisu dítěte a podléhá režimu ochrany osobních
a citlivých údajů.
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Vnitřní řád

ZAŘAZENÍ A ZAČLENĚNÍ DO VÝCHOVNÉ SKUPINY

Zařazení dítěte do příslušné skupiny zabezpečí vychovatel na základě pokynu garanta, který provedl vstupní
rozhovor a vybral skupinu.
Začlenění dítěte do skupiny provádí skupinový vychovatel (nebo vychovatel aktuálně sloužící u výchovné
skupiny). Představí chlapce a seznámí jej s ostatními, informuje ho o pravidlech a organizaci života ve skupině.
Dále mu přidělí lůžko v příslušné ložnici, místo pro uložení ošacení a další věci osobní potřeby.
8.1.6

ZAŘAZENÍ A ZAČLENĚNÍ DO DIAGNOSTICKÉ TŘÍDY

Zařazení dítěte do příslušné třídy zabezpečí vychovatel nebo asistent pedagoga.
Začlenění dítěte do třídy provede učitel. Představí ho a seznámí jej s ostatními chlapci, vydá mu školní pomůcky,
poučí ho o režimu diagnostické třídy a založí školní dokumentaci.
8.1.7

POSTUP BĚHEM ADAPTAČNÍ DOBY

Vstupní informace o dítěti jsou předávány na pedagogické radě, všem pedagogickým pracovníkům jsou
informace přístupné v informačním systému FOSTER.
Na základě pravidel vnitřního řádu je dítěti stanoveno kapesné.
Do dvou týdnů pobytu dítěte (tj. po adaptační fázi) zpracuje školní a výchovný úsek základní úkoly
individuálního programu rozvoje osobnosti, který je dále modifikován na základě aktuálně dosahovaných
výsledků a stanovovaných priorit.
Do 14 dnů od přijetí dítěte je zpracováno vstupní psychologické vyšetření.
8.2

8.2.1

UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE
ROZHODNUTÍ O DALŠÍM UMÍSTĚNÍ

Pedagogická rada se zpravidla šestý týden pobytu dítěte v DÚM vyjadřuje na základě provedené komplexní
diagnostiky a dalších kriterií k následnému umístění dítěte do rodiny nebo příslušného školského zařízení pro
výkon ústavní a ochranné výchovy, které je vybráno podle jeho individuálních potřeb.
Na této poradě je komplexně vyhodnocen diagnostický pobyt, efektivita a úspěšnost realizace individuálního
programu rozvoje osobnosti a garant podává návrh na další umístění dítěte do příslušného školského zařízení,
případně do jiného typu péče (rodinná péče, náhradní rodinná péče). Tento návrh je zapracován do zpráv pro
soud či místně příslušný úřad a je podkladem pro další jednání odborných pracovníků v záležitostech daného
dítěte.
S návrhem pedagogické rady a následným rozhodnutím soudu o dalším průběhu ústavní výchovy (přemístění,
zrušení, odložení jednání aj.) je seznámeno dítě způsobem odpovídajícím jeho věku, mentálnímu rozvoji a
situaci psychologem nebo etopedem.
8.2.2

ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ DIAGNOSTICKÉ ZPRÁVY A VÝSTUPNÍHO PROGRAMU ROZVOJE OSOBNOSTI

Ve stanoveném termínu (rámcově určeném pedagogickou poradou při nástupu dítěte) zpracují podklady do
závěrečné zprávy určení pracovníci jednotlivých úseků.
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Komplexní diagnostická zpráva obsahuje anamnestické údaje o dítěti, závěrečnou zprávu etopeda, psychologa,
učitele a výstupní program rozvoje osobnosti, který na základě doporučení jednotlivých úseků a vlastních
diagnostických poznatků zpracuje etoped nebo psycholog.
Sociální pracovnice shromáždí tyto podklady a po formální stránce kompletuje komplexní závěrečnou zprávu se
všemi náležitostmi.
8.2.3

PŘEMÍSTĚNÍ ČI UKONČENÍ POBYTU V ZAŘÍZENÍ

Po obdržení pravomocného rozsudku o přemístění dítěte do následného zařízení či zrušení ústavní výchovy,
nebo v případě ukončení platnosti vydaného předběžného opatření, sociální pracovnice seznámí s touto
informací potřebné odborné pracovníky. Garant dítěte sjedná s následným zařízením či zákonnými zástupci
termín předání a převzetí dítěte. O plánovaném přemístění do následného zařízení či zrušení ústavní výchovy je
dítě informováno psychologem či etopedem bez zbytečného prodlení a v době dostatečné pro vyrovnání se
s touto informací.
8.2.3.1

PŘEDÁNÍ DO DALŠÍHO ZAŘÍZENÍ

Sociální pracovnice připraví veškerou dokumentaci dítěte a podklady.
V den odjezdu pověřený pracovník zabezpečí odevzdání oděvu a pomůcek zapůjčených zařízením a předá
předměty a peníze, které byly převzaty do úschovy.
Dítě doprovází a předává do následného zařízení garant nebo pověřený pedagogický pracovník DÚM. S dítětem
předává:
●
●
●
●
●
●
●
8.2.3.2

závěrečnou zprávu s programem rozvoje osobnosti
pravomocné rozhodnutí soudu
osobní list
rodný list, občanský průkaz (u cizinců pas)
školní dokumentaci včetně posledního vysvědčení,
zdravotní dokumentaci (zdravotní průkaz, očkovací průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny)
osobní a cenné věci dítěte
PŘEDÁNÍ DO PÉČE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM DÍTĚTE

Sociální pracovnice připraví veškerou dokumentaci dítěte a podklady.
V den odjezdu pověřený pracovník zabezpečí odevzdání oděvu a pomůcek zapůjčených zařízením a předá
předměty a peníze, které byly převzaty do úschovy. Pověřený pedagogický pracovník (etoped, psycholog) podá
zákonným zástupcům informace o pobytu dítěte, a předá patřičné doklady a dokumentaci. Současně nabídne dle
možností další formy poskytované podpory a způsob kontaktů. Vzhledem k věku umístěných chlapců může být
buď osobně předán zákonnému zástupci nebo po domluvě s ním odjižídí z DÚM samostatně.
8.2.4

PŘEMÍSTĚNÍ DĚTÍ S ULOŽENOU OCHRANNOU VÝCHOVOU.

O přemístění dítěte s uloženou ochrannou výchovou rozhoduje ředitel DÚM v rámci správního řízení vedeného v
této věci.
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POSTUP V PŘÍPADĚ ÚTĚKU DÍTĚTE ZE ZAŘÍZENÍ

V případě útěku dítěte ze zařízení či útěku od skupiny oznámí pedagogický pracovník bezodkladně tuto
skutečnost pověřeným osobám. Následně je útěk nahlášen Policii ČR. Součástí nahlášení útěku dítěte je podání
údajů o dítěti, okolnostech útěku a dalších důležitých informací včetně telefonických kontaktů. Útěk a jeho
okolnosti jsou zaznamenány v informačním systému a osobní dokumentaci dítěte.
Skupinový vychovatel zabezpečí uložení osobních věcí dítěte, oděvu a lůžkovin na určené místo. Nejdéle do
uplynutí 24 hodin od útěku informuje žurnální služba nebo odborný vychovatel zákonné zástupce (telefonicky,
dle dostupnosti). Sociální pracovnice zařízení informuje o útěku orgán sociálně právní ochrany dítěte a příslušný
soud zpravidla následující pracovní den.
Po návratu dítěte do zařízení provede pověřený pedagogický pracovník (etoped, psycholog, vedoucí vychovatel)
pohovor s dítětem k získání informací o důvodech a průběhu útěku, zhodnotí jeho aktuální zdravotní a psychický
stav a učiní příslušná opatření. Výsledná zjištění zapíše do osobního spisu dítěte. Nebrání-li tomu aktuální stav
dítěte je umístěno zpět do výchovné skupiny. Osobní věci dítěte budou z hygienických a bezpečnostních důvodů
podrobeny kontrole, evidenci a ošacení bude vypráno. Chlapec bude po dobu tří dnů používat ošacení a
hygienické potřeby DÚM.

10

PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ

Děti v DÚM mají tato práva
na zajištění plného přímého zaopatření
na rozvíjení tělesných, duševních a citových schopností a sociálních dovedností
na respektování lidské důstojnosti
na společné umístění se svými sourozenci, nebrání-li tomu závažné okolnosti ve vývoji a vztazích
sourozenců
e) na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu s jeho
schopnostmi, nadáním a potřebami
f) na svobodu náboženství, při respektování práv a povinností osob odpovědných za výchovu
usměrňovat dítě v míře odpovídající jeho rozumovým schopnostem
g) být seznámeno se svými právy a povinnostmi, radit se svým obhájcem nebo opatrovníkem,
ustanoveným pro řízení podle zvláštního zákona, bez přítomnosti třetích osob, a za tímto účelem
přijímat a odesílat korespondenci bez kontroly jejího obsahu
h) účastnit se činností a aktivit zařízení organizovaných v rámci výchovného programu s výjimkou
zákazu či omezení v rámci opatření ve výchově, stanovených tímto zákonem
i) obracet se se žádostmi, stížnostmi a návrhy na ředitelku a pedagogické pracovníky zařízení
a požadovat, aby podání adresovaná příslušným státním orgánům, orgánům územní samosprávy
a právnickým a fyzickým osobám, jsou-li pověřeny výkonem sociálně-právní ochrany dětí, byla ze
zařízení odeslána v následující pracovní den po jejich odevzdání pracovníkům zařízení, a to bez
kontroly jejich obsahu. Tyto žádosti, stížnosti, návrhy a podání jsou evidovány v Knize žádostí
a stížností, tato kniha je umístěna u vedoucího vychovatele.
j) vyjádřit svůj názor na zamýšlená a prováděná opatření, která se ho dotýkají; názorům dítěte musí
být věnována patřičná pozornost odpovídající jeho věku a rozumové vyspělosti
k) požádat o osobní rozhovor a uskutečnit osobní rozhovor s pověřeným zaměstnancem orgánu
sociálně-právní ochrany dětí, zaměstnancem České školní inspekce, ministerstva nebo orgánu
kraje, a to bez přítomnosti dalších osob
a)
b)
c)
d)
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l) být hodnoceno a odměňováno a ke svému hodnocení se vyjadřovat
m) na informace o stavu svých úspor či pohledávek
n) na udržování kontaktu s osobami odpovědnými za výchovu a dalšími blízkými osobami (§ 116
občanského zákoníku) za podmínek stanovených tímto zákonem, a to formou korespondence,
telefonických hovorů a osobních návštěv
o) přijímat v zařízení s vědomím pedagogického pracovníka návštěvy osob, které nejsou uvedeny
v písmenu n), pokud nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci opatření ve výchově stanovených
tímto zákonem
p) opustit samostatně se souhlasem pedagogického pracovníka zařízení za účelem vycházky, pokud
nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci opatření ve výchově stanovených tímto zákonem nebo
pokud realizace samostatného pohybu dítěte mimo zařízení není závažným rizikem pro dítě
z důvodu jeho zdravotního (somatického, psychického) stavu. V takovém případě je rozhodnutí
o zákazu samostatného pohybu dítěte mimo zařízení podloženo písemným stanoviskem příslušného
odborného pracovníka (etopeda, psychologa, lékaře), projednáno pedagogickou radou a potvrzeno
podpisem ředitelky. Součástí rozhodnutí je vymezení délky jeho trvání
q) na podporu a pomoc po ukončení pobytu v zařízení v souladu s cílem reintegrace dítěte do rodiny
a společnosti
Konkrétní způsob realizace práv dětí vyplývá z příslušných ustanovení Vnitřního řádu, týkajících se
především systému hodnocení dětí, opatření ve výchově, pravidel pobytu dětí mimo zařízení a samostatného
opuštění zařízení, pravidel dětské spolusprávy a návštěvního řádu.

10.1

10.1.1

ZPŮSOB REALIZACE VYBRANÝCH PRÁV
PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ A STÍŽNOSTÍ ADRESOVANÝCH PŘÍSLUŠNÝM STÁTNÍM ORGÁNŮM, ORGÁNŮM ÚZEMNÍ
SAMOSPRÁVY A PRÁVNICKÝM A FYZICKÝM OSOBÁM

Aktuální kontakty na všechny příslušné orgány jsou zveřejněny na nástěnkách ve veřejných prostorách.
Dítě se může se těmito stížnostmi nebo žádostmi obrátit na pedagogického pracovníka nebo ředitelku zařízení
a to buď přímo, nebo prostřednictvím Schránky důvěry, kterou vybírá pouze ředitelka, v případě její
nepřítomnosti její zástupce.
Případně se na příslušný orgán může obrátit přímo jak písemně, tak i telefonicky.
Pedagogičtí pracovníci jsou povinni dítěti zprostředkovat náležité informace a postupy, sloužící k realizaci
žádosti nebo stížnosti a evidují podání žádosti nebo stížnosti v Knize žádostí a stížností.
10.1.2

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ A STÍŽNOSTÍ ADRESOVANÝCH PRACOVNÍKŮM ZAŘÍZENÍ

Své osobní žádosti řeší děti primárně se svými garanty. Žádost a její řešení je zaznamenáno v PROD a také
v osobních záznamech dítěte.
Spoluspráva předkládá žádosti a stížnosti na každodenních schůzkách ředitelce zařízení, jednou týdně je
přítomna i pracovnice kuchyně.
Žádosti a stížnosti lze každý den předkládat na komunitním hodnocení, kde je přítomen vedoucí vychovatel,
zástupce pro výchovu nebo etoped.
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K předkládání žádostí či stížností může dítě rovněž využít Schránku důvěry, kterou vybírá pouze ředitelka
zařízení a v její nepřítomnosti její zástupce.
10.1.3

TELEFONICKÉ KONTAKTY A KORESPONDENCE

Telefonické hovory může chlapec realizovat:
●

s využitím vlastního mobilu při dodržení pravidel uvedených v příloze tohoto řádu Pravidla pro použití
mobilního telefonu
● v odůvodněných případech se souhlasem psychologa nebo etopeda nebo vychovatele ze služebního
telefonu
● dítě může přijímat telefonní hovory prostřednictvím služebního telefonu denně, zejména v době
osobního volna (v odůvodněných případech dle dohody)
Korespondence je denně chlapcům vydávána vychovateli. Vychovatelé jsou v odůvodněných případech (tj.
případy důvodného podezření přijetí závadného obsahu) přítomni otevření dopisů a zásilek tak, aby mohli
zabránit proniknutí nežádoucích předmětů do zařízení.
Děti mohou poštovní zásilky odesílat denně prostřednictvím poštovní schránky umístěné v prostoru zařízení
nebo prostřednictvím vychovatele. Pro možnost písemného kontaktu s osobami odpovědnými za výchovu nebo
osobami blízkými je dětem poskytován dopisní papír, obálka i poštovní známka.
10.2

POVINNOSTI DĚTÍ

dodržovat stanovený pořádek a kázeň, plnit pokyny a příkazy zaměstnanců zařízení, šetrně zacházet se
svěřenými věcmi, nepoškozovat cizí majetek, dodržovat zásady slušného jednání s osobami, s nimiž přichází
do styku, v prostorách zařízení a v osobních věcech udržovat pořádek a čistotu a i jinak zachovávat
ustanovení vnitřního řádu zařízení
b) dodržovat předpisy a pokyny k ochraně bezpečnosti a zdraví, s nimiž bylo řádně seznámeno
c) poskytnout na výzvu ředitelky doklady o svých příjmech
d) předat do úschovy na výzvu ředitele předměty ohrožující výchovu, zdraví a bezpečnost; doba úschovy
těchto předmětů nesmí přesáhnout dobu pobytu dítěte v zařízení a při jeho ukončení musí být tyto předměty
dítěti nebo osobě odpovědné za výchovu vydány
e) podrobit se na výzvu ředitele zařízení vyšetření, zda dítě 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
Dítě s uloženou ústavní výchovou má práva a povinnosti podle § 20, odstavců 1 a 2, zákona č. 109/2002 Sb.
a)

Dítě s nařízenou ústavní výchovou má právo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

na zajištění plného přímého zaopatření
na rozvíjení tělesných, duševních a citových schopností a sociálních dovedností
na respektování lidské důstojnosti
na společné umístění se svými sourozenci, nebrání-li tomu závažné okolnosti ve vývoji a vztazích
sourozenců
na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu s jeho schopnostmi,
nadáním a potřebami
na svobodu náboženského vyznání, při respektování práv a povinností osob odpovědných za výchovu
usměrňovat dítě v míře odpovídající jeho rozumovým schopnostem
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g) být seznámeno se svými právy a povinnostmi, radit se se svým obhájcem nebo opatrovníkem, ustanoveným
pro řízení podle zvláštního zákona, bez přítomnosti třetích osob, a za tímto účelem přijímat a odesílat
korespondenci bez kontroly jejího obsahu
h) účastnit se činností a aktivit zařízení organizovaných v rámci výchovného programu s výjimkou zákazu či
omezení v rámci opatření ve výchově, stanovených tímto zákone
i) obracet se se žádostmi, stížnostmi a návrhy na ředitele a pedagogické pracovníky zařízení a požadovat, aby
podání adresovaná příslušným státním orgánům, orgánům územní samosprávy a právnickým a fyzickým
osobám, jsou-li pověřeny výkonem sociálně-právní ochrany dětí, byla ze zařízení odeslána v následující
pracovní den po jejich odevzdání pracovníkům zařízení, a to bez kontroly jejich obsahu; tyto žádosti,
stížnosti, návrhy a podání je zařízení povinno evidovat
j) vyjádřit svůj názor na zamýšlená a prováděná opatření, která se ho dotýkají; názorům dítěte musí být
věnována patřičná pozornost odpovídající jeho věku a rozumové vyspělosti
k) požádat o osobní rozhovor a uskutečnit osobní rozhovor s pověřeným zaměstnancem orgánu sociálně-právní
ochrany dětí, zaměstnancem České školní inspekce, ministerstva nebo orgánu kraje, a to bez přítomnosti
dalších osob
l) být hodnoceno a odměňováno a ke svému hodnocení se vyjadřovat
m) na informace o stavu svých úspor či pohledávek
n) na udržování kontaktu s osobami odpovědnými za výchovu a dalšími blízkými osobami za podmínek
stanovených zákonem 109/2002 Sb., a to formou korespondence, telefonických hovorů a osobních návštěv
o) přijímat v zařízení s vědomím pedagogického pracovníka i návštěvy osob, které nejsou uvedeny v písmenu
n); pedagogický pracovník návštěvu nepřipustí, pokud byly dítěti zakázány nebo omezeny návštěvy podle
§ 21 odst. 1 písm. e) nebo pokud návštěva ohrožuje zdraví nebo bezpečnost
p) opustit samostatně se souhlasem pedagogického pracovníka zařízení za účelem vycházky, pokud se jedná
o dítě starší 7 let věku, pokud nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci opatření ve výchově stanovených
v souladu se zákonem 109/2002 Sb. a tímto vnitřním řádem
q) na podporu a pomoc po ukončení pobytu v zařízení v souladu s cílem reintegrace dítěte do rodiny
a společnosti
10.3

PRÁVA A POVINNOSTI DĚTI S ULOŽENOU OCHRANNOU VÝCHOVOU

Dítě s uloženou ochrannou výchovou má všechna práva a povinnosti podle § 20, odstavců 1 a 2, zákona
č. 109/2002 Sb., s výjimkou práv podle odstavce 1, písm. o) a p).

11 PRÁVA A POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo
a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před
fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí
a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,
b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,
c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání
při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,
d) volit a být voleni do školské rady,
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e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

Pedagogický pracovník je povinen
a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,
c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve
školách a školských zařízeních,
d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a
podporovat jeho rozvoj,
e) zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků
a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského
pracoviště, s nimiž přišel do styku,
f) poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace
spojené s výchovou a vzděláváním.

HODNOCENÍ DĚTÍ

12

Hodnocení chlapců je jedním z nejdůležitějších způsobů, jakým děti získávají zpětnou vazbu o svém chování
v DÚM. V rámci hodnocení sledujeme diagnostické, výchovné a zároveň i motivační hledisko.
Na hodnocení se podílí všichni pedagogičtí pracovníci. Chlapec je hodnocen denně a základním časovým
úsekem hodnocení týden (vždy od pátku od 8:00 do následujícího pátku do 8:00)
Hodnocení dětí v DÚM se řídí těmito zásadami:
●
●

každé dítě je průběžně sledováno a hodnoceno
pravidelné hodnocení chování dětí pedagogickými pracovníky se realizuje 2x denně (pracovní dny)
nebo 1x denně (dny mimo školní vyučování)
● týdenní hodnocení je souhrnem denních hodnocení daného období
● skupinoví vychovatelé navrhují konkrétních opatření ve výchově, dítě je s nimi seznámeno a ředitelka
zařízení je schvaluje svým podpisem. Udělená výchovná opatření jsou prodiskutována na komunitním
hodnocení a v případě potřeby i týdenním hodnocení za přítomnosti vedoucího vychovatele, zástupce
ředitelky pro výchovu a skupinových vychovatelů
Bližší kritéria hodnocení dětí jsou stanovena v příloze II. Systém hodnocení v DÚM.
12.1

VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ

Jde o výchovná opatření, mající charakter pochvaly a ocenění za příkladné úsilí a plnění povinností, nebo
kázeňského opatření a trestu za porušení povinností, stanovených zákonem a řádem organizace. Mají motivační
charakter pro plnění resocializačního programu svěřeného dítěte a modifikaci jeho chování. Opatření ve výchově
vycházejí z komplexní diagnostiky dítěte a mají vztah k aplikaci zvoleného režimu a individuálního výchovně
terapeutického programu.
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Za příkladné úsilí a výsledky při plnění povinností, nebo za příkladný čin mohou být dítěti udělena tato
výchovná opatření:
●

zvýšení kapesného v rozsahu daného § 2, nařízení vlády 460/2013 Sb., (opatřením ve výchově
v podobě zvýšení kapesného bude na základě uplatnění výchovných hledisek zvýšeno kapesné vždy na
úroveň horní hranice určené zákonem pro danou věkovou skupinu.)
● věcná nebo finanční odměna (výše navržené a zdůvodněné odměny, kterou projedná pedagogická
porada a potvrdí ředitelka, souvisí s výchovným hlediskem vztahujícím se k posuzovanému jednání
a osobnosti dítěte)
● povolena mimořádná návštěva (tj. návštěva jiných osob než odpovědných za výchovu i nad rámec
standardního režimu návštěv)
● povolena účast na mimořádné akci (tj. mimořádná návštěva kulturní, sportovní nebo společenské
akce, na kterou je dítě vybráno na základě výsledků hodnocení jeho chování dle přijatého systému
hodnocení)
● povolení mimořádné vycházky nebo mimořádný víkendový pobyt mimo zařízení (tj. vycházka
nebo pobyt udělený chlapci nad rámec standardního režimu samostatných vycházek)
● přiznání osobní výhody umožňující realizaci činností nad rámec nabídky standardního režimu
(umožnění výběru atraktivní činnosti a její samostatná realizace, např. samostatná práce s internetem,
sledování TV ve dnech, po kterých následuje školní výuka, samostatná činnost v zařízení i mimo
zařízení, ale s jasně vymezeným časem a prostorem)
Dětem s uloženou ochrannou výchovou je režim samostatných vycházek a přijímání návštěv upraven dle znění
zákona (§ 21, odst. 4., zákon č. 109/2002 Sb.).
Za prokázané porušení povinností vymezených zákonem a vnitřním řádem zařízení mohou být dítěti udělena tato
výchovná opatření:
●

●
●

odebrání udělených výhod dle Vnitřního řádu zařízení (tj. odebrání platnosti uděleného výchovného
opatření). Odejmutí možnosti účastnit se atraktivní akce nebo činnosti se vztahuje vždy pouze na jednu
konkrétní akci, které se dítě na základě uděleného opatření ve výchově nezúčastní
neudělení souhlasu pedagogického pracovníka nutného pro umožnění samostatné vycházky, a to
nejdéle na dobu 14 dnů
snížení kapesného (opatřením ve výchově bude na základě uplatnění výchovných hledisek sníženo
kapesné vždy na úroveň dolní hranice určené zákonem pro danou věkovou skupinu)

Výchovná hlediska vztahující se k výši přiznaných odměn a změnám výše kapesného v rámci udělených
výchovných opatření:
a) Výše věcné nebo finanční odměny vychází z posouzení míry, intenzity a četnosti odměňovaných projevů
chování dítěte ve vztahu k jeho osobnosti a individuálně stanoveným výchovným prioritám
b) Změna výše kapesného, udělovaného ve střední výši zákonného rozsahu pro určené věkové kategorie, vychází
z posouzení míry, intenzity a četnosti projevů chování dítěte ve vztahu k jeho osobnosti a individuálně
stanoveným výchovným prioritám. Opatření ve výchově ukládané za porušení povinností dle § 21, odst. 1, písm.
b) zákona 109/2002 Sb., nebo za příkladné úsilí a dosažené výsledky dle § 21, odst. 3, písm. c) zákona 109/2002
Sb. je vždy ukládáno v časovém rozsahu 1 měsíce a výše kapesného změněného opatřením ve výchově bude
vždy v případě porušení povinností rovna dolní hranici stanovené zákonem pro danou věkovou kategorii a v
případě odměny za příkladné úsilí a plnění povinností rovna horní zákonné hranici pro danou věkovou kategorii.
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ZPŮSOB UKLÁDÁNÍ OPATŘENÍ VE VÝCHOVĚ, DELEGOVÁNÍ KOMPETENCÍ V PŘÍPADĚ NEPŘÍTOMNOSTI
RE
̌ DITELKY A ROZSAH PLATNOSTI

12.2

Výchovná opatření schvaluje ředitelka na základě návrhu pedagogických pracovníků. Podkladem pro tento návrh
je záznam v Hodnotícím listu (viz příloha III.) vedeném pedagogickými pracovníky.
Návrhy opatření ve výchově jsou projednány s vedoucím vychovatelem, předloženy ke schválení ředitelce
zařízení a zápis o udělených výchovných opatřeních je uveden v Hodnotícím listu, který je součástí osobní
dokumentace dítěte. Platnost jejich účinnosti je zpravidla jeden týden. Mají přímý vztah k systému týdenního
hodnocení, ze kterého vycházejí. Ve zvláště zdůvodněných a výjimečných případech, na základě schválení
ředitelky, lze platnost výchovného opatření prodloužit nebo zkrátit.
V případě nepřítomnosti ředitelky schvaluje platnost navržených opatření ve výchově svým podpisem statutární
zástupce ředitelky.
12.2.1

REALIZACE NĚKTERÝCH OPATŘENÍ VE VÝCHOVĚ

Za prokázané porušení povinností vymezených zákonem a vnitřním řádem zařízení může být dítěti uděleno
vedle dalších typů výchovných opatření také snížení kapesného v rozsahu stanoveném nařízením vlády č.
460/2013 Sb.

13

POBYT DĚTÍ MIMO ZAŘÍZENÍ

Jedná se o pobyt mimo zařízení včetně noci, nikoliv pouze samostatnou vycházku během dne nebo vycházku,
která je součástí stanoveného režimu návštěv.
Dočasný pobyt dětí mimo zařízení u osob odpovědných za výchovu, nebo u osob blízkých, případně u jiných
fyzických osob, povoluje ředitelka, a to zpravidla s přihlédnutím k návrhu pedagogických pracovníků.
Podmínkou je písemná žádost osob odpovědných za výchovu, nebo osob blízkých, případně jiných fyzických
osob, písemný souhlas příslušného pracovníka OSPOD a písemný souhlas ředitelky zařízení.
Zamítnutí žádosti zákonných zástupců o pobyt dítěte mimo zařízení je správním rozhodnutím ředitelky.
Určený pracovník zařízení před odjezdem dítěte na pobyt, projedná s osobou, která bude mít dítě po určenou
dobu v péči, výchovná doporučení a další podmínky pobytu. Po návratu dítěte se určený pracovník informuje
o chování dítěte a získané informace budou využity v systému hodnocení dítěte.
Pobyt dětí mimo zařízení se realizuje zpravidla o víkendu. Kladným opatřením ve výchově lze pobyt prodloužit.

13.1

SAMOSTATNÉ OPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Chlapec má právo na samostatnou vycházku nebo samostatnou činnost mimo zařízení. Toto právo je vázáno na
souhlas pedagogického pracovníka.
Samostatné vycházky jsou v souladu s reedukačním programem diagnostického ústavu stanoveny na úterý,
středu a čtvrtek v rozmezí 3 hodin, zpravidla od 15.00 hod. do 18.00 hodin. V sobotu a v neděli v rozmezí 6 až
10 hodin zpravidla od 10.00 hod. (případně 14 hod.) do 20.00 hodin Samostatná vycházka nemusí být dítěti, po
jeho úspěšné aklimatizaci v zařízení, povolena z kázeňských důvodů, a to pouze na základě výchovného opatření
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podle § 21 odst. 1 písm. c) zákona 109/2002 Sb. Mimo kázeňské důvody nemusí pedagogický pracovník s
vycházkou souhlasit, když se chlapec necítí fyzicky dobře, ale i přesto chce ven, pro špatné povětrnostní
podmínky, v souvislosti se zdravotním stavem dítěte nebo pro nesplnění svých povinností. Vždy je postupováno
přísně individuálně v nejlepším zájmu dítěte a s přihlédnutím na probíhající diagnostický proces.
Dítěti s uloženou ochrannou výchovou může být v případě dobrých výsledků při plnění povinností povolena
samostatná vycházka na dobu nejvýše 12 hodin, pokud lze mít za to, že tím nebude ohrožen účel výkonu
ochranné výchovy.

14

PRAVIDLA DĚTSKÉ SPOLUSPRÁVY

Cílem dětské spolusprávy při DÚM je umožnit účinnou vzájemnou komunikaci mezi dětmi a pedagogickými
pracovníky.
Děti mohou své názory, stížnosti, návrhy a další informace sdělovat:
● při denním hodnocení učitelům, vychovatelům a asistentům pedagogů
● při skupinové činnosti vychovatelům
● při týdenním hodnocení učitelům, vychovatelům a vedoucímu vychovateli
● při komunitním sezení přítomným pedagogickým pracovníkům
Další možností k vyjádření svých názorů v rámci spolusprávy je jednání zástupců skupin ve spoluprávě
s ředitelkou zařízení.
Předsedu komunity a vedoucí skupiny tzv. „důvěrníky skupiny“ si děti volí samy, vždy jednoho za každou
výchovnou skupinu. Volbu zástupců spolusprávy organizují po formální stránce skupinoví vychovatelé každý
týden na skupinovém pohovoru. Předseda komunity je volen na týdenním hodnocení.
Zástupci spolusprávy se zúčastňují jednání s ředitelkou každý den v dohodnutém čase. Formou skupinového
sezení je reflektováno skupinové dění a chlapci jsou vedeni k vyjadřování postojů a názorů, včetně předkládání
požadavků a návrhů na řešení problémů. Výstupy jsou projednávány pedagogické radě. Se závěry a přijatými
opatřeními jsou chlapci seznamováni v rámci komunitního systému.

15

ORGANIZACE DNE

viz příloha I. Denní program
Výchovné a vzdělávací činnosti vycházejí z ročního plánu činnosti, dále pak ze školních vzdělávacích programů
a týdenních plánů výchovných skupin.

16

PRÁVA A POVINNOSTI OSOB ODPOVĚDNÝCH ZA VÝCHOVU DĚTÍ V DÚM

Osoby odpovědné za výchovu mají právo:
●
●

na informace o dítěti, a to na základě vlastní žádosti
na vyjádření se k návrhu opatření zásadní důležitosti ve vztahu k dítěti, nehrozí-li nebezpečí z prodlení,
a na informace o provedeném opatření
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●
●
●

na udržování kontaktu s dítětem, nebrání-li tomu závažné okolnosti ohrožující dítě
na poradenskou pomoc zařízení ve věcech výchovné péče o dítě
písemně požádat ředitele zařízení o povolení pobytu dítěte u osob podle § 23 odst. 1 písm. a) a b),
zákona č. 109/2002 Sb.
Osoby odpovědné za výchovu dětí umístěných do zařízení mají povinnost:
●
●
●
●
●

17

hradit příspěvek na úhradu péče poskytované dítěti
předat s dítětem do DÚM dokumentaci dle § 5 odst. 5, zákona č. 109/2002 Sb.
seznámit se s vnitřním řádem zařízení a dodržovat jeho ustanovení
oznámit bezodkladně zařízení podstatné okolnosti pobytu dítěte u nich, týkající se zejména jeho zdraví
a výchovy
hradit náklady na zdravotní péči, léčiva a zdravotní prostředky poskytnuté dítěti, které nejsou hrazeny
zdravotní pojišťovnou, pokud byly poskytnuty na jejich žádost

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SPOLUPRÁCE S OSOBAMI ODPOVĚDNÝMI ZA VÝCHOVU

Zařízení prostřednictvím pověřené osoby projednává s osobami odpovědnými za výchovu záležitosti
týkající se svěřených dětí.
b) Osoby odpovědné za výchovu jsou bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů, informovány
o mimořádných událostech týkajících se dítěte (útěk, onemocnění, úraz, akutní lékařský zákrok či akutní
lékařské vyšetření aj.).
c) Osoby odpovědné za výchovu mohou děti navštívit v době vymezené denním řádem, a to každou sobotu od
9:00 do 13:00 hod. Návštěvu mimo tuto dobu lze üskutečnit po předchozí dohodě.
d) V případě zájmu osoby odpovědné za výchovu o získání více informací či konzultaci s odbornými
pracovníky organizace, se tyto osoby obracejí přímo na pedagogické pracovníky, kteří domluví případnou
konzultaci.
a)

18

UMÍSTĚNÍ A POBYT DÍTĚTE V ODDĚLENÉ MÍSTNOSTI

Dle § 22, zákona č.109/2002 Sb. lze umístit dítě starší 12 let individuálně do oddělené místnosti za účelem
zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti.
Příkaz k umístění dítěte do oddělené místnosti může vydat pouze ředitelka.
Režim umístění do oddělené místnosti se řídí ustanovením § 22 zákona 109/2002 Sb., včetně specifické povinné
dokumentace, a je odlišný od režimu a dokumentace záchytné místnosti. Vzhledem ke kapacitním a dispozičním
možnostem zařízení a ke zcela mimořádnému užití ustanovení § 22 zákona 109/2002 Sb. není v DÚM stabilně
a jednoúčelově zřízena oddělená místnost. V případě potřeby může být pro tento účel funkčně využita záchytná
místnost, splňující potřebná zákonná, bezpečnostní i hygienická kritéria, včetně specifického režimu.
Postup při umístění dítěte do oddělené místnosti viz příloha IV. řádu Popis organizace umístění do oddělené
místnosti.

19

PRAVIDLA ZÁCHYTNÉHO PRACOVIŠTĚ DÚM

Záchytné pracoviště (ZP) je zřízeno k poskytování péče na dobu nezbytně nutnou dětem s nařízenou ústavní či
ochrannou výchovou zadrženým na útěku z jiných zařízení, popřípadě z místa pobytu. Záchytné pracoviště
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sestává z pracovišť pedagogické služby a ze záchytné místnosti (lůžková část a sociální zařízení). Výkon režimu
a způsobu realizace pobytu zadrženého dítěte na ZP je závislý na posouzení aktuálního celkového zdravotního
stavu, získaných informací o dítěti včetně určení právního typu soudního opatření a momentální situaci v
zařízení.
Dítě zadržené na útěku lze umístit do záchytné místnosti (pokud existuje oprávněný důvod se domnívat, že by
jeho přímým vřazením do skupiny došlo k narušení výchovné práce - útěkové tendence, agresivní chování).
Příjem zadrženého dítěte provádí zpravidla asistent pedagoga ve spolupráci s vychovatelem:
●

po příjezdu zachyceného dítěte převezme písemnou dokumentaci (policejní vytěžení), požádá o
součinnost PČR (v případě odmítnutí poznamená tuto skutečnost do žurnální knihy), prohlédne
zadrženého, posoudí jeho aktuální zdravotní a psychický stav, případné příznaky akutního onemocnění,
● zadržené dítě převezme a podepíše převzetí
● pokud pedag. pracovník posoudí potřebu zdravotní péče, kontaktuje RZS
● provede kontrolu zadrženého, odebere nevhodné předměty, ostatní věci uloží na určené místo - zajistí
vysprchování zadrženého dítěte a výměnu prádla
● provede vstupní pohovor, poučení o vnitřním řádu, právech a povinnostech
● na základě vstupních informací rozhodne o způsobu realizace záchytného pracoviště
● provede zápis o přijetí, o aktuálním stavu dítěte, včetně doplňujících informací a doporučení do
dokumentace záchytu (Kniha záchytů)
● provede zápis do Žurnální knihy
● informuje zařízení, z něhož dítě uteklo o jeho zadržení, toto zařízení má za povinnost převzít dítě
nejpozději do 48 hod. od oznámení
Povinnosti žurnální služby při umístění dítěte do záchytné místnosti:
●

zajistit nepřetržité sledování dítěte v intervalech 30 minut, výsledek sledování zapisovat do Knihy
záchytů
● po dobu pobytu dítěte v záchytné místnosti v době od 8.00 do 20.00 hodin zajistí poskytování odborné
péče pedagogického pracovníka v případě potřeby
● odborný pracovník (etoped, psycholog) provede s chlapcem rozhovor, o kterém provede záznam
Další povinnosti žurnální služby:
●

při výrazně agresivním nebo sebepoškozujícím chování (tendencích) neprodleně informuje ředitelku
a dále postupuje dle aktuální potřeby, přivolá RZS
● při předávání služby informuje o dítěti na záchytné místnosti nastupující kolegy
● po ukončení pobytu dítěte na záchytné místnosti zajistí její úklid
● doplní veškeré údaje v Knize záchytů
Práva a povinnosti dětí umístěných v záchytném pracovišti
● nepodílí se na organizaci života zařízení, není hodnocen dle systému hodnocení
● má právo na informace
● má právo požádat o pomoc při řešení osobních problémů
Zadržené dítě se řídí ustanoveními Vnitřního řádu DÚM.
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ÚHRADA NÁKLADŮ NA PÉČI O DĚTI V ZAŘÍZENÍ

Vydání rozhodnutí - rozhodnutí o příspěvku na úhradu péče dítěti vydává ředitelka stanovení výše příspěvku se
řídí § 27-28 zákona č.109/2002 Sb.
Způsob odvolání - zákonný zástupce (povinný plátce příspěvku) má možnost odvolat se proti rozhodnutí do
15 dnů po jeho obdržení na MŠMT ČR prostřednictvím ředitelky Diagnostického ústavu pro mládež Praha 2,
která rozhodnutí vydala.
Zákonný zástupce (povinný plátce příspěvku) je povinen bezprostředně při každé změně zaměstnání, sociálních
dávek apod. předkládat podklady pro stanovení úhrady péče a její výše.
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ZDRAVOTNÍ PÉČE

Odpovědným pracovníkem v oblasti zdravotní péče ve vztahu k dětem je zdravotnice, která zajišťuje zdravotní
péči, preventivní zdravotní péči, odborná zdravotní vyšetření smluvními lékaři, výdej léků, péči o nemocné,
kontroluje hygienický režim zařízení.
Se zdravotnicí spolupracují odpovědní pedagogičtí pracovníci.
Pro nemocné děti jsou k dispozici lůžka na pokojích, které mohou sloužit v případě potřeby jako zdravotní
izolace.
Ukládání a výdej léků se řídí zvláštním předpisem, který přesně vymezuje odpovědnost, způsob manipulace
s nimi a další náležitosti.
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ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI, OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A POSTUP ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

Diagnostický ústav pro mládež Praha 2 poskytuje a zabezpečuje umístěným dětem podmínky pro bezpečnou
činnost v době školní i mimoškolní výchovy a plnou zdravotní péči včetně odborného lékařského vyšetření.
22.1

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Všechny události, které mají za následek úraz či poškození zdraví dětí i pracovníků, majetkovou škodu a další
události vážným způsobem narušující práva umístěných dětí, chod organizace, včetně realizace vyžadovaného
standardu pro poskytované péče, lze považovat za mimořádné události. V případě vzniku mimořádné události
s následkem vážného ohrožení zdraví nebo života dětí je odpovědný pracovník povinen vždy bezodkladně
informovat ředitelku zařízení. Odpovědný pracovník musí o události provést záznam do Komunitní knihy
a příslušné dokumentace (viz níže).
Jedná se zejména o:
1. úrazy dětí
V případě úrazu dětí (školní úraz) postupují příslušní odpovědní pracovníci tak, aby byla co nejrychleji
a nejefektivněji poskytnuta první pomoc a následná lékařská péče. Odpovědný pracovník je poté povinen
oznámit úraz svému vedoucímu, zajistit řádný zápis o úrazu do Komunitní knihy a do Knihy úrazů a popsat
okolnosti úrazu do záznamů o dítěti. Registrace školních a pracovních úrazů se řídí Nařízením vlády č. 494/2001
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a Metodickým pokynem MŠMT č.j.: 37014/2005-25, které stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu
o úrazu.

2. agrese dětí
V případě agresivního jednání dítěte, kdy je samo ohroženo na zdraví, ohrožuje zdraví dalších dětí či pracovníků
zařízení nebo činí hmotnou škodu na majetku, postupují odpovědní pracovníci v souladu s přílohou Vnitřního
řádu Zásady bezpečnosti provozu ve vztahu k prevenci a řešení krizových situací. Snahou pracovníků je
minimalizovat následky agresivního jednání dítěte a rychle jej stabilizovat. Odpovědný pracovník provede
o události zápis do Komunitní knihy a popíše okolnosti jednání do denních záznamů o dítěti. Jestliže muselo být
za účelem zklidnění dítěte použito Oddělené místnosti a přivolána lékařská pohotovost je odpovědný pracovník
povinen postupovat dle kap. 13 tohoto řádu.
3. sebepoškozování
V případě zjištění závažného sebepoškozování dítěte či jednání směřujícího k ohrožení zdraví, jedná se
o mimořádnou událost. Odpovědný pracovník je povinen zabezpečit bezpečí a zdraví dítětě a provést řádný zápis
do Komunitní knihy, popsat okolnosti jednání dítěte do denních záznamů a dále bezodkladně informuje o
jednání dítěte odborného pracovníka (psycholog, etoped), který situaci řeší dle aktuální potřeby.
4. vážné narušení vztahů
V případě zjištění vážného narušení vzájemných vztahů mezi dětmi či pracovníkem a dětmi (např. šikanování,
ublížení na zdraví, útok na důstojnost osoby a jeho rasu, porušení etického kodexu pracoviště, sexuálně
nevhodné jednání) mající závažný charakter, je povinen každý pracovník toto oznámit svému nadřízenému,
provést záznam do Komunitní knihy, popsat okolnosti jednání do denních záznamů dítěte/dětí a informovat
ředitelku, která zajistí bezodkladné řešení události.
5. útěk dítěte ze zařízení
V případě útěku dítěte ze zařízení zaznamená odpovědný pracovník událost do Komunitní knihy, do denních
záznamů dítěte a dále postupuje v souladu s kap. 4.9. tohoto řádu.
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ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A POŽÁRNÍ OCHRANY NA PRACOVIŠTÍCH

K bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích a zásadám požární ochrany se vztahují pravidla BOZP a PO
vyplývající ze Zákoníku práce, Pracovního řádu a Směrnic BOZP.
Pracovníci zařízení se řídí a přebírají odpovědnost v určených oblastech na úseku BOZP a PO.
Je zpracována dokumentace „Identifikace, analýza a vyhodnocení rizik pro činnosti prováděné v zařízení“
a dokumentace „Vyhledávání, identifikace rizik a ochrana před působením těchto rizik vzhledem k dětem
ubytovaným v zařízení“. Tyto dokumenty jasně vymezují zdroje bezpečnostních rizik, jejich identifikaci
a způsoby eliminace, případně odstranění rizika. Dokumenty jsou součástí dokumentace BOZP a PO.
Provoz a činnost bezpečnostně exponovaných pracovišť, kde se ve zvýšené míře vyskytuje riziko úrazu dětí,
upravují příslušné řády, které jsou vyvěšeny na jednotlivých pracovištích a jsou součástí Organizačního řádu:
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● Provozní řád posilovny
● Provozní řád keramické dílny
● Provozní řád hřiště
● Provozní řád záchytné - oddělené místnosti
● Provozní řád kuchyně
Pokyny k prevenci, ochraně a činnosti v oblasti požární ochrany jsou vedle výše zmiňovaných dokumentů
specifikovány v Požárním řádu a Požárních poplachových směrnicích. Ty jsou vyvěšeny na určených místech.
Všechny děti jsou při nástupu v rámci Pravidel pro příjem a umístění dítěte v 1. a 2. části vstupního pohovoru
seznámeny odpovědnými pracovníky vedle dalších informací i s pravidly bezpečnosti a požární ochrany.
Informace jsou podávány formou, která je přijatelná věkovým i intelektovým možnostem dítěte.
24

OCHRANA OSOBNÍCH A CITLIVÝCH ÚDAJŮ

Příslušní pracovníci Diagnostického ústavu pro mládež Praha 2 se při shromažďování, vedení a zpracování
veškeré dokumentace, která obsahuje osobní a citlivé údaje, řídí dle zákona č. 101/2002 a dále vnitřními
předpisy organizace (viz Organizační řád; příloha Směrnice ředitele o ochraně osobních a citlivých údajů)

34

Diagnostický ústav pro mládež, Lublaňská 33, Praha 2

Vnitřní řád

Tento Vnitřní řád nabývá platnosti dnem 9. dubna 2019

Mgr. Petra Prymulová
ředitelka Diagnostického ústavu pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33
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SEZNAM PŘÍLOH:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Denní program
Systém hodnocení v Diagnostickém ústavu pro mládež, Praha |2
Hodnotící list
Popis organizace umístění do oddělené místnosti
Týdenní plán výchovně vzdělávací činnosti
Pravidla pro použití mobilního telefonu
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Příloha I. – Denní program
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Příloha II. – Systém hodnocení v Diagnostickém ústavu pro mládež, Praha 2
Systém hodnocení v Diagnostickém ústavu pro mládež, Praha 2
01.09.2018
HODNOCENÍ
Předmětem hodnocení je veškerá činnost a chování chlapců ve v ústavu i mimo. Vychovatel hodnotí
chlapce ústně při každé činnosti a každý večer zhodnotí také ústně chování každého chlapce ze své
skupiny za celý den. Mimo to vychovatel kdykoliv poskytuje chlapci zpětnou vazbu.
Při hodnocení chlapce vychovatel vychází ze svého svědomí, svých postojů a názorů, ze společenských
norem, dodržování vnitřního řádu, plnění školních a pracovních povinností, dodržování hygieny a
pořádku, s ohledem na jeho motivaci k pozitivnímu vývoji.
S veškerým hodnocením musí být chlapec přímo seznámen vychovatelem, který ho hodnotí. Hodnocení
nesmí směřovat k ponížení či zesměšnění hodnoceného. Vychovatel se vždy ujistí, že hodnocený
hodnocení pochopil a souhlasí s ním. Pokud chlapec s hodnocením nesouhlasí, nebo ho nepřijme, má na to
právo a vychovatel tuto skutečnost napíše do jeho osobního listu.
Do hodnotících listů se zaznamenávají výsledky hodnocení činností chlapců, zda chlapce splnil či nesplnil
své povinnosti a obstál v nárocích, které jsou na něj v DÚM kladeny. Zároveň je zde zaznamenáno chování,
které vedlo k výchovnému opatření. Zaznamenává se zde i udělené výchovné opatření včetně vyjádření
chlapce. Veškeré detailnější a konkrétnější informace o prosperování/neprosperování dítěte v DÚM se
uvádějí do OL chlapce ve Fosteru. Každý pedagogický pracovník, který navrhuje výchovné opatření,
zaznamená chování chlapce ve Fosteru.
V závěrečně zprávě poté nasbírané informace z Fosteru a přehled výsledků hodnocení v hodnotících
listech budou činit ucelený přehled. Opatření ve výchově schvaluje ředitelka zařízení.

HODNOTÍCÍ PROGRAMY
•

•
•

Komunitní hodnocení probíhá každý všední den od 14:30 za přítomnosti učitele, vedoucího
vychovatele a vychovatelů ve službě. Shrne se splnění či nesplnění odpolední a večerní činností
předešlého dne a dopolední činnost aktuálního dne.
Skupinové hodnocení pak probíhá každý večer před odchodem na ložnice (ohlédnutí se za
odpolední činností, především klademe důraz na zpětnou vazbu).
Týdenní hodnocení probíhá v pátek od 11:45 do 12:45 hodin. Vede jej vedoucí vychovatel,
přítomni jsou skupinoví vychovatelé ve službě dle potřeby sociální pracovnice, psychologové a
etopedi. Zhodnotíme společně uplynulý týden, opět probrána výchovná opatření, volí se
spoluspráva dětí, je zde příležitosti příležitost pro stížnosti a návrhy.
Děti v DÚM hodnotí pedagogičtí pracovníci:

•
•
•

dopolední činnost hodnotí učitelé, pracovní instruktor, asistent pedagoga
odpolední činnost hodnotí vychovatelé,
večerní činnost hodnotí vychovatelé ve spolupráci s nočními vychovateli.
Nepedagogičtí pracovníci hodnotí pouze prostřednictvím vychovatelů, kterým ve vyjímečných
případech předkládají návrhy na ohodnocení.
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ZPŮSOB HODNOCENÍ
•

•

•
•

•

•

•

Každý den se hodnotí ve čtyřech blocích (viz hodnotící list), jedná se o hodnocení úrovně snahy a
spolupráce a míry zapojení do programu činností. To, zda chlapec splnil či nesplnil blok je vždy
na pedagogickém pracovníkovi, který hodnotí.
Za celý týden strávený v DÚM může chlapec získat 35 bodů, což znamená, že po celý týden
projevoval snahu a ochotu ke spolupráci a účastnil se všech programů. Mimořádné výhody může
čerpat chlapec, kterému se podařilo splnit všechny činnosti během celého týdne, s úlevou max.
jedné činnosti (34 - 35 b.)
Splní-li chlapec hodnotící týden (31 - 33 b.) bude mít příští týden standardní program bez
mimořádných výhod.
Nesplní-li chlapec hodnotící týden. Méně než 31 bodů bude znamenat týden zcela bez výhod,
včetně odměnových akcí. Toto hodnocení znamená, že během týden nejméně u čtyřech bloků
nespolupracoval na dobré úrovni a neúčastnil se povinného programu.
U chlapce lze během jeho diagnostického pobytu celkově hodnotit:
- jak plnil jednotlivé činnosti,
- jak plnil dny v týdnu,
- jak plnil hodnotící týdny,
- jak se mu podařilo splnit adaptační období (první 2 týdny),
- jak a kdy se mu podařilo dosáhnout na dvě po sobě jdoucí dovolenky v pořádku.
Kladně se hodnotí zejména snaha o zlepšení chování a postojů, opakované pozitivní přístupy ve
všech činnostech (na pracovišti, v pomoci ostatním, v samosprávě, ve veřejně prospěšné činnosti,
v dobré reprezentaci ústavu), pozitivní ovlivňování ostatních při činnostech (např. výrazná
iniciativa, samostatná činnost na brigádách, pracovištích apod.), zabránění ponižování,
zesměšňování a využívání dalších chlapců, zabránění fyzickému napadení, pozitivní čin
přesahující výrazně rámec běžně vyžadované normy, oznámení závažné skutečnosti nebo
zabránění útěku, spolehlivost atd.
Negativně se hodnotí například přestupky proti vnitřnímu řádu a dennímu programu a
stanoveným časovým normám (neklid a rušení po večerce), neplnění povinností (neomluvená
absence ve škole či práci), agresivní chování, nedodržování hygienických zásad, nerespektování
autorit a práv druhých, zneužívání návykových látek, podvod, jakékoliv zneužívání druhých či
omezováních jejich práv, svobod a soukromí, neoznámení závažné skutečnosti, lhostejnost atd.

Za jaký přístup chlapec plní činnost?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktivita
Iniciativa,
Snaha o jakékoliv zlepšení,
Plnění zadaných úkolů a povinností,
Samostatnost,
Zodpovědnost,
Jakákoli pomoc komukoliv s čímkoliv,
Pozitivní přístup v širokém kontextu,
Reprezentace DÚM a dělání dobrého jména komunitě
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Za jaký přístup chlapec nesplní činnost?
•
•
•
•
•

Neplnění povinností a zadaných úkolů,
Pasivita,
Nespolečenské a vulgární chování,
Negativní ovlivňování a provokace,
Vyrušování na programech,

Chování je hodnoceno opatřeními ve výchově. Udělení výchovného opatření respektuje adekvátnost,
následuje bezprostředně po udělení opatření, je s chlapcem probíráno a ten má možnost se vyjádřit a to i
písemně.

a) Při řádném plnění povinností, snaze a za příkladný čin mi mohou být udělena tato výchovná opatření:

- zvýšení kapesného
- věcná odměna
- povolena mimořádná návštěva
- povolena účast na mimořádné akci
- povolení mimořádné vycházky nebo mimořádný víkendový pobyt mimo zařízení
- přiznání osobní výhody,
- zmírnění výchovného opatření
b) Za porušení povinností vymezených zákonem a vnitřním řádem zařízení mi mohou být udělena tato
výchovná opatření:

- odebrání udělených výhod
- odejmutí možnosti účastnit se atraktivní akce nebo činnosti
- neudělení souhlasu pedagogického pracovníka nutného pro umožnění samostatné vycházky
- snížení kapesného,
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PŘIDĚLENÍ KLADNÝCH VÝCHOVNÝCH OPATŘENÍ
Pozitivní chování

•

Plnění povinností

•

Pomoc druhým

•

Mimořádná aktivita

•

Pozitivní přístup

•

Pozitivní ovlivňování ostatních

•

Samostatnost

•

Zodpovědnost

•

Příkladný čin

•

Aktivita

•

Reprezentace

•

Pozitivní a aktivní přístup k plnění povinností

Slušné chování

Pozitivní opatření ve výchově
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UDĚLENÍ ZÁPORNÝCH VÝCHOVNÝCH OPATŘENÍ
Všichni se musí cítit v DÚM bezpečně a nesmí být porušována jejich práva.
Závažným porušením VŘ tedy je:
Chování, které je mimořádně závažným porušením Vnitřního řádu
•

Fyzická agrese

•

Šikana

•

Přechovávání a distribuce drog v DÚM

•

Sexuální zneužití

•

Čin jinak trestný

Takové chování překračuje zákony ČR a zaměstnanci DÚM mají povinnost podat trestní oznámení,
zároveň bude takové chování hodnoceno výchovným opatřením. Toto chování bude písemně oznámeno
OSPOD, rodičům a soudu.
•

Přechovávání nebezpečných předmětů (nože apod.)

•

Vyhrožování a vulgární chování vůči pracovníkům DÚM

•

Útěk

•

Krádež

O tom, zda toto chování podléhá oznamovací povinnosti, rozhodnou pedagogičtí pracovníci, zároveň toto
chování bude hodnoceno výchovným opatřením dle VŘ.
Toto chování může být písemně oznámeno OSPOD, rodičům a soudu.
Výchovná opatření:
Ve správním řízení zákaz přechodného ubytování mimo DÚM (dovolenky)
Zákaz trávení volného času mimo zařízení (nejdříve po 7 dnech lze zmírnit na základě pozitivního
opatření ve výchově)
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Chování, které je porušením vnitřního řádu DÚM
•

Nepovolené předměty

•

Pozitivita na OPL

•

Odmítnutí plnění povinností a zadaných úkolů,

•

Nespolečenské a vulgární chování,

•

Neuposlechnutí vychovatele

•

Podvádění

•

Ničení ústavního nebo cizího majetku,

•

Pozdní příchod

•

Kouření v budově DÚM

•

Tetování a piercing provedený v zařízení

•

Komunikace z okna

•

Porušení léčebného režimu

•

Návštěva cizího pokoje

•

Rušení

Výchovné opatření (je na rozhodnutí dospělého, jaké záporné výchovné opatření udělí, viz kapitola
Výchovná opatření)

Všichni se musí cítit v DÚM bezpečně a nesmí být porušována jejich práva.

Výše kapesného
Kapesné je dětem vypláceno dle § 31 ods.1 zákona 109/2002 Sb. Výše kapesného je tj. dána §2, nařízení
vlády 460/2013 a činí za kalendářní měsíc : d) 300 až 450 Kč, jde-li o dítě od 15 let
Nárok na čerpání kapesného vzniká dnem nástupu dítěte do zařízení (je-li realizován do 15.00 hod
příslušného dne; po 15.00 hod vzniká nárok následujícího dne) a je vyplaceno pro období následujícího
měsíce. Výše kapesného odráží plnění povinností dítěte v hodnotících týdnech, viz níže.

1. Dítě, které neplní nebo má výchovné opatření v daném týdnu, ve kterém mu snižujeme kapesné
na základ, bude mít v tomto týdnu 75,-Kč
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2. Dítě, které plní standardně a nemá výchovné opatření snižující kapesné, bude mít v tomto týdnu
95,- Kč.

3. Dítě, které má pozitivní výchovné opatření, bude mít zvýšené kapesné na 110,-Kč.
Kapesné je vypláceno 13. den kalendářního měsíce (pokud připadne na dny pracovního volna nebo
pracovního klidu, vyplácí se vždy nejbližší všední den před tímto datem).
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Příloha III. – Hodnotící list
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Příloha IV. - Popis organizace umístění do oddělené místnosti

Popis organizace umístění dítěte do oddělené místnosti
Režim umístění do oddělené místnosti se řídí ustanovením § 22 zákona 109/2002 Sb., včetně specifické
povinné dokumentace, a je odlišný od režimu a dokumentace záchytné místnosti. Vzhledem ke kapacitním
a dispozičním možnostem zařízení a ke zcela mimořádnému užití ustanovení § 22 zákona 109/2002 Sb.
není v DÚM stabilně a jednoúčelově zřízena oddělená místnost. V případě potřeby může být pro tento účel
funkčně využita záchytná místnost, splňující potřebná zákonná, bezpečnostní i hygienická kritéria, včetně
specifického režimu.
V zájmu zklidnění agresivního dítěte a stabilizace jeho psychického stavu lze dítě individuálně umístit do
oddělené místnosti, a to na dobu nejdéle 48 hodin v průběhu 1 měsíce. Dítě lze v jednotlivém případě
umístit do oddělené místnosti nejdéle na 6 hodin nepřetržitě. Účelem je zajistit ochranu zdraví a
bezpečnosti dítěte samotného, ostatních dětí či pracovníků zařízení.
Do oddělené místnosti je dítě umísťováno na základě své žádosti, nebo pokud s tímto vyjádří souhlas.
Primárně je v oddělené místnosti umoźněno dítěti zklidnění v bezpečném prostředí. Dítě zde zůstává po
nezbytně dlouhou dobu a na základě rozhodnutí pedagogického pracovníka je bez zbytečných odkladů
zařazeno zpět do výchovné skupiny.
Příkaz k umístění dítěte do oddělené místnosti vydává ředitelka zařízení. Po umístění bezodkladně zajistí
lékařskou péči. Příkaz k umístění dítěte je založen do jeho osobního spisu.
Po dobu pobytu dítěte v oddělené místnosti je dítěti poskytována péče odborného psychologického nebo
terapeutického pracovníka. Chlapci je mimo tuto dobu umožněna zájmová činnost např. četba. Stav dítěte
je sledován vychovatelem nebo asistentem pedagoga v minimálně 30 minutových intervalech. Dítě má
právo vzít s sebou do oddělené místnosti předměty pro volnočasové nebo vzdělávací aktivity, kterými
nemůže ohrozit sebe, ostatní děti či pracovníky zařízení.
O průběhu pobytu dítěte v oddělené místnosti je vedena dokumentace kniha Záznamů o umístění dítěte v
oddělené místnosti, která je umístěna v místnosti žurnálu, v níž jsou zejména evidovány:

a) poznatky o projevech dítěte významných z hlediska zdravotního, psychologického a speciálně
pedagogického,

b) záznamy o poskytované péči odborného pracovníka a o činnostech a zjištěních pracovníků pověřených
sledováním stavu dítěte,

c) záznamy o provedených vyšetřeních,
d) záznamy o zpětném zapojení dítěte do kolektivu
Detailnější záznam o umístění dítěte v oddělené místnosti je veden v záznam v osobním listu.
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Příloha V. – Týdenní plán výchovně vzdělávací činnosti

48

Diagnostický ústav pro mládež, Lublaňská 33, Praha 2

Vnitřní řád

Příloha č. VI. Pravidla pro použití mobilního telefonu

PRAVIDLA PRO POUŽITÍ MOBILNÍHO TELEFONU

Mobilní telefony mohou mít chlapci v DÚM pouze na svojí vlastní zodpovědnost.
Telefony musí být uloženy v určené skříňce a uzamčeny klíčem, který má chlapec u sebe.
Používání mobilních telefonů je v DÚM povoleno v době osobního volna, které je stanoveno Vnitřním
řádem, v době čerpání samostatné vycházky a během dovolenky, popř. při docházení do školy mimo
zařízení.
Skříňky pro mobilní telefony jsou tři, podle výchovných skupin, a jsou umístěny v přízemí na služebně
vychovatelů, kde jsou zapojeny do sítě kvůli dobíjení.
Chlapci si telefony ze skříňky berou pouze za přítomnosti vychovatele. Po odemčení osobní schránky ve
skříňce a vyzvednutí telefonu se nechávají klíčky v zámku.
Telefony jsou určeny především na kontakt s rodinou, mohou však být využity i jako přehrávače
audiovizuálních souborů, hraní her a k vyhledávání na internetu. Přehrávání nesmí obtěžovat ostatní,
chlapci musí používat sluchátka. Pokud chlapci chtějí využít internet, využívají svá vlastní data.
Pokud si chlapec bere mobilní telefon ven z budovy, klíč od skříňky se ukládá na služebně.
Při příjmu, návratu z útěku, nebo když si chlapec doveze mobilní telefon z dovolenky je pracovníkem DÚM
zaevidován. Spolu s telefonem mohou mít chlapci ve skříňce i sluchátka a nabíječku.
V případě podvodu s telefonem (neodevzdání, používání mimo vymezený program atp.), je používání
vlastního telefonu zakázáno na dobu sedmi dní. Během této doby chlapci pro kontakt s rodinou mohou
standardně využívat mobilní telefon DÚM.
V případě ztráty klíčku, požádá chlapec o zajištění a vydání nového klíčku, a uhradí ze svého konta částku
60,-Kč na úhradu nového klíčku.
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