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Dětský domov, Boršov nad Vltavou, Na Planýrce 168

373 82 Boršov nad Vltavou

Návštěvní řád
zpracován dle:
zákona č. 1O9l2O02 Sb., o výkonu ústavní 1,ýchovy nebo ochranné výchovy ve školských
zařízenich a o preventivně výchovné péči ve školských zaŤízenich a o změně dalších zákonŮ, v
platném zněni
vyhlášky laŠur č. 43812006 Sb.. kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a

ochranné výchovy ve školských zaíízeních. v platném znění
zákon č.35911999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znéni

Návštěvv

1. Všechny osoby přicházející na návštěvu dítěte, které žije ve školském zaíízení pro výkon
ústavní výchovy Dětský domov, Boršov nad Vltavou, Na Planýrce 168 (dále jen dětský
domov), jsou povinny respektovat a dodržovat Vnitřní řád Dětského domova, BorŠov
nad Vltavou. Na Planýrce 168

2. Zákonným zástupcům dítěte. osobám odpor,ědným za výchovu dítěte, nebo jiným
osobám bude umožněna návštěva kterýkoliv den v kalendářním roce tak, aby
nenarušovaly chod dětského domova. školní vyučování a přípravu na vyučování.

3. Každánávštěva se zapíše do Knihy návštěv.

4. Vedení dětského domova doporučuje všem návštěvníkům telefonickou domluvu
o návštěvě s příslušnou/ným pedagožkou/pedagogem, s ředitelem dětského domova nebo

s vedoucí vychovatelkou.
Důvodem doporučení předchozí telefonické dohody je aktuální přítomnost dítěte.

zdravotní stav dítěte

5. Bez předchozí telefonické domluvy vedení dětského domova nezaručuje přítomnost

dítěte během návštěvy.
Vedení dětského domova doporučuje realizovat návštěvy o sobotách a nedělích,
svátcích.

6, po příchodu do areálu dětského domova je nutné mluvítkem se spojit
s pedagožkou/pedagogem, předložitprůkaztotožnosti, zapsat se do Knihy návštěv.

7, Pedagožka/pedagog domluví s navštěi,.ujícími osobami místo průběhu návštěvy (areál

dětského domova" vestibul ,.Domečku"). čas návštěr,y, osobní předání dítěte
pedagogovi/pedagožce

8. V dětském domově není z prostorových důvodů vyčleněna návštěvní místnost,
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9. Osoby během návštěr.y se nebudou volně pohybovat po budovách, pokud budou mít
zájemvidět, jak dítě bydlí, požádajípeďagožku/pedagog4 Lďerálý je provede

10. Uvolnění dítěte staršího 7 (slovy sedmi) roků na část dne nebo na celý den mimo areál
dětského domova zákonným zástupcům dítěte, osobám odpovědným
za výcholu povoluje službu konající vychovatelka.ivychovatel, nebo vedoucí
vychovatelka, nebo ředitel dětského domova.
Vychovatelka/vychovatel, nebo vedoucí vychovatelka, nebo ředitel dětského domova
jsou povinni tuto informaci zveřejtit prostřednictvím proglamu Foster
Zákonní zástupci dítěte, osoby odpovědné za výchovu vyplní a podepíší při převzetí dětí
na jakoukoli návštěvu mimo dětského domova tiskopis ,,Protokol
o převzetí dítěte a zajištěnt jeho bezpečnosti", kteý jim předloží službu konající
vychovatelka/vychovatel

1 1. Uvolnění dítěte staršího 7 (slovy sedmi) roků na část dne nebo na celý den mimo areál
dětského domova jiným osobám povoluje ředitel nebo vedoucí vychovatelka dětského
domova
Ředitel nebo vedoucí vychovatelka dětského domova jsou povinni tuto informaci
nreřejnit prostřednictvím programu Foster
Jiné osoby vyplní a podepíší při převzetí dětí na jakoukoli návštěvu mimo dětský domov
tiskopis ,,Protokol o převzetí dítěte a zajlšténí jeho bezpečnosti", který jim předtoží
službu konaj ící vychovatelkalvychovatel

12. Uvolnění dítěte mladšího 7 (slovy sedmi) roků na ěást dne nebo na celý den mimo areál
dětského domova zákonným zástupcům dítěte, osobám odpovědn;ým za výchovu, jiným
osobám povoluje ředitel nebo při jeho nepřítomnosti vedoucí qlchovatelka dětského
domova.
Ředitel nebo vedoucí vychovatelka dětského domova jsou povinni tuto informaci
zveřejnit prostřednictvím programu Foster
Zákonní zástupci dítěte, osoby odpovědné za výchovu, jiné osoby vyplní a podepíší při
převzetí dětí na jakoukoli návštěvu mimo dětského domova tiskopis ,,Protokol o převzetí
dítěte a zaj ištění jeho bezpečnosti".

13. V areálu dětského domova je návštěva povinna respektovat zákaz kouření
akonzumace alkoholu aříditse jimi

Y zájmu úspěšné qýchor,y dítěte žíjícího v DD, Boršov nad Vltavou má ředitel
DD, Boršov nad Vltavou dle § 21 zák. č. t09l2002 Sb. v platnémzněnt právo:

a) omezit nebo zakázat trávení volného času mimo zařízeni v rozsahu stanoveném
Vniřním řádem DD, Boršov nad Vltavou

b) zakíuat návštěvy, s výjimkou návštěv osob odpovědných za qýchovu, osob
blízkých a oprávněných zarĚstnanců orgránů sociálně - právni ochrany dětí,
a to na dobu nejdéle 30 dnů v období následujících 3 měsíců

c) zakázat nebo přerušit návštěvu osob odpovědných zavýchovunebo jiných osob v
zařizeni v případě jejich nevhodného chování, které by nepříznivě působilo na
výchol. r dětí, V ojedinělých případech je opráwěn pracovník dětského domova
přivolat Policii ČR
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Pobyty
Zákonní zástupci, osoby odpovědné za výchovu (eventuelně jiné osoby) žádají o pobY
dítěte žijíciho ve školském zařizeni pro výkon ústavní výchovy
Dětský domov. Boršov nad Vltavou, Na Planýrce 168 (dále jen dětský domov) přímo,

nebo prostřednictvím pedagogické/ho pracovnice/pracovníka dětského domova.

Pedagogická/ý pracovnice/pracovník dětského domova je povinna/en neodkladně předat

žádost prostřednictvím programu Foster řediteli zařízení. případně vedoucí vychovatelce.

Vedení dětského domova doporučuje žadatelům podat žádost o poblt rrejméně týden
před datem zahálení pobytu vzhledem k nutnosti vyjádření příslušného SPOD.

Pobi.ty dětí povoluje ředitel dětského domova na základě souhlasného písemného
vyjádření pracovníků SPOD v místě trvalého bl,dliště dítěte.
V případě zamitavého stanoviska pracovníků příslušného SPOD ředitel dětského domova
pobyt dítěte nepovolí.
Ředitel dětského domova má právo nepovolit pobyt dítěte i v případě souhlasného
písemného vyjádření pracovníků SPOD v místě trvalého bydliště dítěte

Zákonní zástupci. osoby odpovědné za výchovu (eventuelně jiné osoby) podepisují při
převzetí dětí na pobyt tiskopis ,Žáďost o pobyt" a tiskopis .,Protokol o převzetí a předání
dítěte". Zákonni zástupci, osoby odpovědné za výchovu (eventuelně jiné osoby)
převzetím dítěte přebírají za dítě veškerou odpovědnost po dobu schváleného pobYu.

Ředitel dětského domova může povolit dětem starším 15 let cestovat do a z místa pobYu
nebo přechodného ubyování.
Osoba, kterážádala o pobyt, musí telefonicky potvrdit pŤijezdaodjezd dítěte.

7. Náwat dítěte z pobytu musí bý uskutečněn do 18:00 posledního dne povoleného pobytu,
pokud nedošlo k mimořádné individuální dohodě o jiném času.

Boršov nad Vltavou, 01. 09. 20|7 Mgr. Miroslav Kouřil
ředitel
Dětský domov,
Boršov nad Vltavou, Na Planýrce 168
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D6tský domov, Botšov nad Utlauou,
Na Planýrce í68 tzr\
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Tel.:387 250 210




