Práva a povinnosti dětí
Dítě přijaté do „Zařízení“ má právo:
1. Na respektování všech práv, která zaručuje Listina základních práv a svobod a Úmluva o
právech dítěte, na respektování lidské důstojnosti,
2. na udržování kontaktu s osobami odpovědnými za jeho výchovu a dalšími blízkými, pokud tím
není ohrožen jeho duševní vývoj, návštěvy se řídí Návštěvním řádem „Zařízení“,
3. přijímat v „Zařízení“, s vědomím odpovědného pracovníka, návštěvy osob, které nejsou
uvedeny v předchozím bodu, pokud nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci opatření ve
výchově,
4. na ochranu osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a rady Evropské unie
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném
pohybu těchto údajů (dále GDPR),
5. odmítnout návštěvu, pokud je to v rozporu s jeho přesvědčením,
6. na zajištění kontaktu se svým opatrovníkem ustanoveným pro řízení sociálně‐právní ochrany,
7. opustit „Zařízení“ za účelem vycházky, pokud splňuje podmínky dané vnitřním předpisem
„Zařízení“ a pokud nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci opatření ve výchově,
8. na ochranu před všemi zákroky a situacemi, které nejsou pro jeho léčbu a zdárný rozvoj
nezbytné a před zbytečnými úkony, které mohou způsobit jeho fyzické nebo emocionální
rozrušení,
9. na podávání informací v takové podobě, jaké odpovídají jeho věku a chápání, má právo
poučeně se podílet na veškerém rozhodování ohledně zdravotní a výchovné péče, která je mu
poskytována,
10. na svobodu projevu – svobodu vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace, které jsou vhodné
vzhledem k věku a chápání dítěte, na uspokojování spirituálních potřeb a na právo podat
žádost, návrh, stížnost,
11. na poskytování péče odborně vzdělaným a školeným personálem, který si je plně vědom
fyzických, psychických i emocionálních potřeb dítěte každé věkové skupiny,
12. na zajištění plného přímého zaopatření, na rozvoj tělesných, duševních a citových schopností
a sociálních dovedností, vždy s ohledem na individuální přístup,
13. na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu s jeho
schopnostmi, nadáním a potřebami,
14. na společné ubytování se svými sourozenci, nebrání‐li tomu vážné okolnosti v souladu s jeho
potřebami,
15. nosit své oblečení, právo na soukromý prostor pro uložení si svých osobních věcí/hraček, na
svůj prostor k oddechu a relaxaci,
16. účastnit se aktivit a činností, organizovaných v rámci výchovného programu s výjimkou zákazu
či omezení v rámci opatření ve výchově,
17. na zdravou, kvalitně vyváženou stravu a dodržování pitného režimu,

18. na individuálně přizpůsobený adaptační režim při přijetí, na adekvátní seznámení s jeho právy
a povinnostmi v „Zařízení“ a na individuální přístup s ohledem na jeho potřeby a věk,
19. na kapesné podle podmínek daných vnitřním předpisem „Zařízení“
20. být hodnoceno a odměňováno a ke svému hodnocení se vyjadřovat,
21. na vycházky v prostoru „Zařízení“ bez doprovodu pracovníka „Zařízení“ (vycházka na zahradu
zařízení):
 dítě se smí samostatně bez dozoru pohybovat po zahradě od 8 let věku, vždy je
přihlíženo k individuálním zvláštnostem a mentálním možnostem dítěte;
 dítě se smí volně pohybovat po areálu zahrady za souhlasu a plného vědomí pracovníka
v přímé péči, a musí být prokazatelně seznámeno s provozem zahrady a s bezpečným
užíváním zahrady;
22. na vycházky mimo prostory zařízení bez doprovodu pracovníka „Zařízení“ – samostatná
vycházka bez dohledu personálu je povolena dítěti ve věku od 11 let, pokud má ukončenou
adaptaci, nejdříve však po 14 dnech od přijetí:
 povolení vycházky je podmíněno souhlasem zákonného zástupce s vycházkami jeho
dítěte mimo areál a souhlasem ředitelky „Zařízení“, případně souhlasným stanoviskem
OSPOD,
 jednotlivé vycházky pak povoluje po konzultaci s pracovníky v přímé péči výchovná
sestra „Zařízení“ a zaznamenávají se do dokumentace dítěte průběžně jsou tyto
vycházky vždy konzultovány a eventuálně upravovány,
 dítě se musí prokazatelně orientovat v prostoru a čase (musí bezpečně poznat hodiny),
v blízkém okolí „Zařízení“ (okolí předem bezpečně poznalo za doprovodu pracovníka
„Zařízení“),
 vycházka může být zakázána, pokud dítě prokazatelně porušuje vnitřní předpisy
„Zařízení“ a nerespektuje pokyny pracovníka v přímé péči, následně musí být proveden
zápis a informována výchovná sestra/ ředitelka „Zařízení“,
23. na samostatnou docházku do školského zařízení a na zájmové činnosti – může být povolena
dítěti od 11 let, pokud má ukončenou adaptaci, nejdříve však po 14 dnech od přijetí:
 povolení je podmíněno souhlasem zákonného zástupce s vycházkami a souhlasem
ředitelky, případně souhlasným stanoviskem OSPOD,
 dítě se musí prokazatelně orientovat v prostoru a čase (musí bezpečně poznat hodiny),
průběžně je tato docházka konzultována a eventuálně upravována,
 samostatná docházka do školského zařízení a na zájmové činnosti může být zakázána,
pokud dítě prokazatelně porušuje vnitřní předpisy a nerespektuje pokyny pracovníka v
přímé péči, následně musí být vždy zákaz projednán s výchovnou pracovnicí/
ředitelkou „Zařízení“,

Dítě přijaté do „Zařízení“ má povinnost:
1. udržovat stanovený pořádek a kázeň, dodržovat domácí a Vnitřní řád, plnit pokyny pracovníků
„Zařízení“
2. v prostorách „Zařízení“ a v osobních věcech udržovat pořádek a čistotu,
3. dodržovat zásady slušného jednání s osobami, se kterými přichází do kontaktu,
4. šetrně zacházet se svěřenými věcmi a nepoškozovat cizí majetek,
5. dodržovat předpisy a pokyny k ochraně bezpečnosti a zdraví, s nimiž bylo řádně seznámeno,
6. podrobit se na výzvu pracovníka „Zařízení“ vyšetření, zda není ovlivněno alkoholem nebo jinou
návykovou látkou.

