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I.
Organizace návštěv
Návštěvní řád upravuje organizaci návštěv v Dětském domově a školní jídelně ve
Vrchlabí. Seznámení s ním stvrzují všechny osoby svým podpisem.
Organizace návštěv je uvedena i ve Vnitřním řádu DD a ŠJ.
První neděle v měsíci je stanovena jako návštěvní den v časovém rozmezí 8.00 –
18.00, pro rodiče a příbuzné dětí. V případě dalších osob /známých, kamarádů apod./ je
v kompetenci službu konajícího vychovatele, zda návštěvu v budově domova umožní.
Návštěvy v ostatní dny jsou možné kdykoliv, vždy však po dohodově s ředitelkou,
vedoucí vychovatelkou, příp. kmenovými vychovateli tak, aby nenarušovaly chod dětského
domova, školní vyučování a přípravu na vyučování. Každá návštěva se zapíše do Knihy
návštěv.
K účelům návštěv je využívána hala v přízemí a zahrada, protože v dětském domově
není z prostorových důvodů vyčleněna návštěvní místnost. Do ostatních prostor nemají rodiče
přístup, pokud mají zájem prohlédnout si pokoj či byt, kde dítě žije, je jim to umožněno pouze
za doprovodu službu konajícího pedagoga.
Informace o dětech podává během návštěvy službu konající pedagog.
V době návštěvní neděle mohou rodiče vzít dítě na procházku, na oběd atd. mimo
areál dětského domova, po předchozí dohodě se službu konajícím pedagogem nebo sociální
pracovnicí. Předem oznámí dobu návratu. Stvrzují svým podpisem, že za dítě přebírají
zodpovědnost a ručí za jeho včasný návrat do dětského domova.
Při vyžádání dítěte s nařízenou ústavní výchovou na víkend, prázdniny atd. je třeba
písemné povolení příslušné pracovnice OSPOD, která prověří vhodnost místa. Předchází
tomu žádost rodičů, kterou adresuje ředitelce nebo vedoucí vychovatelce. Bez tohoto
povolení nelze dítě rodičům ani jiným osobám vydat. Nevrátí-li se dítě z víkendu, prázdnin
atd. ve stanovené době a nesdělí-li rodič ředitelce nebo vedoucí vychovatelce závažné
důvody, které vedly k prodlení a přesáhne-li tato doba 24 hodin, je tato situace považována za
útěk a ředitelka nebo vedoucí vychovatelka ho neprodleně nahlásí příslušnému OSPOD a
Policii ČR.
Při návratu z rodiny je z hygienických důvodů nutná prohlídka dítěte, kterou provede
službu konající pedagog.
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II.
Instrukce návštěvám
1/ Předávání peněz a věcí je povoleno za přítomnosti pedagoga. Peníze mohou být uloženy
na přání dítěte v trezoru nebo pokladně pedagoga a vydány vždy na požádání, nebo mohou
zůstat v osobním majetku dítěte, dětský domov však neručí za jejich ztrátu.
2/ Do dětského domova není povolen vstup podnapilým osobám.
3/ V prostorách dětského domova platí přísný zákaz kouření.
4/ Při krátkodobých návštěvách se dítě ohybuje s rodiči pouze po území Vrchlabí, opuštění
města není povoleno, pokud není s ředitelkou nebo vedoucí vychovatelkou dohodnuto jinak.
5/ Ukončení návštěvy je rodič, příbuzný či známý povinen oznámit a dítě osobně předat
pedagogovi.
6/ Dítě starší 15-ti let v souladu s § 23 písm. p/ z. č. 109/2002 Sb. se může přepravovat
k rodičům, známým po předchozím písemném povolení OSPOD samo. Obě cesty hradí
rodiče. V případě, že se jedná o dítě s mentální retardací či poruchami chování, vyhrazuje si
dětský domov právo požádat rodiče o doprovod na cestě.

III.
Všechny osoby jsou povinny dodržovat ustanovení návštěvního řádu. V případě jejich
porušení má službu konající vychovatel oprávnění návštěvu dítěte přerušit.
Tato vnitřní směrnice nabývá účinnosti 1. 9. 2015. Současně se ruší Návštěvní řád č. j.
DDaŠJ233/2006.
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