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 PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ  

V ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC 

 
Dítě přijaté do zařízení má právo:  

 

1. na respektování všech práv, které zaručují Listina základních práv a svobod a Úmluva o právech dítěte; 
 

 

2. být seznámeno se svými právy a povinnostmi v zařízení, na respektování lidské důstojnosti a svého 

soukromí; 

 

3. na individuálně přizpůsobený adaptační plán poskytování péče, stanovený při přijetí s ohledem na 

potřeby dítěte, jeho věk a seznámení se s: 

- pracovníky přímé péče, spolubydlícími dětmi, 

- ředitelem zařízení, sociálním pracovníkem, psychologem  

- bezpečným provozem zařízení;  

 

4. na udržování kontaktu s osobami odpovědnými za výchovu a dalšími blízkými osobami za podmínek 

stanovených zákonem, a to formou korespondence, telefonických hovorů a osobních návštěv; 

 

5. s vědomím pracovníka, se vídat s vrstevníky a přijímat zde návštěvy, pokud nedošlo k zákazu, nebo 

omezení v rámci opatření ve výchově, či ohrožení na zdraví; 

 

6. odmítnout návštěvu, pokud si ji nepřeje vidět; 

 

7. na společné ubytování se svými sourozenci, nebrání-li tomu vážné okolnosti v souladu potřebami dítěte, 

nebo omezená kapacita zařízení; 

 

8. radit se a zprostředkovat kontakt se svým obhájcem nebo opatrovníkem, sociálním pracovníkem sociálně 

právní ochrany dětí, pracovníkem kraje zařazeným do krajského úřadu, ministerstvem, zástupcem 

Veřejného ochránce práv bez přítomnosti třetích osob, a za tímto účelem přijímat a odesílat 

korespondenci bez kontroly jejího obsahu; 

 

9. opustit samostatně zařízení se souhlasem pracovníka zařízení za účelem vycházky, pokud se jedná o dítě 

starší 7 let věku, zná okolí a pokud nedošlo k omezení v rámci opatření ve výchově, nebo by bylo 

ohroženo zdraví dítěte; 

 

10.  obracet se se žádostmi, stížnostmi, návrhy na ředitele, nebo jiné 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 neprodleně po 
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jejich odevzdání pracovníkům zařízení, a to bez kontroly jejich obsahu; tyto žádosti, stížnosti, návrhy 

a podání je zařízení povinno evidovat. Dítě je může podat také do schránky důvěry, která se nachází 

u dveří kanceláře psychologa, u návštěvní místnosti bytu Berušek, u hlavního vstupu a na chodbě před 

bytem Kuřátek; 

 

11. vyjádřit svůj názor na zamýšlená a prováděná opatření, která se dítěte dotýkají, podílet se na 

rozhodování ohledně své výchovné péče. Názorům dítěte musí být věnována patřičná pozornost 

odpovídající jeho věku a rozumové vyspělosti; 

  

12. být hodnoceno a odměňováno a ke svému hodnocení se vyjadřovat; 

 

13. na informace o stavu svých úspor či pohledávek; 

 

14. mít osobní věci ve svém vlastnictví, pokud nejsou v rozporu s bezpečnostními předpisy a neohrožují 

mravní vývoj, nosit své oblečení, podílet se na výběru svého oblečení, zvolené adekvátně k ročnímu 

období a aktuálnímu počasí; 

 

15. na soukromí, osobní uzamykatelný prostor pro uložení si svých věcí/hraček, na svůj osobní prostor 

k oddechu a relaxaci, kde může být sám, na odpočinek a volný čas; 

 

16. na svobodu náboženství, při respektování práv a povinností osob odpovědných za výchovu usměrňovat 

dítě v míře odpovídající jeho rozumovým schopnostem, 

 

17. na podporu a pomoc po ukončení pobytu v zařízení v souladu s cílem reintegrace dítěte do rodiny 

a společnosti, 

 

18. na zdravou, kvalitně vyváženou stravu a dodržování pitného režimu, na respektování předepsané diety, 

právo na úpravu stravy z důvodu náboženského vyznání, právo odmítnout některý druh potravin, ovlivnit 

velikost porce. Dítě nebudeme nutit do jídla a vyvíjet v tomto ohledu na něho nátlak; 

 

19. na ochranu osobních údajů ve znění zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů; 

 

20. používat internet, mobil, či jiný elektrický přístroj za stanovených podmínek v zařízení; 

 

21. na zajištění plného přímého zaopatření, na rozvoj tělesných, duševních a citových schopností a sociálních 

dovedností, vždy s ohledem na individuální přístup;  
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22. na ochranu před všemi situacemi a zákroky, které nejsou zdárné pro rozvoj, před zbytečnými úkony, 

které mohou způsobit dítěti rozrušení;  

 

23. na zajištění potřebné zdravotní péče, na péči realizovanou zdravotnickým zařízením, které byly dítěti 

dříve v minulosti poskytnuty, na plnění doporučení poskytnutých lékařem; 

 

24. na poskytování péče, pomoc, ochranu, podporu odborně vzdělaným a školeným personálem, který si je 

plně vědom fyzických, psychických i emocionálních potřeb dítěte; 

 

25. na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu se schopnostmi, 

nadáním a potřebami dítěte; 

 

26. účastnit se aktivit a činností, organizovaných v rámci výchovného programu, má právo odmítnout účast 

na společné akci; 

 

27. na podporu a pomoc po ukončení pobytu v zařízení v souladu s cílem reintegrace dítěte do rodiny 

a společnosti; 

 

28. na kapesné podle podmínek daných vnitřním předpisem zařízení (Vnitřní řád ZDVOP).  

Výše kapesného činí za kalendářní měsíc:  

 

180 Kč, jde-li o dítě od 6 do 10 let věku, 

300 Kč, jde-li o dítě od 10 do 15 let věku, 

360 Kč, jde-li o dítě od 15 let nebo nezaopatřenou osobu. 

 

 

 

29. na oslavu a drobnou pozornost například u příležitosti narozenin, jmenin a Vánoc: 

   

− je provedena fotodokumentace pro osobní potřebu dítěte, pokud si to dítě přeje; 

− oslava dítěte probíhá zpravidla v prostorách DC nebo dle domluvy na jiném místě mimo DC za 

přítomnosti ostatních dětí a pracovníků přímé péče; 

− dítě může požádat o zřízení oslavy pro své kamarády, spolužáky; 

− dítě může narozeniny oslavit s rodiči, osobami odpovědnými za výchovu, osobami pečujícími, 

či osobami blízkými.  
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Dítě přijaté do zařízení má povinnost:  

 

 

1. chránit si své zdraví a zdraví ostatních, při zdravotních potížích či poranění toto ihned hlásit 

pracovnici přímé péče nebo jakémukoliv pracovníkovi, který je v dosahu; 

 

2. dodržovat své bezpečí a bezpečí ostatních, při vzniklé nežádoucí události toto ihned hlásit pracovnici 

přímé péče nebo jakémukoliv pracovníkovi, který je v dosahu;  

 

3. udržovat pořádek v bytě, ať už se jedná o osobní prostor nebo společný, šetrně zacházet se 

svěřenými věcmi, nepoškozovat cizí majetek, dodržovat zásady slušného jednání s osobami, s nimiž 

přichází do kontaktu; 

 

4. respektovat všechny pracovníky, kteří zastupují v běžných výchovných záležitostech rodiče/osoby 

odpovědné za výchovu dítěte a respektovat ostatní děti v zařízení; 

 

5. šetrně zacházet se svěřenými věcmi a nepoškozovat cizí majetek; 

 

6. nevyklánět se z oken, posedávat u nich nebo vyhazovat cokoliv z oken; 

 

7. nahlásit pracovnici přímé péče každé opuštění bytu; 

 

8. plnit zodpovědně přípravu do školy a přípravu na další vzdělávání, zejména u dětí s povinnou školní 

docházkou; 

 

9. respektovat zákaz kouření, nevytvářet otevřený oheň v budově a v celém areálu zařízení; 

 

10. dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů a dalších škodlivých návykových látek; 

 

11.  předat do úschovy na výzvu ředitele předmět ohrožující výchovu, zdraví a bezpečnost, který bude 

uschován po dobu pobytu dítěte v zařízení. Při ukončení pobytu bude tento předmět dítěti nebo 

rodiči/osobě odpovědné za výchovu dítěte vydán; 

 

12. respektovat další pravidla v souladu s Vnitřním řádem zařízení 

 

 


