D O D A T E K k vnitřnímu řádu č.1/ ze dne 26. 11. 2014 týkající se problematiky tzv.
samostatných vycházek, pobytu dětí mimo zařízení, kapesného, denního programu a
mimořádných vycházek s platností od 1.1.2015
S touto přílohou byli seznámeni pracovníci DÚM, SVP a ŠJ, Brno, Veslařská 246 na Pedagogické radě dne
26.11.2014 (viz zápis).
Ve stávajícím vnitřním řádu měním následující body:





část 3.1
část 5.4
část 5.5.1
část 5.5.2

Denní program (v pracovních dnech, v sobotu a v neděli)
Kapesné, osobní dary a věcná pomoc
Vycházky
Pobyt u osob odpovědných za výchovu nebo u jiných fyzických osob

doplňuji o bod:


část 5.5.1.1 Mimořádné vycházky

3.1 Denní program


v pracovních dnech

0:00 – 5:00
5:00 – 6:30
5:30 – 7:40
5:30 – 8:30
6:30 – 7:00
7:50 – 8:30
8:30 – 13:30
10:10 – 10:40
13:30 – 16:00
13:30 – 16:00
14:00 – 15:30
15:30 – 17:30
15:30 – 17:30
17:30 – 18:15
18:15 – 18:30
18:30 – 20:45
20:45 – 21:15
21:15 – 21:30
21:30 – 22:00
(v pátek 22:30)
22:00
(v pátek 22:30)
22:00– 24:00
(v pátek 22:30)



noční klid
budíček
snídaně
odchody dětí do externích škol
režimové činnosti (úklid, osobní hygiena)
ranní komunita
vzdělávání v diagnostických třídách
svačina
oběd
návraty dětí z externích škol
etopedicko – psychologické terapeutické působení, pracovní
činnosti (mimo pátku), v pátek odjezdy na dovolenky
odpolední výchovný program
v pondělí, středu a pátek lze čerpat samostatnou vycházku
(mimořádné do 21:00) viz příloha VŘ
večeře
osobní volno
večerní výchovný program
II. večeře
skupinové hodnocení dne
režimové činnosti (úklid, osobní hygiena)
večerka
noční klid

v sobotu a v neděli

0:00 – 8:30
8:30 – 8:40
8:40 – 9:00
9:00 - 10:00
10:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 17:30
14:00 – 18:00

noční klid
budíček
režimové činnosti (úklid, osobní hygiena)
snídaně
dopolední výchovný program (zpravidla generální úklid
oddělení)
oběd
odpolední výchovný program
lze čerpat samostatnou vycházku (mimořádné do 21:00) viz
příloha VŘ

17:30 – 18:15
18:30 – 20:00
(neděle 20:30)
20:00 - 20:45
20:45 – 21:15
22:30
(v neděli 22:00)
22.30 – 24.00
(v neděli 22:00)

večeře
večerní výchovný program
skupinové hodnocení dne
II. večeře
večerka
noční klid

Režim dne v době prázdnin je specifikován s ohledem na aktuální podmínky (počet dětí, naplánované akce, apod.), většinou je
shodný s režimem v sobotu.

5.4 Kapesné, osobní dary a věcná pomoc
Za měsíc činí kapesné dle § 31 zák.109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 300 až 450 Kč.
a) Kapesné náleží dětem, které jsou v plném přímém zaopatření po dobu pobytu v zařízení. Kapesné se
vyplácí dětem zpětně za uplynulý měsíc, a to vždy prvního pracovního dne následujícího měsíce jedenkrát za měsíc.
b) Kapesné zpracovává vždy asistent pedagoga konající službu. Každé dítě je při výplatě kapesného
seznámeno s jeho výší a s případnými úpravami. Převzetí kapesného je odsouhlaseno podpisem dítěte
v evidenci vydávání kapesného – chronologie. Převzetí kapesného jednotlivé dítě vlastnoručně podepíše.
c)

Za období kratší než jeden měsíc stanoví se kapesné podle počtu dnů, v nichž je dítě v zařízení. Denní výše
kapesného činí jednu třicetinu celkové výše kapesného. Vypočtená celková částka se zaokrouhlí na
desetikoruny směrem nahoru tj. 10 Kč denně.

d) Kapesné nenáleží dítěti za dny, po které je dítě na útěku ze zařízení nebo je ve výkonu vazby, nebo ve
výkonu trestu odnětí svobody. Dále pokud je dítě na dovolence jak dvě noci, ztrácí za další den nárok na
kapesné 10 Kč na den.
e) Děti si mohou kapesné uložit do trezoru na vychovatelnu a vybírat je postupně dle potřeby.
f)

Při nástupu dítěte do zařízení během měsíce obdrží dítě proti podpisu „motivační“ odměnu ve výši
100,- Kč, která je ihned zaznamenána do evidence motivační a finanční odměny, věcné a finanční dary.
Následující měsíc mu bude doúčtováno kapesné dle počtu dnů pobytu v DÚM.

g) Pokud dítě nastoupí do zařízení po 15 hodině, nenáleží mu za tento den kapesné.
h) Informace o vyplaceném kapesném u dětí, které budou přemísťovány do jiného zařízení, je vždy součástí
přílohy „Závěrečné zprávy o dítěti“, který zpracovává pracoviště sociálních pracovnic.
5.5.1 Vycházky
Dítě má právo se souhlasem pedagogického pracovníka na samostatnou vycházku mimo DÚM, pokud nedošlo
k zákazu nebo omezení v rámci opatření ve výchově. Toto právo lze realizovat po 14 - denní adaptační době
pobytu dítěte. Adaptační doba slouží ke stabilizaci dítěte v zařízení.
Harmonogram samostatných vycházek ve dnech:





pondělí: 15.30 – 17.30 hodin
středa: 15.30 – 17.30 hodin
pátek: 15.30 - 17.30 hodin
sobota: 14.00 - 18.00 hodin

V případě nedodržení stanoveného času návratu z vycházky posuzuje příčinu opoždění, tj. vážnost důvodu
společně vychovatel ve službě a zváží navržení výchovného opatření, či nikoli.
Samostatné vycházky mohou být zcela zakázány, a to na základě předchozího výchovného opatření následovně:
 Velmi vážná porušení vnitřního řádu zařízení
 prokázaná krádež,
 šikana,
 kyberšikana,
 aplikace, přechovávání nebo distribuce alkoholu a OPL, nebo orientačním testem prokázaná
přítomnost těchto látek v organismu,
 piercing a tetováž,
 fyzická agrese,
 útěk nad 24 hodin,
 opakovaný útěk do 24 hodin (dva a více v průběhu 7 dnů).
Opatření ve výchově: Neudělení maximálně 6 po sobě jdoucích samostatných vycházek.
 Vážná porušení vnitřního řádu zařízení
 kouření,
 útěk do 24 hodin,
 neomluvený nebo opakovaný pozdní návrat z dovolenky, vycházky,
 přechovávání zapovězených předmětů, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo
ohrožovat mravní výchovu dětí,
 úmyslné ničení zařízení,
 opakovaná manipulace s ohněm a cigaretami.
Opatření ve výchově: Neudělení maximálně 4 po sobě jdoucích samostatných vycházek.
 Porušení vnitřního řádu zařízení
 nespolupráce,
 nadměrně vulgární vyjadřování,
 verbální agrese,
 používání mobilního telefonu v jiném čase než je vymezen.
Opatření ve výchově: Neudělení maximálně 2 po sobě jdoucích samostatných vycházek.
5.5.2 Pobyt u osob odpovědných za výchovu nebo u jiných fyzických osob
Ředitelka zařízení povolí pobyt dítěte u rodičů a jiných osob na základě jejich písemné žádosti a následném
písemném souhlasu orgánu sociálně – právní ochrany dětí z místa trvalého bydliště. Pobyt může být udělen
maximálně na dobu 14 dnů, po této době je možné pobyt prodloužit se souhlasem orgánu sociálně-právní
ochrany dětí.
Dítě může cestovat z místa i do místa pobytu vždy s písemným souhlasem osob odpovědných za výchovu.
5.5.1.1 Mimořádné vycházky
Mimořádné vycházky navrhuje pedagogický pracovník ve službě dítěti na základě jeho příkladného úsilí a
mimořádného plnění svých stanovených cílů v průběhu pobytu v zařízení.
Mohou být realizovány dle harmonogramu samostatných vycházek s možností prodloužení pondělí až sobota do
21 hodin. Mimořádnou vycházku schvaluje vedoucí vychovatel nebo jiný pověřený pracovník na základě žádosti
dítěte.

