DOHODA
o poskytování dobrovolného diagnostického pobytu
(preventivně výchovné péče)
čl. II. bod 4 zákona č. 333/2012 Sb.
V souladu s § 16 odst. 3 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských
zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, a § 9 odst. 2, 3
vyhlášky č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích
výchovné péče

uzavřeli:
Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna, Brno, Veslařská 246
Se sídlem: Veslařská 246, Brno, 637 00
Zastoupené ředitelkou zařízení: Mgr. Renatou Ježkovou

a
zákonný zástupce klienta
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Trvale bytem:
Přechodné bydliště:

-

Na základě vzájemné dohody,

dohodu o poskytování dobrovolného diagnostického pobytu (preventivně výchovné péče)
klientovi (tj. nezletilé osobě, smluvně zastoupené zákonným zástupcem):

Jméno a příjmení klienta:
Datum narození:

Délka pobytu dítěte je

od

Přerušení pobytu

od

Důvod přerušení:

do

-

do

-

Svátky a prázdniny nejsou důvodem pro přerušení pobytu.

Cíle pobytu:

1)

Práva a povinnosti smluvních stran:
Práva dítěte
 Právo dítěte na plné přímé zaopatření v rámci dobrovolného diagnostického pobytu.
 Právo dítěte na informace bezprostředně související s délkou a průběhem dobrovolného
diagnostického pobytu.
 Právo dítěte na rozvíjení tělesných, duševních a citových schopností a sociálních dovedností.
 Právo dítěte na respektování lidské důstojnosti.
 Právo dítěte na vytváření podmínek pro dosažení a plnění vzdělávání dle individuálně
vzdělávacího plánu a individuálních potřeb.
 Být seznámeno se svými právy a povinnostmi.
Práva zákonný zástupců (osob odpovědných za výchovu dítěte)
 Právo zákonných zástupců na informace
diagnostického pobytu jejich dítěte.
 Právo na osobní kontakt s dítětem.
 Být seznámeni se svými právy a povinnostmi.

vyplývající

z průběhu

dobrovolného

2)

Výpovědní důvody:
Právo zákonných zástupců (osob odpovědných za výchovu dítěte) ukončit dobrovolný
diagnostický pobyt jejich dítěte z důvodu ohrožení jejich dítěte na újmě fyzického či psychického
zdraví.

3)

DÚM zabezpečuje v době pobytu klienta psychologickou a speciálně - pedagogickou
diagnostiku, péči o vzdělání a výchovu.

4)

Rodiče nebo zákonní zástupci se zavazují, že se budou v době pobytu osobně zúčastňovat
konzultací a rodičovských setkání s odbornými pracovníky DÚM podle potřeby, minimálně jednou
za měsíc.

5)

Jestliže tým odborných pracovníků DÚM dospěje na základě svého odborného posouzení k závěru,
že dobrovolný diagnostický pobyt neplní účel, i vzhledem k výše stanoveným cílům pobytu,
oznámí tuto skutečnost spolu s návrhem na řešení, rodičům nebo zákonným zástupcům a
příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).

6)

Zákonný zástupce dítěte souhlasí s tím, že DÚM bude používat a uschovávat osobní údaje dítěte
v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.
Dovolenky, tj. vícedenní – víkendové návštěvy dětí v rodinném prostředí dítěte lze absolvovat po
uplynutí minimálně 22 dnů po nástup dítěte a vždy po projednání a schválení ředitelky DÚM,
případně jejím pověřeným pracovníkem, nejpozději ve středu téhož týdne.

7)

8)

Umístění dítěte na dobrovolný diagnostický pobyt lze odmítnout, na základě zjištění
prokazatelných informací, které neplní účel dobrovolného diagnostického pobytu, tj. nesplňují
předpoklad navrácení dítěte zpět do rodiny.

9)

Částka za DDP klienta se skládá:
a) z platby za stravování v denní částce 159,- Kč
tato částka je stanovena v souladu s vyhláškou č. 463/2011Sb., kterou se mění vyhláška
č. 107/2008Sb. o školním stravování.
b) z platby za lůžko na kalendářní měsíc ve výši 200,- Kč
tato částka je stanovena v souladu s Příkazem MŠMT.

10) Platba za ubytování se nemění, i když dítě není ubytováno po všechny dny v kalendářním měsíci.
11) Vyúčtování za stravu a ubytování bude provedeno v den ukončení pobytu.

a) Záloha - 1 za dobrovolný diagnostický pobyt ve výši

4970,- Kč

uhrazena dne
b) Záloha - 2 za dobrovolný diagnostický pobyt ve výši

4970,- Kč

uhrazena dne
Záloha za dobrovolný diagnostický pobyt dítěte bude uhrazena bankovním převodem na účet
č.: 198331621/0710
12) Kapesné (1 měsíc) pro dítě předáno ve výši

300,- Kč

Uhrazeno dne
13) Kapesné (2 měsíc) pro dítě předáno ve výši

300,- Kč

Uhrazeno dne

14) Rodiče nebo zákonní zástupci souhlasí, aby se jejich dítě zúčastnilo jednotlivých aktivit
pořádaných v rámci DÚM
ANO
NE.
15) Záloha na aktivity předána ve výši

500,- Kč

Uhrazena dne
Rodiče se zavazují uhradit platby ve výše uvedených termínech. V případě, že platby nezaplatí,
budou platby dále vymáhány.

16) V případě, že dítě během pobytu onemocní: (hodící se zakroužkujte)
a) Rodič si své dítě vyzvedne a navštíví s ním lékaře, u kterého je dítě registrováno a
následně doloží lékařskou zprávu.
b) Dítě během pobytu bude registrováno a vyšetřeno u našeho smluvního lékaře- MUDr.
Perutková. Rodič se zavazuje následně po ukončení pobytu dítě znovu registrovat u
původního obvodního lékaře.
17) Rodiče nebo zákonní zástupci byli seznámeni s Vnitřním řádem DÚM.

V Brně dne

……………………………………..
podpis dítěte

……….…………………………
zákonní zástupci klienta

…………………………………
Mgr. Renata Ježková
ředitelka DÚM, SVP a ŠJ, Brno

