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1. Charakteristika a struktura zařízení 

 

a) Charakteristika zařízení 
 

 Výchovný ústav Kutná Hora (dále jen VÚ) je zřízen jako příspěvková organizace 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

 

 

Název zařízení:                Výchovný ústav, Kutná Hora, Hloušecká 279 

Sídlo organizace:             Hloušecká 279/6, Kutná Hora 

Adresa zařízení:               Hloušecká 279/6, 284 01 Kutná Hora 

Telefon:                          +420 778 434 190, 778 428 634 

Datové schránky.:            Xb38379 

e-mail:                             info@vukh.cz, "příjmení pracovníka"@vukh.cz 

www:                              www.vukh.cz 

IČO:                                49543261 

Statutární zástupce:         Mgr. Vít Šnajdr 

 

 

 Výchovný ústav pro mládež je školským zařízením pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy 

pro mládež s poruchami chování ve věku 15 až 18 let (případně do 19 let) v souladu s ustanovením  

§ 5 Zákona č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 

zařízeních v platném znění. 

 Do VÚ jsou umísťováni chlapci po dokončení povinné školní docházky. Zařízení pečuje o děti 

podle jejich individuálních potřeb. Ústavní výchova může být prodloužena do 19 let věku. O 

prodloužení pobytu může požádat i sám klient až do doby ukončení studia, a to na základě smlouvy 

mezi ním a zařízením. 

 Jedná se o zařízení s celoročním nepřetržitým provozem. Provoz může být dočasně omezen 

nebo přerušen jen ze závažných důvodů na základě souhlasu MŠMT ČR a za předpokladu, že péče o 

děti je řádně zajištěna. Péči o děti je povinen zajistit zřizovatel zařízení. Celková kapacita zařízení je 

32 dětí.  

 Školní jídelna je součástí VÚ. Poskytuje školské služby podle § 119 Zákona č. 561/2004 Sb., 

školského zákona, v platném znění. Školní jídelna zajišťuje vedle školního stravování také závodní 

stravování zaměstnanců příspěvkové organizace, a to za úplatu. 

 

b) součásti zařízení, jejich organizační členění, charakteristika  

 

 Výchovný ústav, Kutná Hora, Hloušecká 279 sdružuje následující součásti: 

 

Výchovný ústav 

        Ve vztahu k chlapcům plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální.  V rámci VÚ jsou 

zřízeny 4 výchovné skupiny. Provoz každé skupiny zabezpečují tři stálí pedagogičtí pracovníci, za 

plnění všech úkolů v rámci skupiny odpovídá vychovatel pověřený vedením skupiny, v rámci VÚ pak 

vedoucí vychovatel. Odborné intervence koordinuje etoped. Mimo těchto pracovníků se na výše  

zmíněných úkolech a provozu skupin podílejí: sociální pracovnice,  pedagogičtí asistenti a pracovníci 

ekonomicko - provozního úseku přicházející s chlapci do kontaktu. Pracovníci se v pedagogické 

činnosti řídí rozpisem služeb, VŘ a vycházejí z obecně platných předpisů pro činnost vychovatelů ve 

mailto:info@vukh.cz
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VÚ. Dopolední nepřímou a organizační činnost zajišťují v pracovní dny  vychovatelé v žurnální 

službě, přímou pak lektor - instruktor v rámci PVS. Finanční režim skupiny zajišťují vychovatelé 

s pokladní a řídí jej vedoucí vychovatel. Pobyt probíhá ve třech etapách.  

 

    První etapa je zkušební období, v němž je chlapcům dána možnost adaptace na nové 

podmínky. Úkolem všech členů skupiny a vychovatelů je pomoci novému klientovi tak, aby v průběhu 

zkušební doby obstál a stal se trvalým členem skupiny. Po zkušební době dojde k vyhodnocení 

výsledků jeho činnosti a na společném sezení jsou mu sděleny informace o tom,  v čem a jak obstál a 

v čem jsou jeho nedostatky, na které se bude muset zaměřit. V případě, že ve zkušebním období došlo 

k závažným přestupkům, jejich opakování, soustavnému nezájmu, neschopnosti nového člena řešit 

běžné požadavky, či k projevům indikujícím abnormitu v oblasti sociální, psychické nebo zdravotní, je 

možné chlapce přemístit do jiné skupiny nebo zahájit jednání o přeložení do vhodnějšího zařízení, a to 

i před koncem adaptačního období. Cílem je adaptace chlapců na nové prostředí, náhled každého 

jednotlivce na své chování a formulace toho, co očekávají od pobytu ve VÚ. Konkretizace cílů je 

vítána. Vše je ve spolupráci s vychovatelem sepsáno a uloženo v osobních spisech (PROD). Plynule 

navazujeme na práci předchozích zařízení. Délka adaptace jednotlivých klientů je v této etapě velmi 

individuální a od toho se odvíjí i její délka. 

       Ve druhé etapě se chlapci připravují podle individuálního plánu k pozvolnému a  nekonfliktnímu 

přechodu do běžného života, zejména v oblasti profesionální přípravy, rozvoje (korekce) osobnosti, 

sociálních vztahů apod. Cílem je příprava chlapců na vstup do každodenního života, odbourání a 

nahrazení nevhodných prvků chování a vystupování tak, aby chování chlapců mohlo být vnímáno 

okolím jako změna k lepšímu.  

           Třetí etapa je zaměřena na intenzivní přípravu samostatné existence chlapců, spočívající  

v posílení právního vědomí, dále je to komunikace s úřady, konkretizace životních cílů (bydlení, práce, 

partnerský vztah apod.).     

 

Školní jídelna 

         Tato součást zabezpečuje stravování pro VÚ. Za provoz odpovídá vedoucí školní jídelny a dvě 

samostatné kuchařky.  

 

Pracovně výchovná skupina 

         Pracovně výchovná skupina je součástí VÚ. Do PVS jsou zařazováni chlapci, kteří z různých 

důvodů ukončili přípravu na povolání v učebním či studijním oboru, nebo čekají na zahájení studia. 

Mají zde možnost získat základní pracovní návyky, které mohou dále uplatnit ve svém budoucím 

zaměstnání a běžném životě. PVS řídí v rámci dopoledního zaměstnání lektor - instruktor. 

Samostatným a spolehlivým chlapcům lze zařídit samostatnou práci mimo ústav v rámci platných 

pracovně právních předpisů.  

 

                              c) Personální zabezpečení  a vymezení náplně činnosti pracovníků zařízení 
 

  Ředitel zařízení 
 

Práva ředitele zařízení: 

a) povolit dítěti za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem pobyt mimo zařízení 

b) dát soudu návrh na podmíněné umístění dítěte s uloženou ochrannou výchovou mimo zařízení 

c) povolit dítěti s nařízenou ústavní výchovou přechodné ubytování mimo zařízení v souvislosti s jeho 

vzděláváním nebo zaměstnáním; v případě dítěte s uloženou ochrannou výchovou lze ve zvláště  
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důvodném případě za tímto účelem podat soudu návrh na podmíněné umístění mimo zařízení podle 

zvláštního právního předpisu 

d) zrušit pobyt podle písmena a) nebo přechodné ubytování podle písmena c), jestliže se dítě řádně 

nechová nebo péče o něj není dostatečně zabezpečena nebo došlo-li ke změně důvodů, pro něž byl 

pobyt mimo zařízení povolen; jedná-li se o dítě s uloženou ochrannou výchovou, dá soudu podnět k 

jeho rozhodnutí 

e) zakázat nebo přerušit návštěvu osob odpovědných za výchovu nebo jiných osob v zařízení v 

případě jejich nevhodného chování, které by nepříznivě působilo na výchovu dětí 

f) být přítomen při otevření listovní nebo balíkové zásilky dítětem, pokud je důvodné podezření, že 

zásilka má z výchovného hlediska závadný obsah nebo by mohla ohrozit zdraví či bezpečnost dětí, a 

uschovat ji na dobu omezenou dnem propuštění dítěte ze zařízení 

g) převzít od dítěte do dočasné úschovy cenné předměty, finanční hotovost převyšující výši kapesného 

stanoveného v § 31 a předměty ohrožující výchovu, zdraví či bezpečnost dětí; písemný zápis o 

převzetí ověřený ředitelem, dalším odborným pracovníkem zařízení a dítětem je založen do osobní 

dokumentace dítěte 

h) povolit dětem starším 15 let cestovat do místa pobytu nebo přechodného ubytování podle písmen 

a) a c) nebo místa podmíněného umístění mimo zařízení bez dozoru 

i) dát soudu návrh podle zvláštního právního předpisu na přeměnu ochranné výchovy v ústavní 

výchovu, plní-li dítě dlouhodobě vzorně své povinnosti a v konkrétním případě je takový postup 

vhodný s ohledem na další výchovu a vývoj dítěte; změní-li se okolnosti, podá ředitel zařízení soudu 

návrh na zpětnou přeměnu ústavní výchovy v ochrannou výchovu 

j) schvalovat opatření ve výchově podle § 21 navržená příslušným pedagogickým pracovníkem 

k) dát příkaz k umístění dítěte do oddělené místnosti 

l) zastoupit dítě v běžných záležitostech, a pokud jeho zákonní zástupci neplní své povinnosti nebo 

nejeví o dítě skutečný zájem, je oprávněn zastoupit dítě i ve věcech zásadní důležitosti, vyžaduje-li to 

zájem dítěte 

m) žádat dítě o poskytnutí dokladů o jeho příjmech 

n) nařídit vyšetření dítěte, zda není ovlivněno alkoholem nebo jinou návykovou látkou 

 

Ředitel zařízení má dále právo : 

a) požádat příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí o informace o poměrech v rodině dítěte, které 

bylo umístěno do zařízení, a je-li tomuto dítěti zprostředkovávána pěstounská péče nebo osvojení, 

také informace o postupu při tomto zprostředkování 

b) na základě písemné žádosti nahlížet do spisové dokumentace vedené příslušným orgánem sociálně-

právní ochrany dětí o dítěti umístěném v zařízení, v odůvodněných případech může požádat 

specializované zdravotnické pracoviště o určení skutečného věku cizinců, a to na náklady zařízení 

 

 Práva ředitele dle §23 zákona 109/2002 Sb., vymezená v odstavcích e), g), j), jsou ve 

zvláštních případech ředitelem delegována na příslušné pověřené pracovníky v níže uvedeném 

rozsahu. 

 V době nepřítomnosti ředitele i jeho statutárního zástupce na pracovišti může určený 

odpovědný pracovník: 

● zakázat nebo přerušit návštěvu osob odpovědných za výchovu nebo jiných osob v zařízení v případě 

jejich nevhodného chování, které by nepříznivě působilo na výchovu dětí 

● převzít od dítěte do dočasné úschovy cenné předměty, finanční hotovost a předměty ohrožující 
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výchovu, zdraví či bezpečnost dětí v rozsahu stanoveném zákonem, současně při přebírání věcí dítěte 

do úschovy bude o tomto vyhotoven záznam, který podepíše určený pracovník a dítě 

● schválit opatření ve výchově v případech uvedených ve vnitřním řádu 

 

O všech uvedených případech bude příslušným pedagogickým pracovníkem proveden zápis v 

dokumentaci dítěte. Tyto případy budou projednány na první následující pedagogické poradě, kde o 

nich bude informována ředitel, který svým podpisem k zápisu z porady a v přehledu udělených 

výchovných opatření stvrdí jejich platnost. 

 Povinnosti ředitele - dle § 24 zákona 109/ 2002 Sb., vymezené v odstavcích a), m), jsou 

delegovány na příslušné pověřené pracovníky v souladu s ustanovením vnitřního řádu: 

1) seznámení dítěte s jeho právy a povinnostmi je součástí vstupního pohovoru s dítětem 

2) uskutečňování programu rozvoje osobnosti dítěte a provádění záznamů o jeho plnění je povinností 

garanta (etopeda), dále pak všech participujících pedagogických pracovníků 

 

-  statutární zástupce, vedoucí vychovatel - osoba, která je oprávněna při nepřítomnosti ředitele činit 

právní úkony jménem školského zařízení jako právnické osoby, zodpovídá za provoz a výsledky 

pedagogického úseku 

 

-  odborný vychovatel - zabezpečuje výchovnou činnost ve skupině, podílí se na práci s rodinou - 

zpracovává průběžné hodnocení klientů. Vychovatel pověřený vedením skupiny navíc koordinuje 

vztahy mezi členy týmu, odpovídá za organizační, obsahovou úroveň práce, podílí se na propagaci 

zařízení 
 

-  lektor - instruktor – vede klienty v rámci PVS 

 

-  speciální pedagog (etoped) - zajišťuje individuální poradenství a terapie s klienty, včetně práce s 

rodinou, vypracovává posudky, individuální výchovné plány a návrhy další péče 

 

-  asistent vychovatele - spolupracuje s odborným vychovatelem (pedagogem) na přímé výchovné 

činnosti, asistent pedagoga vykonávající práci v noci (bezpečnostní pracovník) - zajišťuje dodržování 

nočního klidu, během služby provádí kontroly na oddělení 
 

-  sociální pracovník - navazuje kontakt s rodinami, provádí sociální anamnézu, spolupracuje se všemi 

zainteresovanými zařízeními a institucemi, vede evidenci klientů, plní další úkoly dle náplně práce 

 

-  na plnění úkolů VÚ a zajištění jeho provozu se dále podílejí pracovníci ekonomického a 

personálního oddělení - zabezpečují hospodaření organizace a personální agendu, a provozní 

pracovníci (kuchyň, správa majetku, údržba)  

 

d) Spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu 

 

          Chlapci mají možnost komunikovat se svými zákonnými zástupci ( dále jen ZZ ), jinými osobami 

odpovědnými za výchovu či blízkými příbuznými telefonicky či písemně, dále během jejich návštěv ve 

VÚ a během samostatných vycházek. Podle hodnocení mají chlapci nárok na dovolenky - většinou od 

pátku do neděle.  
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          Informace o dítěti podává zákonným zástupcům na jejich žádost: 

- ředitel či vedoucí vychovatel 

- pedagogický pracovník příslušné výchovné skupiny, ve které je chlapec umístěn, podává informace 

týkající se chování a prospěchu ve škole při jejich návštěvě  v zařízení, v  žádném případě nepodává 

informace po telefonu 

- sociální pracovnice v případech týkajících se její agendy ( úhrada nákladů, propouštění, zdravotní 

stav apod.)   

 - kterýkoliv pedagogický pracovník či sociální pracovnice v případě nutnosti a nebezpečí z prodlevy  

  ( např. úraz, útěk ze zařízení ). 

- při telefonickém kontaktu je podmínkou komunikace použití domluveného hesla 

 

 

2. Postup při přijímání, propouštění a přemísťování dětí  

          

         O přijímání, propouštění a přemísťování chlapců rozhoduje příslušný soud, u klientů, kteří jsou 

ve VÚ na dobrovolném pobytu (DP), tzn. po dovršení zletilost, po sepsání dohody o prodlouženém 

pobytu, ředitel VÚ. 

 

a) přijímání 
 

 Do VÚ jsou přijímáni chlapci starší 15 let, kteří splnili povinnou školní docházku, chtějí se 

 připravovat na budoucí povolání v některém z nabízených učebních oborů, popř. být zařazeni do 

PVS, na základě rozhodnutí či usnesení soudu. Chlapce přijímá sociální pracovnice ve spolupráci s 

žurnální službou či vychovatelem ve službě. Přijímá chlapce zdravé, kteří nejsou pod vlivem 

omamných látek. Ověří pravdivost všech potřebných údajů a úplnost předávané dokumentace.  Při 

nesrovnalostech okamžitě informuje ředitele či jeho zástupce.  Vstupní pohovor provádí s chlapcem 

etoped. Vychovatel na skupině pak seznámí nového klienta s vnitřním řádem a zásadami BOZP a PO. 

Materiálně chlapce vybaví (hygienické potřeby apod.), zkontroluje ošacení , zapíše ho do šatní karty a 

začlení chlapce do skupiny. 

          Každému dítěti je určen tzv. klíčový pracovník. Klíčovým pracovníkem dítěte je zpravidla 

etoped skupiny, kam je dítě umístěno, pokud vedoucí vychovatel nerozhodne jinak. Své rozhodnutí 

zapíše do osobního spisu dítěte. Klíčový pracovník zodpovídá za komplexní naplňování potřeb dítěte. 

Z důvodu zachování intimity (např. v otázkách sexuality, partnerství) má dítě  právo, s vědomím 

klíčové osoby, obrátit se na kteréhokoliv zaměstnance VÚ Kutná Hora. V odůvodněných případech 

má právo chlapec požádat o změnu klíčového pracovníka a naopak (např. přenos, protipřenos apod.) 

          

 b) propuštění z důvodu zletilosti 

 

         Před dovršením zletilosti  prověří sociální pracovnice ve spolupráci s vychovateli, osobami 

odpovědnými za výchovu, OSPOD a chlapcem možnosti jeho pracovního či studijního zařazení v 

místě jeho dalšího pobytu. Při odchodu je klientovi poskytnuta společně dohodnutá částka z jeho 

finančního osobního konta. Zbývající část jeho konta mu je zaslána na adresu trvalého bydliště, 

případně na jeho bankovní účet, po doúčtování mzdy z pracoviště a odečtení výdajů, kterými uhradí 

případné pohledávky.  Je možný také osobní výběr u hospodářky ústavu, která vede finanční konta. 
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         Sociální pracovnice řeší ve spolupráci s vychovateli umístění chlapce do zaměstnání či učiliště a 

jeho ubytování. Při tomto je pověřena vedením jednání s příslušnými městskými úřady, úřady práce, 

firmami, apod.   

         Sociální pracovnice 6 měsíců před dosažením zletilosti informuje pracovníka OSPOD a 

příslušný soud o ukončení pobytu. Sleduje osudy chlapců i po propuštění ze zařízení. Ve spolupráci 

s pedagogickými pracovníky poskytuje poradenství, případně i pomoc dle potřeb chlapců, pokud oni 

projeví zájem.  

Před dovršením zletilosti zahájí s předstihem vychovatelé intenzivnější přípravu klienta na 

pobyt mimo ústav, ve které ho hlouběji seznámí se systémem úřadů, právy a povinnostmi občanů, 

algoritmy chování v běžných životních situacích, na úřadech atd. Uzavřou pedagogickou 

dokumentaci, vypracují závěrečné hodnocení, uzavřou šatní kartu, zajistí podpis chlapce o převzetí 

osobních věcí. Veškeré písemné materiály předají sociální pracovnici.  

         Chlapci, který po dosažení zletilosti odchází ze zařízení,  může být poskytnuta věcná pomoc. 

           

c) přemístění chlapce mimo VÚ 

 

         Zařízení může ve spolupráci a na návrh OSPOD, se souhlasem DÚM, přemístit na základě 

soudního rozhodnutí příslušného soudu, chlapce do jiného ústavu v následujících případech: 

-  drogově či jinak závislého  

-  pokud opakovaně selhává při náročných požadavcích otevřeného typu zařízení 

-  po ukončení studia v Kutné Hoře v zájmu dokončení studia 

-  na vlastní žádost chlapce z vážných osobních či rodinných důvodů 

 

                                                     d) přemístění chlapce v rámci VÚ 

 

         Přemísťování chlapců v rámci ústavu do jednotlivých výchovných skupin se provádí  na základě 

dohody skupinových rad skupin, kterých se změna týká. Důvodem může být prospěšnost pro chlapce 

(blízký kamarád, spolužák), ochrana chlapce apod. 

 

              e) přechodné ubytování mimo VÚ            

          Možnost přechodného ubytování mimo VÚ je jedním z nejvíce motivujících prvků, který působí 

na členy skupiny. Při umisťování a výběru  nových členů je  na tuto možnou alternativu brán zřetel.     

          Nezbytné předpoklady pro vyvolání jednání o přechodném ubytování mimo VÚ: 

-  doba pobytu je velmi individuální 

-  iniciativní a kvalitní plnění všech povinností ve skupině 

-  zajištění vhodného studia pracoviště (pracoviště) 

-  změny názorů a postojů, které byly důvodem k nařízení ÚV 

-  vhodné rodinné nebo jiné prostředí,v němž bude propuštěný žít 

-  souhlas zákonných zástupců nebo jiných osob odpovědných za výchovu 

-  souhlas OSPOD v místě bydliště 

          Způsob projednání podmíněného ubytování mimo VÚ: 

-  podání žádosti o PUMZ chlapcem s hodnocením jeho dosavadního chování a budoucích cílů, se 

kterou souhlasí všichni vychovatelé ve skupině 

-  prověření sociálního prostředí, kde bude chlapec žít ( OSPOD ) 
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-  projednání na pedagogické radě (návrh předkládají vychovatelé) 

-  sepsání písemné dohody se zákonnými zástupci či jinými osobami odpovědnými za výchovu a 

ředitelem VÚ, v níž  budou stanoveny  podmínky podmíněného ubytování. 

Na předem dohodnutý termín  pozve ředitel VÚ osoby odpovědné za výchovu k podepsání 

dohody. Tomuto  aktu bude vždy přítomen vedoucí skupiny. 

Tento způsob podmíněného ubytování se týká   těch  členů skupiny, u nichž je nařízena ÚV.  U 

chlapců s prodlouženou ÚV do 19 let věku (po nabytí plnoletosti) rozhoduje o podmíněném 

ubytování pouze ředitel VÚ na základě doporučení skupinové rady. Dojde-li během pobytu k porušení 

některého bodu dohody, chlapec se okamžitě vrací zpět do VÚ. 

     Průběh podmíněného ubytování pravidelně prověřuje sociální pracovnice, případně jiní pracovníci,  

kteří zprostředkovávají  pravidelný kontakt s podmíněně ubytovaným.           

  

3. Organizace výchovně vzdělávacích činností 

 

a) Organizace výchovných činností 

          

         Hlavní výchovné cíle vycházejí z obecného cíle výchovné práce v zařízeních pro výkon ústavní a 

ochranné výchovy ( zejm. zákona č. 109/02 Sb. v pozdějším znění). 

        Cílem výchovných činností je vytvoření co nejstabilnějšího prostředí, které chlapcům umožňuje 

uspokojování základních materiálních, citových i speciálních potřeb a které zajišťuje rozvíjení 

vědomostí, dovedností a návyků s přihlédnutím k zájmům a individualitě každého chlapce. 

Prostřednictvím výchovných činností se chlapci učí sebeobsluze, pracovním a sociálním dovednostem 

a vytvářejí se takové algoritmy chování, které umožňují chlapcům úspěšné zapojení do společnosti. 

        Organizace výchovných činností vychází z ročního plánu výchovně vzdělávací činností, který 

vypracovává vedoucí vychovatel. Ten je dále rozpracován v týdenních programech. Ty v jednotlivých 

skupinách plánují sloužící vychovatelé v rámci týdenních plánů činností na 14 dní dopředu; na jejich 

tvorbě se podílejí i  chlapci. Konečná verze je odsouhlasena na pravidelném společném skupinovém 

sezení ( 1 x za 14 dní ).  Při činnostech, kde existuje možnost jejich neuskutečnění podle plánu ( 

počasí, závislost na jiných subjektech apod.) musí být v plánu uvedena náhradní činnost. Vychovatelé 

pověření vedením skupin předkládají týdenní plány k posouzení vedoucímu vychovateli. Vedoucí 

vychovatel svým podpisem stvrdí platnost plánů nejpozději 1 den před nabytím jejich účinnosti. Bez 

jeho podpisu jsou plány neplatné se všemi právními dopady. Případné změny v týdenním plánu musí 

předem odsouhlasit vedoucí vychovatel. Veškeré potřeby a pomůcky k výchovné činnosti vychovatel 

zajistí před začátkem služby. 

         Výchovné činnosti zahrnují oblasti: kulturně - zájmové, pracovní, sportovní, vzdělávací, sociální 

trénink. V případě potřeb a externího zabezpečení i  sebezkušenostní skupina. Veškeré výchovné 

činnosti směřují k vytvoření klíčových kompetencí, které představují soubor znalostí, dovedností, 

návyků a postojů, které jsou využitelné v praktických životních situacích. Klíčové kompetence jsou 

následující: 

 1. Učební kompetence představují schopnost vyhledávat informace, pochopit jejich smysl a 

využít je v procesu učení. Dále schopnost organizovat a řídit vlastní učení, hodnocení jeho výsledků, 

znalost obecně užívaných termínů, znaků a symbolů, chápání vzájemných souvislostí a vytváření 

předpokladů k celoživotnímu učení. 

 2. Sociální, interpersonální a pracovní kompetence zahrnují orientaci v mezilidských 

vztazích, uvědomování si zpětné vazby vlivu svého chování na okolí, rozpoznávání nevhodného a 

rizikového chování a uvědomování si jeho důsledků, zvládání běžných životních situací a  
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emocionálních problémů, korekce nepřizpůsobivého chování, vědomé dodržování morálních zásad a 

pravidel chování, orientace v mravních hodnotách, používání pracovních návyků v každodenních 

činnostech, dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví, porozumění skupinovým vztahům, 

schopnost kooperace apod. 

 3.  Kompetence řešit problémy představuje schopnost vnímání nejrůznějších situací   

 

a schopnost o nich přemýšlet a hledat řešení, samostatné rozhodování a zvažování důsledků svých 

rozhodnutí, schopnost nést odpovědnost.  

 4. Komunikativní kompetence znamená schopnost výstižné, souvislé a kultivované 

formulace svých myšlenek, a to jak ústně, tak písemně, vhodné argumentace, porozumění různým 

textům a pokynům, využití komunikačních technologií a využívání těchto schopností k vytváření 

mezilidských vztahů. 

 5. Pod občanskými kompetencemi chápeme porozumění funkci zákonů a norem, znalost 

svých práv a povinností, tolerantnost k jiným etnikům, skupinám apod., zvládání komunikace s úřady, 

schopnost poskytovat pomoc v krizových situacích, osvojení pozitivních postojů k ochraně životního 

prostředí atd. 

       Součástí výchovných činností je i využívání volného času, který  je možno využít k relaxaci, 

zábavě či vzdělávání  hned po příchodu ze školy (pracoviště),  provedení osobní hygieny a převlečení. 

Doporučovanou náplní je poslech  hudby, společenské hry, hra na hudební nástroje, čtení, zájmová 

činnost, samostatné vycházky apod. 
 

b) Organizace vzdělávání dětí 

 

         Chlapci mají možnost navštěvovat běžné SŠ, SOU, OU a U. Kontrolu jejich docházky, 

prospěchu a chování ve škole mají na starosti etopedi. Příprava na vyučování se koná v rámci 

samostudia a vzdělávacích aktivit.   
 

c) Organizace zájmových činností 

 

        Zájmové činnosti můžeme rozdělit do oblastí:  

-  pracovně technická ( zhotovování výrobků z různých materiálů, montážní a demontážní práce,   

   modelářství atd.) 

-  přírodovědná ( vycházky a výlety, exkurze do ZOO, pěstitelské práce, chov zvířat atd. ) 

-  estetická ( výtvarný kroužek, keramický kroužek, zpěv a hra na hudební nástroje, poslech hudby,   

   fotografování, tvorba časopisu, tanec, divadlo  apod. ) 

-  společensko-vědní ( knihy, film, divadlo, besedy, lidové svátky a tvořivost, vlastivědné výlety a 

exkurze) 

-  sportovní ( kondiční cvičení, pohybové a míčové hry, lehká atletika, zimní sporty, turistika, příprava 

na celostátní soutěže a účast na těchto soutěžích ) 

-  dopravní a branná ( požární ochrana, první pomoc, táboření, autoškola apod.)  

    Zájmová činnost se může realizovat zejména ve VÚ ( kuchyňka, učebna, posilovna, hudebna, 

místnost pro VV, dílna, sportovní hala ), během víkendů mimo zařízení. Podporovány jsou aktivity 

mimo ústav - kroužky, sportovní kluby, umělecká škola, taneční kurzy, autoškola, brigády apod. 
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                                                    d)    Systém prevence sociálně patologických jevů 

 

   V souvislosti s riziky spojenými s užíváním omamných a psychotropních látek probíhají 

v zařízení pravidelné i namátkové odběry moči u dětí za účelem detekce OPL dle platných předpisů a 

pod dozorem zodpovědné osoby. V případě pozitivního výsledku jsou realizována konkrétní 

výchovná opatření vycházející z jednotlivých koncepcí a pravidel pobytu na oddělení. Dlouhodobě je 

využíváno přímé spolupráce s odbornými AT pracovišti např. klinika Adiktologie, PL Bohnice a pod. 

V průběhu roku probíhají též přednášky na téma prevence zneužívání návykových látek. Přímo v 

zařízení je využíván elektronický tester na alkohol.  Programy týkající se prevence jsou podrobně  

vymezeny v minimálním preventivním programu. Pravidelně je jejich náplň přijatelným způsobem 

zařazována do preventivně výchovné péče o klienty a do konkrétního programu (tématické skupiny, 

nácviky technik a sociálních dovedností, rizikové faktory a jejich prevence) Jedná se zejména o tyto 

oblasti:  

● optimalizace psychosociálního klimatu v zařízení a na jednotlivých oddělení;  

● uplatnění metod sociálního učení s užitím různých technik a metodických prvků;  

● příprava klienta na návrat do rodiny a společnosti (rizikové chování a jeho důsledky, dosavadní 

škodlivé návyky a závadová parta);  

● zdravý životní styl (péče o zdraví);  

● uplatnění přiměřených výchovných opatření pro ochranu klienta před dostupností návykových látek 

a experimentování s nimi (sekundární prevence).  

 

  e) Řešení požadavků a stížností chlapců 

 

         Se stížnostmi dětí, stejně jako s jejich požadavky, přáními a připomínkami je každodenně 

pracováno. Řeší je odpovědný vychovatel ve službě. Ten navrhne postup řešení, se kterým chlapec 

musí souhlasit. V případě, že je řešení a rozhodnutí v těchto záležitostech mimo  možnosti či 

kompetence vychovatele ve službě, informuje o tomto dítě a přenese řešení na pravidelně konané 

skupinové schůzky. Pokud záležitost nesnese odkladu, informuje vedoucího vychovatele, který ve 

věci rozhodne. Dítě má právo, např. v důvěrných osobních věcech či s problémy se zaměstnanci VÚ,  

obrátit se přímo na vedení ústavu či na jakéhokoliv zaměstnance, ke kterému chová důvěru. Když 

chce chlapec zůstat v anonymitě, má možnost využít schránku důvěry, která je umístěna na každé 

skupině. S výsledky šetření a s rozhodnutím je dítě vždy seznámeno, nezáleží při tom na formě 

požadavku či stížnosti (ústní či písemná). Na žádost dítěte je pracovník, který záležitost řeší, povinen 

věc zaznamenat ve „Fosteru“ i se způsobem řešení. 

       Dítě má právo ke stížnosti využít státní zástupkyni, PČR, OSPOD, kancelář obhájce lidských 

práv a samozřejmě zákonného zástupce. Kontakty na ně jsou stále k dispozici na nástěnce na chodbě.    

 

4. Organizace péče o děti v zařízení 

 

a) zařazení chlapců do skupin a ubytování 

         Kapacita VÚ je 32 chlapců ve 4 výchovných skupinách. Pokoje jsou 2 lůžkové. Od neděle do 

pátku sídlí jedna výchovná skupina na internátě v Nymburce. Při příchodu  chlapců do zařízení 

provede prvotní zařazení do skupin vedoucí vychovatel na základě posudků vybraného studijního 

oboru, přání chlapců a poznatků vychovatelů organizujících aklimatizační pobyt nových dětí. Toto 

rozmístění nemusí být trvalé. 
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b) materiální zabezpečení 

 

 Děti výchovného ústavu a soudně nařízeného programu, které byly do zařízení umístěny na 

základě soudního rozhodnutí, mají možnost využívat plného zaopatření, které souvisí mimo jiné i s 

materiálním zajištěním ve formě příspěvku na ošacení, zajištění hygienických a základních školních 

potřeb, zřízení legitimace MHD.  

 

 

                                                                c) finanční prostředky  

 

          Dětem se při nástupu zřizuje osobní konto, se kterým disponuje samo dítě. Na tato konta se 

ukládají veškeré finanční částky dítěte (z předešlých zařízení, brigád, finanční částky od rodičů, 

kapesné dle zákona č. 109/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Kapesné se dítěti poskytuje v plné 

výši stanovené dle zákona č. 109/2002 ve znění pozdějších předpisů dle počtu dní strávených v 

zařízení. Výplatní termín kapesného je do 3. pracovního dne v následujícím měsíci. Při nástupu může 

být dítěti vyplacena zálohová část kapesného po schválení ředitelem zařízení. Osobním kontem plně 

disponuje dítě.  Dítě má právo na informace o stavu svých úspor či pohledávek. Dětem, jimž náleží 

plné zaopatření, může zařízení poskytovat osobní dary k narozeninám, k úspěšnému ukončení studia a 

k jiným příležitostem .  

 

d) systém stravování  
  

          Stravování chlapců probíhá v ústavní jídelně; výjimkou může být stravování učňů ve školní 

jídelně. V rámci pobytů mimo budovu VÚ ( víkendové a prázdninové pobyty ) si zpravidla zajišťují 

chlapci stravování vlastními silami podle platných finančních normativů. V rámci nácviku sociálních 

a sebeobslužných dovedností si plánují stravu, obstarávají nákup potravin, sami si vaří za dohledu 

vychovatele v místnosti k tomu určené.  

          Pokud bude nutné dodavatelské stravování mimo ústav ( prázdninové pobyty ) pak pouze 

v takovém zařízení, které splňuje příslušné hygienické podmínky  pro stravování mládeže v rozmezí 

15 až 18 let.  

          
e) postup v případě útěku ze zařízení 

 

 V případě útěku chlapce z VÚ, či nenávratu z dovolené vychovatel ve službě prověří možnosti 

pobytu chlapce ( včetně nemocnice ), telefonicky informuje PČR a osoby odpovědné za výchovu a při 

nejbližší příležitosti ( pokud mezitím nedojde k návratu chlapce do zařízení či k osobám odpovědným 

za výchovu a dohodě vychovatele ve službě s nimi ) dodá PČR oznámení o útěku. Sociální pracovnice 

či vedoucí vychovatel dále informuje příslušného pracovníka OSPOD.  

           V případě návratu chlapce z útěku do zařízení odhlašuje chlapce z pátrání po pohřešovaných 

osobách na OO PČR vychovatel ve službě. Pokud dojde k zadržení chlapce na útěku PČR, vychovatel 

ve službě rozhodne, zda okolnosti v jeho službě dovolují dopravu do zařízení služebním vozem a kdy. 

Pokud toto není možné, pak informuje  PČR o možnosti umístění chlapce v nejbližším diagnostickém 

ústavu. 

          Po návratu chlapce z útěku je postupováno individuálně; o případném výchovném opatření 

rozhodne vedoucí skupiny po dohodě s kolegy a po prošetření všech okolností útěku, zejména jeho 

příčiny. 

-13 - 



 

                    V případě útěku dítěte ze zařízení či útěku od skupiny oznámí pedagogický pracovník 

bezodkladně tuto skutečnost pověřeným osobám. Následně je útěk nahlášen Policii ČR. Součástí 

nahlášení útěku dítěte je podání údajů o dítěti, okolnostech útěku a dalších důležitých informací 

včetně telefonických kontaktů. Útěk a jeho okolnosti jsou zaznamenány v informačním systému a 

osobní dokumentaci dítěte. 
 

Skupinový vychovatel zabezpečí uložení osobních věcí dítěte, oděvu a lůžkovin na určené 

místo. Žurnální služba nebo odborný vychovatel neprodleně informuje zákonné zástupce (telefonicky, 

sms). Sociální pracovnice zařízení informuje o útěku orgán sociálně právní ochrany dítěte a příslušný 

soud zpravidla následující pracovní den. 

Po návratu dítěte do zařízení provede pověřený pedagogický pracovník (etoped, vedoucí vychovatel) 

pohovor s dítětem k získání informací o důvodech a průběhu útěku, zhodnotí jeho aktuální zdravotní a 

psychický stav a učiní příslušná opatření. Výsledná zjištění zapíše do osobního spisu dítěte. Nebrání-li 

tomu aktuální stav dítěte je umístěno zpět do výchovné skupiny. Osobní věci dítěte budou z 

hygienických a bezpečnostních důvodů podrobeny kontrole, evidenci a ošacení bude vypráno.  

 

 

5. Práva a povinnosti chlapců 

 

a) práva a povinnosti  

 

         Všichni  chlapci mají stejná práva a povinnosti , řídí se zákonem č. 109/2002 Sb. v platném 

znění, VŘ VÚ Kutná Hora, pokyny  vychovatelů a vedení VÚ.  

 

chlapci s nařízenou ústavní výchovou mají právo : 

a) na zajištění plného přímého zaopatření 

b) na rozvíjení tělesných, duševních a citových schopností a sociálních dovedností 

c) na respektování lidské důstojnosti 

d) na společné umístění se svými sourozenci, nebrání-li tomu závažné okolnosti ve vývoji a 

vztazích sourozenců,  

e) na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu s jejich 

schopnostmi, nadáním a potřebami 

f) na svobodu náboženství, při respektování práv a povinností osob odpovědných za výchovu 

usměrňovat dítě v míře odpovídající jeho rozumovým schopnostem 

g) být seznámeni se svými právy a povinnostmi, radit se se svým obhájcem nebo opatrovníkem, 

ustanoveným pro řízení podle zvláštního zákona, bez přítomnosti třetích osob, a za tímto 

účelem přijímat a odesílat korespondenci bez kontroly jejího obsahu 

h) účastnit se činností a aktivit zařízení organizovaných v rámci výchovného programu s 

výjimkou zákazu či omezení v rámci opatření ve výchově, stanovených tímto zákonem  

i) obracet se se žádostmi, stížnostmi a návrhy na ředitele a pedagogické 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 v následující pracovní den po jejich odevzdání pracovníkům zařízení, a to 

bez kontroly jejich obsahu, tyto žádosti, stížnosti, návrhy a podání je zařízení povinno evidovat 

j) vyjádřit svůj názor na zamýšlená a prováděná opatření, která se ho dotýkají, názorům dítěte 

musí být věnována patřičná pozornost odpovídající jeho věku a rozumové vyspělosti 
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k)  požádat o osobní rozhovor a uskutečnit osobní rozhovor s pověřeným zaměstnancem České        

školní inspekce, ministerstva nebo orgánu kraje, a to bez přítomnosti dalších osob 

l) být hodnoceni a odměňováni a ke svému hodnocení se vyjadřovat   

m) na informace o stavu svých úspor či pohledávek na udržování kontaktu s osobami 

odpovědnými  za výchovu a dalšími blízkými osobami za podmínek stanovených tímto 

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

n) přijímat v zařízení s vědomím pedagogického pracovníka návštěvy osob, které nejsou uvedeny 

v písmenu n); pedagogický pracovník návštěvu nepřipustí, pokud byly dítěti zakázány nebo 

omezeny návštěvy podle § 21 odst.1 písm. e) nebo pokud návštěva ohrožuje zdraví nebo 

bezpečnost 

o) opustit samostatně se souhlasem pedagogického pracovníka zařízení za účelem vycházky, 

pokud se jedná o dítě starší 7 let věku, pokud nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci opatření 

ve výchově stanoveným tímto zákonem 

p) na podporu a pomoc po ukončení pobytu v zařízení v souladu s cílem integrace dítěte do 

rodiny a společnosti 

 

chlapci s nařízenou ÚV mají povinnost : 

a) dodržovat stanovený pořádek a kázeň, plnit pokyny a příkazy zaměstnanců zařízení, šetrně 

zacházet se svěřenými věcmi, nepoškozovat cizí majetek, dodržovat zásady slušného jednání 

s osobami, s nimiž přicházejí do styku v prostorách zařízení, v osobních věcech udržovat 

pořádek a čistotu a i jinak zachovávat ustanovení VŘ zařízení  

b) dodržovat předpisy a pokyny k ochraně bezpečnosti a zdraví, s nimiž byli řádně  seznámeni 

c) poskytnout na výzvu ředitele doklady o svých příjmech 

d) předat do úschovy na výzvu ředitele předměty ohrožující výchovu, zdraví a bezpečnost; doba 

úschovy těchto předmětů nesmí přesáhnout dobu pobytu chlapce  v zařízení a při jeho 

ukončení musí být tyto předměty chlapci, nebo osobě odpovědné za výchovu, vydány 

e) podrobit se na výzvu ředitele zařízení vyšetření, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinak 

návykovou látkou. Je-li pro vyšetření třeba odebrat krev, je dítě povinno strpět, aby mu lékař 

nebo odborný zdravotnický pracovník odebral krev, pokud to není spojeno s nebezpečím pro 

jeho zdraví 

 

pracovní a studijní povinnosti chlapců 

            

        Odchod na pracoviště a do školy či praxi se řídí dle rozvrhů  jednotlivých chlapců tak, aby 

 nástup byl včas, před zahájením  vlastní činnosti. Příchody i odchody se zapisují do knihy evidence. 

Jakýkoliv časový rozdíl, který nebude jednoznačně  vysvětlen a doložen, je důvodem k negativnímu 

hodnocení. Na pracovišti i ve škole jsou chlapci  povinni dodržovat zásady společenského chování, 

dbát svých povinností, chodit upraveni a být aktivní.  

 

b) systém  hodnocení   

            

          Předmětem hodnocení je veškerá činnost a chování chlapců ve VÚ i mimo něj.  

Vychovatel ve službě hodnotí chlapce ústně při každé činnosti a každý večer zhodnotí také ústně 

chování každého chlapce ze své skupiny za celý den. Mimo to vychovatel kdykoliv poskytuje chlapci 

zpětnou vazbu.          
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      Při hodnocení chlapce vychovatel  vychází ze svého svědomí, svých postojů a názorů, ze 

společenských norem ( včetně legislativních ), dodržování vnitřního řádu, plnění školních a pracovních 

povinností, dodržování hygieny a pořádku, s ohledem na jeho motivaci k pozitivnímu vývoji. 

Hodnocení by mělo kopírovat postoje společnosti. 

           Kladně se hodnotí  zejména snaha o zlepšení chování a postojů, plnění povinností, opakované 

pozitivní přístupy ve všech činnostech (na pracovišti,  v pomoci ostatním, v samosprávě, ve veřejně 

prospěšné činnosti, v dobré reprezentaci ústavu), pozitivní ovlivňování ostatních při činnostech 

(např. výrazná iniciativa, samostatná činnost na brigádách, pracovištích apod.), zabránění ponižování, 

zesměšňování a využívání klientů, zabránění fyzickému napadení, pozitivní čin přesahující výrazně 

rámec běžně vyžadované normy, oznámení závažné skutečnosti nebo zabránění útěku, spolehlivost, 

samostatnost, zodpovědnost atd. 

      Negativně se hodnotí například přestupky proti vnitřnímu řádu a dennímu programu a stanoveným 

časovým normám (neklid a rušení po večerce  ), neplnění povinností ( neomluvená absence ve škole či 

v práci, lenost a pohodlnost ), agresivní chování, nedodržování hygienických zásad, nerespektování 

autorit a práv druhých,  zneužívání návykových látek, podvod, jakékoliv zneužívání druhých či 

omezováních jejich práv, svobod a soukromí, neoznámení závažné skutečnosti, lhostejnost atd.. 
 

Chování, které je mimořádně závažným porušením Vnitřního řádu: 

- fyzická agrese 

- šikana 

- přechovávání a distribuce drog ve VÚ 

- sexuální zneužití 

- přechovávání nebezpečných předmětů (nože apod.) 

- vyhrožování a vulgární chování vůči pracovníkům VÚ 

- útěk 

- krádež 

- čin jinak trestný - takové chování překračuje zákony ČR a zaměstnanci DÚM mají povinnost podat 

trestní oznámení, zároveň bude takové chování hodnoceno výchovným opatřením. Toto chování bude 

písemně oznámeno OSPOD, rodičům a soudu. 

         Každý všední den bude ráno docházet k hodnocení úklidu pokojů, k výsledkům se bude přihlížet 

při individuálních hodnoceních. 

              S veškerým hodnocením musí být chlapec přímo seznámen vychovatelem, který ho hodnotí. 

Hodnocení nesmí směřovat k ponížení či zesměšnění hodnoceného. Vychovatel se vždy ujistí, že 

hodnocený hodnocení pochopil a souhlasí s ním. Pokud chlapec s hodnocením nesouhlasí, nebo ho 

nepřijme, má na to právo a vychovatel tuto skutečnost napíše do jeho osobního listu.  

     Jednou za dva týdny se v zájmu přiměřenosti a objektivnosti hodnotí dlouhodobé chování chlapců 

na skupinových schůzkách za přítomnosti všech vychovatelů ze skupiny, případně i vedoucího 

vychovatele či ředitele. Podle potřeby se kvůli hodnocení chlapců, jejich dosavadnímu vývoji i plnění 

individuálních plánů rozvoje schází skupinová rada, nejméně však jednou za dva měsíce.  

                        

c) opatření ve výchově 

 

               Za prokázané porušení povinností vymezených tímto zákonem může být dítěti: 

-odňata výhoda udělená podle odstavce 3 zákona č. 109/2002 Sb v platném znění 

-sníženo kapesné v rozsahu stanoveném tímto zákonem, 
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-omezeno nebo zakázáno trávení volného času mimo zařízení v rozsahu stanoveném vnitřním řádem 

(vycházky, celodenní vycházky, dovolenky), 

-odňata možnost zúčastnit se činnosti nebo akce organizované zařízením nad rámec vnitřního řádu 

zařízení, 

-odňata možnost účastnit se atraktivní činnosti či akce, 

-zakázány návštěvy, s výjimkou návštěv osob odpovědných za výchovu, osob blízkých a oprávněných 

zaměstnanců orgánů sociálně-právní ochrany dětí, a to na dobu nejdéle 30 dnů v období následujících 

3 měsíců. 

Opatření podle odstavce 1 lze ukládat podmíněně se zkušební dobou až na 3 měsíce. 

               Podle odst. 3 z. 109/2002 Sb. může být dítěti za příkladné úsilí a výsledky při plnění 

povinností nebo za příkladný čin: 

-prominuto předchozí opatření podle odstavce 1, 

-udělena věcná nebo finanční odměna, 

-zvýšeno kapesné v rozsahu stanoveném tímto zákonem, 

-povolena mimořádná návštěva kulturního zařízení, mimořádná vycházka, mimořádná návštěva nebo  

přiznána jiná osobní výhoda 

             Opatření přijatá podle odstavců 1 až 3 jsou zaznamenávána do osobního spisu dítěte. Osobní 

spis se skládá z písemné části uložené u sociální pracovnice, el. záznamů v programu Foster a další 

písemné pedagogické dokumentace v rámci pedagogického úseku.  

               Na základě výchovných opatření lze omezit trávení volného času mimo zařízení 

z kázeňských důvodů. Vychovatel nemusí s trávením volného času mimo zařízení souhlasit i z jiných 

důvodů. Např. v souvislosti se zdravotním stavem, s ohledem na počasí či různá jiná rizika ohrožující 

bezpečnost chlapců. 

 

               

d) kapesné 

  

         Nárok na kapesné získává chlapec umístěn do VÚ. Konkrétní podmínky vyplácení kapesného 

upravuje směrnice. 

 

 

e) věcná pomoc, osobní dar 

 

         Chlapci, který ukončí pobyt v zařízení a který začíná svůj samostatný život bez možnosti 

podpory své rodiny, bude dle skutečné potřeby v době jeho  propuštění poskytnuta věcná či finanční 

pomoc ( § 33 zák. 109/02 v platném znění).  Příspěvek se poskytuje zejména chlapcům – sirotkům a 

těm, kteří byli z  rozhodnutí soudu dlouhodobě v péči zařízení z důvodu nefunkčnosti  jejich 

původního rodinného prostředí. Věcná pomoc by měla napomoci  při překonávání obtíží v době 

zařizování vlastní existence.   

         Výše věcné pomoci závisí na skutečných nákladech na bydlení a dalších nezbytných nákladech 

na živobytí, dále na dlouhodobém přístupu chlapce k požadavkům VŘ, na míře vlastního úsilí o 

vytvoření si co  nejlepších předpokladů pro řádný život, na pracovním a studijním  úsilí, na výši příjmů 

a na zájmu o samostatnost a životní perspektivu. O poskytnutí věcné pomoci rozhoduje, na návrh  

vychovatelů  a po projednání na poradě vedení, ředitel VÚ.   
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Podle téže vyhlášky je možno k životním jubileím, Vánocům, ukončení studia apod. přiznat chlapcům 

osobní dar. O výši rozhodne vedoucí vychovatel na návrh skupinové rady a přihlíží k úrovni 

dlouhodobého plnění povinností dle VŘ, studijním či pracovním výsledkům, sociálnímu zázemí i přání 

chlapce.   

         Osobní výročí ( narozeniny, jmeniny, ukončení studia apod.) se slaví v kruhu skupiny, na dar 

v hodnotě minimálně 50 Kč má nárok každý chlapec bez ohledu na hodnocení. Evidenci výše darů 

vede vychovatel pověřený vedením skupiny. 

         Hodnota osobního daru k narozeninám, k jiným obvyklým příležitostem a k úspěšnému 

ukončení studia činí nejvýše 2450,- Kč za kalendářní rok. 

 

f) organizace dne a týdenní  program   

 

          Za organizaci dne i týdne odpovídají vychovatelé, kteří činnost chlapců plánují individuálně dle 

jejich potřeb a možností s ohledem na povinné prvky, které jsou dány vnitřním řádem  a směrnicemi. 

Veškerá činnost je volena tak, aby co nejefektivněji umožňovala rozvoj chlapce, vedla k úspěšnému 

absolvování přípravy na povolání, eliminovala nežádoucí projevy chování. Vychovatelé plně 

odpovídají za důsledky svého rozhodování i výsledky své práce. Výjimkou je ranní služba, během 

které je činnost všech strukturovaná a definovaná. 

          Povinné prvky, které musí vychovatelé začlenit do své služby a zodpovídají za jejich realizaci 

jsou některé činnosti a některé časové termíny, které lze v případě potřeby a situace upravit 

směrnicemi : 

denní prvky:             -      příprava do školy (práce), studium, chlapci z PVS rozumová výchova –     

                                         min. ½ hod. denně 

i. péče o ošacení a obuv, příprava na další den 

ii. sledování televizních zpráv za přítomnosti vychovatele 

iii. úklidy 

iv. večerní hygiena  

v. večerní hodnocení 

týdenní prvky:          -     dvakrát týdně sportovní činnost dle rozpisu v tělocvičně  

vi. středa - generální úklid 

vii. víkendová činnost mimo ústav 

viii. skupinová schůzka - 1 x za 14 dní v úterý 

časové termíny:         -    ranní služba  ( viz směrnice ) 

ix. výdej večeří : 16:30 – 17:00; 19:30 

x. návraty ze škol podle rozvrhu, z vycházek a dovolenek podle dohody 

xi. večerka pondělí - čtvrtek  ve 21:30 na svém pokoji, ve 22:00 noční klid; během 

víkendů a prázdnin podle uvážení vychovatele ve službě 

xii. skupinová schůzka : 17:00 – 18:30            

           

         Vychovatelé mají možnost slučovat činnost jednotlivých skupin či vyměňovat si chlapce na 

základě jejich zájmu. Proto budou schválené týdenní plány předem zveřejněny pro všechny chlapce. V 

tomto případě se nové rozdělení chlapců zaznamená v knize služeb. Stejně tak bude rozdělení 

jednotlivých chlapců pod jednotlivé vychovatele zaznamenáno v knize služeb i o víkendech, 

prázdninách či státních svátcích. 
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g) pobyt chlapců mimo zařízení 

 

Samostatná vycházka 

          Samostatná vycházka je běžnou součástí života chlapců. Na samostatnou vycházku mohou 

chlapci kdykoliv po dohodě a s vědomím vychovatele ve službě po splnění všech svých povinností 

v rámci pobytu v zařízení a přípravy do školy. Samostatná vycházka je realizována pouze na území 

města Kutné Hory ( Nymburku ). Chlapci informují vychovatele, kde ji budou trávit. Začátek a konec 

vycházky určí vychovatel ve službě. Při samostatné vycházce je povinností chlapců dodržovat  

veškeré normy a zásady slušného vystupování a chování. Návraty ze SV je nutné přesně dodržovat, 

jinak bude opozdilec negativně hodnocen. Dobu vycházky vychovatel přesně zaznamená do knihy 

evidence. 

           Mimo kázeňské důvody nemusí pedagogický pracovník s vycházkou souhlasit, když se chlapec 

necítí fyzicky dobře, ale i přesto chce ven, pro špatné povětrnostní podmínky, v souvislosti se 

zdravotním stavem dítěte nebo pro nesplnění svých povinností. Vždy je postupováno přísně 

individuálně v nejlepším zájmu dítěte a s přihlédnutím na probíhající reedukační proces. 

 

Celodenní vycházka 

             Tato forma vycházky může být realizována i mimo území města. Zpravidla se uděluje o 

víkendech či prázdninách, pokud z různých důvodů nelze realizovat dovolenku. Klient nahlásí místo a 

důvod vycházky. 

 

Dovolenka 

          Dovolenka je běžnou součástí pobytu chlapců. Povoluje ji ředitel, pokud je doporučena  

vychovateli na základě dohody s chlapci ze skupiny. Pokud to podmínky dovolí, mohou chlapci na 

dovolenku kdykoliv o víkendech, státních svátcích, studenti  i během školních prázdnin  či studijního 

volna. Minimální nárok na dovolenku je 1x za měsíc. Tento nárok lze omezit pouze opatřením ve 

výchově. Případné zamítnutí pobytu mimo zařízení na základě žádosti rodičů se děje na základě 

správního rozhodnutí ředitele. 
 

Podmínky pro realizaci dovolenky: 

- souhlas osoby, která je odpovědná za chlapce během  dovolenky 

- souhlas OSPOD 

- základním předpokladem získání dovolenky je to, že má chlapec na  dovolenku kam a za kým 

jezdit; změní-li se tento předpoklad, nemůže být dovolenka realizována, a to až do té doby, 

než bude  případně zajištěna jiná možnost 

- z každé dovolenky je chlapec povinen přinést krátké zhodnocení chování a vyjádření souhlasu  

či nesouhlasu s případnou další dovolenkou ze strany navštívené osoby 

- chlapec musí mít na dovolenku slušné a odpovídající oblečení,  být řádně upraven 

- o výjimkách rozhoduje ředitel ve spolupráci s vedoucím vychovatelem a sociální pracovnicí. 
 

Finanční zajištění při dovolenkách: 

          Všechny náklady při dovolence, včetně jízdného, si hradí chlapec z vlastních prostředků. V 

případě, že chlapec nemá splaceny dluhy či jiné pohledávky, nebo nemá na kontě dostatek finančních  

prostředků (nebo nemůže-li být dovolenka včetně cestovného hrazena osobami odpovědným za 

výchovu ), nemůže být dovolenka realizována. Ve výjimečných situacích, po zvážení všech okolností 

včetně materiálních podmínek rodiny chlapce, může ředitel rozhodnout o úhradě cestovních nákladů z 

ústavních prostředků.  
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 Na vlastní žádost chlapců ( prostřednictvím vedoucího skupiny ) může ředitel, a to ve zcela 

ojedinělých případech předem  zdůvodněných a ověřených ( svatba rodinného příslušníka, úmrtí v  

rodině, onemocnění člena rodiny atp.), udělit dovolenku mimořádnou ( i ve všední den ). 

Povinnosti chlapce  během dovolenky: 

- základní povinností chlapců během dovolenky je dodržování  veškerých pravidel slušného 

chování a vystupování. 

- dovolenku je povoleno trávit pouze v místě určeném.  

- od navštívené osoby je nutné nechat si podepsat kartu chlapce a  přivézt od ní zprávu o svém  

chování. 

 

Dlouhodobá dovolená – je realizována na více jak dva dny během letních prázdnin a vánočních svátků 

a  organizuje se individuálně.  

             

h)  kontakt s rodinným prostředí 

 

         Mimo dovolenek je možné setkání chlapce s rodinnými příslušníky během jejich návštěvy ve 

VÚ. Návštěvy mohou proběhnout kterýkoliv den odpoledne, o víkendu i dopoledne. O formě 

návštěvy ( uvnitř či vně ústavu, délka apod. ) rozhodne vychovatel ve službě na základě aktuálních 

okolností. Telefonáty, nutné např. k zajištění dovolenek, zajišťují pedagogové. Je možné umožnit 

chlapcům  telefonní hovor ze služební linky. O výše uvedených skutečnostech rozhoduje vychovatel 

ve službě. Veškeré sociální kontakty ( i telefonické a písemné ) evidují vychovatelé v osobních listech. 

Chlapci mohou používat mobilní telefony, které mají u sebe na vlastní riziko ( krádež, zneužití SIM 

karty apod.). Z bezpečnostních důvodů mohou požádat vychovatele o úschovu telefonu. 

 

ch)  spoluspráva      

 
      Spoluspráva je realizována v rámci komunitního a skupinového sezení, kde mají chlapci možnost 

spoluvytvářet týdenní plány činnosti, pomáhat řešit aktuální i dlouhodobé problémy skupiny i jejich 

členů ( osobní problémy pouze se souhlasem chlapce ) a v individuálních pohovorech s vychovateli, 

případně s ředitelem (vyhrazené hodiny). Každý den před večerkou probíhá hodnocení denní  

činnosti, každé úterý za účasti všech vychovatelů skupiny a dle potřeby i vedení ústavu týdenní 

hodnocení.  

 

smluvní pobyt ve VÚ po dosažení zletilosti 

 

         Chlapec, který nemá jiné vhodné zázemí než VÚ, může požádat o setrvání v zařízení až do 

ukončení přípravy na povolání, a to přes skutečnost, že dosažením zletilosti je ukončena účinnost 

soudního rozhodnutí o ústavní nebo ochranné výchově. Žádost na návrh pedagogické rady schvaluje 

ředitel. VÚ může poskytovat i nadále plné přímé zabezpečení a to za podmínek uvedených ve 

smlouvě, uzavřené mezi VÚ a chlapcem. Písemná smlouva se uzavírá na základě písemné žádosti 

chlapce. Ve smlouvě jsou stanoveny podmínky pro obě strany. Nedodržení jakékoliv podmínky může 

být důvodem pro okamžité zrušení smlouvy.  Chlapci mají individuální režim, časový rámec pobytu je 

dán dohodou s vychovatelem ve službě a netýká se jich udělování výchovných opatření. 
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6. Práva a povinnosti zákonných zástupců dítěte 

 

Zákonní zástupci dítěte mají právo: 

a) na informaci o dítěti, a to na základě své žádosti 

b) vyjadřovat se k návrhu opatření zásadní důležitosti ve vztahu k dítěti, nehrozí-li nebezpečí 

z prodlení a na informace o provedeném opatření 

c) na udržování kontaktu s dítětem, nebrání-li tomu závažné okolnosti ohrožující dítě 

d) na poradenskou pomoc zařízení ve věcech výchovné péče o dítě 

e) písemně požádat ředitele zařízení o povolení pobytu dítěte u osob podle § 23 odst. 1 písm. a) 

nebo c)  

   zákonní zástupci mají povinnost: 

 

a) při předání dítěte do určeného zařízení předat současně dokumentaci uvedenou v § 5 odst.5, 

b) seznámit se s vnitřním řádem zařízení a dodržovat jeho ustanovení 

c) oznámit bezodkladně zařízení podstatné okolnosti pobytu dítěte u nich, týkající se zejména 

jeho zdraví a výchovy 

d) předat dítěti umístěnému do zařízení na základě jejich žádosti finanční částku jako kapesné ve 

výši stanovené v § 31  

e) hradit náklady na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky poskytnuté dítěti, které 

nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud byly poskytovány na jejich žádost. 

 

7. Úhrada nákladů na péči o děti 

 

            Za chlapce bez vlastních příjmů hradí péči stejným dílem rodiče (zákonní zástupci). Úhrada 

vychází z § 27 – 30 zákona 109/2002 Sb. v platném znění. Výše příspěvku na úhradu péče 

poskytované dětem a nezaopatřeným osobám ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy 

nebo ochranné výchovy činí za kalendářní měsíc 1742,- Kč + případný přídavek na dítě měsíčně,. 

Skutečná výše je určena dle § 27-29 zákona č. 109/02  Sb. a je upravována dle skutečnosti na základě 

§ 30 stejného zákona v pozdějších zněních.  

           Rozhodnutí o úhradě vydává ředitel VÚ. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 

dnů ode dne doručení prostřednictvím ředitele zařízení ke KÚ Středočeského kraje - odboru školství. 
 

8. Postup zařízení při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
 

Zdravotní péče a zdravotní prevence  

       Každé dítě je povinno dodržovat pravidla bezpečnosti, se kterými je seznámeno, a to jak při 

aktivitách, tak i při osobním volnu. Je nutné dodržovat základní pravidla osobní čistoty a také dbát na 

čistotu na oddělení (kuchyňka, WC, koupelna). V případě návštěvy lékaře z jiných než akutních 

důvodů (kontrola, vstupní prohlídka atd.) se dítě domluví s pedagogickým pracovníkem a ten ho 

objedná na termín pokud možno nezasahující do školních a pracovních povinností. Dítě nikdy 

neodchází k lékaři svévolně. 

 

Prevence rizik při pracovních činnostech 

        Dítě má povinnost dodržovat předpisy a pokyny k ochraně bezpečnosti a zdraví, s nimiž bylo 

řádně seznámeno. Dále musí předat do úschovy na výzvu ředitele předměty ohrožující výchovuzdraví 

a bezpečnost; doba úschovy těchto předmětů nesmí přesáhnout dobu pobytu dítěte v zařízení a při 

jeho ukončení musí být tyto předměty dítěti nebo osobě odpovědné za výchovu vydány.  
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 Dítě je řádně seznámeno s předpisy a pokyny o ochraně bezpečí a zdraví. Seznámení s pokyny 

je preventivně opakováno v rámci činností na oddělení. Na odděleních  našeho zařízení jsou pořádány 

tematické přednášky na téma První pomoci, zdravovědy apod. 

 

Prevence zdraví a zdravého životního stylu  

      Sestavení jídelního lístku pro stravování dětí je hlídáno tzv. spotřebním košem. Součástí prevence 

zdraví jsou přednášky o pozitivitě na HIV či Hepatitidě typu C. 

 

Postup při úrazech dětí  

        První pomoc poskytne přítomný pracovník VÚ a dle potřeby zajistí odbornou lékařskou pomoc. 

Evidence se vede v knize úrazů.  

 

Postup při intoxikaci dítěte návykovými látkami, sebepoškození nebo sebevražedném pokusu, 

při agresivitě dítěte  

      V případě ohrožení dítěte intoxikací, sebepoškozováním, agresivitou apod. zajistí sloužící 

vychovatel bezpečnost dítěte i ostatních dětí ve skupině. Ohroženému dítěti věnuje intenzívní 

individuální péči, po vyhodnocení situace v případě ohrožení zdraví dítěte požádá o spolupráci PČR a 

RZS. O vzniklé situaci neprodleně informuje ředitele zařízení, osobu odpovědnou za výchovu, 

OSPOD, OSZ a provede písemný záznam. 

 

Postup při onemocnění dětí  

        V případě nemoci či úrazu dítě ohlásí ihned potíže službu konajícímu vychovateli, samo neužívá 

žádné léky. Obtíže konzultuje s pedagogickým pracovníkem, který určí následný postup. Při léčbě 

dodržuje pravidla léčebného režimu s ohledem na druh onemocnění. Podmínky léčby určuje s ohledem 

na vyšetření lékařem, na průběh dohlíží sloužící vychovatel. Léčebný režim lze realizovat i mimo 

zařízení, se souhlasem OSPOD (u pobytů nařízených soudem). Léčebná péče je realizována v souladu 

s příkazem ředitele a je součástí řádu jednotlivých skupin. 


