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NÁVŠTĚVY
(dle Vnitřního řádu ZDVOP, 01. 05. 2018)
 návštěvy jsou povoleny rodičům/osobám odpovědným za výchovu dítěte (pokud nemají
omezení soudem) a dalším osobám, kterým byl udělen souhlas s návštěvami dítěte
v Písemném souhlasu zákonného zástupce/osoby odpovědné za výchovu;
 ze zákona jsou v zařízení umožněny návštěvy pracovníků příslušného OSPOD;
 dále se návštěvy povolují osobám, které písemně vymezili pracovníci OSPOD, osobám,
které mají oznámení o vhodnosti stát se pěstounem nebo osvojitelem dítěte;
 při návštěvě v zařízení musí být osoby přicházející na návštěvu schopny prokázat svoji
totožnost (občanský průkaz, cestovní pas);
 v případě dětí starších šesti let je možno povolit po předchozí domluvě se sociální
pracovnicí návštěvu vrstevníků a kamarádů;
 v odůvodněných případech zprostředkovává zařízení návštěvy osob dítěti blízkých mimo
zařízení (léčba, výkon trestu odnětí svobody, ústavní výchova,…)
 během jedné návštěvy za dítětem je možno povolit omezený počet osob, tak aby nebyl
narušován psychický stav dítěte a provoz zařízení – cílem návštěvy je klidný a důvěrný
kontakt s dítětem, což při větším počtu osob nelze zajistit;
 každá návštěva a její průběh se zapisuje do Záznamu o průběhu návštěvy;
 každá návštěva má možnost využít po předchozí dohodě se sociální pracovnicí
doprovázených návštěv;
 doba vhodná pro návštěvy je:
pondělí – neděle
8:00 až 18:00 hodin
je žádoucí brát ohled na denní režim dítěte (docházka
do školy, odpolední spánek), v sobotu, neděli a ve svátek
bývají plánovány volnočasové a rekreační aktivity;
 na návštěvu je zakázáno přicházet pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek;
 je nutné, aby osoba přicházející na návštěvu, dodržovala zásady slušného chování vůči
dítěti a personálu;
 ředitel zařízení/zastupující osoba má právo přerušit nebo zakázat návštěvu rodičů nebo
jiných osob v zařízení v případě jejich nevhodného chování, které by nepříznivě působilo
na výchovu dítěte (je-li dítě v zařízení na základě rozhodnutí soudu);
 je nevhodné chodit na návštěvu v době vlastního (respiračního, infekčního, parazitárního)
onemocnění (jedná se o důvod přerušit návštěvu);
 dětem, které vykazují akutní známky nemoci, se povoluje pouze krátká návštěva, vždy
s ohledem na jejich zdravotní stav;
 na návštěvy je zakázáno vodit psy a jiná domácí zvířata (vyjma asistenčních a vodících
psů);
 návštěvám se doporučuje nepřinášet dítěti hodnotné dárky, dítě pobývá v kolektivu
ostatních dětí a může dojít k jejich poškození, přičemž zařízení neručí za škodu
způsobenou na dárku;
 návštěva probíhá v návštěvní místnosti, v areálu zahrady nebo jiných prostorách zařízení,
vždy po dohodě se sociální pracovnicí, vždy je chráněno osobní soukromí ostatních
spolubydlících;
 po dobu návštěvy je nutno dbát na bezpečnost dítěte, v případě, že dojde k pádu dítěte
nebo k jinému úrazu, je osoba na návštěvě povinna ihned informovat pracovníka přímé
péče u dětí;
 během návštěvy je nutné věnovat se dítěti – hrát si s ním, povídat si, spolupracovat
na nastaveném jednotném výchovném přístupu k dítěti;

 pokud dítě reaguje pláčem na ukončení návštěvy, je důležité toto loučení neprotahovat,
naopak je vhodné využít k odchodu chvíle, kdy již pracovník zařízení dokázal zaujmout
pozornost dítěte.
Návštěva dítěte mimo zařízení delší než 1 den
 osoba žádající o návštěvu mimo zařízení, si podá písemnou žádost, ve které uvede své
jméno a příjmení, adresu pro doručování, jméno a příjmení dítěte, datum jeho narození,
plánované místo pobytu dítěte a plánovanou délku pobytu dítěte mimo zařízení;
 jedná-li se o pobyt dítěte v zařízení na základě rozhodnutí soudu, může ředitel povolit
dítěti dočasný pobyt mimo zařízení (návštěva) u rodičů nebo jiných fyzických osob
jen po předchozím písemném souhlasu OSPOD, a to nejvýše v rozsahu 30 kalendářních
dnů při prvním pobytu u těchto osob;
 v případě, že OSPOD vydá nesouhlas s dočasným pobytem mimo zařízení u dítěte
umístěného v zařízení z rozhodnutí soudu, vydá ředitel správní rozhodnutí o zamítnutí
dočasného pobytu u žádající osoby;
 rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou, po uplynutí lhůty pro odvolání nabývá rozhodnutí
právní moci, odvolání proti rozhodnutí ředitele nemá odkladný účinek;
 pokud je dítě v zařízení umístěno na dohodu, nebo na základě žádosti dítěte
se souhlasem rodiče/osoby odpovědné za výchovu dítěte nebo na žádost OSPOD
se souhlasem rodiče/osoby odpovědné zá výchovu dítěte lze takový pobyt u jiných
fyzických osob povolit jen po předchozím písemném souhlasu rodičů nebo jiných osob
odpovědných za výchovu, pokud získání tohoto souhlasu nebrání vážná překážka;
 na základě převzatého povolení návštěvy se dítě předává k dočasnému pobytu mimo
zařízení;
 v případě žádosti o plynulé prodloužení návštěvy je nutno opakovat celý postup a opět
získat vyjádření OSPOD či souhlas rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu
s ohledem na výše uvedené ustanovení;
 prodloužení pobytu již může povolit sociální pracovnice s pověřením ředitele.
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