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Návštěvní řád Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1 

 
1. Okruh osob, kterým jsou povoleny návštěvy v DD 

 

 a) zákonní zástupci dětí, pokud nebyla jejich práva omezena rozhodnutím soudu 

 b) příbuzní, pokud svůj příbuzenský vztah prokáží a dítě jej potvrdí 

 c) osoby blízké, známé aj., pokud s tím vyslovil souhlas zákonný zástupce dítěte         

a dítě tyto skutečnosti potvrdí 

d) návštěva osob uvedených pod bodem a), b) a c) se uskuteční pouze v případě, že 

dítě s návštěvou souhlasí 

e) z návštěv jsou vyloučeny osoby ovlivněné alkoholem, případně jinými návykovými 

látkami, osoby, které porušují zásady slušného chování a nerespektující návštěvní 

řád, vnitřní řád a pokyny službu konajících vychovatelů nebo sociální pracovnice, 

případně ředitele DD 

 

2. Návštěvní dny 

 

a) návštěvy jsou povolovány, tedy umožněny po dohodě s vedením DD nebo   

sloužícím vychovatelem. Je ale nutné si předem zatelefonovat a to z důvodu 

přítomnosti dítěte v DD ( může být na akci DD a tedy mimo DD, nemoc dítěte, …). Je 

možné si dohodnout jiný termín návštěvy 

 c) práva a povinnosti zákonných zástupců a jiných osob jsou uvedeny v bodu 1 odst. 

a), b), c) 

práva: 

- návštěvy mohou být povoleny, ovšem s tím, že je návštěva ohlášena předem 

(především aby bylo dítě přítomno v DD, neboť se účastní různých programů, akcí     

a výjezdů) 

- vyslovit písemný souhlas konkrétní osobě (s uvedením jejího jména, příjmení, data 

narození a č. občanského průkazu) s tím, že jiná osoba než zákonný zástupce může 

vzít dítě v rámci návštěvy mimo areál DD (písemný souhlas osoba žádající návštěvu 

předloží vychovateli, případně soc. pracovnici na začátku návštěvy, pokud již tento 

souhlas nemá zařízení k dispozici) 

- návštěva se uskutečňuje v objektu DD nebo mimo objekt (se souhlasem zákonného 

zástupce – viz výše), vždy si návštěvní osoba podepíše převzetí zodpovědnosti za 

dítě v době návštěvy 

- využívat určený prostor 

- při návštěvě předat dětem osobní věci tj. dárky, potraviny, ovoce, sladkosti              

a drobné peněžní prostředky (v tomto případě apelovat, aby peníze dítě uložilo         

u vychovatele v rodinné skupině) 

 - je zakázáno předávat jako dary alkohol, cigarety a jiné návykové látky 

 - vyžadovat informace o chování a prospěchu, zdravotním stavu dětí 



 

 Časové rozvržení návštěv: 

 

            V týdnu Po – Pá:   po příchodu dětí ze školy, maximálně do 18.00 hodin 

            O víkendu:            od 9.00 h. do 18.00 hodin 

 

Povinnosti návštěv: 

 

 - zákonní zástupci a ostatní návštěvníci jsou povinni dodržovat návštěvní řád DD                        

   a příslušná ustanovení vnitřního řádu, které se týkají návštěv 

 - jsou povinni respektovat pokyny vychovatelů a službu konajících soc. pracovnic 

 - jsou povinni respektovat zákaz návštěv restauračních zařízení s dětmi 

- zachovávat klid, pořádek v návštěvním prostoru a dodržovat pravidla slušného  

  chování 

 

 

3. Způsob řešení kritických situací 

 

Nerespektování vnitřního řádu, návštěvního řádu 

 

 a) při zjevné podnapilosti, či ovlivnění jinými návykovými látkami 

 - službu konající vychovatel nebo soc. pracovnice návštěvu neumožní 

 - vykáže návštěvníka z objektu DD 

 - při nerespektování příkazu požádá o pomoc Policii ČR 

 b) při hrubém porušování návštěvního a vnitřního řádu DD 

- službu konající vychovatel nebo soc. pracovnice upozorní návštěvu na tyto 

přestupky a požádá o jejich dodržování 

 - v případě neuposlechnutí vykáže návštěvníky z objektu DD 

- pokud návštěvník nerespektuje příkazy, požádá službu konající vychovatel nebo 

soc. pracovnice o pomoc Policii ČR 

 

4. Práva a povinnosti zákonných zástupců, příbuzných a dalších osob ve vztahu k DD           

a dětí: 

 

1) Práva zákonných zástupců: 

 

Zákonní zástupci mají zj. tato práva (pokud nejsou omezena rozhodnutím soudu): 

a) stýkat se s dětmi v objektu DD  

b) žádat o uvolnění dětí k pobytu v místě trv. bydliště, o víkendech, prázdninách  

a svátcích 

c) udržovat s dětmi korespondenci 
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d) zasílat dětem balíčky s trvanlivými potravinami, ovocem, sladkostmi aj. drobnými 

dárky; věci z oblasti mat. zabezpečení,  které vyplívá z povinností DD jsou ze zásilek 

vyloučeny, je zakázáno zasílat alkohol, cigarety, popř. jiné návykové látky 

e) zasílat dětem drobné finanční obnosy s tím, že budou směrovat děti k tomu, aby 

si tyto peníze uložily do pokladny u vychovatele rodinné skupiny 

f) žádost o poskytování informací o zdravotním stavu, chování, prospěchu a ost. 

údajů,  které se týkají jejich dětí 

 

    Ustanovení o korespondenci, darech, návštěvách zákonných zástupců 

 

           - přiměřeně se použije ve vztahu k blízkým nebo příbuzným osobám 

 

 

2) Povinnosti zákonných zástupců: 

 

           a) ve smyslu zákona č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů přispívat na  

           částečnou úhradu nákladů spojených s pobytem jejich dětí v DD v rámci příspěvku na  

           úhradu péče 

           b) spolupracovat s vedením DD, pedagogickými pracovníky a sociálními pracovníky při 

řešení problémů  

           svých dětí v oblasti vzdělávání a výchovy  

           c) zabezpečit veškeré právní úkony, které jsou výlučným právem zákonného zástupce 

               – tedy:  -  vydání OP dítěti 

                            -  vydání cestovního pasu dítěti 

                            - vyřízení dávek SSP – přídavek na dítě 

                            - povolení OSPOD k jakékoliv návštěvě dítěte v místě trvalého bydliště zák.  

                              zástupce aj. 

 

Závěrečná ustanovení: 

 

1) o návštěvě informuje službu konající vychovatel sociální pracovnici, vedoucí 

vychovatelku, případně ředitele DD vyvěšením oznámení na informační tabuli, pokud se 

služba v průběhu dne nezmění, ústně. 

2) stravovací zařízení DD slouží výhradně k zabezpečení dětí. Návštěvníci nemají právo 

požadovat jídlo, nápoje a rovněž tak nemají právo navštěvovat a využívat jiné prostory DD  

s výjimkou návštěvního prostoru a WC v přízemí budovy 

3) návštěvní řád nabývá platnosti dnem 1. 1. 2016 

  

Průběh návštěvy:  

 

1.  Návštěva se musí nahlásit na hlavní budově nebo v rodinné skupině D - „domečku“  

u sloužící/ho vychovatele/ky. 

2. Po předložení OP bude vychovatelem zapsána do knihy návštěv. 



3. Návštěvám je vyhrazena hala nebo jídelna, kde je přísně zakázáno kouření a  

            používání alkoholických nápojů. 

4. Návštěvy nemají povoleno pohybovat se po budově bez souhlasu sloužícího 

vychovatele. Mohou použít WC v přízemí (pro zaměstnance). 

5. Během návštěvy zodpovídají rodiče za bezpečnost dítěte (podepíší protokol                

o převzetí dítěte). 

6. Za peněžní částky, které rodiče předají pouze dětem, v případě jejich ztráty, pokud   

nebyly vychovatelem převzaty, domov nezodpovídá. 

7. Návštěvu mimo areál DD (park) povoluje vychovatel (u osob blízkých a jiných pouze    

            v souladu s písemným souhlasem rodičů dítěte). 

8. Dary (ošacení, hotovost – peníze, mobilní telefony a věci větší hodnoty) - jsou   

            povoleny jen pokud dá dárce písemné potvrzení, že nebude v případě ztráty nebo  

            poškození požadovat náhradu (tiskopis). 

9. Při návštěvách je zakázáno předávat dětem jídlo doma zhotovené nebo podléhající 

rychlé zkáze (dorty, zákusky, jídla s majonézou apod.).   

 

Pobyty dětí mimo DD: 

 

- povoluje ředitel DD v rodině pouze na základě písemné žádosti rodičů a písemného 

vyjádření, respektive souhlasu (doporučení) OSPOD, v souladu s VŘ.  

Dítěti může být jeho chováním a neplněním povinností nebo jiným porušováním řádu DD 

návštěva zkrácena.  

Osobám pod vlivem alkoholu není návštěva povolena a vychovatel (zaměstnanec) jim  dítě 

nesmí vydat. 
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Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, PSČ 582 73 

tel.: 569 621 522, fax: 569 626 422, e-mail: ddnv@chot.cz, ID DS: ah6trw5, IČO: 70155861 

 

 

 

 

Příjem darů - ošacení - do DD Nová Ves u Chotěboře: 

 

 

 Nepožaduji při poškození nebo zničení náhradu od DD Nová Ves u Chotěboře. 

 

 

      ................................................................. 

                 podpis dárců (rodičů) 

 

 

V Nové Vsi u Chotěboře, dne: ……………………………. 

 

 

 

 Dary – ošacení  a  jiné věci: 

 

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Nové Vsi dne: ..........................................     za DD :  ............................................... 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, PSČ 582 73 

tel.: 569 621 522, fax: 569 626 422, e-mail: ddnv@chot.cz, ID DS: ah6trw5, IČO: 70155861 

 

 

 

 Protokol o převzetí dítěte z DD 

 

Předání dítěte:                dne:_______________                             v _________ hodin 

 

Potvrzení z OPD příslušného OÚ :            ANO                NE 

 

Jméno dítěte:     ……………………………………………………………………………….. 

 

Zdravotní stav dítěte při předání:   

 

Léky předané zákonnému zástupci včetně rozpisu podávání: 

 

 

 

 

Doklady předané s dítětem: 

 

Doklady předané dítěti:    

 

Ošacení z DD předané dítěti: 

 

         Potvrzuji tímto, že jsem převzal(a) výše uvedené dítě v pořádku a přebírám za něho 

veškerou zodpovědnost, až do doby než ho předám zpět do DD. Zavazuji se tímto, že dítě 

předám zpět v naprostém pořádku a v dohodnutém termínu. 

 

Příjmení a jméno přebírající osoby: _____________________  

 

  Adresa přebírající osoby  : _______________________________  

 

 

 

                                          

Předal/a  vychovatel/ka:                                                Podpis přebírající osoby: 

_________________                                                                      ____________________ 
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   Převzetí dítěte zpět do DD 

 

 

 

Převzetí dítěte:                 dne:________________                              v______________hodin 

 

Zdravotní stav dítěte při návratu do DD (úrazy, modřiny, nemoci a  podobně): 

 

Převzaty doklady dítěte : 

___________________________________________________________________ 

 

Převzatá hotovost dítěte: 

___________________________________________________________________ 

 

Převzaté ošacení vlastní: 

___________________________________________________________________ 

 

 

 V případě, že si dítě přiveze vlastní věci (ošacení), nebude požadována při 

poškození nebo zničení náhrada od DD Nová Ves u Chotěboře. 

 

 

 

Podpis předávajícího: ..........................................          

 

 

 

 

 

 Převzal/a  za DD: .................................................... 
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