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Čl. 1  

Zásady 

• Péče je realizována v souladu s nejlepším zájmem dítěte, s ohledem na jeho věk, rozumové schop-

nosti, duševní a tělesný zdravotní stav a rodinný kontext. 

•  Péče je realizována v souladu s individuálními potřebami dítěte. 

• Péče směřuje k rozvoji samostatnosti, aktivní účasti dítěte ve společnosti, k posilování sebedůvěry, 

identity dítěte a k rozvoji tělesných, duševních, citových a sociálních dovedností dítěte. 

• Péče splňuje požadavky na poskytování péče podle zákona č. 109/2002 Sb. 

• Péče je v souladu s principem rovného přístupu k dětem zejména bez ohledu na rasu, barvu pleti, 

pohlaví, jazyk, náboženství, politické nebo jiné přesvědčení, národnostní, etnický nebo sociální pů-

vod, právní či společenské postavení, socioekonomické možnosti, zdravotní postižení, sexuální ori-

entaci atd. 

• Péče zajišťuje naplňování práv dětí. 

• Péče vychází z aktuálních odborných poznatků. 

• Zařízením deklarované postupy jsou naplňovány v praxi. 

 

Čl. 2 

Podmínky vymezení činnosti a informovanost 

• Shrnující záměr: Děti vědí, jak o ně bude v zařízení pečováno, s kým jej budou sdílet, kdo se o ně 

bude starat a co se od nich očekává. 

• Zařízení má zpracované informace o své činnosti, které jsou srozumitelné a dostupné dětem, osobám 

odpovědným za výchovu a dalším příslušným subjektům.  

• Děti vědí, co mají dělat v případě, když se cítí nespokojené. Existují mechanismy vedoucí k preven-

ci a nápravě porušení práv a povinností, o kterých jsou informovány děti, osoby odpovědné za vý-

chovu i zaměstnanci. 

 

 

 

 

 

 

 



Dětský domov Dubá – Deštná, Deštná 6, 472 01 Doksy, příspěvková 

organizace 

Tel: 487 870 221, e-mail: info @ddduba.cz 

 

 

• 1 A Cíle a poslání činnosti 

Č. Standardy Zdroje 

1.1 Zařízení má písemně stanovenou specifikaci cílové skupiny. Z 109, VŘ, PPR, ZL 

1.2 Zařízení má písemně definovány své cíle, činnost, poslání, zásady a zá-

kladní principy poskytované péče, které respektují individuální kontext 

situace dítěte a jeho rodinné situace a kontinuitu jeho vývoje. 

Z 109, VŘ, ZL, ŠVP 

1.3 Místo a doba, během níž je péče poskytována, odpovídají cílům zařízení, 

potřebám cílové skupiny a potřebám těch, kteří jsou poskytováním péče 

dotčeni. 

Z 109, VŘ, ZL 

1.4 Zařízení má písemně specifikovanou svoji úlohu v systému péče o ohro-

žené děti na místní, regionální, případně nadregionální úrovni. 

Z 109, VŘ, ZL, ŠVP 

 

 

• 1 B Informovanost 

Č. Standardy Zdroje 

1.5 Zařízení informuje děti, osoby odpovědné za výchovu, zaměstnance a 

odbornou veřejnost o poskytované péči, jejích cílech, zásadách a dostup-

nosti.  

www, VŘ, VZ 

1.6 Zveřejňované informace odpovídají skutečnosti a jsou průběžně aktuali-

zovány. 

www, VŘ, VZ 

 

 

• 1 C Kvalita a efektivita péče 

Č. Standardy Zdroje 

1.7 Zařízení uplatňuje interní a externí mechanismy pravidelného hodnocení 

naplňování poslání, cílů a kvality poskytované péče včetně vyhodnoco-

vání zpětných vazeb a stížností (např. vyhodnocování Programu rozvoje 

osobnosti dítěte, supervize, porady o dětech, jednání pedagogické rady, 

stížnosti, evaluační dotazníky, dotazníkové šetření, zpětné vazby ze spo-

lusprávy).  

AEV, supervize, 

PK, VZ, PRO, PPR 

1.8 Zařízení zjišťuje názory od dětí a osob odpovědných za výchovu na po-

skytovanou péči. 

PRO, AEV, VŘ 

1.9 Do evaluace péče poskytované zařízením jsou zapojováni také zaměst-

nanci. 

AEV, ZPdgR 

1.10 Zařízení má písemně definovány postupy, jak si mohou děti a blízké 

osoby dítěte stěžovat, jak je stížnost evidována a jak je s ní dále nakládá-

no. Zařízení zajistí, aby v řešení stížnosti nebyla zapojena osoba, která je 

předmětem stížnosti, a dále minimalizuje riziko, že bude s dítětem nebo 

blízkou osobou dítěte po podání stížnosti zacházeno negativně z důvodu 

řešení stížnosti. 

VŘ 

1.11 Děti a osoby odpovědné za výchovu jsou srozumitelně informovány o 

možných formách stížností (formální, neformální apod.), o tom, jak a 

komu si mohou stěžovat, jak bude stížnost evidována, kdo a jak ji bude 

vyřizovat a v jaké lhůtě. Jsou jim k dispozici kontaktní údaje na osoby, 

ODD,VŘ,www 
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kterým si mohou stěžovat. 

1.12 Z hodnocení kvality péče a stížností jsou vyvozována příslušná opatření 

v další péči o děti. 

AEV, ZPdgR 

 

Čl. 3 

Průběh péče a návazné služby  

• Shrnující záměr: Přijetí, pobyt i odchod dítěte ze zařízení je realizován s respektem k potřebám dítěte a jeho 

zájmům.  

• Dítěti je poskytována individuální podpora pro jeho komplexní rozvoj, uskutečňování vzdělávacích a vý-

chovných cílů a pro přípravu na samostatný život.  

• Děti jsou podporovány v udržení kontaktů s jejich blízkými osobami a podílejí se na rozhodování o důleži-

tých aspektech svého života.  

• Děti a osoby odpovědné za výchovu jsou seznámeny se svými právy a povinnostmi a 

• vědí, co se od nich očekává. 

• 2 A Umisťování a přijímání dítěte 

Č. Standardy Zdroje 

2.1 Přijetí dítěte je realizováno v úzké spolupráci se všemi přísluš-

nými zúčastněnými. Zařízení projednává s dítětem, osobou od-

povědnou za výchovu a relevantními subjekty, přání a představy, 

očekávání, cíle a možnosti péče. Názor všech zúčastněných je 

aktivně zjišťován, zvažován a je mu přikládána váha.  

RZ, RD, VŘ, PRO, ná-

vštěvy předem 

2.2 Zařízení vytváří podmínky pro spolupráci s rodinou dítěte nebo 

náhradní rodinou a příslušnými subjekty při realizaci přemístění 

dítěte do rodiny nebo do náhradní rodinné péče. 

PK, PRO 

2.3 Zařízení seznamuje děti a osoby odpovědné za výchovu s jejich 

povinnostmi vyplývajícími z pobytu nebo činnosti dítěte v zaří-

zení a s postupy pro podporu a kontrolu jejich naplňování a s 

důsledky při nedodržení povinností. 

VŘ, OV, ODD, Z109, 

 PK 

2.4 Při přijímání dítěte zařízení vyžaduje potřebnou dokumentaci a 

dostatečné informace o dítěti a vytváří vhodné podmínky pro 

jeho přijetí. Při předávání dítěte zajišťuje předání potřebné do-

kumentace a informací. 

VŘ, ODD, Z109 

2.5 Dítě je o plánovaném umístění nebo přemístění (např. v rámci 

zařízení, z jednoho zařízení do druhého) a jeho důvodu s dosta-

tečným předstihem informováno, dítěti i jeho rodině je při umís-

tění nebo přemístění dítěte poskytována podpora. 

PK, ODD 

2.6 Dítě dostává při přijetí a dále v průběhu péče, kdykoli je to po-

třeba, informace, zejména o důvodu a předpokládané délce umís-

tění, o chodu 

zařízení, na koho se může obracet, když bude potřebovat pomoc, 

o tom, jak bude probíhat kontakt s jeho blízkými osobami, o 

naplňování svých práv a o svých povinnostech. 

VŘ, PK 

2.7 Zařízení podporuje společné umístění sourozenců a uvnitř zaří-

zení vytváří podmínky pro jejich blízké soužití (např. umístění v 

VŘ, Z109, ODD 
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jednom pokoji, rodinné skupině). Pokud společné umístění sou-

rozenců není ze závažných důvodů 

realizováno, zařízení aktivně podporuje udržování pravidelného 

osobního kontaktu mezi sourozenci. 

2.8 Dítě má možnost přinést si do zařízení své oblíbené předměty a 

věci denní potřeby (zejména ošacení, hračky, fotografie, knihy), 

které chce mít u sebe. Zařízení aktivně podporuje brzký kontakt 

dítěte s příbuznými a se společensky blízkými osobami po přijetí 

do zařízení. 

VŘ 

2.10 Smlouva o prodlouženém pobytu v DD musí obsahovat konkrét-

ní vymezení práv a povinností smluvních stran, výpovědní důvo-

dy a lhůty. Výpovědní lhůty mají zohlednit důvod výpovědi i 

postavení zletilé nezaopatřené osoby tak, aby bylo minimalizo-

váno riziko jejího sociálního vyloučení. Při uzavírání smlouvy je 

postupováno tak, aby se na jejich vzniku dotčené strany aktivně 

podílely a aby mohly rozumět účelu a obsahu dohod. 

SPK 

 

• 2 B Výkon péče 

Č. Standardy Zdroje 

2.11 Zařízení aktivně předchází vzniku předsudků a jejich negativ-

ních dopadů na děti ze strany okolí zařízení, ke kterému by 

mohlo dojít v souvislosti s poskytováním péče. 

www 

2.12 Zařízení zajišťuje prevenci rizikového chování. Preventivní 

postupy využívají mezioborového přístupu, odpovídají potře-

bám cílové skupiny a podporují ji v dosažení optimálního tě-

lesného, duševního a sociálního zdraví. Postupy směřují vždy k 

minimalizaci rizik spojených s rizikovým 

chováním. 

VŘ, PPR, PRO, KS 

2.13 Zařízení zajišťuje individuální výchovu ke zdravému životnímu 

stylu, k péči o tělo, sexuální výchovu včetně výchovy k part-

nerství a rodičovství.  

PPR, PRO, ŠVP, RPVVČ 

2.14 Zařízení aktivně vytváří podmínky (včetně organizačních a 

administrativních pravidel) pro vytvoření a udržování kontaktu 

dítěte s rodinou a blízkými osobami ve formě návštěv rodičů a 

blízkých osob v zařízení, návštěv dítěte u osob odpovědných za 

výchovu, telefonické, elektronické a listinné korespondence  

VŘ, ODD, Z109, KDE 

2.15 Dětem je poskytována podpora a pomoc pro poznávání a orien-

taci v jejich osobním životním příběhu (např. uchovávání foto-

grafií ze života dítěte, předmětů symbolizujících vzpomínky, 

vedení podstatných informací). 

PRO, FD 

2.16 Zařízení má zpracován Program rozvoje osobnosti Zařízení 

zajišťuje, že PRO je implementován do programů a činností s 

dětmi a je živým nástrojem péče o dítě. S obsahem PRO je dítě 

seznámeno a může se k němu vyjádřit. 

ŠVP, RPVVČ, PRO, PPR 
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2.18 Vztahy pracovníků k dětem v zařízení jsou založeny na respek-

tu a porozumění. Pracovník věnuje dítěti individuální pozor-

nost, snaží se o budování důvěry v jejich vzájemném vztahu a 

podporuje dítě v naplňování jeho potenciálu. 

PRO, RPVVČ, PK 

2.19 Zařízení podporuje zapojení dítěte do sociálních vztahů v rámci 

zařízení, podporuje navazování přátelských vztahů mezi dětmi 

a předchází vzniku jakýchkoli forem izolace od ostatních nebo 

vzniku šikany. 

VŘ, PRO, PPR 

 

2.20 Motivační systém výchovně-vzdělávacího procesu je trans-

parentní pro děti a zaměstnance, respektuje cíle, zásady a prin-

cipy péče a práva všech zúčastněných osob, upřednostňuje 

pozitivní motivaci dítěte. 

OV, VŘ 

2.21 Pedagogičtí pracovníci i děti jsou seznámeni s možnými ná-

sledky nepatřičného chování dětí a zvolené výchovné postupy 

jsou v souladu s výchovnými cíli, přiměřené a časově omezené. 

O realizovaných opatřeních ve výchově u dětí je veden záznam 

a jsou součástí osobního spisu dítěte. 

OV, VŘ, ODD, PPR, 

Z109 

2.22 Způsob fungování zařízení zajišťuje dítěti ochranu jeho osob-

ního prostoru a soukromí, a to především v těchto oblastech: 

uchovávání osobních věcí dítěte, jejich kontrola a úklid, vstup 

do pokoje dítěte, návštěvy, prohlídky dětí, zacházení s papíro-

vou a elektronickou korespondencí a s účty na sociálních sítích, 

telefonické hovory, užívání mobilního telefonu, vykonávání 

osobní hygieny, podávání léků, případně výkon zdravotnické 

pomoci, získávání potřeb osobní hygieny, možnost „být“ sám. 

VŘ 

2.23 Dítě má v rámci výchovné nebo rodinné skupiny prostor, kde si 

může uchovávat své osobní věci uzamčené a má k nim volný 

přístup. Přístup dalších osob do těchto prostor dítěte je specifi-

kován a jsou s ním seznámeni pracovníci zařízení i dítě. 

VŘ 

2.24 Program zařízení zajišťuje poměr mezi volným a řízeným ča-

sem dětí. 

SŠZÚ, FD, VZ, RPVVČ, 

PRO, KDE, TPČ 

2.25 Zařízení preferuje a vytváří příležitosti k tomu, aby dítě využí-

valo veřejně dostupných služeb mimo zařízení (škola, mateřská 

škola, zájmové kroužky apod.). 

PRO, KDE, VZ, FD 

2.26 Děti jsou podporovány v navazování kontaktů a k trávení svého 

volného času mimo zařízení v přirozeném sociálním prostředí 

dítěte. 

KDE, VZ, FD 

2.27 Děti jsou podporovány ve zvládání situací se souvisejícími 

riziky při učení se samostatnosti a odpovědnosti. 

PRO, PPR, ŠVP, KDE, 

PK 

2.28 Dítě je průběžně připravováno na samostatný život. Zařízení 

zabezpečuje, aby bylo dítě vedeno k tomu, aby přejímalo od-

povědnost za své denní povinnosti, je podporováno v osvojo-

vání si potřebných životních dovedností, např. v zacházení s 

penězi, v organizaci svého volného času, v navazování a udr-

PRO, ŠVP, PPR, KDE, 

FD, RPVVČ, V438 



Dětský domov Dubá – Deštná, Deštná 6, 472 01 Doksy, příspěvková 

organizace 

Tel: 487 870 221, e-mail: info @ddduba.cz 

 

 

žování vztahů, v zapojování se do sociální sítě, ve zvládání 

právních záležitostí, ve správě bankovního účtu, pojištění, spo-

ření. 

2.29 Způsob fungování zařízení vytváří příležitosti k tomu, aby dítě 

činilo každodenní volby a rozhodnutí v běžných záležitostech. 

Vytváří příležitosti pro děti aktivně se podílet na činnostech 

souvisejících s běžným chodem zařízení. 

KDE, VŘ, ŠVP, PRO, 

FD, TPČ 

2.30 Dítě je podporováno a provázeno v aktivním a svobodném 

výběru školy a své budoucí kariéry respektující jeho vzdělávací 

možnosti. Názor dítěte na výběr školy a oboru je vyhledáván a 

v maximální možné míře respektován. 

PK, PRO, KDE 

2.31 Zařízení uplatňuje postupy spolupráce se školou (např. účast na 

třídních schůzkách, ohlašování nepřítomnosti dítěte na vyučo-

vání) a tyto postupy dbají na prevenci negativního nálepkování 

dítěte ve škole, které by mohlo vzniknout v souvislosti s posky-

továním péče. 

SŠZÚ, ODD, PRO 

2.32 Dětem je zajištěn přístup k doučování v případě potřeby, je jim 

poskytována podpora při domácí přípravě do školy. 

TPČ, KDE, PRO 

2.33 Zařízení uplatňuje postupy a má určené odpovědné osoby pro 

zdravotní péči o dítě v rámci zařízení (spolupráce se zdravot-

nickým zařízením, podávání léků, postupy při nemoci dítěte, 

informovanost osob odpovědných za výchovu). 

VŘ, KDE, ZD 

2.34 Zařízení na základě odborného posouzení zdravotního stavu 

dítěte jej směřuje k takovému typu specializované péče, která 

nejlépe zajišťuje 

řešení jeho problémů a je ve shodě s jeho potřebami a zájmy. 

KDE, ODD, ZD 

2.35 V rámci prodlouženého pobytu zletilé nezaopatřené osoby v 

zařízení jsou pro ni upravena pravidla a účast na chodu zařízení 

tak, aby podporovala rozvoj jejích životních dovedností a sa-

mostatného života. 

V438, VŘ, PRO, ŠVP, 

PK 

 

• 2 Ukončování péče 

Č. Standardy Zdroje 

2.36 Zařízení má písemně zpracované postupy ukončování péče a 

přípravy na samostatný život. Dítě je na odchod ze zařízení při-

pravováno. 

PK, ŠVP, VŘ, PRO, KDE 

2.37 Zařízení vyhodnocuje potřeby dítěte pro samostatný život a na-

stavuje postupy k podpoře úspěšného přechodu dítěte do samo-

statného života. Před odchodem z péče do samostatného života je 

dítě provázeno v plánování a přípravě zejména těchto oblastí: 

vzdělávání, zaměstnání, ubytování, správa financí a možnosti 

finanční podpory (např. sociální dávky), jednání s úřady, péče o 

zdraví, přístup ke zdravotním službám a 

službám dalších potřebných specialistů, udržení sociálních kon-

PRO, ŠVP, PPR, 

RPVVČ, KDE, PK, 

SŠZÚ, VZ, FD, ODD 
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taktů, vytváření nové sítě podpory a poradenství atd. Mladý do-

spělý obdrží seznam kontaktních míst a osob, na které se může 

obrátit v případě náhlých nebo krizových událostí. Na přípravách 

se podílí také osoba odpovědná za výchovu a další odpovědné 

orgány. 

2.38 Pro odcházející dítě zařízení připraví rozloučení a poskytuje mu 

podporu. 

KDE, VŘ, Z109 

2.39 Zařízení uplatňuje následnou podporu a poradenství pro mladého 

dospělého, který opustí péči, a tyto způsoby respektují individu-

ální potřeby mladého dospělého a kladou důraz na zachování a 

udržení vztahů dítěte, které si v zařízení vytvořilo. S těmito 

možnostmi zařízení mladého dospělého před odchodem včas a 

srozumitelně seznamuje. 

PK, KDE, PRO, PPR 

 

Čl. 4 

Personální agenda 

• Shrnující záměr: O děti se stará dostatek kvalifikovaných zaměstnanců, kteří jsou odborně podporováni a 

znají své kompetence a odpovědnosti.  

• Zařízení uplatňuje odpovědný výběr zaměstnanců a dalších příslušných osob (dobrovolníků, stážistů atd.). 

• Existují mechanismy prevence a kontroly, které zabraňují možnosti nevhodného jednání s dětmi. 

Č. Standardy Zdroje 

3.1 Zařízení má specifikovány kvalifikační nároky na zaměstnance, které 

odpovídají druhu poskytovaných služeb, počtu a potřebám dětí. Peda-

gogičtí pracovníci pracující v zařízení splňují stanovené kvalifikační 

předpoklady, bezúhonnost a psychickou způsobilost. 

Z563, Z109, ODP 

3.2 Zařízení má upraveny počty pedagogických pracovníků ve službě v 

závislosti na potřebách aktuálně umístěných dětí 

Z109, RS 

3.3 Zařízení má stanoven způsob zaškolování nových zaměstnanců ve 

vztahu k umístěným dětem a souvisejícím výchovným postupům. 

Nově přijatý zaměstnanec má přiděleného uvádějícího pracovníka. 

ZPdgR, ODP 

3.4 Zařízení má stanoven způsob přijímání a působení dobrovolníků, 

stážistů, externistů a dalších příslušných osob ve vztahu k umístěným 

dětem a provozu zařízení. 

VŘ, PPR 

3.5 Zařízení má definován způsob podpory osobnostního a profesního 

rozvoje pracovníků. 

RPVVČ, ODP, DVPP, OŘ 

3.6 Zařízení má vytvořeny podmínky pro pravidelnou intervizi svých 

pracovníků a zajišťuje přístup pracovníků k supervizi vykonávané 

externím, nezávislým, a kvalifikovaným odborníkem. 

PHP, SV, ZPdgR, AEV 

3.7 Zařízení má definovány postupy pro pravidelné hodnocení a kontrolu 

pracovníků a týmů. 

OŘ, PHP 

 

Čl. 5 

Organizační aspekty 

• Shrnující záměr: O děti pečuje tým zaměstnanců, kteří vědí, kdo je řídí a komu se zodpovídají.  
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• Existují postupy spolupráce a sdílení informací uvnitř týmu i s dalšími zapojenými subjekty, které dbají na 

ochranu soukromí a osobních údajů dítěte a jeho rodiny. 

• Zařízení pravidelně sleduje a hodnotí naplňování svého poslání, cílů a kvality poskytované péče a zohledňuje 

názory dětí, zaměstnanců a dalších zapojených osob. 

Č. Standardy Zdroje 

4.1 Zařízení uplatňuje systém vedení dokumentace a postupy zajištění 

ochrany osobních a citlivých údajů. 

ODD, ODP 

4.2 Zařízení uplatňuje funkční systém řízení, který je transparentní, srozu-

mitelný, jasně vymezuje kompetence a odpovědnosti zaměstnanců, 

předávání informací a způsob vzájemné spolupráce. 

www, OŘ, ZPdgR 

4.3 Zařízení má písemně definovaná pravidla pro přístup dětí a osob odpo-

vědných za výchovu do osobní dokumentace dítěte. V případě potřeby 

je před konzultací o záznamech, během ní i po ní poskytnuto vhodné 

poradenství. 

VŘ, OŘ 

4.4 Zařízení uplatňuje postupy spolupráce s jinými subjekty (např. orgány 

sociálně právní ochrany, školská a zdravotnická zařízení, osoby odpo-

vědné za výchovu, policie, soudy). 

ODD, PK, PRP, ŠVP, PRO, 

SŠZÚ, VZ, KDE 

4.5 Zařízení má písemně definované postupy činnosti v mimořádných situ-

acích ve vztahu k osobnosti dítěte. S těmito postupy jsou všechny pří-

slušné osoby seznámeny. 

OŘ, PPR 

4.6 Zařízení brání zneužití moci a postavení pracovníků vůči dětem nebo 

osobám odpovědným za výchovu. 

AEV, VŘ, VN,Z109 

 

Čl. 6 

Prostředí výkonu péče 

• Shrnující záměr: Děti mají vytvořeno bezpečné prostředí, které umožňuje poskytování požadovaných služeb 

ve vztahu k jejich oprávněným zájmům a specifickým potřebám. 

Č. Standardy Zdroje 

5.1 Zařízení splňuje materiální, technické a hygienické podmínky, které od-

povídají kapacitě zařízení a potřebám umístěných dětí. 

V438, V108, VŘ 

5.2 Zařízení uplatňuje takové postupy k zajištění bezpečnosti dětí, které v co 

největší možné míře zachovávají soukromí dítěte, jeho svobodný a sa-

mostatný pohyb. Užívá-li zařízení k zajištění ochrany stavebně technické 

prvky a/nebo audiovizuální systémy, má specifikována pravidla jejich 

použití, se kterými jsou seznámeny děti i zaměstnanci. 

VŘ, BOZP, KDE, Z109 

5.3 Prostorové uspořádání a vybavení zařízení se podobá fungování běžné 

domácnosti v míře přiměřené typu zařízení a potřebám dětí a poskytuje 

dětem příležitosti k osvojení si dovedností spojených s chodem domác-

nosti. 

VŘ, PRO, ŠVP, V108 
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Čl. 7 

Slovníček pojmů 

• Klíčový pracovník: Pro konkrétní dítě určený pedagogický nebo sociální pracovník zařízení, který sleduje 

vývoj dítěte, všímá si jeho potřeb a spokojenosti, monitoruje výsledky péče, koordinuje zajištění potřeb dítě-

te, udržuje pravidelný individuální kontakt s dítětem, hájí jeho zájmy; může koordinovat aktivity, činnosti a 

služby poskytované dítěti, může být klíčovou osobou pro předávání informací o dítěti mezi zařízením a ško-

lou nebo zdravotnickým zařízením. 

• Osoba společensky blízká: Osoba, ke které má dítě citový vztah, který není jen přechodný, a pokud je zřejmé, 

že by nedostatek styku s touto osobou pro dítě znamenal újmu. Dítě má právo stýkat se s těmito osobami, po-

kud tyto osoby se stykem souhlasí. (Definice vychází z Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., § 927.) 

• Prevence rizikového chování: Systém opatření, která mají předcházet, zamezit prohlubování a šíření či opa-

kování nežádoucího jevu – rizikového chování. Rizikovým chováním označujeme takové chování, v jehož 

důsledku dochází k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince 

nebo společnost. (Definice vychází z Miovský et al.: Primární prevence rizikového chování ve školství. Tiš-

nov: Sdružení SCAN, 2010.) 

• Program rozvoje osobnosti dítěte: Plán výchovně vzdělávací péče o konkrétní dítě vypracovaný v zájmu roz-

voje osobnosti dítěte v zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, obsahuje reflexi současného stavu, 

diagnostické poznatky, cíl péče a jednotlivé postupy v různých oblastech života dítěte. (Vychází ze zákona č. 

109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 438/2006 Sb.) 

• Supervize: Nástroj rozvoje profesních dovedností, posilování vztahů v pracovním týmu a náhledu na proble-

matické situace. V procesu supervize poskytuje externí pracovník (supervizor) supervidovanému jednotlivci 

nebo týmu zpětnou vazbu k jeho práci. Supervize má většinou formu rozhovoru. 

 

Čl. 8 

Zdroje pro ověřování a plnění jednotlivých standardů 

Zkratka Zdroj 

AEV Autoevaluace 

BOZP Dokumentace BOZP a PO 

FD Fotodokumentace 

KDE Kniha denní evidence 

ODD Osobní dokumentace dítěte 

ODP Osobní dokumentace pedagogického pracovníka 

OŘ Organizační řád 

OV Opatření ve výchově 

PHP Periodické hodnocení pedagogů 

PK Případová konference 

PPR Program prevence rizikového chování 

PRO Program rozvoje osobnosti 

RD Rozhovor s dítětem 

RPVVČ Roční plán výchovně vzdělávací činnosti 

RS Rozpis služeb 

RZ Rozhovor se zaměstnancem 
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SPK Smlouva s plnoletým klientem 

SŠZÚ Spolupráce se školami a zájmovými útvary 

SV Supervize 

ŠVP Školní vzdělávací program 

TPČ Týdenní plány činností 

V 106 Vyhláška 106/2001 Sb. 

V 438 Vyhláška 438/2006 Sb. 

VŘ Vnitřní řád 

VZ Výroční zpráva 

www Internetové stránky DD 

Z 109 Zákon 109/2002 Sb. 

Z 563 Zákon 563/2004 Sb.  

ZD Zdravotní dokumentace 

ZL Zřizovací listina 

ZPdgR Zápisy z pedagogických rad 

 

 

Mgr. Zdeňka Slavíková 

Ředitelka DD Dubá - Deštná 

 
 
 
 
 
 


