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PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ UMÍSTĚNÝCH V ZDVOP 

 

Máš právo: 
1. na respektování všech práv, která zaručuje Listina základních práv a svobod a Úmluva o právech dítěte, na 

respektování lidské důstojnosti; 
2. na udržování kontaktu s rodiči, rodinou, s osobami odpovědnými za tvou výchovu a dalšími blízkými, 

s kamarády podle návštěvního řádu zařízení; 
3. přijímat v hlavní budově zařízení s vědomím pracovníka zařízení návštěvy osob, které nejsou uvedeny 

v předchozím bodu, pokud nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci opatření ve výchově a to: ve všední dny 
v budově a v areálu od 14:30 do 16:00h, v jiný čas pouze se svolením vedoucí zařízení; 

4. odmítnout návštěvu, pokud si ji nepřeješ vidět; 
5. na zajištění kontaktu se sociální pracovnicí orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo svým opatrovníkem 

ustanoveným pro řízení sociálně-právní ochrany;  
6. pokud je ti 12 let a znáš okolí, můžeš opustit zařízení za účelem vycházky, o těchto samostatných vycházkách 

je s tebou sepsána dohoda, samostatné vycházky se stanovují po týdnu pobytu v zařízení, vždy můžeš přijít 
s návrhem na změnu, vycházky ti mohou být v rámci výchovného opatření zakázány nebo omezeny; 

7. používat internet, mobil, tablet či jiný elektrický přístroj za stanovených podmínek, s nimiž jsi písemně 
seznámen; 

8. na ochranu osobních údajů ve znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů 

9. na ochranu před všemi zákroky a situacemi, které nejsou pro tvou zdravotní léčbu a zdárný rozvoj nezbytné a 
před zbytečnými úkony, které mohou způsobit tvé fyzické nebo emocionální rozrušení, dle tvého věku jsi vždy 
seznamován se zdravotními a léčebnými postupy, o tvém léčení (třeba i v nemocnici) může rozhodovat pouze 
tvůj rodič, pokud není k dostižení, pak rozhoduje soud 

10. na podávání informací v takové podobě, jaké odpovídají tvému věku a chápání, na komunikaci přiměřenou 
tvým jazykovým schopnostem,  

11. máš právo na vyjádření vlastního názoru a právo rozhodovat o věcech, které se týkají tvé osoby, a podílet se 
na veškerém rozhodování ohledně tvé výchovné péče, která je ti v zařízení poskytována; 

12. na právo podat žádost, návrh, stížnost - tu můžeš podat do schránky důvěry ve vstupní hale, e-mailem, nebo 
osobně komukoliv z pracovníků, máš také možnost kdykoliv mluvit s ředitelkou zařízení;  

13. na pomoc, radu, podporu a ochranu v oblasti denní péče a v oblasti sociální, pedagogické, psychologické – 
pobytem tě provází patronka, tety, vedoucí zařízení, sociální pracovnice, speciální pedagožka, psycholožka; 

14. na zajištění plného přímého zaopatření spočívající v poskytování ubytování, stravování a ošacení;  
15. na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu s tvými schopnostmi, 

nadáním a potřebami; 
16. na společné ubytování se svými sourozenci, nebrání-li tomu vážné okolnosti (např. kapacita zařízení); 
17. na soukromí při oddechu a relaxaci, na soukromý prostor pro uložení si svých osobních věcí;  
18. nosit vlastní oblečení 
19. účastnit se aktivit a činností organizovaných zařízením, na podporu volnočasových aktivit i mimo zařízení; 
20. na individuálně přizpůsobený plán poskytování péče stanovený při přijetí s ohledem na tvé potřeby a věk  
21. na kapesné ve výši dle tvého věku: 40-60 Kč pro děti do 6let, 120-180Kč pro děti od 6 do 10let, 200-300Kč pro 

děti od 10 do 15let, 300-450Kč pro děti od 15 do 18let – kapesné může být sníženo nebo zvýšeno jako opatření 
ve výchově  

22. být hodnocen a odměňován a ke svému hodnocení se vyjadřovat 
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Máš také své povinnosti: 
1. dodržovat vnitřní řád, udržovat stanovený pořádek a kázeň, 
2. dodržovat zásady bezpečného chování i mimo zařízení; 
3. v prostorách zařízení a v osobních věcech udržovat pořádek a čistotu;  
4. nekouřit, nepožívat alkohol či drogy, či jiné návykové látky; 
5. podrobit se na výzvu pracovníka zařízení vyšetření, zda nejsi ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou;  
6. dodržovat zásady slušného chování v kontaktu s dospělými i dětmi, se kterými kdekoliv přicházíš do kontaktu; 
7. šetrně zacházet se svěřenými věcmi a nepoškozovat cizí majetek; 
8. nepřijímat v areálu návštěvu mimo stanovené návštěvní hodiny bez vědomí vedoucí; 
9. nechodit za školu, plnit si přípravu do školy, dodržovat stanovené časy a pravidla vycházek. 

 
 
 
Stochov 1.3.2018 
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