
Dětský domov se školou, středisko výchovné péče 

 a základní škola, Chrudim, Čáslavská 624 

 

Dětský domov se školou,    ČNB Hradec Králové            IČO: 601 03 264                      Tel.: 466 251 799  

SVP a ZŠ Chrudim,    č.ú:000-2434531/0710            Reg: ZL č. j. 33 514/05-25             E-mail: dds-chrudim@dds-chrudim.cz 
Čáslavská 624              ze dne 1. 12. 2005                           www.dds-chrudim.cz 

537 01 Chrudim IV                                                                                          

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 
1. Děti mohou v dětském domově se školou (dále jen DDŠ) navštěvovat rodiče, zákonní 

zástupci, osoby odpovědné za výchovu a příbuzní, kteří se mohou prokázat příbuzenským 

vztahem k dítěti (dále jen osoby odpovědné za výchovu).  Děti mohou navštěvovat i další 

osoby, kamarádi, pokud tyto návštěvy nejsou zakázány nebo omezeny výchovným 

opatřením.  

 

2. Návštěvu nemohou uskutečnit osoby neznámé;  osoby pod vlivem alkoholu; osoby proti 

vůli dítěte a proti vůli osob odpovědných za výchovu.   

 

3. Dítě může být navštíveno ve všední dny mimo školní vyučování nebo o víkendech.  

Návštěva bude zapsána do "Knihy návštěv".  

 

4. Návštěvu zapíše sloužící pedagogický pracovník, pokud osobu nezná, zjistí totožnost 

návštěvy na základě předložení občanského průkazu nebo jiného přiměřeného dokladu.  

 

5. Podle závěrů případové konference a aktuálního stavu dítěte pedagogický pracovník 

rozhodne, bude-li návštěva probíhat v areálu DDŠ, v jeho návštěvní místnosti nebo jiné 

místnosti, zda bude asistovaná. Dále rozhodne, zda bude návštěva probíhat mimo DDŠ. 

Osobám odpovědným za výchovu je vstup do bytů povolován pouze po dohodě 

s pedagogickým pracovníkem. 

 

6. Před začátkem návštěvy seznámí pedagogický pracovník osoby odpovědné za výchovu s 

podmínkami návštěvy: je přísně zakázáno, aby návštěva umožnila dětem kouřit, pít alkohol, 

požívat návykové látky (možnost podání trestního oznámení). 

 

7. Návštěvy, které probíhají v areálu  DDŠ  dbají pokynů pracovníků zařízení, udržují čistotu 

a šetří majetek. Nepoužívají elektrospotřebiče a nekouří. Osoby odpovědné za výchovu 

mohou použít WC v přízemí budovy. 

 

8. Mimo  DDŠ  může návštěva probíhat maximálně do 18.00 hodin. Čas návštěvy a návrat je 

zaznamenán v „Knize návštěv“.  Zpět do DDŠ dítě nenosí nebezpečné předměty, cigarety, 

alkohol, drogy apod.  

 

9. Předem oznámená návštěva je předem zaznamenána v evidenčním programu Evix -   

v kategorii Vzkazy. Sociální pracovnicí nebo jiným pracovníkem, kterému se návštěva 

ohlásila. Sociální pracovnice informuje rodiče o podmínkách návštěv písemně a telefonicky 

s upozorněním na vhodnost ohlášení návštěvy. 

 

10.  V případě porušení pokynů návštěvního řádu může pracovník  DDŠ  návštěvu či vycházku 

s návštěvou před stanovenou dobou ukončit.  

 

  

Tento řád vstupuje v platnost dnem 1. 2. 2016        

       

PhDr. Lenka Kábelová 

ředitelka zařízení 
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