
 
 

PRÁVA DĚTÍ  
V NAŠEM ZAŘIZENÍ  

 

 
 



 

 

Právo na vyjádření vlastní identity: 
 
 

Právo na vyjádření vlastní identity má v našem 
zařízení každý chlapec formou svého civilního oděvu, 
účesu i módních doplňků. Je na rozhodnutí dítěte, 

případně jeho zákonných zástupců, jaký oděv, v jakém 
množství mu bude v průběhu ústavní nebo ochranné 
výchovy, v našem zařízení umožněno nosit. Není 

dovoleno nosit oděv, který nese znaky potlačující 

lidská práva se symboly nevhodnými, urážlivými a  

hanobícími.  

 
 



 
Právo na styk s rodinou : 

 

 

Každý chlapec v našem zařízení má právo na co 
možná nejčastější styk s rodinou, zákonnými zástupci, 
pěstouny a jinými příbuznými a přáteli. O četnosti 
návštěv dovolenek rozhoduje zákonný zástupce, rodič, 

dítě, kurátor pro mládež a ředitel zařízení. Ředitel 
zařízení podporuje v tomto smyslu co nejčastější styk 
dětí a rodičů (zákonných zástupců) s ohledem na 

zdravotní stav dítěte.  

 
 
 
 



 
Právo na vycházky : 

 

 

Každé dítě v našem zařízení má právo na vycházky 
s tím, že je podporována co možná nejvyšší míra 
samostatnosti. Samostatné vycházky jsou každodenní, 
s ohledem na aktuální zdravotní stav dítěte na oddělení 

Vrchlického i odd. Poklad. Asistované vycházky jsou 
realizovány s dětmi, jejich zdravotní stav  nedovoluje 
bezpečný samostatný pohyb. Ředitel zařízení se 

v tomto případě řídí doporučením lékaře. Samostatné 

vycházky chlapců odd. Poklad podporují posílení vůle 

dítěte a  jeho sebekontrolu při abstinenci. 

 
 



 
Právo na vzdělání : 

 

 

Každé dítě našeho zařízení má právo a je mu 
umožněno právo na vzdělání. Po zařazení dětí do oboru 
ZŠ a PrŠ Dvůr Králové nad Labem rozhoduje s ohledem 
na zdravotní stav a individuální intelektové schopnosti 

dítěte PPP Trutnov. Děti, které jsou schopny studovat 
běžné studijní obory jsou s ohledem na lokální nabídku 
zařazovány do středních škol v naší oblasti. U chlapců 

zařazených na odd. Poklad, kteří mají studium 

přerušené v místě bydliště, je snahou co možná 

nejdříve dítě vrátit do jeho rodinného prostředí 

k dalšímu pokračování v jeho studiu na kmenové škole, 
a to s ohledem na abstinenci od drog.  



 
 

Právo na kvalitní a pravidelnou stravu : 

 

 
Každé dítě našeho zařízení má právo na kvalitní a 

pravidelnou stravu s ohledem na spotřební koš, tedy na 
stravu poskytující veškeré látky, které podporují 

zdravý vývoj dítěte. Děti v rámci skupinových sezení se 
vyjadřují ke kvalitě poskytovaných pokrmů, kdy výběr 
pokrmů si aktuálně upravují dle přání většiny. 

Množství jednotlivých porcí ani pořadí výdeje pokrmů 

nesmí být v žádném případě ovlivňováno výkonem ani 

chováním dítěte.   

 
 



 

Právo na soukromí : 
 

Každé dítě má právo v našem zařízení v době 

osobního volna na své soukromí. V případě, že si dítě 
nezvolí program z aktuální nabídky vychovatelů a má 
v odpoledních hodinách potřebu individuálního trávení 
volného času, je mu toto právo umožněno (odpočinek, 

spánek, aj. individuální činnosti a aktivity). K právu na 
soukromí také patří soukromí na svém pokoji, při 
osobní hygieně a soukromí na toaletách. Toto právo je 

zajištěno a podpořeno štítky na dveřích s nápisem ,,bez 

vyzvání nevstupovat„ a závěsnými štítky na klikách 

dveří, s nápisem ,,obsazeno/nevstupovat“, které má 

každé dítě k dispozici. Toto opatření je vyžadováno od 
ostatních dětí, ale také veškerého personálu našeho 



zařízení. Pedagogický pracovník uvedené právo 

nedodrží pouze v případě rizika újmy na zdraví, 
duševní újmy či v případě podezření na ohrožení  

života.  

 
 
 

Právo na ochranu osobních věcí: 

 
Každé dítě má i k dispozici svou osobní skříňku 

nebo jiný osobní prostor, kde může své věci uschovat a 

uzamknout. Naše zařízení každému dítěti věnuje 

zámek s klíči, kdy v případě ztráty klíčů je zámek 

odstraněn a buď dítě dostane zámek a klíče nové, nebo 

si svůj vlastní zámek zakoupí a používá. Bez vědomí a 
souhlasu dítěte do jeho osobních věcí nemá právo 



nikdo vstupovat  a to včetně pedagogických 

pracovníků. V případě podezření, že v osobní skříňce 
dítěte je uchovávána věc související s trestnou 

činností, případně omamné a psychotropní látky je 

informován bezodkladně ředitel zařízení, který 
následně situaci vyhodnotí a v krajním případě je 
přizvána PČR, která věc dále řeší.  
 
 

 
Právo na telefonický styk s rodinou : 

 

Každé dítě našeho zařízení má právo na neomezený 

styk s rodinou, a to 24hod denně. Výjimku tvoří pouze 

čas výchovně vzdělávací činnosti, kdy učitel řídí výuku 
nebo vychovatel, případně asistent pedagoga 



(pedagogický pracovník) provádí výchovně vzdělávací 

činnost. Každý pedagogický pracovník srozumitelně 
oznámí všem dětem ve třídě nebo výchovné skupině, 

kdy je výchovně vzdělávací činnost zahájena a kdy je 

výchovně vzdělávací činnost ukončena.I v tuto dobu, 
tedy v době výuky nebo výchovně vzdělávací činnosti, 
má právo mít každé dítě telefon u sebe. Děti, které 
nemají svůj vlastní telefon, mají právo požádat 

pedagogického pracovníka, v kterýkoliv čas bez 
omezení (i v nočních hodinách), o zapůjčení služebního 
telefonu a pedagogický pracovník má povinnost toto 

právo dítěte naplnit, a to bezodkladně. V našem 

zařízení máme na pracovišti Vrchlického i pracovišti 

Poklad nainstalovány telefonní automaty, kdy každé 

dítě, každý měsíc dostává od našeho zařízení bez 
omezení a průkazně telefonní karty pro případ krajní 



nouze, kdy má možnost telefonního kontaktu 

s kýmkoliv. U každého telefonního automatu je 
informační cedule, na které jsou zaznamenána 

telefonní čísla na ředitele zařízení,  veřejného ochránce 

práv, linku bezpečí a dozorujícího státního zástupce. 
Tyto telefonní kontakty jsou k dispozici dětem pro 
případ stížnosti. Právo na používání internetu a 
sociálních sítí,  viz. právo na osobní rozvoj v oblasti 

kulturní.  
 
 

Právo na osobní rozvoj v oblasti kulturní: 

 

Každé dítě v našem zařízení má právo na kontakt 

s rodinou a známými prostřednictvím internetu a 
sociálních sítí. Toto právo je umožněno všem a bez 



omezení. Zároveň je internet využíván k osobnímu a 

individuálnímu rozvoji každého chlapce, dle jeho 
aktuálních zájmů, přání a potřeb. Další kulturní a 

volnočasový rozvoj je zajištěn pomocí medií, tedy 

volného přístupu k televizi, rádiu, časopisům a knihám. 
Stěžejní kulturně výchovně vzdělávací aktivity nabízejí 
pedagogičtí pracovníci v rámci nabídky volnočasových 
programů a sportovních aktivit. Dítě má právo 

svobodné volby a výběru dle svých zájmů. Pedagogičtí 
pracovníci se v tomto ohledu  řídí aktuálním zájmem o 
zvolené aktivity s ohledem na zdravotní stav dětí.  

 

 

 

 
 



Právo na podání stížnosti: 

 
Každé dítě našeho zařízení má právo na podání 

stížnosti, a to jak na jiné dítě, tak i na jakéhokoliv ze 

zaměstnanců našeho zařízení. Toto právo je naplněno 
formou vydávání telefonních karet do telefonních 
automatů, které jsou rozmístěny na jednotlivých 
odděleních našeho zařízení. U každého automatu jsou 

klíčová telefonní čísla na ředitele zařízení, veřejného 
ochránce práv, dozorujícího státního zástupce, linku 
bezpečí a PČR Dvůr Králové nad Labem. Toto právo je 

dále naplněno pomocí schránek důvěry, které jsou 

umístěny na přístupném místě, a které vedoucí 

vychovatel každé ráno vybírá. Následně stížnosti, 

náměty, poznámky a přání děti vyhodnocuje, 
přerozděluje a řeší. Od těchto informací je neprodleně 



informován ředitel zařízení. Každé dítě má právo mít, 

24hod denně svůj mobilní telefon a v případě, že svůj 
mobilní telefon nevlastní, má povinnost každý 

pedagogický pracovník mu služební telefon na vyžádání 

zapůjčit. Další možností k podání stížnosti je klíčový 
pracovník chlapce, který je osobou důvěry a je 
svobodnou vůlí chlapce vybrán. Ten také stížnost dále 
postupuje vedoucímu vychovateli a vedoucí vychovatel 

neprodleně informuje ředitele zařízení. Další postup 
určí ředitel zařízení.   

 

 

 

 


