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Ostrůvek do kapsy 
rychlé informace pro rodiče a děti 

 

 

 

 



KONTAKTY 

 
 

Adresa: 

Dětské centrum Ostrůvek 

Dr. E. Beneše 13 

787 01 Šumperk 

Tel. 583 214 309 

 

 

Ředitelka:     Ing. Marie Fickerová, MBA 

      Tel. 585 731 201 

      sekretariat@dc-ostruvek.cz  

 

 

Vrchní sestra    Tel. 724 977 744 

 

Lékař (ambulance)   Tel. 739 783 160 

 

Rehabilitace     Tel. 732 688 566 

 

Sociální pracovnice:    Tel. 724 977 763 

lejsalova@dc-ostruvek.cz  
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ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO RODIČE 

 
Dětské centrum Ostrůvek – kdo jsme 

Dětské centrum Ostrůvek je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj, která 

poskytuje umístěným dětem zdravotní služby a služby sociálně-právní ochrany, včetně zaopatření. 

Dětské centrum Ostrůvek provozuje v Olomouci a v Šumperku dětský domov pro děti do 3 let 

a na pracovišti v Šumperku v omezené kapacitě též zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - 

ZDVOP (0-18 let). 
 

 

Cílová skupina 

•   děti od 0 zpravidla do 3 let, aktuálně se nacházející na území ČR, jejichž vývoj, zdraví, 

život nebo základní práva jsou bezprostředně ohrožena 

•   děti přijaté společně s rodičem k zácvikovému a sledovacímu pobytu 

•   děti se závažným zdravotním handicapem (mohou být i starší 3 let) 

                                       
 

 

 

 

 

 

 

Příjem dítěte a délka pobytu  

Děti jsou do  DCO přijímány základě: 

a) rozhodnutí soudu (předběžné opatření – prodlužuje se po měsíci, nařízená ústavní 

výchova – nařizuje se nejdéle na tři roky, ale je možné ji prodloužit) 

b)  dohody se  zákonným zástupcem dítěte (zácvikový a sledovací pobyt  - cca na 1 měsíc, 

zdravotně postižené dítě – dohodnutá délka pobytu s rodičem)  

 

Ukončení  pobytu dítěte 

Ukončení dohody sjednané s rodičem: 

- vypršením sjednané doby pobytu 

- ústní rozvázání dohody jednou ze smluvních stran (došlo k úpravě zdravotního stavu dítěte; 

byl ukončen zácvikový pobyt rodiče; došlo k hrubému porušení podmínek sjednané 

dohody) 

 

  Ukončení soudního rozhodnutí: 

- vypršení soudního rozhodnutí  

- vydáním nového soudního rozhodnutí 

 

DCO poskytuje: 

a) zaopatření dítěte (ubytování, stravování a ošacení) 

b) výchovnou a zdravotní péči, podporu sociálního pracovníka a psychologa 

c) poradenství dítěti, jeho rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte 

d) předškolní přípravu dětí v rámci výchovné práce 

e) podpora při tzv. jiném způsobu vzdělávání u těžce postižených dětí  



f) podmínky pro zájmovou činnost dětí 

g) pomoc rodině při vyřizování a zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, terapii, nácvik   

    rodičovských dovedností. 

 

DCO představuje pro dítě dočasný náhradní domov, snahou je poskytnou dítěti zázemí podobné 

zdravé biologické rodině a zároveň odbornou a individuální péči. Jeden zaměstnanec zajišťuje 

osobní péči zpravidla nejvíce o 4 děti. 

 

Odmítnout lze dítě pro: 

- naplněnost kapacity DCO 

-   neplatný právní titul 

-   závažný zdravotní stav dítěte vyžadující speciální péči a opatření 

-   nejedná se o cílovou skupinu 

 

 

Příspěvek na úhradu zaopatření 

Výše platby za pobyt dítěte v zařízení se odvíjí od § 44 zákona č.  372/2011 Sb.,  

o zdravotních službách a s ním související vyhlášky č. 56/2012 Sb., o příspěvku na úhradu 

zaopatření dítěte a jeho průvodce v dětském domově pro děti do 3 let. 

 

Tento příspěvek činí pro děti: 

a) ve věku 0-1 rok  45,- Kč/den   

b) ve věku 1-3 roky  50,- Kč/den   

c) ve věku od 3 let  55,- Kč/den  

 

Příspěvek za pobyt průvodce dítěte (matka/otec) v zařízení činí 150,- Kč/ den. 

      Příspěvek hradí povinné osoby (matka/otec) na účet zařízení vždy za každý uplynulý kalendářní 

měsíc, a to do 8. dne následujícího měsíce. Povinnou osobou je rodič, kterému bylo dítě soudně 

svěřeno do péče nebo oba rodiče, a pak se podílejí stejným dílem. 

Příspěvek se sníží nebo nevyžaduje, jestliže: 

• je doloženo, že po zaplacení příspěvku by příjem rodiny poklesl pod součet částky 

životního minima a částky normativních nákladů na bydlení 

• po snížení by byl příspěvek nižší než 100,- Kč. 

Povinné osoby musí bezodkladně oznamovat změny ve svých příjmech, a to nejpozději do 15-ti dnů 

ode dne, kdy k této změně došlo.   

          

 

 

 

 

  

 

  



  

 

- říci, co si myslím, když se mě to týká a Vy byste mě měli pozorně 

poslouchat a mluvit se mnou   

 

                                            

                                  

 

                                         

- dovídat se nové věci, poznávat, jak to chodí v běžném životě, jak žijí jiní lidé,  

co je zajímá 

- chodit do školky a do školy, dovídat se nové věci, být pochválen, když se mi něco  

povede a přiměřeně potrestán, když zlobím  

JAKÁ JSOU MÁ PRÁVA 
 

1. Jsem dítě, protože každý je dítě, komu je méně než 18 let (0 > 18). 

 

2. Všechno, co děláte, by mělo být to nejlepší pro mě. Mám právo na Vaši ochranu a péči 

(teta, lékař, psycholog, sociální pracovník). 
 

                                                        

 

 

 

3. Mám právo:  

-    znát svou mámu a tátu a také na jejich péči. Máma a táta mají zase právo o mě   

   pečovat.                                                         

- na návštěvy a vycházky s mámou a tátou, na pobyty u nás doma                                  

 

   

                                                                         

 

- prožívat svůj život na plno (mít své zájmy, naplnit své potřeby) 

- vědět kdo jsem a kam patřím. Nikdo mi nesmí zasahovat do mého soukromí, 

číst mé dopisy a bránit kontaktu s mou rodinou. 
                                   

                    



- na odpočinek a volný čas, na hraní si s kamarády 
 

 

 

 

- na ochranu před drogami, zneužíváním a špatným zacházením. Nikdo mi nesmí  

ubližovat a trápit mě. 
 

 

                                                              

                                          

4. I když jsem trošku jiný (nemocný, cizinec, …), chci si hrát a dělat všechno jako  

ostatní děti. Chci chodit mezi lidi, jezdit tramvají, nakupovat v obchodě, chodit  

do kina a až budu dospělý, budu chodit do práce a starat se o svou vlastní rodinu. 

 

                                                  

                                            

                                                                                                                       

5. Když se necítím dobře a něco mě bolí, nesmíte mě nechat trápit. 

 

 

 

6. Máma a táta tu nejsou, musíte se o mě co nejlépe postarat a pomoci mi vše  

zvládnout a já o Vás něco pěkného napíšu nebo nakreslím (co se mi líbilo a co ne).  
             

 

                                                                                                                                                   

 

7. Mám právo být šťastný! 

                                 

               

                                         

        



 

POCHVALY A STÍŽNOSTI - jak na to: 

 

 

 

 

 

 

 

PÍSEMNĚ 

 

 

Dětské centrum Ostrůvek 

U Dětského domova 269, 779 00 Olomouc 

Dr. E. Beneše 13, 787 01 Šumperk   

 

Poštou, datovou schránkou (6rmk7mw) nebo využít 

k tomu určenou schránku umístěnou přímo na 

pracovišti DCO.      

         

 
E-MAILEM 

 

 

sekretariat@dc-ostruvek.cz (Olomouc) 

kyjovska@dc-ostruvek.cz (Šumperk) 

 
TELEFONICKY 

 

 

tel. 585 731 201 - Olomouc 

tel. 583 214 309 - Šumperk 

 

 
OSOBNĚ 

 

 

- ředitelka 

- pověřený administr. pracovník 

- vedoucí pracovník 

 
CO má obsahovat      

         

 

Konkrétně: co nebo kdo a proč (se mi líbí nebo mi 

vadí) a kam chcete zaslat reakci zařízení 

mailto:sekretariat@dc-ostruvek.cz
mailto:kyjovska@dc-ostruvek.cz


 
KDO 

vyřizuje stížnosti 

Ředitelka zařízení po projednání s kompetentní 

osobou 

 
LHŮTA k vyřízení stížnosti    

   

 

 

30 dní 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAM se obrátit dál 

 

Krajský úřad Olomouckého kraje 

Jeremenkova 40a 

779 11 Olomouc 

Tel. 585 508 111 

 posta@kr-olomoucky.cz 

 

Další možnosti: Ministerstvo zdravotnictví –  

tel. 224 972 222, Ministerstvo práce a sociálních věcí 

- tel. 221 921 111 nebo Veřejný ochránce práv - tel. 

542 542 888     

  

 

 

 

 

 

 

 

ANONYMNÍ STÍŽNOST 

 

 

Odpověď na anonymní stížnost bude vyvěšena na 

úřední desce.  

 

 

VÍCE                        

INFORMACÍ 

 

Podrobnosti Vám sdělí osobně na požádání na 

sekretariátě DCO nebo Vám bude zapůjčena 

k prostudování směrnice: 

O/6 Monitoring spokojenosti klientů.         
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   NÁVŠTĚVY DÍTĚTE 

 

 

 

KDY 

 

 

KAŽDÝ DEN OD 8:30 DO 16:00 HOD.   

                
 

 

 

 

KDO 

 

 

RODIČE A OSOBY JIMI UVEDENÉ, BLÍZKÁ RODINA, SOCIÁLNÍ  

PRACOVNÍK    

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KDE 

 

 

NÁVŠTĚVNÍ MÍSTNOST, ZAHRADA, VYCHÁZKA VENKU, 

POBYT V DOMÁCNOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODMÍNKY 

DOBRÝ ZDRAVOTNÍ STAV DÍTĚTE  I  NÁVŠTĚVNÍKŮ 

 

 

 

 

 

 

 

DŮVODY 

ZÁKAZU 

VYHLÁŠENÍ EPIDEMIE NEBO OHROŽENÍ DÍTĚTE -  AGRESIVNÍ 

JEDNÁNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ,  UŽITÍ DROG NEBO ALKOHOLU 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



 
                                                                                      

           

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DC OSTRŮVEK 
                     detašované pracoviště Šumperk   

 

1. Návštěvní doba v zařízení je denně od 8:30 hod. do 16:00 hod. s přihlédnutím k individuálnímu režimu 

dítěte. 

 

2. Právo navštívit dítě mají zákonní zástupci dítěte (zpravidla rodiče) a osoby jimi uvedené, případně další 

osoby oprávněné stýkat se s dítětem (širší rodina). 

 

3. Běžná návštěva dítěte probíhá v areálu zařízení, tj. v návštěvní místnosti nebo na zahradě zařízení. 

V opodstatněných případech (zdravotní důvody, nízký věk dítěte, počasí, …) jsou návštěvy povoleny 

pouze v návštěvní místnosti. Po dobu návštěvy nebo vycházky za dítě plně zodpovídá osoba, která dítě od 

zaměstnance DCO převzala.  

 

4. Vycházky s dítětem mimo areál jsou zpravidla povolovány dopoledne od 8:30 hod. do 11:30 hod. nebo 

odpoledne od 14:30 hod. do 17:00 hod. s ohledem na režim dítěte. 

Povolení vycházky nebo pobyty v rodině se řeší prostřednictvím sociální pracovnice (požádat lze osobně, 

písemně či telefonicky).  

 

5. Ošetřující lékař může návštěvy, vycházky a pobyty dítěte mimo zařízení z důvodu zdravotního stavu 

dítěte nepovolit.  

 

6. Pokud trpíte infekčním nebo přenosným onemocněním (chřipka, angína, hepatitida A, B, salmonela, vši, 

…) odložte návštěvu na jiný termín nebo se informujte na dítě telefonicky. 

 

7. Vedoucí lékař zařízení může s ohledem na zvýšené riziko přenosu infekčních onemocnění vyhlásit zákaz 

návštěv v celém zařízení. 

 

8. Při návštěvě nepodávejte dětem sladkostmi či jiné potraviny bez předchozí konzultace se zdravotním 

personálem. 

 

9. Dodržujte hygienické zásady, berte ohledy na potřeby a režim dítěte a dbejte, prosím, pokynů personálu 

dětského centra. 

 

10. Odborný personál DCO může přerušit návštěvu osob, jejichž chování je nevhodné či agresivní vůči dítěti 

nebo zaměstnancům zařízení. V případě nutnosti je návštěva vykázána ze zařízení za asistence policie. 

Ředitelka zařízení může ze své pravomoci následně tuto návštěvu jednorázově zakázat. 

 

11. Ředitelka zařízení může zrušit dočasný pobyt dítěte mimo zařízení, zjistí-li, že péče o dítě není dostatečně 

zajištěná. Rovněž může z opodstatněných důvodů zamítnout pobyt, který již byl předtím povolen 

orgánem soc.-práv. ochrany dětí. 

 

 

 

 

 



REŽIM DÍTĚTE 

DO 3 MĚSÍCŮ 

03,30 - 05,00 h. krmení, balení 

05,00 - 07,00  spánek 

07,00 - 08,00  koupání, ranní toaleta 
pobyt na manéžce 

08,00 - 09,00  krmení, balení  

09,00 - 11,00  spánek, pobyt venku 

11,00 - 12,00  krmení, balení 

12,00 - 12,30  pobyt na manéžce 

12,30 - 14,00  spánek, pobyt venku 

14,00 - 15,00  krmení, balení 

15,00 - 15,30 pobyt na manéžce, výchovná 
chvilka 

15,30 - 17,00 spánek 

17,00 - 17,30  večerní toaleta 

17,30 - 18,30 krmení 

18,30 - 21,30  spánek 

21,30 - 22,30 krmení, balení, spánek 

U dětí od 0 – 6 týdnů a při dietách je krmení 3x – 4x 

za noc.  

 

 

3 - 6 MĚSÍCŮ 

    

04,30 - 05,00 h.  krmení, balení 

05,00 - 07,00 spánek  

07,00 - 07,30 koupání 

07,30 - 08,00 pobyt na manéžce 

08,00 - 09,00 krmení, balení      

09,00 - 11,00 spánek, pobyt venku 

11,00 - 12,00 krmení, balení 

12,00 - 12,30 pobyt na manéžce                                                     

12,30 - 14,30 spánek, pobyt venku 

14,30 - 15,00 krmení, balení 

15,00 - 15,30 pobyt na manéžce 

15,30 - 16,00 výchovná chvilka 

16,00 - 17,30 spánek 

17,30 - 18,00 večerní toaleta 

18,00 - 19,00 krmení  

19,00 - 22,00 noční spánek 

22,00 - 23,00 krmení, balení, spánek 

6 - 10 MĚSÍCŮ 

04,30 - 05,00 h. krmení, balení 

05,00 - 07,00 spánek 

07,00 - 07,30 koupání 

07,30 - 08,00 pobyt na manéžce 

08,00 - 09,00 krmení, balení   

09,00 - 11,30 spánek  

11,30 - 12,00 krmení, balení 

12,00 - 13,00 pobyt na manéžce  

13,00 - 14,15 pobyt venku, výchov. chvilka 

14,15 - 14,30 krmení, balení 

14,30 - 16,00 spánek  

16,00 - 17,00 pobyt na manéžce 

17,00 - 18,00 večerní toaleta 

18,00 - 19,00 krmení, balení  

19,00 - 19,30 ukládání k nočnímu spánku 

 čaj dle individuální potřeby 

 

 

10 - 18 MĚSÍCŮ 

03,30 - 05,00 h. krmení, balení  (do 15. měsíce ) 

05,00 - 07,00 spánek                                           

07,00 - 08,00        ranní toaleta, koupání (do  15.m) 

08,00 - 09,00 krmení, balení  

09,00 - 11,30 spánek  

11,30 - 12,30 oběd, balení 

12,30 - 13,00 volná hra 

13,00 - 14,15 pobyt venku, výchovná chvilka 

14,15 - 14,30 krmení, balení 

14,30 - 16,00 spánek 

16,00 - 17,00 volná hra                                                                                                                                          

17,00 - 17,30 večerní toaleta do 15.měs. 

17,30 - 18,00 volná hra, koupání ( od 15.měs) 

18,00 - 19,00 večeře, balení  

19,00 - 19,30 ukládání k nočnímu spánku 

 čaj  dle individuální potřeby 

                
 



1,5 – 3 ROKY 

07,00 - 07,15 h. vysazování na nočníky 

07,15 - 07,45 ranní toaleta 

07,45 - 08,45 
 

snídaně, vysazování na 
nočníky, volná hra 

08,45 - 09,00 ovoce 

09,00 - 09,30 výchovné zaměstnání 

09,30 - 11,00 pobyt venku 

11,00 - 12,00 oběd, vysazování na nočníky 

12,00 - 14,30 spánek  

14,30 - 15,30 svačina, vysazování -nočník 

15,30 - 16,00 volná hra  

16:00 - 17,00 pobyt venku 

17,00 - 17,30 volná hra 

17,30 - 18,00 koupání 

18,00 - 19,00 večeře, vysazování - nočník 

19,00 - 19,30 ukládání k nočnímu spánku 

 

         

4 - 6 LET 

07,00 - 07,30 h. vstávání, ranní toaleta  

07,30 - 08,00 snídaně  

08,00 - 08,15 odjezd do MŠ x výchovné zam. 

09,30 dopolední svačina (ovoce) 

09,45 - 11,15 pobyt venku  

11,15 - 11,30 hygiena, příprava k obědu   

11,30 - 12,00 oběd  

12,00 - 14,00 polední spánek (dle indiv. potřeby) 

14,00 - 14,30 hygiena po poledním spánku 

14,30 odpolední svačina  

15,00 - 18,00 návrat z MŠ x pobyt venku  

18,00 - 18,30 večeře 

18,30 – 19,00 koupání 

19,00 - 20,00       ukládání dětí ke spánku dle věku  

 

            

 

 

Režim  – je rozvrh dne dítěte naplánovaný dle jeho fyziologických norem. Je nutno neplnit režim mechanicky, 

ale počítat s tím, že každé dítě je jedinečné, individuální osobnost. Návyky jednotlivých dětí jsou různé a mnohdy 

zcela neodpovídají daným normám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                    
           

           

DOMÁCÍ ŘÁD DC OSTRŮVEK 
detašované pracoviště Šumperk 

 
 

1. Provoz zařízení je organizován tak, aby odpovídal především zájmům a potřebám dětí. Matky nebo jiné 

osoby doprovázející dítě a též dobrovolníci jsou povinni dodržovat platný domácí řád a respektovat 

pokyny personálu dětského centra. 

 

2. Při přijetí do zařízení musí být předložen průkaz totožnosti, rodný list dítěte, průkaz zdravotního 

pojištění, zpráva od obvodního pediatra s prohlášením o bezinfekčnosti. Cennosti a větší finanční 

hotovost nelze v zařízení uschovat.  

 

3. Sociálně-právní (podklady pro přijetí a propuštění, zprostředkování komunikace s obecními úřady 

s rozšířenou působností) a platební stránku pobytu řeší sociální pracovnice zařízení. 

 

4. Zařízení poskytuje celodenní stravu, ubytování, sociální péči a komplexní péči o děti. Použité prádlo a 

pleny jsou dle potřeby vyměňovány za čisté prostřednictvím zdravotnického personálu příslušného 

oddělení, vždy kus za kus. Se zapůjčenými věcmi je třeba zacházet šetrně.  

 

5. Péče o dítě je zajišťována dle pokynů zdravotnického personálu buďto přímo na oddělení nebo na 

pokoji pro matky s dětmi. Je dbáno na dodržování hygienických zásad, potřeb a režimu dítěte.  

 

6. Každý den do 8:00 hod. matka nebo jiná osoba doprovázející dítě informuje ošetřujícího lékaře o 

zdravotním stavu dítěte. Dotazy ohledně zdravotního stavu dítěte zodpovídá ošetřující lékař, který 

jediný je oprávněn tyto informace sdělovat. 

 

7. Vycházky matky/jiné osoby mimo areál se vyřizují prostřednictví sociální pracovnice, v její 

nepřítomnosti se službukonající sestrou, a jsou určeny k vyřízení neodkladných záležitostí. Po dobu 

nepřítomnosti matky/jiné osoby zajistí péči o dítě sloužící sestra. Z vážných důvodů lze povolit i 

dlouhodobější pobyt matky/jiné osoby mimo zařízení (úmrtí nebo nemoc v rodině). Každé opuštění 

zařízení matka/jiná osoba hlásí dětské sestře, která pečuje o dané dítě. 

 

8. Vycházky s dítětem mimo areál zařízení se řeší prostřednictvím sociální pracovnice.  Zpravidla jsou 

povolovány dopoledne od 8:30 hod. do 11:30 hod. nebo odpoledne od 14:30 hod. do 17:00 hod. 

s ohledem na režim dítěte. 

 

9. Návštěvy na pokojích určených k pobytu matek či jiných osob nejsou povoleny. Návštěvy lze přijímat 

pouze v návštěvní místnosti, a to v době návštěv, tj. od 8:30 hod. do 16:00 hod. každý den. Dodržujte, 

prosím, omezený počet návštěvníků, nejvýše 3 dospělé osoby. 

 

10. Ošetřující lékař může návštěvy, vycházky a pobyty dítěte mimo zařízení z důvodu zdravotního stavu 

matky nebo dítěte nepovolit.  

 

11. Na pokojích je třeba dodržovat čistotu a pořádek, přemísťování nábytku není povoleno. K uchování 

potravin je určena lednice, prošlé potraviny jsou odkládány do příslušných nádob. 

 

12. Stravování probíhá zpravidla v jídelně zařízení (popř. na pokoji matek), stravu předává a použité 

nádobí zpět převezme pomocnice. Strava je podávána v obvyklých časových intervalech – snídaně - 

oběd - večeře.  

 

 



13. Noční klid je stanoven na dobu od 22:00 hod. do 6:00 hod.  

 

14. Je třeba dodržovat stanovené předpisy při zacházení s elektrickými spotřebiči a seznámit se 

s protipožárními poplachovými směrnicemi a únikovými cestami. V případě mimořádných událostí 

jsou tyto ihned hlášeny personálu zařízení.  

 

15.  Agresivní jednání, kouření, požívání alkoholických nápojů nebo psychotropních látek je v zařízení 

zakázáno a může vést k předčasnému ukončení pobytu. Osobám, které přijdou do zařízení pod vlivem 

alkoholu či návykových látek, nebude návštěva umožněna. 

 

16. Matka nebo jiná osoba doprovázející dítě (návštěva, dobrovolník) se pohybuje po zařízení zpravidla 

v doprovodu personálu a je označena identifikační kartou – host. 

 

17. Domácí řád musí respektovat i dobrovolníci, kteří přicházejí za dětmi do zařízení. 

 

18. Osobní věci, které si matka/jiná osoba nevyzvedne ve lhůtě jednoho měsíce od ukončení pobytu 

v zařízení, budou bez náhrady zlikvidovány. 

 

19. Případné nedostatky nebo dotazy související s pobytem v zařízení jsou kompetentní řešit vedoucí 

pracovníci zařízení (lékař, psycholog, vrchní sestra). 

 

20. Nedodržování domácího řádu může vést k předčasnému ukončení pobytu v zařízení.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POKYNY PRO UBYTOVANÉ OSOBY - pracoviště Šumperk 

 

1. Děti nenechávejte nikdy bez dozoru, především ne ve sprše a ve vaně. 

2. Nenechávejte otevřené dveře. 

3. Neotvírejte celá okna, pouze ventilačku - nebezpečí pádu. 

4. Při chůzi s dítětem v náruči zkontrolujte, zda není mokrá podlaha - nebezpečí uklouznutí. 

5. Při chůzi do a ze schodů musí být dítě pod dozorem. 

6. Při přebalování neodcházejte od stolu. 

7. Ke hře dávejte dětem jen hračky, které jsou přiměřené věku dítěte, a zkontrolujte, zda nejsou 

poškozené. 

8. Postýlku při ukládání dítěte zajistěte bezpečnostním uzávěrem (je-li součástí postýlky). U 

dětí do 6-ti měsíců nezapomínejte na zapnutí podložky k monitorování dechu. Při 

vytahování dítěte z postýlky podložku vypínejte. 

9. Nenechávejte v postýlce nevhodné předměty, kterými by se mohlo dítě poranit. 

10. Při pobytu venku používejte vždy venkovní obuv pro sebe i pro dítě (pokud už samo chodí). 

V kočárku používejte řemínky pro sedící děti. Děti, které chodí, mějte neustále v dohledu. 

11. Udržujte pořádek na pokoji a ve všech společných prostorách, které užíváte. 

12. Hygienické potřeby balte do papíru a odhazujte do koše u sprchy, včetně jednorázových 

plen a vlhčených ubrousků. 

13. Použité nádobí odevzdávejte pomocnici. Nádobí nevynášejte z budovy.  

14. Dbejte na ukládání potravin. Do lednice nedávejte prošlé potraviny. 

15. Po použití rychlovarné konvice ji vytáhněte ze zásuvky. Nepoužívejte vlastní spotřebiče. 

16. Při používání výtahu dbejte na bezpečnost- nebezpečí úrazu při otvírání a zavírání dveří. 

17. Při změně zdravotního stavu (vašeho nebo dítěte) informujte ihned sestru nebo lékaře. 

18. Při odchodu mimo budovu informujte sestru, ev. sociální pracovnici. 

 

 

 

 

 



 

 


