
 

 

                             Příloha č. 7 k A/14 

VNITŘNÍ ŘÁD ZDVOP  

Dětské centrum Ostrůvek 

 – pro rodiče a děti 

         

           

 

Co je ZDVOP  

ZDVOP = zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - poskytuje ochranu a pomoc dítěti: 

- které se ocitlo náhle bez jakékoliv péče či péče přiměřené jeho věku 

- jeho život nebo příznivý vývoj je vážně ohrožen 

- jedná se o dítě tělesně nebo duševně týrané, zneužívané, zanedbávané 

- nachází se v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní 

práva. 
 

ZDVOP představuje pro dítě dočasný náhradní domov. Má zde zajištěnu stravu, ubytování, 

oblečení, hračky, výchovné a vzdělávací pomůcky, lékařskou a psychologickou péči, sociální 

pracovnici, která dohlíží na plnění práv dítěte a klíčového pracovníka přímé péče, který je pro dítě 

důležitou vztahovou osobou a pomůže dítěti zvládnout adaptaci a orientaci v provozu zařízení. 

Dětské centrum Ostrůvek provozuje ZDVOP na svém detašovaném pracovišti v Šumperku, 

Dr. E. Beneše 13.  

Celková kapacita ZDVOP DCO je 8 dětí. 
 



 

 

Cílová skupina 
 

•    děti od 0 do 18 let, aktuálně se nacházející na území ČR, které vyžadují okamžitou pomoc 

(jejich vývoj, zdraví, život nebo základní práva jsou bezprostředně ohrožena). 

Každému dítěti, které požádá o pomoc, musí být pomoc poskytnuta (např. 

zprostředkováním pomoci, poradenstvím). 

         
Příjem dítěte, délka a ukončení pobytu 

 

Děti jsou do  ZDVOP přijímány na dobu nezbytně nutnou (zpravidla na 3 až max. 6 měsíců): 

a) na základě smlouvy o poskytování ochrany a pomoci 

b) na základě soudního rozhodnutí. 

 

  Smlouvu uzavírá DC Ostrůvek 

-  s dítětem (je-li k takovému úkonu psychicky způsobilé) 

-  se zákonným zástupcem dítěte (rodič, poručník) či s jinou odpovědnou osobou (pěstoun) 

-  s obecním úřadem obce s rozšířenou působností (např. Městský úřad Šumperk) 

 

Smlouva musí být podpořena souhlasem příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). 

Smlouva se uzavírá nejvýše na 3 měsíce a poté je možné ji se souhlasem OSPOD prodloužit o další 

tři měsíce. 

 

Smlouvu je možné ukončit 

- vypršením sjednané doby pobytu 

-   ústní či písemnou výpovědí ze strany žadatele 

-   písemnou výpovědí ze strany provozovatele pro porušení sjednaných podmínek pobytu 

-   vydáním soudního rozhodnutí 

-   rozhodnutím OSPOD o zamítnutí žádosti o vydání souhlasu s pobytem dítěte ve ZDVOP 

-   usnesením OSPOD o zastavení řízení o žádosti o vydání souhlasu nebo zrušením  již 

vydaného souhlasu 

- pobytem dítěte v domácnosti žadatele, není-li tento pobyt mezi žadatelem a zařízením 

předem sjednán 

- jiným projevem vůle žadatele k ukončení pobytu (nevrácení dítěte z vycházky). 
 

 

Soudní rozhodnutí může být ve ZDVOP vykonáváno formou 
 

          - výchovného opatření 

          - předběžného opatření  

          - ústavní výchovy. 

 

Předběžné opatření, jímž má být nařízeno umístění dítěte mimo péči rodičů nebo jiné odpovědné 

osoby, může soud nařídit jen na návrh orgánu sociálně-právní ochrany. Soud o návrhu 

rozhoduje bezodkladně, pokud nerozhodne do 24 hodin, musí své průtahy zdůvodnit v rozhodnutí. 

 

Trvání předběžného opatření je zpravidla stanoveno na 3měsíce, v případě výjimečné situace je možné 

jeho prodloužení až do 1 roku ode dne přijetí dítěte. 



 

 

Pravidla pobytu dítěte v zařízení  

 

Návštěvy, vycházky a pobyty – průběh návštěv se řídí návštěvním řádem zařízení a jeho 

nerespektování může vést k předčasnému ukončení návštěvy či pobytu. 
 

Chování – očekávané chování klienta během pobytu v zařízení je upraveno v domácím řádu zařízení 

a jeho nerespektování může být důvodem pro vypovězení smlouvy s klientem. 
 

Samostatné vycházky – jsou upraveny v postupu ZDVOP/33, a jsou možné nejdříve od 9 let dítěte 

v závislosti na psychické vyspělosti dítě. Nerespektování dohodnutých pravidel může vést k 

dočasnému pozastavení samostatných vycházek nebo jejich omezení. 
 

Kapesné – výše kapesného a nárok na něj je upravena v postupu ZDVOP/33, a to takto od 7 do 10 let  

- 30,- Kč týdně, od 10 do 15 let – 50,- Kč týdně a od 15 do 18 let – 75,- Kč týdně. Nerespektování 

dohodnutých pravidel může vést k dočasnému odejmutí kapesného nebo jeho snížení (např. je-li 

kapesné využíváno na nákup alkoholu, cigaret či jiných psychotropních látek; za nevhodné chování 

dítěte; neplnění povinností…) 
 

Průběh všedního dne je stručně nastíněn v režimu dne sestaveného dle věku dítěte. Všechny tyto 

informace jsou popsány v brožurce Ostrůvek do kapsy a také vyvěšeny na nástěnce, kde jsou kdykoliv 

k dispozici k opětovnému seznámení. 

 

 

Povinnosti ZDVOP 

 

ZDVOP  je povinno poskytovat své služby nepřetržitě a poskytnout pomoc každému dítěti, které je 

ohroženo na životě či zdraví. Je povinno spolupracovat s příslušným OSPOD, vést spisovou 

dokumentaci a evidenci dětí. 

ZDVOP  DCO poskytuje: 

a) zaopatření dítěte (ubytování, stravování a ošacení), 

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

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

d) pomoc při přípravě dětí na školní vyučování a doprovod dětí do školy, 

e) podmínky pro zájmovou činnost dětí, 

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

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

rodičovských dovedností 

Jeden zaměstnanec zajišťuje osobní péči nejvýše o 4 děti a 1 sociální pracovník může mít na starosti 

nejvýše 10 dětí na plný úvazek.  

Kapacita zařízení může být krátkodobě překročena, jestliže je do zařízení umísťována sourozenecká 

skupina, tato výjimka platí, jen jestliže je v zařízení volné místo alespoň pro jednoho sourozence.  
 

Odmítnout lze dítě pro: 

- naplněnost kapacity ZDVOP 

-   neplatný právní titul 

-   závažný zdravotní stav dítěte vyžadující speciální péči a opatření. 

 
 



 

 

Práva a povinnosti pověřené ředitelky ZDVOP    

a) oprávnění 

• zakázat či přerušit návštěvu v zařízení (nevhodné chování, ohrožení dítěte) 

• být přítomna při otevření podezřelé listovní nebo balíkové zásilky dítětem 

• zastoupit dítě v běžných záležitostech 

• zamítnout žádost rodičů o povolení pobytu dítěte mimo zařízení (v odůvodněných případech) 

•   povolit pobyt dítěte mimo zařízení 

 
 

b) povinnosti 

• seznámit dítě s jeho právy a povinnostmi 

• předat dítě do péče rodičů nebo náhradních rodičů na základě soudního rozhodnutí 

• podat soudu podnět ke zrušení umístění dítěte v zařízení nebo podnět k úpravě styku rodičů 

s dítětem 

• na žádost podávat informace o dítěti zákonným zástupcům či orgánu sociálně-právní ochrany  

• informovat rodiče o zásadních věcech bezodkladně, projednat zásadní věci i s dítětem (s 

ohledem na věk a rozumové schopnosti) 

• spolupracovat s odbornými zaměstnanci, případně delegovat odborné činnosti na ně. 

 
 

Úhrada nákladů za poskytování ochrany a pomoci dítěti ve ZDVOP 

Úhrada nákladů znamená úhradu za stravu a péči, případně u zaopatřených dětí jsou účtovány i 

náklady za ubytování v zařízení. Výše úhrady je sjednána ve smlouvě a nesmí překročit částku danou 

vyhláškou: za péči o dítě 30,- Kč/den; 170,- Kč za celodenní stravu; za ubytování 70,- Kč/den. 

K úhradě je povinen:  

• rodiče nebo rodič, kterému bylo dítě rozhodnutím soudu svěřeno do péče, popřípadě 

jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte, popřípadě jiná fyzická osoba povinná 

výživnou dítěte, 

• nezletilý rodič umístěný v zařízení společně s dítětem. 

Rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte se na úhradě podílejí stejným dílem, bylo-li dítě 

před svým umístěním ve společné péči rodičů nebo bylo-li svěřeno do společné péče jiných osob.   

 

Příspěvek se sníží či nevyžaduje, jestliže: 

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

životního minima a částky normativních nákladů na bydlení 

• povinná osoba nebo osoba s ní společně posuzovaná je příjemcem dávky pomoci v hmotné 

nouzi 

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

Povinné osoby musí oznamovat změny ve svých příjmech. Částka za kalendářní měsíc se hradí do 

patnáctého dne následujícího měsíce, za pobyt dítěte mimo zařízení, který je delší než dva celé dny, 

se příspěvek snižuje. Po ukončení pobytu dítěte provede zařízení vyúčtování všech úhrad.           


