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Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Jindřichův Hradec
Gymnazijní 118
Jindřichův Hradec

Vnitřní řád dodatek VS – 2/19
Tento dodatek doplňuje vnitřní řád zařízení (VŘ) na základě Metodického pokynu k úpravě
řádu školského zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy Č.j. MSMT-26924/2018-1 ze
dne 15.11.2018.
Tato směrnice má celkem 2 strany
A. PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ (VŘ 5)
Doplnění kapitoly: Vycházky, pobyt u rodičů či jiných osob, přechodné ubytování mimo
zařízení (VŘ 5 C)
Odstavec „Omezení vycházky“ se doplňuje na konci textem:
Pedagogický pracovník nemusí s vycházkou souhlasit také z jiných důvodů než z kázeňských,
například:
-

když se dítě necítí fyzicky dobře, ale i přesto chce jít ven
pro špatné povětrnostní podmínky v souvislosti se zdravotním stavem dítěte
v souvislosti s užívanou medikací
s ohledem na psychickou a sociální způsobilost dítěte k samostatným vycházkám
zejména v souvislosti s mentálním postižením
- pro nesplnění školních povinností
- je-li důvodné podezření, že vycházka může vést k ohrožení dítěte (útěk,
sebepoškození, suicidium, zneužití NL …)
Nesouhlas se vztahuje na jednotlivé vycházky (nelze udělit na časový úsek; např. den).
Nesouhlas s konkrétní vycházkou zaznamenává pedagog do léčebného deníku
s kvalifikovaným udáním důvodu. Pedagog, který nesouhlas vyslovil, dítě s tímto důvodem
seznámí.
Výjimkou je „adaptační období“ po přijetí dítěte do zařízení, kdy pedagogický pracovník
může omezit samostatné opuštění zařízení (ind. vycházku) nejdéle na 14 dní s ohledem
na to, že nemůže posoudit psychickou a sociální způsobilost dítěte k samostatným
vycházkám, potažmo, zda vycházka nemůže vést k ohrožení dítěte. Toto omezení
zaznamenává příslušný pedagogický pracovník do léčebného deníku, dítě s tímto
omezením seznámí. Stanovenou lhůtu může pdg. pracovník dle projevů a vývoje
informací o dítěti zkrátit opět se záznamem v léčebném deníku a seznámením dítěte.
B. SMLUVNÍ POBYT ZLETILÝCH NEZAOPATŘENÝCH OSOB (VŘ 5 G)
Nově zní:
Zařízení může poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení
výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy, připravující se na budoucí povolání,
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nejdéle však do věku 26 let. Ředitel je povinen informovat nezaopatřenou osobu o
možnosti podat žádost o uzavření smlouvy o prodlouženém pobytu v zařízení.
Práva zletilých nezaopatřených osob
Nezaopatřená zletilá osoba má právo na:
-

plné a přímé zaopatření v rozsahu přísl. ustanovení Z. 109/2002 Sb.
uplatnění práv definovaných v přísl. ustanoveních Z. 109/2002 Sb.
věcnou pomoc při prvním odchodu nezaopatřené osoby ze zařízení,
volný pohyb mimo zařízení, tento pohyb oznamuje pedagogickému pracovníkovi
v dostatečném předstihu (plánování stravy, organizační důvody …),
- se souhlasem pdg. pracovníka na pozdější návrat do zařízení, pokud to nenarušuje
noční klid v zařízení,
- nebýt hodnocena podle kreditního systému.
Povinnosti zletilých nezaopatřených osob
Nezaopatřená zletilá osoba má povinnost:
-

dodržovat povinnosti definované v přísl. ustanoveních Z. 109/2002 Sb.,
dodržovat vnitřní řád zařízení v rozsahu, ve kterém upravuje práva a povinnosti
nezaopatřených osob,
doložit pro každý školní rok potvrzení o studiu, kterým se soustavně připravuje na
budoucí povolání,
oznámit bezodkladně zařízení veškeré změny týkající se její přípravy na budoucí
povolání, včetně skutečnosti, že ukončí přípravu na budoucí povolání.
výčtem povinností nejsou dotčeny povinnosti vyplývající z právních předpisů.

Specifická ujednání o právech a povinnostech jsou sjednána ve smlouvě mezi nezaopatřenou
osobou a zařízením.
C. POZMĚŇUJÍCÍ USTANOVENÍ
Tento dodatek doplňuje a mění Vnitřní řád organizace VS 4/17. V ostatním zůstává beze
změny
D. ÚČINNOST DODATKU VNITŘNÍHO ŘÁDU
Dodatek nabývá účinnosti dnem 15. února 2019

V Jindřichově Hradci dne 30. ledna 2019

Mgr. Pavel Vítkovský
ředitel VÚ, SVP a SŠ Jindřichův Hradec
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