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Příloha VŘ č. 12 

 

Návštěvní řád 
 

1. Návštěvy zákonných zástupců, osob odpovědných za výchovu, osob blízkých a dalších 

povolených návštěv jsou umožněny zpravidla v sobotu a v neděli. Zákonným zástupcům a 

osobám odpovědným za výchovu je návštěva umožněna i v pracovní dny, přičemž 

podmínky návštěvy budou po domluvě upřesněny tak, aby nebyla narušena výchovná 

nebo vzdělávací činnost. Tyto návštěvy povoluje vedoucí zařízení po dohodě s vedoucím 

vychovatelem. Každá první návštěva (případně její část) zákonných zástupců, osob 

odpovědných za výchovu, osob blízkých a dalších povolených návštěv (s výjimkou 

úředních návštěv) je asistovaná pedagogickým pracovníkem DDŠ. 

2. Dítěti s uloženou ochrannou výchovou může být v případě dobrých výsledků při plnění 

povinností povoleno přijetí návštěvy jiných osob než osob odpovědných za výchovu, osob 

blízkých a oprávněných zaměstnanců OSPOD, není-li to v rozporu s účelem výkonu 

ochranné výchovy; v odůvodněném případě může být návštěva uskutečněna se zrakovou, 

případně i sluchovou kontrolou zaměstnance zařízení. 

3. Při bezproblémovém chování dítěte i návštěvy lze udělit individuální vycházku s 

návštěvou. Povolit ji může vedoucí zařízení, při její nepřítomnosti vychovatel ve službě - 

informuje vedoucího pracovníka. 

4. Návštěvám není v zařízení povoleno kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných 

návykových látek. Bez souhlasu pedagogického pracovníka není návštěvám povolen 

volný pohyb po zařízení. Návštěva je povinna dodržovat nařízení a pravidla BOZ a PO. 

5. Návštěva nebude umožněna osobám podnapilým, slovně nebo fyzicky agresivním a 

osobám pod vlivem návykových látek. V těchto případech příslušný pracovník vyrozumí 

policii a událost zaprotokoluje. 

6. Návštěvník je povinen chovat se tiše a slušně, nenarušovat provoz zařízení, respektovat 

pokyny pracovníků zařízení. Předávání jakýchkoliv věcí se děje výhradně za přítomnosti 

pedagogického pracovníka. Zcela vyloučeno je předávání alkoholických nápojů, 

tabákových výrobků, těkavých látek, léků a předmětů, které by mohly ohrozit život nebo 

zdraví dětí. Cenné předměty budou na žádost dětí nebo osob odpovědných za výchovu 

uloženy u kmenového vychovatele se zápisem o převzetí a předání. 

7. Návštěva je seznámena s Návštěvním řádem. O návštěvě je proveden zápis do vnitřní PC 

databáze u jednotlivého dítěte a do Knihy návštěv. 

8. Úřední návštěvy, prohlídky zařízení, šetření, výzkum, jsou umožněny pouze se souhlasem 

ředitele nebo jeho zástupce s výjimkou osob pověřených kontrolou po předložení pověření 

ke kontrole. Těmto oprávněným pracovníkům musí být umožněn vstup do všech prostor 

zařízení. O návštěvě je proveden zápis v Knize úředních návštěv. 

9. Prohlídku zařízení pracovníky a dětmi z jiných výchovných zařízení může povolit vedoucí 

zařízení, v její nepřítomnosti vychovatel ve službě po příslušném poučení BOZ a PO. 

Návštěvu zapíše do knihy návštěv a informuje vedoucí zařízení. 
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