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Příloha VŘ č. 6 

 

Rozpor s Vnitřním řádem DDŠ, pravidly a pokyny dítěti 
 

Rozpor s Vnitřním řádem DDŠ, pravidly a pokyny dítěti: příklady  

- ráno nechce vstávat  

- neprovádí řádně hygienu a potřebné úklidy  

- ruší hlasitými a nevhodnými projevy ostatní při stravování a při přípravě na vyučování  

- ve škole ruší výuku  

- má nevhodné diskuse k odpolední činnosti pod vedením vychovatele  

- během daných činností odchází z místa, bez dovolení vychovatele mění činnosti  

- nemá v pořádku skříňky s osobními věcmi a s ošacením  

- ruší noční klid, nedodržuje pravidlo večerky  

- půjčuje, mění ošacení  

- bez dovolení navštěvuje cizí pokoj  

- odmlouvá při plnění úkolů  

- je pasivní při povinných aktivitách  

- bez vyzvání vstupuje do vychovatelny, sborovny, kanceláře, ošetřovny, kuchyně nebo na 

jiná pracoviště.  

 

Závažný rozpor s Vnitřním řádem DDŠ, pravidly a pokyny dítěti: příklady  

- opustí přes zákaz budovu, učebnu, ložnici, jídelnu nebo jiné stanovené pracoviště, vydá se 

na útěk z DDŠ  

- dopustí se krádeže  

- agresivita vůči svému okolí, aplikace psychického nátlaku na slabší děti vč. vyhrožování a 

fyzického napadení 

- skupinové napadení jedince  

- opakovaně ruší noční klid, nedodržuje pravidlo večerky 

- opakovaně přes zákaz vstupuje do vychovatelny, sborovny, kanceláře, ošetřovny, kuchyně 

nebo na jiná pracoviště  

- přes zákaz a bez dovolení dospělého otevírá okna, pokřikuje z oken, vyhazuje z oken 

odpadky či jiné předměty  

- znečisťuje budovu a její okolí, ničí zařízení a majetek DDŠ včetně ošacení  

- požívá alkoholické nápoje či jiné návykové látky nebo se pod vlivem alkoholu či jiných 

návykových látek vrací do zařízení 

- pronáší nebezpečné předměty do DDŠ nebo je má v držení v DDŠ  

- porušuje bezpečnost a ohrožuje své zdraví piercingem a sebepoškozováním svého těla 

tetováním včetně malováním a rytím v kůži  

- nevrací se z dovolenek zpět do zařízení ve stanoveném čase apod. 
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