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Příkaz ředitele
ze dne 13. srpna 2019

S účinností od 13. srpna 2019 upravuji Vnitřní řád zařízení - bod 4.9. Péče o děti zadržené na útěku
z jiných zařízení – záchytné pracoviště.
S úpravou budou seznámeni všichni zaměstnanci na úseku rezidenční péče.
termín: bezodkladně
zodpovídá: vedoucí oddělení na úseku rezidenční péče

V Praze dne 13.08.2019

PaedDr. Jan Toman
ředitel
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VNITŘNÍ ŘÁD
4.9. PÉČE O DĚTI ZADRŽENÉ NA ÚTĚKU Z JINÝCH ZAŘÍZENÍ – ZÁCHYTNÉ PRACOVIŠTĚ
1. Diagnostický ústav poskytuje po dobu nezbytně nutnou péči dětem s nařízenou ústavní
výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou zadrženým na útěku z jiných zařízení,
popřípadě z místa pobytu nebo přechodného ubytování podle § 23 odst. 1 písm. a) a
c) Zákona č. 109/2002 Sb., nebo z místa podmíněného umístění mimo zařízení.
2. Ověření zdravotní způsobilosti k umístění dítěte do zařízení je plně v kompetenci výchovných
zařízení. V případě podezření na ohrožení vitálních funkcí či intoxikace ohrožující život či zdraví
(§38 odst. 1 zákona 109/2002) při fyzickém příjmu dítěte, informuje pracovník příjmu
bezodkladně vedoucího pracovníka, případně přivolá RZS. Vyžaduje-li stav přijímaného dítěte
zdravotní péči či odborné zdravotní vyšetření, organizuje přijímající pracovník opatření
k dopravě a doprovodu dítěte do zdravotního zařízení.
Pracovník příjmu ověří při přijímání dítěte na záchytné pracoviště, zda je orientováno
v prostoru a čase, aby nedošlo k porušení práv dítěte (úmluva o právech dítěte 104/1991 Sb.)

3. Sociální pracovnice (po dobu její nepřítomnosti hlavní služba) bezodkladně oznámí
přijetí dítěte příslušnému zařízení, které je povinno dítě převzít do 48 hodin po
oznámení.
4. S dítětem zadrženým na útěku je po přijetí vykonán pohovor speciálním pedagogem,
etopedem nebo psychologem, při němž je dítěti přiměřeně jeho věku a rozumovým
schopnostem podána také informace o předpokládaném průběhu jeho pobytu v
diagnostickém ústavu a o jeho právech a povinnostech. Originál písemného záznamu
o obsahu pohovoru se stane součástí osobní dokumentace dítěte, kopie zůstane
uložena v diagnostickém ústavu.
5. Po dobu pobytu dítěte v záchytném pracovišti je dítě motivováno k individuálním
zájmovým činnostem, pro něž jsou dítěti poskytnuty nezbytné pomůcky a potřeby, a
to po dohodě s dítětem. Péči o dítě v záchytném pracovišti zajišťuje pedagogický
pracovník, a to v době od 8 do 20 hodin formou pracovních nebo relaxačních činností
v rozsahu nejméně 6 hodin denně. Mimo tuto dobu kontroluje stav dítěte pravidelně
ve třicetiminutových intervalech pracovník oddělení A1, resp. noční služba zařízení.
6. Úkoly záchytného pracoviště jsou plněny v rámci zařazení do odd. A1.

