DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU,
ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA
Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61,
Tel: 571 489 401, 778 534 721

Č.j.: 2805/2021
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
1. Děti mohou v dětském domově se školou (dále jen DDŠ) navštěvovat rodiče, zákonní
zástupci, osoby zodpovědné za výchovu a příbuzní. Děti mohou navštěvovat i další osoby,
kamarádi, pokud tyto návštěvy nejsou zakázány nebo omezeny výchovným opatřením nebo
z hygienických důvodů - mimořádné opatření – nařízení Vlády ČR, MZ ČR ( např. COVID ..)
2. Návštěvu nemohou uskutečnit osoby neznámé, osoby pod vlivem návykových látek
(alkohol, drogy). Nelze uskutečnit návštěvu proti vůli dítěte.
3. Dítě může být navštíveno ve všední dny mimo školní vyučování nebo o víkendech tak, aby
nebyl narušen provoz DDŠ. Návštěva bude zaznamenána do „Knihy návštěv“ a do programu
EVIX.
4. Vedení DDŠ doporučuje všem návštěvníkům předchozí telefonickou domluvu o návštěvě
se sociální pracovnicí, etopedkou nebo ředitelem. Bez předchozí telefonické domluvy vedení
DDŠ nezaručuje přítomnost dítěte v zařízení. Vedení DDŠ doporučuje realizovat návštěvy o
víkendech, státních svátcích či prázdninách.
5. Návštěvu zapíše sloužící pedagogický pracovník, pokud osobu nezná, zjistí totožnost
návštěvy na základě předložení občanského průkazu nebo jiné dokladu.
6. Na základě aktuálního stavu dítěte pedagogický pracovník rozhodne, bude-li návštěva
probíhat v areálu DDŠ - v návštěvní místnosti či v zahradě nebo zda-li bude probíhat mimo
DDŠ - vycházka.
7. Před začátkem návštěvy seznámí pedagogický pracovník osobu s podmínkami návštěvy.
Návštěva respektuje a dodržuje Vnitřní řád DDŠ. V průběhu návštěvy je zakázáno kouření,
pití alkoholu, požívání návykových látek. Návštěvy, které probíhají v areálu DDŠ dbají
pokynů pracovníků zařízení, udržují čistotu a šetří majetek.
8. V případě, že dojde k hrubému, slovnímu, fyzickému napadání dítěte nebo pedagogického
pracovníka, ničení majetku DDŠ, ukončí službu konající pracovník návštěvu. V případě
potřeby vyzve k ukončení návštěvy oprávněnou osobu (ředitele DDŠ). Pokud není oprávněná
osoba přítomna, volá službu konající pracovník Policii ČR.
9. Při ukončení návštěvy mají zákonní zástupci, osoby odpovědné za výchovu nebo jiné
blízké osoby povinnost předat dítě službu konajícímu pedagogickému pracovníkovi.
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