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Tento interní předpis je výhradním duševním vlastnictvím Dětského centra ve Dvoře Králové 

nad Labem a jakékoliv jeho šíření nebo postupování cizím osobám nebo subjektům je možné 

pouze se souhlasem ředitele zařízení.  
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1. Legislativa 

 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění 

 Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení 

a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění 

 

2. Materiální, technické a hygienické podmínky 

 

ZDVOP je samostatné oddělení nacházející se v přízemí dostavby dětského centra. 

Kapacita zařízení je 16 lůžek.  K dispozici jsou 4 byty (2kk). Vybavení pokojů vždy záleží 

na aktuálním věkovém složení dětí. 

 

Každý byt se skládá z obývací části s kuchyňským koutem (kuchyňská linka se 

spotřebiči, jídelní stůl s židlemi, sedací souprava s křeslem, obývací stěna, televize, rádio-

přehrávač na CD), ložnice (4 postele, 4 noční stolky, psací stůl s židlí, 2 šatní skříně), předsíně 

(věšák, lavička, komoda) a sociálního zařízení (sprchový kout, 2 WC, 2 umyvadla, pračka, 

sušák, žehlicí prkno, žehlička, přebalovací pult). Dětem se podává strava vařená v centrální 

kuchyni (v případě školní docházky děti obědvají ve školní jídelně), paní kuchařka nandá 

jídlo do termonosičů a pomocná síla ho rozveze do jednotlivých bytů, kde děti konzumují 

stravu u jídelního stolu. Starší děti si naservírují jídlo z termonosičů na talíře, pracovník 

naservíruje jídlo na talíře menším dětem a dohlíží, eventuálně pomáhá při stolování dětí. U 

starších dětí pracovník dohlíží na opláchnutí nádobí, u mladších dětí tak činí sám, následně je 

nádobí pomocnou silou odvezeno do centrální kuchyně, kde ho kuchařka vloží do myčky. 

Podle věku dětí se děti podílejí na úklidu kuchyňské linky a jídelního stolu po jídle. Snídaně a 

studené večeře si chystá pracovník přímé péče ve spolupráci se staršími dětmi. K případnému 

ohřevu jídla slouží mikrovlnná trouba, k uvaření jídla dvou-plotýnkový vařič, k uvaření 

teplého nápoje rychlovarná konvice. Na drobné přeprání prádla u starších dětí je možno 

použít automatickou pračku. Ostatní prádlo se pere v prádelně zařízení. Děti jsou vedené 

k úklidu pokojů, stlaní lůžek, úklidu nočních stolků, k třídění čistého a špinavého prádla. Děti 

mají možnost zapůjčení notebooku především ke školním potřebám a případné komunikaci 

s blízkými osobami. 

Kojence a menší batolata koupe pracovník ve vaničce sprchového koutu, následné 

osušení provádí na přebalovacím pultu v koupelně. Starší děti vykonávají hygienu samy 

ve sprchovém koutu, pracovník vykonává dohled, v případě potřeby dopomáhá. Dále jsou 

k dispozici 2 umyvadla (jedno pro menší a jedno pro větší děti) a 2 záchody (opět jeden 

pro malé a jeden pro větší děti). Pro nejmenší děti jsou k dispozici nočníky.  

Celodenní péči o děti zajišťuje především stejný personál, který se střídá po 12 hodinách dle 

rozpisu služeb. Děti pracovníkům říkají buď „teto“, nebo je oslovují křestními jmény. 

Kritérium 3a 

 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc vytváří materiální, technické 

a hygienické podmínky pro poskytování sociálně-právní ochrany tak, aby se 

co nejvíce podobaly podmínkám v přirozeném rodinném prostředí. Vždy 

klade důraz na individuální potřeby dětí a na jejich bezpečné soukromí. 
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Zaměstnanci zajišťují dětem denní program, školním dětem pomáhají s přípravou 

na vyučování, zabezpečují děti a jejich potřeby v době nemoci a jsou jim oporou v citových 

záležitostech. Zaměstnanci vedou děti k tomu, aby rády využívaly odbornou psychologickou 

pomoc v našem zařízení.  Dále je dětem poskytována péče zdravotní a poradenská. 

Děti, které dosáhnou předškolního věku, se snažíme umístit do mateřských škol ve 

městě Dvůr Králové nad Labem.  Děti školního věku chodí do školy, buď do své původní, 

nebo do jiné, která je v dosahu zařízení. Ve škole mohou navštěvovat školní družinu i 

kroužky. Dětem studujícím na SŠ nebo OU zajišťujeme v případě špatného dojíždění pobyt 

na internátě a se školou spolupracujeme ohledně docházky a prospěchu dětí.  

Dětem zajišťujeme i jiné volnočasové aktivity (např. posilovna, koupaliště, bruslení), 

vždy se přihlíží k individuálním potřebám dítěte. Děti se účastní také společných kolektivních 

aktivit, jako například návštěva divadla, kina, ZOO, pálení čarodějnic, dětský den, sportovní 

den, výlety nebo prázdninové pobyty.  

Sociálně právní ochranu dětí zajišťují 2 sociální pracovnice, jedna na úvazek 0,9, 

druhá na úvazek 0,7. Výchovné i jiné problémy řeší externí psycholog, který do zařízení 

pravidelně dochází.  

 

 

 

3. Oddělení ambulantní a pobytové části 

 

Konzultace s dětmi probíhají v hale před ředitelnou. Konzultace s rodiči se uskutečňují 

v hale před ředitelnou nebo v návštěvní místnosti. Pobytová část od části ambulantní je 

oddělena vstupní chodbou, na kterou navazuje návštěvní místnost. Za pěkného počasí 

probíhají návštěvy venku na zahradě pod pergolou. 

 

 

4. Oddělení činností 

 

ZDVOP je provozované Sdružením ozdravoven a léčeben okresu Trutnov jako 

samostatné oddělení v rámci zdravotnického zařízení dětského centra. Nachází se v přízemí 

dostavby dětského centra, které je jak personálně tak i technicky odděleno od ústavního 

Kritérium 3b 

 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má oddělenu pobytovou část 

od části ambulantní, ve které jsou poskytovány konzultace, a dále část, kde 

probíhají návštěvy dětí. 

 

Kritérium 3c Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc zřízené při zdravotnickém 

či školském ústavním zařízení odděluje činnosti provozované v rámci 

režimu sociálně-právní ochrany a ústavního zařízení a dbá na to, aby bylo 

o děti vždy pečováno v souladu s formou jejich umístění a jejich potřebami. 
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zařízení. Z každého bytu jsou jednotlivé východy rovnou ven, takže se zdravotnický provoz 

s provozem v rámci režimu ZDVOP, nijak nekříží. Zahrada je členěna na 3 části: návštěvní 

prostor pro rodiče, prostor pro děti ze ZDVOP a prostor pro děti v režimu dětského centra. 

Sociální pracovník vede spisy dětí ze ZDVOP a spisy dětí z dětského centra odděleně. U dětí 

ze ZDVOP je pod variabilním symbolem napsáno ZDVOP. Odděleně se vede i financování. 


