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ČNB Hradec Králové 

Co musí mít dítě při příjmu v případě „diagnostického“ pobytu: 

- Pravomocné rozhodnutí soudu (Rozsudek o ÚV nebo Předběžné opatření opatřené razítkem soudu 

o vykonatelnosti rozhodnutí) 

- Osobní list dítěte, zpráva o dítěti ( rod. anamnéza, bytové poměry, informaci o předchozích 

opatřeních příp. umístění v jiných zařízeních vč. zdravotních  atd.) - soc. kurátor 

- Návrh na před. opatření nebo na ÚV (soc. kurátor) 

- Rodný list, občanský průkaz (cizinci pas), průkazka zdrav. pojišťovny 

- Potvrzení o bezinfekčnosti (dítě není akutně intoxikováno) – nesmí být starší než 3 dny, písemné 

vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu, očkovací průkaz 

- Školní dokumentaci – poslední 2 vysvědčení nebo výpis z Katalogového listu s vyznačením roku 

školní docházky, případně potvrzení ÚP o registraci jako uchazeč o práci 

Další věci: oblečení úměrně ročnímu období, vč. vycházkové obuvi, sportovní obuvi, spodního prádla, 

ponožek, bundy, sport. oblečení, plavek, věci pro osobní hygienu, 2 ručníky, školní potřeby (pokud dítě chodí 

do školy), osobní věci (hra, talisman, polštářek, kniha, fotky,věci, kterými  si může vytvořit svůj osobní 

prostor). Nemusí mít: toaletní papír, povlečení, přikrývky Nedoporučujeme: cenné věci 

Režimová pravidla: naše zařízení pracuje otevřeným komunitním režimem, děti navštěvují školy nebo 
rekvalifikační kurzy v běžném okolí, pro dočasně nezařazená děvčata máme pracovně výchovnou skupinu 
Dílnu. 

Ubytování je zajištěno ve 2lůžkových pokojích spojených po 2 jedním sociálním zařízením. Je možné mít i 
vlastní přehrávač, mobilní telefon, fén nebo žehličku na vlasy (tyto věci po el. revizi  může mít dítě u sebe 
cca po 1 týdnu pobytu). Snažíme se, aby se u nás děvčata naučila potřebné věci pro život, proto si děti si 
perou a žehlí své osobní prádlo samy, zařízení je vybaveno vším potřebným. O víkendech se učí vařit a 
hospodařit s penězi. Návštěvy rodiny jsou  povoleny kdykoliv, doporučujeme si však předem telefonicky 
ověřit, zda děti nejsou s vychovateli mimo zařízení. Kapesné je dítěti vypláceno dle zákona do max. výše 
450 Kč měsíčně dle délky pobytu. Děti si s kapesným hospodaří samy. Rodič může dítěti přispět na další 
osobní a nadstandardní potřeby, tuto částku může mít dítě uloženu u sebe nebo v trezoru u vychovatelů. 
Rodič má právo určit, na které výdaje může být částka použita. 

Ošetřovné a výživné je rodičům stanoveno dle platných předpisů po doložení příjmů. Tuto agendu vede 
sociální pracovnice, která rodičům sděluje informace písemně, také telefonicky nebo emailem. Se sociální 
pracovnicí rodič komunikuje taktéž ohledně dovolenek apod. Dovolenky se uskutečňují pouze se souhlasem 
sociálního kurátora. 

Během adaptačního pobytu projde dítě diagnostikou psychologem a spec. pedagogy našeho zařízení. Naši 
odborní pracovníci se budou věnovat dítěti během celého pobytu. Pro zdárný vývoj dítěte je však velmi 
důležitá i spolupráce rodiny – proto budeme rádi za jakoukoliv spolupráci (osobní, telefonickou, formou 
případové konference, rodinné terapie apod.). 

Kontaktovat nás lze na výše uvedené adrese a tel. číslech, na nichž si lze ověřit volnou lůžkovou kapacitu, 
případně doporučujeme využít Databázi ústavní výchovy (http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-
programy/databaze-ustavni-vychovy). 

                                                                                                                 Těšíme se na spolupráci 
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