
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY 
Návštěvním dnem je každá první sobota v měsíci od 9,00 do 17,00h 

Návštěva dítěte je po dohodě možná vždy 

 

a) V případě ostatních víkendových dní je umožněna návštěva, ale vždy pouze po předchozí dohodě 
s kmenovým vychovatelem dítěte. Vychovatel přihlíží k plánované výchovné činnost.  
 

b) Návštěvy ve školních dnech jsou možné po dohodě.  

c) Návštěvy jsou umožňovány zákonným zástupcům i ve sváteční dny – vánoce, velikonoce, jmeniny 
 a narozeniny dětí na základě předem domluveného termínu s ředitelem zařízení nebo kmenovým 
vychovatelem.  
 

d) Návštěva si vyžádá povolení ke vstupu do budovy zvoněním na zvonek u hlavního vchodu do 
budovy.  

 
e) Návštěvní místností je kulturní místnost na DD Míru 40. V budově Švermova se můžou zdržovat ve 

vstupním vestibulu, kde je možnost posezení, případně v pergole na zahradě za předpokladu 
dodržení všech bezpečnostních zásad.    

 
f) Vychovatel může povolit vycházku do města s poučením, že nesmí s dítětem opustit Horní Planou.  

 
g) Pokud vychovatel osobně zákonného zástupce nezná, vyzve návštěvu k předložení OP, který zapíše 

do knihy návštěv.  
 
h) V průběhu návštěvy odpovídají rodiče za bezpečnost dítěte – podepíší v knize návštěv převzetí 

dítěte.  
 
i) V době svačiny, oběda, odpolední svačiny musí být návštěva přerušena, děti se vrátí ke své 

skupině, po jídle může návštěva pokračovat, pokud se zákonní zástupci nedomluví s vychovatelem 
tak, že opustí zařízení DD a vrátí se s dítětem ve stanovený čas. 

 
j) Peněžní částky, dárky, rodiče předávají pouze vychovateli, který peníze dítěte zapíše a případně 

uschová. Za případnou ztrátu peněz, které nebyly vychovatelem převzaty, DD neodpovídá.  
 
k) Rodiče berou na vědomí, že předají li dětem cenné dary, (např. ošacení, elektronika atd.) nebudou 

po zařízení nárokovat finanční úhradu v případě ztráty či poškození předávaného daru. Vlastní 
notebooky či PC jsou povolené, je však nutná revize elektrického zdroje.   

 
l) Při návštěvách je zakázáno předávat dětem jídlo podléhající rychlé zkáze. Dětem je možno nechat 

jen jídlo pro jejich přímou spotřebu – v přiměřeném množství – např. ovoce, sušenky, jiné 
sladkosti. 

 
m) Návštěvě v podnapilém stavu nesmí vychovatel umožnit setkání s dítětem, nebo dítě vydat. Ředitel 

je oprávněn v zájmu dítěte návštěvu přerušit.  
 

n) Do zařízení se nesmí vnášet alkohol, cigarety a jiné návykové látky. 
 

V Horní Plané 1. 2. 2021 
Mgr. Jan Urban       



ředitel DD, ZŠ a Šj. Horní Planá               
  

 


