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Vážený pan
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ředitel
Dětský diagnostický ústav
U Michelského lesa 222
140 00 Praha 4

Datum 23. únor a 2022

Vážený pane řediteli,
na základě Vaší žádosti ze dne 22.2.2022 dle Čl. 4 odst. 1 písm.) Pokynu, kterým se vymezují základní
vztahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řízení státních příspěvkových organizací
vykonávajících činnost školy nebo činnost školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo
ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, které zřizuje, souhlasím s dočasným omezením
provozu Dětského diagnostického ústavu, U Michelského lesa 222, Praha 4 v období od 1.3.2022
do 30.8.2022 s tím, že nebude omezeno v provozu záchytové pracoviště zařízení.
Odůvodnění:
S ohledem na dlouhodobou kumulaci dětí s agresivním chováním a fyzickým napadáním zaměstnanců
(dlouhodobá pracovní neschopnost v důsledku agresivního napadení ze strany umístěných dětí) je
nezbytné stabilizovat personální situaci v zařízení a zajistit bezpečnost dětem i zaměstnancům.
Omezení provozu zařízení se vztahuje na snížení maximálního počtu dětí u chlapeckých skupin na
4 chlapce na 1 skupinu a u dívčích skupin na šest dívek. Po dobu dočasného omezení provozu zařízení
bude tedy celková lůžková kapacita 22 lůžek.
V případě jakýchkoliv změn v zařízení neprodleně informujte zřizovatele.
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