Pokyny a informace pro rodiče a zákonné zástupce
Do dětského diagnostického ústavu jsou přijímány děti na základě soudního rozhodnutí o
nařízení ústavní či ochranné výchovy nebo předběžného opatření.
Doba pobytu dítěte v DDÚ závisí na případném dalším soudním rozhodnutí o dítěti. O délce
pobytu u nás nerozhodují pracovníci ústavu. Tento pobyt zpravidla není kratší než dva měsíce
a jeho cílem je komplexní diagnostika (vyšetření) dítěte a jeho rodinného prostředí, stanovení
způsobu řešení problémů, pro které bylo dítě do našeho zařízení umístěno.
Přemísťování dětí. O dalším přemístění dítěte (do dětských domovů, dětských domovů se
školou nebo výchovných ústavů), či o ukončení pobytu dětí, které k nám byly umístěny na
základě Předběžného opatření, nebo na základě rozhodnutí o nařízení Ústavní výchovy
rozhoduje soud. Pouze v případě dětí s uloženou Ochrannou výchovou rozhoduje o jejich
dalším přemístění ředitel DDÚ.
Úhrada nákladů - příspěvek na úhradu péče. Rodiče dětí, umístěných v DDÚ soudním
rozhodnutím jsou podle zákona č. 109/2002 Sb. povinni přispívat na úhradu nákladů na
ubytování, stravování a ošacení. Tento příspěvek Vám bude vyměřen podle věku dítěte: do 6ti
let v částce 1.113,-Kč měsíčně, 6 - 15 let v částce 1.503,-Kč a nad 15 let v částce 1.742,-Kč
měsíčně.
Návštěvy dětí jsou povoleny jen rodičům (zákonným zástupcům) a osobám blízkým. Po dobu
koronavirových opatření trvají pouze 30 minut a probíhají bezkontaktní formou.
Navštívit děti je možné každý den v době od 9.00 do 15.00 po předchozí telefonické
domluvě s psycholožkou nebo se sociálními pracovnicemi. Každé úterý jsou návštěvy
možné až do 17.00 hodin. Mimopražským dětem jsou umožněny i návštěvy v dopoledních
hodinách o víkendu. Dítě mohou navštívit maximálně 3 osoby. Mimo předem domluvený
čas nebude nikdo do areálu DDÚ vpuštěn.
Návštěvy jiných osob jsou možné pouze za souhlasu rodičů či osob odpovědných za výchovu
po předchozí domluvě s psycholožkou.
Děti, které jsou aktuálně v karanténě, nemají návštěvy povoleny
V areálu DDÚ o návštěvách nekuřte, ani netelefonujte.
Ředitel zařízení, případně jím pověřený pracovník zodpovědný za organizaci návštěv,
má právo zakázat nebo přerušit návštěvu v zařízení v případě jejího nevhodného chování,
které by nepříznivě působilo na výchovu dětí.
Víkendové propustky dětí jsou možné po ukončení adaptačního období – to je po 3. týdnech
pobytu dítěte v DDÚ. Rodiče můžou žádat o víkendovou propustku od pátku 14.00 do neděle
17.00.
O povolení víkendové propustky doporučujeme požádat v předstihu, nejpozději v úterý před
víkendem. Současně jste povinni požádat o souhlas s propustkou i sociálního pracovníka
příslušného OSPOD Vašeho dítěte. Bez jeho svolení není propustka dětí možná. O žádosti o
propustku informujte psycholožku nebo sociální pracovnici DDÚ, na tel. : 241 724 245 nebo
241 721 561.
Propustky se nepovolují dětem, kterým bylo pro závažné porušení vnitřního řádu DDÚ
uloženo týdenní výchovné opatření.
Upozorňujeme, že v průběhu celé propustky jste za dítě plně odpovědní. V případě jeho útěku
jste povinni okamžitě informovat pracovníky DDÚ a útěk nahlásit policii ČR.

Písemný styk. Dětem je možno psát dopisy i posílat balíky, v balících nebo o návštěvách je
možné předat dětem ovoce, sladkosti nebo jiné potraviny trvanlivého charakteru. Je nutné
počítat s tím, že potraviny, které by mohly podléhat zkáze, a které dítě samo není schopné
včas zkonzumovat, mohou být rozděleny i mezi ostatní děti.
Telefonický kontakt. Telefonovat z vlastního mobilního telefonu je dětem povoleno denně
v době poledního klidu, to je po bědě od 13.00 do 13.30 a v času mezi 19. a 20. hodinou.
Telefony mají děti uložené v uzamčené skříňce u vychovatele, který jim ve stanovené době
jejich telefon na požádání vydá a po ukončení hovoru opět uloží a uzamkne. Půjčování
telefonů mezi dětmi není povoleno.
V případě odůvodněné potřeby telefonovat v jiném času nebo nemá-li dítě vlastní mobilní
telefon, mají děti možnost požádat psycholožku, či jiného pedagogického pracovníka o
navázání kontaktu s rodinou.
Kontakty po sociálních sítích ( např. facebook, skype aj.) jsou umožňovány dětem pouze
z jejich vlastních zařízení (smartphony, tablety) a to v čase vyhrazeném pro telefonování.
Děti nemají povoleno, si tato zařízení vzájemně půjčovat. Pokud si nepřejete, aby mělo Vaše
dítě přístup na sociální sítě, je možné jim tento přístup po dohodě s pracovníky DDÚ zakázat.
Taková dohoda musí být vyhotovena v písemné podobě a stvrzena podpisem.
V případě, že v průběhu pobytu v DDÚ dítě způsobí svým jednáním úmyslně škodu na
majetku ústavu nebo jiných osob, bude při vymáhání náhrady této škody postupováno
v souladu s občanským zákoníkem. V případě nižší škody bude tato hrazena z kapesného dětí
přesahující rámec minimální částky, na kterou mají zákonný nárok.
Cenné věci, např. hodinky, prstýnky, řetízky a náušnice nepřijímáme do úschovy.
Ošacení mohou mít děti vlastní, ale za ztracené či odcizené věci neručíme, ani je nehradíme.
Prosíme, nenoste dětem do zařízení cigarety a dbejte na to, aby si je nepřinášely s sebou do
DDÚ z návštěv. Jsme školské zařízení a vztahuje se na nás zákaz kouření ve veřejných
budovách!
Těšíme se na dobrou spolupráci s Vámi.

Kontakty: Dětský diagnostický ústav, ZŠ a ŠJ, U Michelského lesa 222, 140 00 Praha 4,
Tel: 241 724 245, 241 721 042, fax: 241 728 988, e-mail: ddu.praha@volny.cz
Mobil: 777 047 100 (volání o víkendech a odpoledních hodinách)

