
 

 

Návštěvní řád ZDVOP při DC Zlín 

1) Návštěvy umožňujeme v našem zařízení denně, včetně víkendů.  

2) Dobu návštěvy je vždy nutno přizpůsobit dennímu režimu a programu dětí. Návštěvy 

probíhají zpravidla v časovém rozmezí 8:30 - 11:00 hodin a 14:30 - 17:30 hodin. 

3) Navštívit dítě mohou jeho rodiče, prarodiče a sourozenci, nebo osoby, které obdržely 

oznámení o vhodnosti stát se pěstounem nebo osvojitelem. Zájemci o návštěvu musí být 

schopni prokázat svoji totožnost (občanský průkaz, cestovní pas). 

4) Dalším osobám se návštěvy povolí, jen pokud to bude v zájmu dítěte. 

5) Každá návštěva se zapisuje do návštěvní knihy a do návštěvního listu, kam se zapisuje 

reakce dítěte a samotný průběh návštěvy. Návštěvní list je součástí dokumentace dítěte. 

6) Zejména při prvních návštěvách bývá, v zájmu bezpečnosti dítěte, přítomen pracovník 

ZDVOP, případně pracovník příslušného OSPOD. 

7) V zájmu ochrany zdraví a bezpečí dětí nebude návštěva umožněna osobám, které jsou 

pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Pokud má sociální pracovnice, 

službu konající pracovník nebo jiný pracovník o dodržení této podmínky pochybnosti, je 

oprávněn před předáním dítěte prověřit skutečný stav provedením testu na přítomnost 

alkoholu v dechu alkohol testerem.  

8) V zájmu ochrany zdraví dětí nebude návštěva umožněna osobě, která je nemocná 

nakažlivou chorobou.  

9) Na návštěvy je zakázáno vodit psy a jiná domácí zvířata. 

10) Návštěvám se nedoporučuje přinášet dětem hodnotné dárky – pracovníci DC Zlín neručí 

za jejich případné poškození nebo ztrátu.  

11) Návštěvy probíhají zpravidla v návštěvní místnosti nebo v areálu DC Zlín. 

12) Po dobu návštěvy přebírají „návštěvníci“ zodpovědnost za bezpečnost dítěte. Zásadně 

nenechávají dítě bez dozoru, nedovolí mu aktivity, při kterých by se mohlo poranit.  

13) Pokud v průběhu návštěvy dojde ke zranění dítěte (následkem pádu nebo jinak), je osoba na 

návštěvě povinna ihned o tom informovat sloužícího pracovníka ZDVOP. 

14) Zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů platí v celém areálu DC Zlín. 
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