Návštěvní řád v DD Vranov

Zákonní zástupci, příbuzní a ostatní osoby ( dále jen návštěvy ), mohou navštěvovat děti
v určeném návštěvním dni od 10 do 17 hodin.
Návštěvním dnem je určena první neděle v měsíci.
Návštěvy, které mají svolení ředitele DD
mimořádném termínu.

mohou navštívit děti v předem dohodnutém

Při vstupu do DD je návštěva povinna předložit občanský průkaz. Vychovatel zapíše údaje
z OP do Knihy návštěv.
Návštěvy probíhají po dohodě s pedagogickým pracovníkem v budově DD v určených
prostorách( jídelna v přízemí ) , nebo v areálu zahrady dětského domova. Pokud chce návštěva
s dětmi opustit areál DD a setrvat v obci Vranov, musí podepsat tiskopis ,, Potvrzení o převzetí
dítěte´´ a dohodnout se v vychovatelem na době návratu do DD. Vhodnost opuštění areálu posuzuje
službu konající vychovatel individuálně.
V případě, že návštěvy chtějí s dětmi opustit katastrální území obce Vranov, musí
s dostatečným předstihem požádat ředitele DD , nebo vedoucí vychovatelku o souhlas a podepsat
tiskopis ,,Potvrzení o převzetí dítěte´´ (ti s případným souhlasem informují vychovatele ) a
dohodnout se s vychovatelem na době návratu do dětského domova. Vhodnost opuštění obce je
posuzována individuálně.
Mimořádné návštěvy mimo termín návštěvní neděle je třeba s dostatečným předstihem
dohodnout s ředitelem DD, nebo s vedoucí vychovatelkou. Ti s případným souhlasem informují
vychovatele.
Návštěvy přátel dětí z DD jsou možné pouze se souhlasem vychovatele ve službě.
V případě nedodržení , či porušení některého ustanovení tohoto návštěvního řádu, nebo
v případě nevhodného chování návštěvy je každý zaměstnanec DD oprávněn návštěvu z areálu DD
vykázat případě nutnosti za asistence policie ČR.
Návštěvy pracovníků OSPOD se uskutečňují po domluvě s ředitelem DD, nebo vedoucí
vychovatelkou v termínu, který vyhovuje oběma stranám. Domluva se uskutečňuje s vhodným
předstihem tak, aby byla zajištěna přítomnost dítěte v DD.
Státní zástupce je oprávněn vstupovat v kteroukoli hodinu do DD , to i neohlášeně.
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