
DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Plzeň 

SOUHLAS ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S REŽIMOVÝMI 

OPATŘENÍMI SVP 

Zdůvodnění režimových opatření ve SVP 

Mobil - telefonáty 

Svůj mobilní telefon dítě může používat o víkendu v době osobního volna (vždy 1 hod.), 

popřípadě dle možností i ve středu. Dítě si po tuto dobu odpovídá za jeho eventuální 

poškození. SVP nenese odpovědnost za jeho rizikové užívání (pohyb na nevhodných 

stránkách, kyberšikna, způsobení dluhů atd.).  

Mimo vyhrazenou dobu si dítě mobilní telefon uzamkne do trezoru ve své skříni, klíč od něj je 

uložený na vychovatelně. 

Klienti mohou být v kontaktu s rodinou každý den dle telefonického řádu (viz. informace 

k pobytu) prostřednictvím mobilního telefonu SVP. 

Klientům se snažíme zajistit maximální možné soukromí při telefonátech s příbuznými.  

Kapesné 

Klienti ve SVP mají kapesné uschované ve vlastním uzamykatelném trezoru na pokoji. Klíč si 

ukládají na vychovatelně, evidují si pod dohledem vychovatele čerpání kapesného. Kapesné je 

využito k nákupu vždy po dohodě s pedagogickými pracovníky SVP a rodiči. Po ukončení 

pobytu se provede vyúčtování. 

Vstup do koupelny  

Při vykonávání hygieny se mohou klienti v koupelně a na WC zamykat. V následujících 

důvodech má službu vykonávající pracovník oprávnění do těchto prostor vstoupit: 

1. při ohrožení života a zdraví (klient se neozývá, nereaguje na opakované výzvy na 

otevření dveří) 

2. při porušení vnitřního řádu (podezření na zneužití léků, alkoholu, cigaret apod.) 

3. při požádání klientem o pomoc 

Nezbytná kontrola: 

Službu vykonávající (pedagogický) pracovník SVP je oprávněn k nezbytné kontrole klienta 

v případě důvodného podezření: 

1. na krádež 

2. na přechovávání cigaret, alkoholu, eventuelně omamných a psychotropních látek, 

zbraní (nože apod.) 

3. na sebepoškozování 

4. na kožní a infekční choroby (vši) 



Umožňuje-li situace přizvat k nezbytné kontrole druhého pracovníka SVP, je pedagogický 

pracovník povinen takto učinit. 

S režimovými opatřeními jsem byl seznámen a rozumím důvodům, proč jsou vyžadovány 

a souhlasím s nimi. 

 

 

 

V Domažlicích dne …………………..                                      _____________________ 

                                                                                                            Podpis OOV 

 
 


