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Dětský domov Boskovice, 

příspěvková organizace  

se sídlem Štefánikova 2b, 680 01 Boskovice 
 

Počet stran: 4 
 

číslo dokumentu 
PDG/011 

 

 

 

Dodatek č.1 

I. Prodloužený pobyt zletilé nezaopatřené osoby v Dětském domově Boskovice, příspěvkové 
organizaci  

 
1. Dětský domov Boskovice, příspěvková organizace  může uzavřít  podle § 24 odst. 4 ve spojení s 

§ 2 odst. 6 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve 

školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 159 - 170 správního řádu  se zletilou 

nezaopatřenou osobou ( dále jen ZNO) po ukončení výkon u ústavní výchovy , která se 

připravuje na budoucí povolání, nejdéle však do 26 let smlouvu o poskytování plného přímého 

zaopatření – prodlouženém pobytu.  

 

2. Smlouva o prodlouženém pobytu dle zk. č. 109/2002 Sb., v platném znění ( dále jen zákon)  §2, 
odst. 6  se zletilou nezaopatřenou osobou je uzavřena na základě žádosti  ZNO.  

3. Na základě smlouvy o prodlouženém pobytu je poskytováno plné přímé zaopatření dle § 2, 
odst. 7  a odst. 9  zákona . 

4. V souladu s § 2, odst. 8 zákona 109/2002 Sb., v platném znění se ZNO neposkytuje v době, kdy 
je pobyt v zařízení přerušen podle  podle § 23, odst. 1,  písm. a) zákona.  

 

5. Se zletilou nezaopatřenou osobou jsou projednána veškerá ustanovení uzavírané smlouvy tak, 
aby ZNO byla poučena srozumitelně a řádně a byla seznámena s možnými důsledky svého 
jednání při nedodržení podmínek uvedených ve smlouvě.  
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II. Povinnosti zařízení 

 

 

1) Zařízení poskytuje nezaopatřené osobě plné přímé zaopatření v následujícím rozsahu: 

 
a) stravování, ubytování a ošacení, 

 
b) učební potřeby a pomůcky, 

 
c) úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělávání, 

 
d) úhrada nákladů na zdravotní služby, léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou hrazeny 

ze zdravotního pojištění, 

e) kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu nezaopatřené osoby ze zařízení, 

 
f) úhrada nákladů na dopravu do sídla školy. 

 

 

 
2) Nezaopatřené osobě se dále hradí: 

 

a) potřeby pro využití volného času a rekreaci, 

 
b) náklady na kulturní, uměleckou, sportovní a oddechovou činnost, 

 
c) náklady na soutěžní akce, rekreace. 
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III. Povinnosti nezaopatřené osoby 

 

 

1) Nezaopatřená osoba má povinnost: 

a) dodržovat stanovený pořádek a kázeň, plnit pokyny a příkazy zaměstnanců zařízení, šetrně 

zacházet se svěřenými věcmi, nepoškozovat cizí majetek, dodržovat zásady slušného jednání s 

osobami, s nimiž přichází do styku, v prostorách zařízení a v osobních věcech udržovat pořádek 

a čistotu, 

b) dodržovat předpisy a pokyny k ochraně bezpečnosti a zdraví, s nimiž byla řádně seznámena, 

c) poskytnout na výzvu ředitele doklady o svých příjmech, 

d) předat do úschovy na výzvu ředitele předměty ohrožující výchovu, zdraví a bezpečnost; doba 

úschovy těchto předmětů nesmí přesáhnout dobu pobytu nezaopatřené osoby v zařízení a při 

jeho ukončení musí být tyto předměty nezaopatřené osobě vydány, 

e) podrobit se na výzvu ředitele zařízení vyšetření, zda není ovlivněna alkoholem nebo jinou 

návykovou látkou. Je-li pro vyšetření třeba odebrat krev, je nezaopatřená osoba povinna strpět, 

aby jí lékař nebo odborný zdravotnický pracovník odebral krev, pokud to není spojeno s 

nebezpečím pro její zdraví. 

2) Nezaopatřená osoba musí dodržovat vnitřní řád zařízení v rozsahu, ve kterém upravuje práva 

a povinnosti nezaopatřených osob. 

3) Pokud má nezaopatřená osoba vlastní pravidelné příjmy, podílí se na hrazení příspěvku na 

úhradu péče způsobem podle zákona č. 109/2002 Sb. 

4) Nezaopatřená osoba má povinnost doložit pro každý školní rok potvrzení o studiu. 

 
5) Nezaopatřená osoba má povinnost oznámit bezodkladně zařízení veškeré změny týkající se 

její přípravy na budoucí povolání, včetně skutečnosti, že ukončí přípravu na budoucí povolání. 

6) Výčtem povinností uvedeným v odst. 1 až odst. 5 nejsou dotčeny povinnosti vyplývající  

z právních předpisů. 

 

IV. Spory ze smlouvy  

 

Spory z této smlouvy rozhoduje Krajský úřad  Jihomoravského  kraje.
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V. Ukončení smlouvy  

1) Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Platnost smlouvy končí dnem následujícím po dni, 

kdy nezaopatřená osoba ukončila přípravu na budoucí povolání, nejpozději však dnem, kdy 

nezaopatřená osoba dovršila 26 let. 

2) Nezaopatřená osoba může vypovědět smlouvu písemně bez udání důvodu. Výpovědní 

lhůta  iní 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém 

byla výpověď doručena zařízení. 

3) Zařízení může vypovědět smlouvu písemně z důvodu, že nezaopatřená osoba zvlášť 

závažným způsobem poruší smlouvu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvním 

dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena nezaopatřené 

osobě. 

Za zvlášť závažné porušení smlouvy se považuje: 

 
a) spáchání násilného činu vůči pracovníkovi zařízení, dítěti umístěnému v zařízení 

nebo nezaopatřené osobě umístěné v zařízení, 

b) požívání nebo distribuování alkoholu nebo jiné návykové látky v zařízení, 

c) poškozování majetku zařízení, pracovníka zařízení, dítěte umístěného v zařízení 

nebo nezaopatřené osoby umístěné v zařízení, 

d) odmítnutí podrobit se na výzvu ředitele zařízení vyšetření, zda není ovlivněna 

alkoholem nebo jinou návykovou látkou, 

e) opakované porušení  povinností uvedených ve Vnitřním řádu Dětského domova 

Boskovice, příspěvkové organizace v kapitole Povinnosti dětí, a to zejména 

písmeno a) – m).  

 

 

 
V Boskovicích dne 01.09.2017 

 

 

Mgr. Jarmila Štůlová, ředitelka 

Dětský domov Boskovice, příspěvková organizace 

 

 

 


