1.10. Bodové hodnocení dítěte
Bodové hodnocení se nevztahuje na klienty, kteří jsou v domově na základě smlouvy
o dobrovolném pobytu a není uplatňováno v průběhu letních prázdnin.
V domově je uplatňován jako podpůrné hodnocení bodový systém.
Dítě je hodnoceno 3x denně (v sobotu a v neděli 2x)
• Škola – hodnotí učitelé – odpadá v sobotu a neděli, či o svátcích a
prázdninách
• Výchova – hodnotí denní vychovatelé
• Noční klid – hodnotí asistenti pedagoga
Hodnocení dětí je prováděno udělováním a odebíráním bodů. V každé etapě
hodnocení je možno dítěti odebrat 1-2 body, či 1-2 body přidělit
Povinností pedagogických pracovníků je na požádání dítě seznámit s jeho
hodnocením. S hodnocením v průběhu vyučování jsou děti každý den seznámeny po
ukončení vyučování. Bodové hodnocení se zapisuje do speciálních formulářů.
Součástí formuláře je příloha: přehled projevů dítěte, jenž slouží k popisu projevů, za
něž jsou udělovány body. Tyto formuláře eviduje zástupce ředitele.
Týdenní bodovací cyklus začíná vždy v pátek večer a uzavírá se v pátek po vyučování.
Na pondělním rodinném kruhu se jednotlivé děti vyjadřují ke svému hodnocení chování
za uplynulý týden. V případě odjezdů dětí na dovolenky v jiný den než v pátek dojde
k průběžnému sečtení týdenního hodnocení po obědě v den odjezdu dítěte z důvodu
realizace případných odborných intervencí.
Body lze odebrat tato porušení povinností:
- nesplnění povinností
- neomluvenou absenci
- verbální agresivitu vůči dětem i dospělým
- vulgární vyjadřování
- fyzickou agresivitu vůči dětem i dospělým
- útěk, vzdálení od skupiny
- kouření
- ničení majetku
- sebepoškozování
- šikana
- užívání návykových látek
- trestná činnost
Body lze udělit:
- za elementární zdvořilostní projevy
- za zapojení se do společného života, spolupráci s ostatními
- za úroveň osobní hygieny
- za aktivitu, pomoc pedagogům
- za výraznější úspěch v učebních či mimoškolních činnostech
- za reprezentaci domova
Závěry vyplývající z průběžného bodového týdenního hodnocení dítěte:

-

-

-1 až –3 body: absolvování individuální či skupinové odborné intervence
v rozsahu 1,5 hodin v pátek od 15.00 do 16.30
- 4 a více bodů: absolvování individuální či skupinové odborné intervence
v rozsahu 2 hodin v pátek od 15.00 do 16.30 a od 19.30 do 20.00
0 bodů: nemá žádný dopad na dítě
+1 a +2 body: sladkost dle vlastního výběru
+3 a více: dvě sladkosti dle vlastního výběru nebo opatření ve výchově
spočívající v prominutí uloženého negativního opatření ve výchově (volí si dítě
- prominutí není možné v případě, kdy opatření bylo uloženo za tr. čin, šikanu
nebo napadení pedagoga)
výsledek bodového hodnocení dítěte je pak zohledněn i ve výši měsíčního
kapesného viz. čl. 1.16

1.11. Opatření ve výchově
Ukládání opatření ve výchově se nevztahuje na klienty, kteří jsou v domově na základě
smlouvy o dobrovolném pobytu.
Za příkladné chování dítěte a jeho úspěchy navrhují vedoucí pracovníci řediteli
domova opatření ve výchově. V takovém případě může být využito následujících
opatření ve výchově:
- udělení finanční odměny (formou finanční hotovosti)
- udělení věcné odměny (formou účasti dítěte na posezení v cukrárně, KFC či
obdobných restauračních zařízení)
- udělení věcné odměny (formou věcného daru dítěti)
- prominutí předchozího negativního opatření ve výchově
Negativní výchovná opatření navrhují pedagogičtí pracovníci řediteli domova. Ten je
konzultuje s odborným personálem, společně individuálně posoudí vhodnost a délku
opatření a následně ho ředitel schválí. Za jednotlivé porušení nelze udělit více opatření
ve výchově. V domově jsou využívána tato negativní opatření ve výchově:
- zákaz trávení volného času mimo zařízení na dobu maximálně 14ti dnů
- odnětí možnosti účastnit se atraktivních činností na dobu maximálně 14ti dnů
Negativní opatření ve výchově jsou udělována za:
• nenávrat z dovolenky, útěk od skupiny
• krádež, jiná trestná činnost
• fyzická agrese, šikana
• zneužití alkoholu, či ostatních návykových látek
• neomluvená absence ve škole.
Opatření ve výchově se eviduje a je zakládáno do osobního spisu dítěte. Musí v něm
být specifikováno, za co je uděleno a zároveň musí obsahovat vyjádření dítěte.
1.16. Kapesné
Kapesné dětem je vypláceno podle Zákona č. 109/2002 Sb. a NV č. 460/2013 Sb.
(viz. Dopis č.j. MSMT-23859/2015) a metodického pokynu č.j.: 31315/2017.
Pověřenou osobou pro vyplácení kapesného je zástupce ředitele pro mimoškolní
činnost.

1. Kapesné je vypláceno zálohově vždy na měsíc dopředu (termín výplaty je
stanoven na 6. den příslušného měsíce – vyjde-li tento na den volna, je kapesné
vyplaceno v posledním pracovním dni před tímto termínem)
2. Výši kapesného navrhuje zástupce ředitele pro mimoškolní činnost dle
příslušných zákonů a metodického postupu pro výpočet kapesného. Navržená
výše kapesného je odsouhlasena ředitelem domova, který dá pokyn pokladní
k vyplacení celkové částky.
3. Pokladní zajistí výběr a výdej peněz v potřebné nominální hodnotě zástupci
ředitele pro mimoškolní činnost. Ten předá část peněz určenou pro děti ze 4. a
5. rodinné skupiny (odloučená pracoviště) vedoucím těchto pracovišť, kteří
provedou vlastní výplatu kapesného dětem.
4. Ředitel zpracuje „výplatní listinu“, kterou podepíší děti při výplatě kapesného
(zajišťují zástupci ředitele a vedoucí vychovatelka 5. RS). „Výplatní listinu“ poté
předá zástupce ředitele pro mimoškolní činnost účetní k založení. Dále ředitel
zpracuje pro účetní předpis kapesného (měsíčně).
5. Kapesné je dětem vypláceno jednorázově v hotovosti.
6. Dočasně nepřítomným dětem (pobyt v nemocnici apod.) se peníze ukládají u
zástupce ředitele pro mimoškolní činnost. V případě dlouhodobé nepřítomnosti
dítěte (nejčastěji pobyt v DPL) posílá zástupce, po domluvě s příslušným
zařízením, kapesné dítěti složenkou.
7. V době, kdy je pobyt dítěte přerušen na základě povolení ředitele zařízení (tzv.
dovolenka, podmíněné ubytování dítěte mimo zařízení) nebo v době, kdy je dítě
s uloženou ochrannou výchovou podmíněně umístěno na základě rozhodnutí
soudu mimo zařízení, nemá dítě nárok na výplatu kapesného, protože je
v plném přímém zaopatření osob, u nichž pobývá (viz. právní výklad MŠMT
ČR).
Metodický postup pro výpočet kapesného
Pro výpočet kapesného v souladu s NV č. 460/2013 Sb. stanovuji tyto částky pro
jednotlivé věkové kategorie dětí:
Dítě 6 – 10 let
Dítě 10 – 15 let
Dítě nad 15 let ZŠ
•

•

•

150,- Kč
250,- Kč
375,- Kč

Z tohoto základu je odečtena částka, která dítěti nenáleží z důvodu útěku, vazby
nebo výkonu trestu. V kategorii dětí od 6 do 10 let 5,--Kč, 10 – 15 let 8,30 Kč,
v kategorii dětí nad 15 let 12,50 Kč (za den útěku se počítají i dny, kdy dítě uteklo
a kdy se vrátilo).
Poté je odečtena částka, která dítěti nenáleží z důvodů uvedených v odstavci 7 čl.
1.16. VŘ. V kategorii dětí od 6 do 10 let 5,--Kč, 10 – 15 let 8,30 Kč, v kategorii dětí
nad 15 let 12,50 Kč. Pro výpočet je rozhodný den a hodina odjezdu a návratu dítěte
(odjezd do 15,00 hod. = kapesné nenáleží, návrat po 15,00 hod. = kapesné
nenáleží).
Takto vypočtená částka je dále upravena o výsledek bodového hodnocení za
uplynulý měsíc (sečtou se body z ukončených týdenních cyklů v daném měsíci):

Součet bodů

děti 6 – 10 let

děti 10 – 15 let

děti 15 a více

+ 8 a více
+ 4 až + 7
+ 1 až + 3
0
- 1 až - 3
- 4 až - 7
- 8 a méně
•

+ 30,- Kč
+ 22,50 Kč
+ 15,- Kč
bez úpravy
- 15,- Kč
- 22,50 Kč
- 30,- Kč

+ 50,- Kč
+ 37,50 Kč
+ 25,- Kč
bez úpravy
- 25,- Kč
- 37,50 Kč
- 50,- Kč

+ 75,- Kč
+ 56,25 Kč
+ 37,50 Kč
bez úpravy
- 37,50 Kč
- 56,25 Kč
- 75,- Kč

Výsledná částka je zaokrouhlena na celé desetikoruny nahoru

Aktualizováno k 1. 1. 2018 po konzultaci se státním zastupitelstvím na základě metodiky
MŠMT v rozporu s postojem státního zastupitelství.
Mgr. Radek Vovsík

