
--------------------------------------------------- --------- 
ASPI - Server 172.16.3.162:6665 - stav k 6.10.2006 do částky 
151/2006 Sb. a 47/2006 Sb.m.s. 
(2§)  Informace o 438/2006 Sb. 
--------------------------------------------------- --------- 
 PRÁVNÍ P ŘEDPIS 
 Vyhláška č. 438/2006 Sb. 
      Ministerstva školství, mládeže a t ělovýchovy 
      , kterou se upravují podrobnosti výkonu ústav ní výchovy a 
ochranné výchovy ve školských za řízeních 
 Oblasti úpravy:  ZP ŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, 
POSTAVENÍ, FUNKCE; Školská za řízení (výchovná, ú čelová, školy v 
přírod ě).; Mládež. Mladiství. Studenti a u čni.; D ětské domovy. 
Výchovné ústavy. Ústavní výchova. Ústavní pé če.; Státní finan ční 
politika.; Zásady kontroly.; Státní dozor. Státní d ohled. 
Administrativní dozor.; 
 Schváleno: 30.08.2006 Rozesláno: 13.09.2006 Ú činnost od: 
13.09.2006 
 Uve řejn ěno v č. 142/2006 Sbírky zákon ů na stran ě 6073 
 
--------------------------------------------------- --------- 
ASPI - Server 172.16.3.162:6665 - stav k 6.10.2006 do částky 
151/2006 Sb. a 47/2006 Sb.m.s. 
 
--------------------------------------------------- --------- 
§ 1-P říl 438/2006 Sb. 
  § 1 ČÁST PRVNÍ P ŘEDMĚT ÚPRAVY 
  § 2-3 ČÁST DRUHÁ OBSAH A ROZSAH ČINNOSTI, ORGANIZACE A PODMÍNKY 
PROVOZU ZAŘÍZENÍ 
      § 2 Organizace výchovn ě vzd ělávací činnosti 
      § 3 Školy p ři za řízeních 
  § 4-5 ČÁST TŘETÍ ORGANIZAČNÍ POSTUP ZA ŘÍZENÍ P ŘI P ŘIJÍMÁNÍ, 
UMÍSŤOVÁNÍ, P ŘEMÍSŤOVÁNÍ A PROPOUŠTĚNÍ D ĚTÍ 
      § 4 Organiza ční postup diagnostického ústavu 
      § 5 Organiza ční postup d ětského domova, d ětského domova se 
školou a výchovného ústavu 
  § 6 ČÁST ČTVRTÁ ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ POBYTU DĚTÍ V 
DIAGNOSTICKÉM ÚSTAVU ZADRŽENÝCH NA ÚTĚKU 
  § 7-11 ČÁST PÁTÁ UMÍS ŤOVÁNÍ DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, 
NEZLETILÝCH TĚHOTNÝCH DÍVEK, NEZLETILÝCH MATEK A JEJICH D ĚTÍ A 
DĚTÍ VYŽADUJÍCÍCH VÝCHOVNĚ 
      § 7 D ěti se zdravotním postižením 
      § 8 Nezletilé t ěhotné dívky a nezletilé matky a jejich d ěti 
    § 9-11 D ěti vyžadující výchovn ě lé čebný režim v d ůsledku 
jejich neurologického poškození a psychického onemo cnění 
      § 10 D ěti se závažnými poruchami chování 
      § 11 D ěti s extrémními poruchami chování 



  § 12-13 ČÁST ŠESTÁ UMÍSŤOVÁNÍ A POBYT D ĚTÍ-CIZINC Ů 
  § 14-15 ČÁST SEDMÁ ÚZEMNÍ OBVODY DIAGNOSTICKÝCH ÚSTAVŮ 
  § 16 ČÁST OSMÁ VZOROVÝ VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ 
  § 17-18 ČÁST DEVÁTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
      § 17 Zrušovací ustanovení 
      § 18 Ú činnost 
  P říl Vzorový vnit řní řád 
___________________________________________________ _________ 
Systém ASPI - stav k 6.10.2006 do částky 151/2006 Sb. a 47/2006 Sb.m.s. 
Obsah a text 438/2006 Sb. - poslední stav textu  
 

438/2006 Sb. 
 

VYHLÁŠKA 
ze dne 30. srpna 2006, 

 
kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výcho vy a ochranné výchovy ve školských za řízeních 

 
 Ministerstvo školství, mládeže a t ělovýchovy stanoví podle § 41 odst. 1 písm. a) až f)  
zákona č. 109/2002 Sb. , o výkonu ústavní výchovy nebo ochr anné výchovy ve školských za řízeních a 
o preventivn ě výchovné pé či ve školských za řízeních a o zm ěně dalších zákon ů, ve zn ění zákona č. 
383/2005 Sb. , a podle § 23 odst. 3 a § 121 odst. 1  zákona č. 561/2004 Sb. , o p ředškolním, 
základním, st ředním, vyšším odborném a jiném vzd ělávání (školský zákon), ve zn ění zákona č. 
383/2005 Sb. : 
 

ČÁST PRVNÍ 
  

PŘEDMĚT ÚPRAVY 
  

§ 1 
  

 Tato vyhláška upravuje: 
  
a) podrobnosti o obsahu a rozsahu činnosti, organizaci a podmínkách provozu školských zařízení 
pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy (dále jen "za řízení"), kritéria pro za řazování nebo 
umís ťování d ětí, 
  
b) podrobnosti o zajiš ťování po řádku a bezpe čnosti v za řízeních, 
  
c) nejnižší po čty d ětí a žák ů v jednotlivých druzích škol, 
  
d) nejnižší a nejvyšší po čty d ětí a žák ů ve t řídách a skupinách, 
  
e) podrobnosti o organiza čním postupu za řízení p ři p řijímání, umís ťování, p řemís ťování a 
propoušt ění d ětí, 
  
f) podrobnosti organiza čního zabezpe čení pobytu d ětí zadržených na út ěku v diagnostickém ústavu, 
  
g) podrobnosti organiza čního zabezpe čení umís ťování d ětí se zdravotním postižením, nezletilých 
matek a jejich d ětí, a d ětí vyžadujících výchovn ě lé čebný režim v d ůsledku jejich neurologického 
poškození (psychického onemocn ění), 
  
h) podrobnosti organiza čního zabezpe čení umís ťování a pobytu d ětí, které nejsou ob čany České 
republiky a spl ňují podmínky stanovené zvláštním zákonem 1) (dále j en "d ěti-cizinci"), 
  
i) územní obvody diagnostických ústav ů, 
  
j) vzorový vnit řní řád za řízení. 
  

ČÁST DRUHÁ 
  

OBSAH A ROZSAH ČINNOSTI, ORGANIZACE A PODMÍNKY PROVOZU ZAŘÍZENÍ 
 

§ 2 



Organizace výchovn ě vzd ělávací činnosti 
 

 (1) Pro provoz rodinné skupiny v d ětském domov ě a v d ětském domov ě se školou nebo výchovné 
skupiny v diagnostickém ústavu a výchovném ústavu z řizovatel za řízení zajiš ťuje: 
  
a) řádné prostorové podmínky 2) , jimiž jsou obývací po koj, ložnice d ětí, pokoj vychovatel ů, 
kuchy ňka, sociální za řízení, 
  
b) vnit řní vybavení 2) , kterým je zejména nábytek pro ulož ení prádla, šatstva a obuvi d ětí, 
knih, hra ček, sedací soupravy, psací stoly a židle, jídelní s t ůl, b ěžné vybavení kuchyn ě, 
  
c) materiální podmínky, jimiž jsou zejména prádlo, ošacení a obuv, b ěžné domácí elektrické 
přístroje, pot řeby pro vzd ělávání, audiovizuální a výpo četní technika, vybavení pro sport a 
turistiku, pro rekrea ční činnost, pro cestování, 
  
d) podmínky pro osv ětlení, vytáp ění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úk lid 2) . 
  
 (2) V za řízení mohou zam ěstnanci zajiš ťovat stravování za pomoci d ětí obdobn ě jako v 
rodin ě, zejména snídan ě, sva činy, celodenní stravování o víkendech, v dob ě svátk ů apod., s tím, 
že sou časně mohou provád ět nákup potravin, a to v rozsahu stanoveném zvláštn ím právním p ředpisem 
3) . 
  
 (3) V rodinné skupin ě a ve výchovné skupin ě ředitel za řízení zajiš ťuje denní pé či o d ěti 
způsobem obdobným jako v rodin ě, a to zpravidla 3 pedagogickými pracovníky. No ční služba v 
zařízeních je zajiš ťována zpravidla pedagogickými pracovníky a dbá o be zpe čnost d ětí v no čních 
hodinách zpravidla od 21 do 8 hodin. No ční služba m ůže podle pot řeby též zajiš ťovat pomoc d ětem 
při hygienické obsluze a jejich sebeobsluze, p ři oblékání a p říprav ě na odchod z budovy, p ři pé či 
o nemocné d ěti, p ři doprovodu d ětí k léka řskému vyšet ření apod. Po čet zam ěstnanc ů zajiš ťujících 
noční službu a jejich složení z hlediska po čtu muž ů a žen stanoví ředitel za řízení s p řihlédnutím 
k provozním podmínkám za řízení a jeho aktuální situaci. 
  
 (4) Rodinná skupina a výchovná skupina m ůže být umíst ěna i v bytové jednotce, která 
spl ňuje požadavky stanovené zvláštním právním p ředpisem 2) . 
  
 (5) Pro nezaopat řené osoby 4) m ůže ředitel za řízení zajistit samostatné ubytování v 
prostorách za řízení nebo mimo za řízení. 
  
 (6) V zájmu p řípravy na budoucí samostatný život dít ěte m ůže být v za řízení z řízena jedna 
nebo více samostatných bytových jednotek pro ubytov ání jednotlivých d ětí nebo nejvýše t ří členné 
skupiny d ětí, které se p řipravují na odchod ze za řízení. Do t ěchto bytových jednotek mohou být 
umíst ěny d ěti starší 16 let podle kritérií a za podmínek stano vených vnit řním řádem za řízení. 
  
 (7) Pro d ěti po ukon čení povinné školní docházky, které se dále nep řipravují na budoucí 
povolání, m ůže být z výchovných a vzd ělávacích d ůvod ů z řízena v diagnostickém ústavu, d ětském 
domově se školou a výchovném ústavu samostatná výchovná s kupina nebo rodinná skupina se zam ěřením 
na p řípravu pro výkon povolání nebo pracovní činnosti d ětí (dále jen "pracovn ě výchovná 
skupina"). 
  
 (8) Dít ě starší 15 let za řazené do pracovn ě výchovné skupiny m ůže vedle p řípravy na výkon 
povolání a na pracovní činnosti vykonávat též pracovní činnosti v pracovn ěprávním vztahu, 
odpovídající jeho v ěku, zdravotnímu stavu a schopnostem. 
  
 (9) Postup v p řípadech zásadní d ůležitosti pro život dít ěte, zejména souvisejících s 
přípravou dít ěte na budoucí povolání, s léka řskými zákroky a p ředpokládanou hospitalizací ve 
zdravotnickém za řízení, ředitel za řízení p ředem projedná se zákonnými zástupci, pop řípad ě také s 
jinými osobami, kterým bylo dít ě sv ěřeno do výchovy rozhodnutím p říslušného orgánu. Jedná-li se o 
akutní léka řský zákrok nebo hospitalizaci, ředitel za řízení o n ěm bezodkladn ě písemn ě informuje 
osoby uvedené ve v ět ě první. Ve v ěci p řípravy na budoucí povolání ředitel za řízení respektuje 
názor dít ěte, je-li to možné. Pokud není možné respektovat ná zor dít ěte ve v ěci p řípravy na 
budoucí povolání, vyžádá si ředitel za řízení stanovisko školy, kterou dít ě navšt ěvuje, a 
vyjád ření psychologa nebo speciálního pedagoga-etopeda, a  rozhodne se z řetelem k t ěmto 
vyjád řením. 
  

§ 3 
Školy p ři za řízeních 

 
 (1) P ři d ětských domovech se školou a p ři diagnostických ústavech z řizovatel podle pot řeby 
zřizuje mate řskou školu a základní školu. 
  
 (2) Školy, jejichž činnost vykonává právnická osoba vykonávající zárove ň činnost za řízení, 
se z řizují p ři po čtu nejmén ě 10 d ětí nebo žák ů. Diagnostická t řída se z řizuje p ři po čtu nejmén ě 4 



žák ů. T řída školy a skupina pro praktické vyu čování má nejmén ě 4 d ěti nebo žáky. T řída školy, s 
výjimkou t řídy školy p ři diagnostickém ústavu, se napl ňuje do po čtu 14 d ětí nebo žák ů, skupina 
pro praktické vyu čování se napl ňuje do po čtu 8 žák ů, s p řihlédnutím k jejich speciálním 
vzd ělávacím pot řebám a p ři zajišt ění bezpe čnosti a zdraví d ětí a žák ů. 
  
 (3) Ve školách, jejichž činnost vykonává právnická osoba vykonávající zárove ň činnost 
zařízení, mohou být odd ělen ě z řízeny t řídy pro d ěti s uloženou ochrannou výchovou. 
  

ČÁST TŘETÍ 
  

ORGANIZAČNÍ POSTUP ZA ŘÍZENÍ P ŘI P ŘIJÍMÁNÍ, UMÍS ŤOVÁNÍ, P ŘEMÍSŤOVÁNÍ A 
PROPOUŠTĚNÍ D ĚTÍ 

 
§ 4 

Organiza ční postup diagnostického ústavu 
 

 (1) D ěti spl ňující zákonné podmínky pro p řijetí jsou do diagnostického ústavu p řijímány po 
předchozím projednání s p říslušným orgánem sociáln ě-právní ochrany d ětí. V diagnostickém ústavu 
je dít ě p řevzato sociálním pracovníkem, který sou časn ě p řebírá a kontroluje úplnost doklad ů podle 
zákona 5) . Vstupní pohovor s dít ětem, obsahující zejména informace o d ůvodech umíst ění dít ěte, o 
podmínkách jeho pobytu v diagnostickém ústavu, o vn it řním řádu diagnostického ústavu, o právech a 
povinnostech dít ěte a o jeho dalších perspektivách, provádí psycholo g, speciální pedagog-etoped 
nebo jiný pedagogický pracovník ur čený ředitelem za řízení, který dít ě seznámí též s organiza čním 
zajišt ěním jeho vzd ělávání. 
  
 (2) Za řazení dít ěte do výchovné skupiny provádí pedagogický pracovní k ur čený ředitelem 
zařízení, který dít ě seznámí s ostatními d ětmi, p řid ělí mu l ůžko, osobní sk ří ňku a v ěci osobní 
pot řeby. Sou časn ě informuje dít ě o organizaci života v za řízení. 
  
 (3) Úkony uvedené v odstavcích 1 a 2 jsou vedeny v  pracovnách p říslušných zam ěstnanc ů nebo 
v prostorách ur čených pro provoz výchovné skupiny a je o nich prove den záznam, který je sou částí 
osobní dokumentace dít ěte. 
  
 (4) S rozhodnutím o umíst ění dít ěte do d ětského domova, d ětského domova se školou nebo do 
výchovného ústavu seznámí dít ě psycholog nebo speciální pedagog-etoped nejpozd ěji 3 dny p řed jeho 
umíst ěním. 
  
 (5) D ěti vyžadující výchovn ě lé čebný režim v d ůsledku jejich neurologického poškození a 
psychického onemocn ění diagnostický ústav umís ťuje nebo p řemís ťuje do za řízení, která jsou 
schopna zajistit výchovnou a zdravotní pé či na odpovídající odborné úrovni. 
  
 (6) Komplexní diagnostická zpráva je složena ze zá věre čné zprávy psychologa, speciálního 
pedagoga-etopeda, pedagogického pracovníka školy ne bo t řídy z řízené jako sou část diagnostického 
ústavu a popisu celkového stavu dít ěte, obsahujícího informace o zdravotním stavu dít ěte ze 
zdravotní dokumentace a aktuální údaje. Obsahuje jm éno, pop řípad ě jména, p říjmení, datum a místo 
narození dít ěte, místo trvalého pobytu, u dít ěte-cizince bydlišt ě v cizin ě nebo adresu místa 
pobytu, popis sociální anamnézy dít ěte a doporu čení zpracovaná na základ ě výsledk ů 
psychologického vyšet ření a výsledk ů výchovn ě vzd ělávacích činností. Dále obsahuje hodnocení 
schopností adaptace dít ěte, jeho sebev ědomí a schopnosti sebehodnocení, volních vlastností , 
spole čenských a pracovních návyk ů, vztahu dít ěte k rodin ě a blízkým osobám, k autoritám, k 
vrstevník ům a ostatním d ětem, informace o znalostech a dovednostech dít ěte, o jeho chování ve 
škole, o postavení dít ěte ve skupin ě, o jeho zvláštnostech a o chování v zát ěžových situacích, 
při zvládání konflikt ů, a o jeho zájmech. 
  
 (7) Umís ťování dít ěte se vždy ú častní pov ěřený zam ěstnanec diagnostického ústavu a 
příslušného d ětského domova, d ětského domova se školou nebo výchovného ústavu. 
  

§ 5 
Organiza ční postup d ětského domova, d ětského domova se školou a výchovného ústavu 

 
 (1) Zam ěstnanec ur čený ředitelem za řízení zajistí p řevzetí dokumentace dít ěte a provede s 
dít ětem vstupní pohovor. Seznámí dít ě s vnit řním řádem za řízení, s právy a povinnostmi dít ěte, s 
organizací a s režimem za řízení, za řadí dít ě do rodinné skupiny nebo výchovné skupiny a p řid ělí 
mu l ůžko, osobní sk ří ňku a osobní pot řeby. 
  
 (2) Pedagogický pracovník ur čený ředitelem za řízení zpracuje program rozvoje osobnosti 
dít ěte na základ ě komplexní diagnostické zprávy. Zpráva je zpracován a ve spolupráci s odborným 
zaměstnancem diagnostického ústavu, který nejmén ě dvakrát ro čně ov ěřuje ú čelnost a výsledky 
výchovn ě vzd ělávací činnosti v za řízení. Sou časn ě ředitel za řízení zajistí, aby se s programem 
seznámili všichni pedagogi čtí pracovníci za řízení. 



  
 (3) Jestliže je dít ě dlouhodob ě na út ěku, ve výkonu vazby, výkonu trestu odn ětí svobody 
nebo výkonu trestního opat ření a vyžadují-li to provozní podmínky za řízení, m ůže být dít ě 
přemíst ěno do jiného za řízení. 
  

ČÁST ČTVRTÁ 
  

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ POBYTU DĚTÍ V DIAGNOSTICKÉM ÚSTAVU ZADRŽENÝCH NA 
ÚTĚKU 

 
§ 6 

  
 (1) Pro p řijetí d ětí zadržených na út ěku z jiných za řízení je v každém diagnostickém 
ústavu vytvo řeno záchytné pracovišt ě, jehož sou částí je místnost vybavená l ůžkem, stolem a židlí, 
a odd ělené sociální za řízení. 
  
 (2) P ři p řijetí dít ěte zadrženého na út ěku do záchytného pracovišt ě podle odstavce 1 
zaměstnanec ur čený ředitelem za řízení provede pot řebná hygienická a protiepidemická opat ření a 
zajistí bezodkladnou zdravotní pé či, vyžaduje-li to zdravotní stav dít ěte. 
  
 (3) Speciální pedagog-etoped nebo psycholog proved e po p řijetí s dít ětem zadrženým na 
út ěku pohovor, p ři n ěmž podá dít ěti p řiměřeně jeho v ěku a rozumovým schopnostem také informace o 
předpokládaném pr ůběhu jeho pobytu v diagnostickém ústavu a o jeho práv ech a povinnostech. 
Originál písemného záznamu o obsahu pohovoru je sou částí osobní dokumentace dít ěte, kopie z ůstane 
uložena v diagnostickém ústavu. 
  
 (4) Po dobu pobytu dít ěte v záchytném pracovišti je dít ěti poskytována individuální pé če 
formou zájmových činností, pro n ěž jsou dít ěti poskytnuty nezbytné pom ůcky a pot řeby, a to po 
dohod ě s dít ětem, p ři zajišt ění bezpe čnosti dít ěte, dalších osob i prostor, kde se dít ě nachází. 
Péči o dít ě v záchytném pracovišti zajiš ťuje pedagogický pracovník, a to v dob ě od 8 do 20 hodin 
formou pracovních nebo relaxa čních činností v rozsahu nejmén ě 6 hodin denn ě. Mimo tuto dobu 
kontroluje stav dít ěte pravideln ě ve t řicetiminutových intervalech zam ěstnanec ur čený ředitelem 
zařízení. 
  
 (5) Nejsou-li zjišt ěny zdravotní nebo psychické p řekážky, je dít ě za řazeno do odpovídající 
výchovné skupiny. 
  
 (6) V míst ě, kde je z řízeno více diagnostických ústav ů člen ěných podle v ěku nebo pohlaví 
dětí, jsou d ěti umís ťovány na záchytné pracovišt ě podle tohoto člen ění. 
  

ČÁST PÁTÁ 
  

UMÍSŤOVÁNÍ DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, NEZLETILÝCH T ĚHOTNÝCH DÍVEK, 
NEZLETILÝCH MATEK A JEJICH D ĚTÍ A D ĚTÍ VYŽADUJÍCÍCH VÝCHOVNĚ LÉ ČEBNÝ 

REŽIM, V ČETNĚ OBSAHU A ROZSAHU ČINNOSTI, ORGANIZACE A PODMÍNEK PROVOZU 
 

§ 7 
Děti se zdravotním postižením 

 
 (1) D ěti se zdravotním postižením 6) se umís ťují zejména do d ětských domov ů, a to s 
přihlédnutím k druhu a stupni jejich postižení a ke v zdálenosti d ětského domova od sídla 
právnické osoby vykonávající činnost školy, kam je dít ě p řijato. Sou časn ě se p řihlíží k 
oprávn ěným zájm ům dít ěte na udržení a rozvíjení kontaktu s rodinou. 
  
 (2) Do d ětských domov ů se d ěti se zdravotním postižením umís ťují jednotliv ě nebo pro n ě 
mohou být vytvo řeny samostatné rodinné skupiny. Samostatné rodinné skupiny lze z řídit v d ětských 
domovech, které mohou zajistit denní docházku do od povídající školy. 
  
 (3) Je-li v za řízení umíst ěno dít ě, které nem ůže vnímat řeč sluchem, zajiš ťuje se 
komunikace s dít ětem prost řednictvím zam ěstnance za řízení, který ovládá znakový jazyk. Pro d ěti, 
které v d ůsledku zrakového postižení používají pouze Braillov o písmo, se vždy zajiš ťuje možnost 
používání Braillova písma a písemná komunikace tout o formou. 
  

§ 8 
Nezletilé t ěhotné dívky a nezletilé matky a jejich d ěti 

 
 (1) Nezletilé t ěhotné dívky se zpravidla od dvanáctého týdne t ěhotenství umís ťují nebo 
přemís ťují do za řízení, která jsou schopna zajistit p říslušnou zdravotnickou a pedagogickou pé či. 



  
 (2) Nezletilým t ěhotným dívkám nebo matkám ředitel za řízení zajiš ťuje léka řskou a 
poradenskou pé či prost řednictvím zdravotnických za řízení. 
  
 (3) Ředitel za řízení je povinen informovat nezletilou t ěhotnou dívku o možnostech pé če o 
dít ě po porodu v rámci výkonu ústavní výchovy nebo ochr anné výchovy v za řízeních. Pokud nezletilá 
t ěhotná dívka informuje ředitele za řízení o svém úmyslu podstoupit um ělé p řerušení t ěhotenství a 
požádá ředitele za řízení o sou činnost p ři projednání této v ěci se svým zákonným zástupcem, 
popřípad ě jinou osobou odpov ědnou za výchovu, je ředitel za řízení povinen takovou sou činnost 
poskytnout. 
  
 (4) Nezletilé t ěhotné dívky nebo matky plní povinnou školní docházk u nebo se p řipravují na 
budoucí povolání v p říslušné škole, nebrání-li tomu jejich zdravotní sta v. Jejich d ěti jsou po 
dobu výuky v pé či pracovníka s odbornou zp ůsobilostí k výkonu zdravotnického povolání 7) 
všeobecné sestry nebo ošet řovatele, nebo pedagogického pracovníka, pop řípad ě v jeslích nebo v 
zařízeních pe čujících o dít ě do 3 let v ěku v denním režimu nebo v mate řské škole. 
  

Děti vyžadující výchovn ě lé čebný režim v d ůsledku jejich neurologického poškození a psychickéh o 
onemocnění 

 
§ 9 

  
 (1) Za d ěti vyžadující výchovn ě lé čebný režim v d ůsledku jejich neurologického poškození a 
psychického onemocn ění se pro ú čely této vyhlášky považují d ěti s psychickým nebo psychiatrickým 
onemocněním a s disharmonickým vývojem osobnosti, které maj í 
  
a) emo ční poruchy a vývojové poruchy chování (dále jen "d ěti se závažnými poruchami chování"), 
  
b) výrazné poruchy chování s antisociálním, sexuáln ě deviantním a jinak nebezpe čným chováním 
(dále jen "d ěti s extrémními poruchami chování"), diagnostikovan é léka řem nebo diagnostickým 
ústavem. 
  
 (2) D ěti se závažnými poruchami chování a d ěti s extrémními poruchami chování jsou 
umís ťovány do za řízení, jejichž činnost nebo činnost jejich odd ělení je specializovaná na 
výchovn ě lé čebnou pé či. 
  

§ 10 
Děti se závažnými poruchami chování 

 
 (1) Do d ětského domova se školou a výchovného ústavu nebo od dělení specializovaného na 
výchovn ě lé čebnou pé či pro d ěti se závažnými poruchami chování mohou být diagnos tickým ústavem 
umís ťovány zejména: 
  
a) d ěti, které jsou v d ůsledku svého psychického oslabení závažn ě ohroženy ve svém vývoji, 
  
b) d ěti s poruchami pozornosti a soust ředění, doprovázenými hyperaktivitou, které není možné 
zvládat b ěžnými výchovnými postupy a metodami, 
  
c) d ěti experimentující s návykovými látkami nebo drogov ě závislé. 
  
 (2) Výchovn ě lé čebná pé če je zajiš ťována speciáln ě pedagogickými a psychologickými 
metodami, zpravidla za spolupráce zdravotnického za řízení, které je zp ůsobilé poskytovat 
požadovanou zdravotní pé či. 
  
 (3) Do d ětských domov ů se školou a výchovných ústav ů nebo odd ělení podle odstavce 1 se 
děti umís ťují na nezbytn ě nutnou dobu. Nejpozd ěji v osmém týdnu po umíst ění dít ěte probíhá 
přehodnocování aktuálnosti jeho pobytu v daném za řízení a záv ěry jsou sou částí osobní dokumentace 
dít ěte. Po ukon čení pobytu je dít ě p řemíst ěno zpravidla zp ět do d ětského domova se školou nebo 
výchovného ústavu. 
  

§ 11 
Děti s extrémními poruchami chování 

 
 (1) Do výchovného ústavu nebo odd ělení specializovaného na výchovn ě lé čebnou pé či pro d ěti 
s extrémními poruchami chování mohou být diagnostic kým ústavem umíst ěny zejména: 
  
a) d ěti, které se opakovan ě nedovolen ě vzdalují ze za řízení a dopoušt ějí se jednání, které má 
znaky trestné činnosti, p ři čemž se jedná o d ěti, které v dané situaci není možné zvládnout 
výchovnými postupy, organizací a prost ředky používanými v b ěžných za řízeních, 
  
b) d ěti, u nichž jsou násilné projevy chování spojeny s náznaky duševních poruch, sexuálních 



úchylek, u nichž se však jeví specializovaná pé če jako vhodná sou část výchovn ě lé čebného 
působení, 
  
c) d ěti s drogovou závislostí, 
  
d) d ěti mladší 15 let, kterým byla uložena ochranná vých ova, 
  
e) d ěti, kterým soud uložil ochrannou výchovu, p řestože již jsou trestn ě odpov ědné, ale z 
osobnostních či výchovných d ůvod ů je vhodné dokon čit v daném za řízení zapo čatý proces výchovných 
a socializa čních zm ěn. 
 Do výchovného ústavu nejsou umís ťovány d ěti s psychickým onemocn ěním spo čívajícím v 
možných rozvíjejících se psychózách vyžadujících pr ůběžnou zdravotní pé či poskytovanou p říslušným 
zdravotnickým za řízením. 
  
 (2) Do výchovných ústav ů se d ěti s extrémními poruchami chování umís ťují na nezbytn ě 
nutnou dobu. Nejpozd ěji v osmém týdnu po umíst ění dít ěte probíhá p řehodnocování aktuálnosti jeho 
pobytu v daném za řízení a záv ěry jsou sou částí osobní dokumentace dít ěte. Po ukon čení pobytu je 
dít ě p řemíst ěno zpravidla zp ět do d ětského domova se školou nebo výchovného ústavu. 
  
 (3) Organizace výchovných, vzd ělávacích a zájmových činností je za spolupráce psychologa a 
speciálního pedagoga-etopeda zpracována v rámci plá nu výchovn ě vzd ělávacích činností, na základ ě 
kterého se zpracovávají týdenní programy výchovn ě vzd ělávacích činností. Dominantní sou částí 
programu jsou odpovídající psychoterapeutické a soc ioterapeutické techniky individuálního i 
skupinového charakteru. 
  
 (4) P ři práci se skupinou jsou p řítomni nejmén ě 3 pedagogi čtí pracovníci, z nichž 1 je 
asistent pedagoga; p ři no ční služb ě jsou ve výchovné skupin ě p řítomni vždy 2 pedagogi čtí 
pracovníci. P ři kontrolách d ětí v ložnicích musí být p řítomni vždy 2 zam ěstnanci za řízení. 
  
 (5) Ve škole, jejíž činnost vykonává právnická osoba vykonávající sou časn ě činnost 
výchovného ústavu, a v níž se vzd ělávají d ěti s extrémními poruchami chování, probíhá b ěžná výuka 
na úrovni rámcových vzd ělávacích program ů základního, p řípadn ě st ředního vzd ělávání, kterou vede 
učitel za pomoci asistenta pedagoga. Pro pot řeby školy ve výchovném ústavu a odd ělení je 
vypracován školní vzd ělávací program, který odráží reálné možnosti umíst ěných d ětí. 
  
 (6) Pohyb jedné výchovné skupiny mimo za řízení je zabezpe čen nejmén ě 3 zam ěstnanci 
zařízení. 
  

ČÁST ŠESTÁ 
  

UMÍSŤOVÁNÍ A POBYT D ĚTÍ-CIZINC Ů 
 

§ 12 
  

 (1) Za řízení pro d ěti-cizince z řizovatel z řizuje s po čtem nejmén ě 3 a nejvíce 6 rodinných 
nebo výchovných skupin, z toho nejmén ě 1 skupina se z řizuje za ú čelem diagnostického vyšet ření 
dětí-cizinc ů. 
  
 (2) Rodinná skupina nebo výchovná skupina se zprav idla sestavuje s p řihlédnutím k v ěku a 
pohlaví d ětí-cizinc ů a k jejich specifickým náboženským a sociáln ě a kulturn ě historickým 
zvyklostem. 
  

§ 13 
  

 (1) Za řízení z řízené podle § 12 plní úkoly diagnostické, výchovn ě vzd ělávací, terapeutické 
a sociální, v nezbytných p řípadech za ú časti tlumo čníka. 
  
 (2) V rámci diagnostických úkol ů odborní zam ěstnanci za řízení zjiš ťují úrove ň dosažených 
znalostí, dovedností a schopností dít ěte-cizince, dále míru jeho znalostí českého jazyka a jeho 
sociáln ě kulturní a sociáln ě právní úrove ň. 
  
 (3) V rámci výchovn ě vzd ělávacích úkol ů z řizovatel zajiš ťuje d ětem-cizinc ům předškolní 
vzd ělávání, základní vzd ělávání nebo st řední vzd ělávání, a to podle míry jejich rozumových a 
jazykových schopností. Výuku sm ěřující k prohloubení znalostí českého jazyka zajiš ťuje vždy 
zařízení pro d ěti-cizince. 
  
 (4) V rámci terapeutických úkol ů se provád ějí individuální konzultace zam ěřené na 
zklidn ění dít ěte, odbourávání úzkosti a traumat, posilování pocit u jistoty a bezpe čí, které 
směřují k sebeuv ědomění dít ěte-cizince a rozvoji jeho osobnosti. Terapeutickými  postupy se 
usiluje o adaptaci na systém výchovné pé če v za řízení, k vytvá ření vztah ů k ostatním d ětem v 



rámci za řízení i mimo n ě. Dít ě-cizinec je postupn ě p řipravováno na poznání osobních perspektiv po 
ukon čení pobytu v za řízení, podle pot řeb i na následný samostatný život v zemi p ůvodu, pop řípad ě 
v jiné zemi. 
  
 (5) P ři pln ění sociálních úkol ů jsou v rámci možností akceptovány kulturn ě historické a 
náboženské zvyklosti, nap říklad v ubytování, stravování a oblékání. 
  

ČÁST SEDMÁ 
  

ÚZEMNÍ OBVODY DIAGNOSTICKÝCH ÚSTAVŮ 
 

§ 14 
  

 (1) Územní obvody diagnostických ústav ů vymezují správní obvody kraj ů nebo obcí s 
rozší řenou p ůsobností, z nichž diagnostické ústavy p řijímají d ěti. Sou časn ě stanoví území, ve 
kterých jsou rozmíst ěny d ětské domovy, d ětské domovy se školou a výchovné ústavy, do nichž 
diagnostické ústavy d ěti umís ťují. 
  
 (2) Diagnostický ústav v Liberci má územní p ůsobnost pro správní obvody obcí s rozší řenou 
působností Česká Lípa, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnice,  Liberec, Nový Bor, Tanvald, 
Turnov, Železný Brod, Bílina, D ěčín, Chomutov, Kada ň, Litom ěřice, Litvínov, Louny, Lovosice, 
Most, Podbo řany, Roudnice nad Labem, Rumburk, Teplice, Ústí nad  Labem, Varnsdorf a Žatec. 
  
 (3) Diagnostický ústav v Hradci Králové má územní působnost pro správní obvody obcí s 
rozší řenou p ůsobností Broumov, Dobruška, Dv ůr Králové nad Labem, Ho řice, Hradec Králové, Jarom ěř, 
Ji čín, Kostelec nad Orlicí, Náchod, Nová Paka, Nové M ěsto nad Metují, Nový Bydžov, Rychnov nad 
Kněžnou, Semily, Trutnov, Vrchlabí, Česká T řebová, Hlinsko, Holice, Chrudim, Králíky, Lanškroun , 
Litomyšl, Moravská T řebová, Pardubice, Poli čka, P řelou č, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto a 
Žamberk. 
  
 (4) Diagnostický ústav v Českých Bud ějovicích má územní p ůsobnost pro správní obvody obcí 
s rozší řenou p ůsobností Blatná, České Bud ějovice, Český Krumlov, Da čice, Jind řich ův Hradec, 
Kaplice, Milevsko, Písek, Prachatice, Sob ěslav, Strakonice, Tábor, Trhové Sviny, T řeboň, Týn nad 
Vltavou, Vimperk, Vod ňany, Havlí čkův Brod, Humpolec, Chot ěboř, Pacov, Pelh řimov a Sv ětlá nad 
Sázavou. 
  
 (5) Diagnostický ústav v Plzni má územní p ůsobnost pro správní obvody obcí s rozší řenou 
působností Aš, Cheb, Karlovy Vary, Kraslice, Mariánsk é Lázn ě, Ostrov, Sokolov, Blovice, 
Domažlice, Horaž ďovice, Horšovský Týn, Klatovy, Kralovice, Nepomuk, Nýřany, Plze ň, P řeštice, 
Rokycany, Stod, St říbro, Sušice a Tachov. 
  
 (6) Diagnostický ústav v Praze 4-Michli má územní působnost pro hlavní m ěsto Prahu a pro 
správní obvody obcí s rozší řenou p ůsobností Benešov, Ří čany, Vlašim a Votice. 
  
 (7) Diagnostický ústav v Dob řichovicích má územní p ůsobnost pro správní obvody obcí s 
rozší řenou p ůsobností Beroun, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Čáslav, Černošice, Český Brod, 
Dobříš, Ho řovice, Kladno, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Kutná Ho ra, Lysá nad Labem, M ělník, Mladá 
Boleslav, Mnichovo Hradišt ě, Neratovice, Nymburk, Pod ěbrady, P říbram, Rakovník, Sedl čany a Slaný. 
  
 (8) Diagnostický ústav v Brn ě-Hlinkách má územní p ůsobnost pro správní obvody obcí s 
rozší řenou p ůsobností Blansko, Boskovice, Brno, B řeclav, Bu čovice, Hodonín, Hustope če, Ivan čice, 
Kuřim, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov, Poho řelice, Rosice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Tišnov, 
Veselí nad Moravou, Vyškov, Znojmo, Židlochovice, B yst řice nad Pernštejnem, Jihlava, Moravské 
Budějovice, Nám ěšť nad Oslavou, Nové M ěsto na Morav ě, Tel č, T řebí č, Velké Mezi ří čí, Ž ďár nad 
Sázavou, Byst řice pod Hostýnem, Holešov, Krom ěříž, Uherské Hradišt ě a Uherský Brod. 
  
 (9) Diagnostický ústav v Bohumín ě má územní p ůsobnost pro správní obvody obcí s rozší řenou 
působností Bílovec, Bohumín, Bruntál, Český T ěšín, Frenštát pod Radhošt ěm, Frýdek-Místek, 
Frýdlant nad Ostravicí, Haví řov, Hlu čín, Jablunkov, Karviná, Kop řivnice, Krava ře, Krnov, Nový 
Ji čín, Odry, Opava, Orlová, Ostrava, Rýma řov, T řinec a Vítkov. 
  
 (10) Diagnostický ústav v Olomouci má územní p ůsobnost pro správní obvody obcí s 
rozší řenou p ůsobností Olomouc, P řerov, Šternberk, Uni čov, Litovel, Hranice, Jeseník, Mohelnice, 
Konice, Prost ějov, Záb řeh, Šumperk, Lipník nad Be čvou, Rožnov pod Radhošt ěm, Valašské Mezi ří čí, 
Vsetín, Luha čovice, Otrokovice, Valašské Klobouky, Vizovice a Zl ín. 
  
 (11) Diagnostický ústav v Praze 2 má územní p ůsobnost pro hlavní m ěsto Prahu a kraje 
St ředočeský, Plze ňský, Karlovarský, Liberecký, Ústecký, Jiho český, Královéhradecký a pro správní 
obvody obcí s rozší řenou p ůsobností Hlinsko, Holice, Chrudim, Pardubice, P řelou č, Havlí čkův Brod, 
Humpolec, Chot ěboř, Pacov, Pelh řimov a Sv ětlá nad Sázavou, a to pro chlapce. Pro dívky má tut o 



územní p ůsobnost Diagnostický ústav pro mládež v Praze 4-Hod kovi čkách. 
  
 (12) Diagnostický ústav v Brn ě-Vesla řská má územní p ůsobnost pro kraje Jihomoravský a 
Zlínský a pro správní obvody obcí s rozší řenou p ůsobností Litomyšl, Moravská T řebová, Poli čka, 
Svitavy, Byst řice nad Pernštejnem, Jihlava, Moravské Bud ějovice, Nám ěšť nad Oslavou, Nové M ěsto 
na Morav ě, Tel č, T řebí č, Velké Mezi ří čí a Ž ďár nad Sázavou, a to pro chlapce. Územní p ůsobnost 
pro dívky je rozší řena o kraj Olomoucký a správní obvody obcí s rozší řenou p ůsobností Bílovec, 
Bruntál, Český T ěšín, Frenštát pod Radhošt ěm, Jablunkov, Kop řivnice, Odry, Rýma řov, T řinec a 
Vítkov. 
  
 (13) Diagnostický ústav v Ostrav ě má územní p ůsobnost pro kraje Moravskoslezský a 
Olomoucký a pro správní obvody obcí s rozší řenou p ůsobností Ústí nad Orlicí, Žamberk, Králíky, 
Lanškroun, Česká T řebová, Vysoké Mýto, a to pro chlapce. Územní p ůsobnost pro dívky zahrnuje 
správní obvody obcí s rozší řenou p ůsobností Bohumín, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostra vicí, 
Haví řov, Hlu čín, Karviná, Krava ře, Krnov, Nový Ji čín, Opava, Orlová a Ostrava. 
  
 (14) Za řízení pro d ěti-cizince v Praze má územní p ůsobnost pro celou Českou republiku a 
nepodléhá územní p ůsobnosti diagnostických ústav ů v odstavcích 2 až 13. 
  

§ 15 
  

 Diagnostické ústavy uvedené v § 14 odst. 2 až 10 p řijímají d ěti zpravidla od 3 let do 
ukon čení povinné školní docházky. Diagnostické ústavy uv edené v § 14 odst. 11 až 13 p řijímají 
děti po ukon čení povinné školní docházky. 
  

ČÁST OSMÁ 
  

VZOROVÝ VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ 
 

§ 16 
  

 Vzorový vnit řní řád za řízení je uveden v p říloze k této vyhlášce. 
  

ČÁST DEVÁTÁ 
  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
  

§ 17 
Zrušovací ustanovení 

 
 Zrušují se: 
  
1. Vyhláška č. 334/2003 Sb. , kterou se upravují podrobnosti výk onu ústavní výchovy a ochranné 
výchovy ve školských za řízeních. 
  
2. Vyhláška č. 339/2005 Sb. , kterou se m ění vyhláška č. 334/2003 Sb., kterou se upravují 
podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výcho vy ve školských za řízeních. 
  

§ 18 
Účinnost 

  
 Tato vyhláška nabývá ú činnosti dnem jejího vyhlášení. 
 

Ministryn ě: 
JUDr. Buzková v. r. 

 
Příl. 

Vzorový vnit řní řád 
 

--------------------------------------------------- --------------- 
*) Pozn.  ASPI:  V  textové  form ě  bude  p říloha do ASPI za řazena 
   dodate čně.  K dispozici  je  v  souboru 2006-142.pdf  na adr ese 
   http://ftp.aspi.cz/aspi 
  
____________________ 
  
1) § 2 odst. 2 a 3 zákona č. 359/1999 Sb ., o sociáln ě právní ochran ě d ětí, ve zn ění zákona č. 272/2001 Sb. , 
zákona č. 222/2003 Sb. , zákona č. 134/2006 Sb. a zákona č. 165/2006 Sb. 
  



2) Vyhláška č. 410/2005 Sb. , o hygienických požadavcích na pros tory a provoz za řízení a provozoven pro výchovu 
a vzd ělávání d ětí a mladistvých. 
  
3) Vyhláška č. 107/2005 Sb. , o školním stravování. 
  
4) § 2 odst. 6 zákona č.109/2002 Sb. , o výkonu ústavní výchovy nebo ochra nné výchovy ve školských za řízeních a 
o preventivn ě výchovné pé či ve školských za řízeních a o zm ěně dalších zákon ů, ve zn ění zákona č. 383/2005 Sb. 
  
5) § 5 odst. 5 zákona č. 109/2002 Sb. , ve zn ění zákona č. 383/2005 Sb. 
  
6) § 16 zákona č. 561/2004 Sb. , o p ředškolním, základním, st ředním, vyšším odborném a jiném vzd ělávání 
(školský zákon). 
  
7) Zákon č. 96/2004 Sb. , o podmínkách získávání a uznávání z působilosti k výkonu neléka řských zdravotnických 
povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní pé če a o zm ěně n ěkterých souvisejících 
zákon ů (zákon o neléka řských zdravotnických povoláních), ve zn ění zákona č. 125/2005 Sb.  


