Diagnostický ústav pro mládež
Veslařská 246, 637 00 BRNO

VNITŘNÍ ŘÁD
Co je Diagnostický ústav a s kým se
tu budeš setkávat?
Proč jsi v DÚM a co od svého pobytu
můžeš očekávat?
Co tu máš od nás zaručeno a co
budeme chtít my po Tobě?
Jak to u nás vlastně „chodí“?
Další…

Co je Diagnostický ústav pro mládež a
za jakým účelem tu vlastně jsi?
Říkají Ti „Choď do školy?“, říkají Ti „Neutíkej z domu?“,
říkají Ti „Přestaň s drogami nebo alkoholem?“, měl(a) jsi
problémy s policií?, máš pocit, že se s Tvými blízkými nelze
rozumně dohodnout? Nevíš jak dál?
Informace číslo jedna:

„Nejsi tu za trest“.
DÚM je školské zařízení, snažící se pomoci řešit Tvé
problémy nebo neshody s blízkými. A protože už bylo Tvé
okolí bezradné (možná včetně Tebe), je Tvůj pobyt zde
úředně nařízen. Tedy alespoň zpočátku tu budeš
nedobrovolně. Možná se Ti tu ale tak zalíbí, že se Ti nakonec
nebude chtít odcházet. Počítej hned od začátku s tím, že tu
spolu budeme žít zhruba po dobu 2 měsíců, během níž je
před námi úkol společně s Tebou najít řešení Tvé situace a
nalézt z ní východisko.

…o čem jsme tu přesvědčeni a co u nás
platí?
… o pravidle číslo dvě:

„Nic není tak černé, jak to
může vypadat na první
pohled a na všem se lze v
klidu rozumně dohodnout.“
… a kdo se Ti u nás bude snažit toto pravidlo dokázat a kdo se Ti
bude věnovat?

S kým se tu budeš setkávat?
Ředitelka:
Soňa Cpinová
Zástupce ředitelky: Ladislav Procházka
Etopedi:
Ilona Skotálková,
Zdeněk Janáček,
Petr Vémola
Psychologové:
Marcela Landová,
Eduard Kurdiovský
Sociální pracovnice: Ilona Jurová,
Stanislava Velevová
Zdravotnice:
Eva Švástová

Nás budeš potkávat průběžně nebo
čekáme na Tvou návštěvu v podkroví dívčí
budovy, tedy pokud nás budeš
potřebovat.

Učitelé:

Miroslav Janík,
Dagmar Ščudlová,
Vít Klepárník

Vychovatelé:
dívčí odd. -

Oldřiška Buchalová,
Dana Čapková,
Anna Fikerová,
Jana Hajnovičová,
Xenie Himmerová,
Marek Špinar,
chlapecké odd. - PetrKolouch,
Rudolf Halačka,
Ladislav Hajnovič,
Antonín Všetička,
Martin Holý,
Martin Kittel

….. a další lidé, které budeš průběžně
potkávat

A co můžeš od každého z nás
očekávat?
Nejvíce budeš ve styku s vychovateli, kteří se budou starat o programovou
náplň pro celou skupinu, ať už zábavnou a oddechovou nebo pracovní, přičemž i
Tvé iniciativní návrhy na kvalitní společné trávení volného času jsou vítány. Na
vychovatele tedy budeš vznášet nejvíce svých dotazů nebo požadavků a pokud
Ti nebudou moci vyhovět, pak Tě odkáží na někoho jiného z nás. Na dalších
stránkách se dozvíš o systému hodnocení, který u nás platí a který realizují, tzn.
vás hodnotí právě vychovatelé. Na hodnocení tvého projevu záleží výhody (např.
mimořádné vycházky nebo návštěvy kulturních a sportovních programů, které Ti
zaplatíme).
Ze zájmových volnočasových aktivit si můžeš užít těch sportovních: máme tři
hřiště a tělocvičnu pro míčové hry, fajn horská kola, in-line brusle i ty zimní,
běžky, rafty, malou posilovnu, šprtec, na chlapeckém oddělení Play Station,
video i DVD přehrávač, chodíme plavat, na výlety do blízkého i vzdálenějšího
okolí, cvičit do přírody základy horolezectví, chodíme občas i do kina, do ZOO a
na výstavy, užiješ si tu i výtvarných aktivit, pokud jsi čtenář(ka), pak je tu
knihovna právě pro Tebe. Pokud hraješ na kytaru, můžeš si ji tu půjčit a cvičit.
Rádi také hrajeme na bonga. Ale pokud budeš mít nějaký jiný návrh na kvalitní
aktivní trávení volného času, budeme jedině rádi.

A co můžeš od každého z nás
očekávat?
Za psychology můžeš přijít
do podkroví dívčí budovy
naprosto s čímkoliv. Přitom
máš zaručeno, že co bude
řečeno mezi čtyřma očima, to
také zůstane jen mezi vámi.
Asi si je ale nejdřív musíš
„otestovat“. Fajn. Ale zkus to,
stojí to za to.
Etopedové s Tebou budou
průběžně probírat všechny
praktické záležitosti, týkající
se kontaktů s rodiči, kurátory,
úřady a školami. Tzn. s Tebou
budou např.vybírat
nejvhodnější školu a
realizovat nástup do ní a
zahájení studia. I je najdeš v
podkroví dívčí budovy.

A co můžeš od každého z nás
očekávat?
Sociální pracovnice mají k dispozici veškerou
Tvou dokumentaci a jsou v kontaktu mj. i s
kurátory (i Ty máš toho svého), soudy, rodiči
apod. Mj.také zařizují nutné souhlasy rodičů a
kurátorů s dovolenkami domů. Ty Tě budou
průběžně informovat o významných
okolnostech, týkajících se Tvé situace. Najdeš
je v podkroví dívčí budovy.
A jak funguje naše zdravotnice asi není
třeba zmiňovat. Najdeš ji v přízemí chlapecké
budovy.
budovy Pokud se nebudeš cítit tělesně dobře,
něco Tě bude bolet nebo nám onemocníš, pak
to oznámíš přímo jí nebo vychovateli a v
nejbližší možné době s Tebou zajedeme k
lékaři. Pokud budeš uznán(a) do stavu
nemocných, budeš omluven(a) z běžného
programu a budeš se léčit.

A co můžeš od každého z nás
očekávat?
V rámci naší školy budeš podle
svého zařazení do některé ze
čtyř skupin procházet od
pondělí do čtvrtku zhruba
čtyřhodinovou obecnou výukou
s přestávkami. Vyučují se
volnou formou přírodovědné a
humanitní předměty a v
estetické výchově budeš v
našem ateliéru kreslit, malovat,
vyrábět z keramické hlíny. Když
objevíš své znalosti v různých
předmětech a pokud se Ti v
průběhu pobytu podaří vytvořit
svůj vlastní časopis nebo udělat
si svou vlastní vernisáž, pak tím
uděláš mnoho jak pro sebe, tak i
pro všechny ostatní a díky za tu
snahu předem.

… a jak může Tvůj pobyt u nás skončit?

Po důkladném zorientování se v problému se společně s Tebou
budeme snažit nalézt východisko z něj. A pokud svým projevem
během pobytu u nás prokážeš, že chceš a jsi schopen vést svůj
život zodpovědně v domácím prostředí bez záškoláctví,
přestupků, trestné činnosti, bez alkoholu a drog, bez útěků z
domova apod. a pokud máš navíc to štěstí, že je možné se na
tomto dohodnout s Tvými rodiči ( a na tomto tu budeme
intenzivně pracovat), pak takovému programu nemusí nic bránit a
můžeš takto fungovat doma za našeho prozatímního dohledu na
dálku. A pokud se k tomuto z různých důvodů nedopracujeme,
pak budeme společně hledat jinou možnost k Tvé přípravě na
budoucí povolání a zodpovědný přístup k sobě, svému životu a
celému svému okolí po dosažení zletilosti. A věř, že ten rok nebo
dva utečou jako voda.

Co tu máš zaručeno a na co máš právo?
☺ Právo být seznámen/a se svými právy a povinnostmi. Právo na rozvíjení
tělesných, duševních a citových schopností a sociálních dovedností. Právo na
respektování lidské důstojnosti.
☺ Právo na zajištění plného přímého zaopatření = poskytneme Ti ubytování,
stravování, učební pomůcky, materiální potřeby pro sport a zábavu.
☺ Právo na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v
souladu se schopnostmi, nadáním a potřebami.
☺

Právo na společné umístění se sourozenci, nebrání-li tomu závažné okolnosti ve
vývoji a vztazích sourozenců.

☺ Právo požádat o osobní rozhovor a uskutečnit osobní rozhovor s pracovníkem
orgánu sociálně právní ochrany dětí nebo jiným zastupitelem školských institucí, a to
bez přítomnosti dalších osob.
☺ Právo na informace o stavu svých příjmů a úspor. Pravidelně budeš
seznamován(a) se stavem svého kapesného 1x týdně.
☺ Právo volit a být volen(a) do spolusprávných orgánů zařízení a aktivně se účastnit
veřejného života kolektivu dětí.

Co tu máš zaručeno a na co máš právo?

Právo být hodnocen(a) a odměňován(a) podle Systému hodnocení, platného
v DÚM a ke svému hodnocení se vyjadřovat.

☺

Právo přijímat návštěvy i mimo návštěvní dny, a to se souhlasem ředitelky
nebo jí pověřeného zástupce.

☺

☺

☺

Právo opustit bez dozoru dospělého se souhlasem ředitelky nebo jí
pověřeného pracovníka zařízení za účelem vycházky.

Právo obracet se se žádostmi a stížnostmi na odpovědné zaměstnance
ústavu a právo požadovat, aby podání adresovaná příslušným státním
orgánům byla ze zařízení odeslána v následující pracovní den po jejich
odevzdání, a to bez kontroly jejich obsahu námi a aby Ti byl výsledek
přešetření žádosti nebo stížnosti sdělen do jednoho týdne od jejího podání.
Poštovné hradíme.

Co tu máš zaručeno a na co máš právo?

☺

☺

☺

☺

Právo na svobodu náboženství.

Právo přijímat k návštěvě s povolením pedagogického pracovníka i jiné
osoby než osoby odpovědné za výchovu.
Právo na udržování kontaktu s osobami odpovědnými za výchovu formou
korespondence, telefonátů a osobních návštěv.
Právo vyžadovat po přijetí do DÚM podrobné seznámení s Vnitřním řádem
a zejména se svými právy a povinnostmi a opatřeními ve výchově.
☺

Právo při jakékoliv zdravotní indispozici žádat vyšetření u sociální
(zdravotní) pracovnice, která zajistí případné další lékařské vyšetření.

Co tu máš zaručeno a na co máš právo?
Právo vyjádřit vhodným způsobem svůj názor na zamýšlená a prováděná
opatření, která se Tě dotýkají. Tvým názorům musí být ze strany
dospělých věnována dostatečná pozornost.

☺

☺

☺

Právo žádat, aby Tebou sdělené důvěrné informace, týkající se Tvého
soukromí nebo prožitků nebyly zveřejňovány.
Dítě plnící své povinnosti má právo na poskytování všech výhod podle
pravidel Vnitřního řádu DÚM Brno (např.prominutí mínusových bodů,
věcná nebo finanční odměna, mimořádná vycházka, návštěva kulturního
zařízení nebo jiná osobní odměna).
Důležitá informace na závěr Tvých práv. Budeš dostávat 270,-Kč
kapesného vždy k prvnímu dni v měsíci. Kapesné nedostaneš pouze za
dny, kdy nepovoleně opustíš naše zařízení. Za každý den nepovoleného
opuštění Ti v následujícím měsíci strhneme 1 třicetinu tj.9Kč.S kapesným
si můžeš disponovat dle vlastních potřeb.
☺

A co doporučujeme a oceňujeme
my? Čili Tvé povinnosti.
Plnit ustanovení Vnitřního řádu, pokyny ředitelky ústavu a
ostatních pracovníků. Dodržovat předpisy a pokyny k ochraně
bezpečnosti a zdraví, s nimiž musíš být seznámen(a).
Poskytnout na výzvu ředitelky doklady o svých příjmech.
Předat v zařízení do úschovy předměty, ohrožující výchovu, zdraví
a bezpečnost. Tyto předměty Tobě nebo osobě zodpovědné za
výchovu musejí být vydány dnem ukončení pobytu v DÚM.

 K Tvým povinnostem patří hradit ze svých příjmů náklady spojené
s přepravou zpět do zařízení, když jej neoprávněně opustíš nebo
se do něj nevrátíš.

A co doporučujeme a oceňujeme my?
Oceňujeme Tvou snahu řádně docházet do školních diagnostických tříd podle toho,
jak do nich budeš přidělen(a).
Oceňujeme Tvou snahu o zdvořilý a slušný přístup ke všem pracovníkům ústavu i k
ostatním dětem a všem, s nimiž přijdeš do styku.
Oceňujeme rovněž Tvou snahu dodržovat pravidla hygieny a zachovávat všechna
nutná zdravotní opatření stanovená předpisy např. při výskytu infekčního
onemocnění. Každé onemocnění nebo úraz je nutno ihned hlásit vychovateli nebo
učiteli.
Tvému dobrému hodnocení rovněž prospěje viditelná snaha zachovávat v zařízení a
jeho okolí čistotu a pořádek. Ložnice a ostatní prostory ústavu si uklízíš denně podle
rozpisu denních činností. Před odchodem ze školy nebo jiných místností po sobě
uklidíš.
Vyplatí se Ti rovněž řádná péče o věci určené k vlastní potřebě a o svěřený majetek
ústavu. Každé poškození nebo ztrátu věci osobní potřeby nebo věci svěřené budeš
ihned hlásit vychovateli nebo učiteli.

A co doporučujeme a oceňujeme my?
Ze zkušenosti Ti vřele NEdoporučujeme prodávat nebo vyměňovat své osobní věci
nebo ošacení. Za případné následné ztráty, k nimž zde často dochází, ústav neručí.
Totéž se týká přechovávání větších částek peněz mimo oficiálně vedené kapesné.
Naopak Ti ale doporučujeme ukládat si cenné věci ( jako např.mobilní telefon a
podobně a kapesné do trezorku na vychovatelnu. Budeš je mít chráněné před
odcizením
Tvému dobrému hodnocení jednoznačně uškodí hraní hazardních her, neodborné
tetování nebo provádění piercingu, užívání narkotických látek a alkoholu. Vnášení
alkoholu, toxických a psychotropních látek do zařízení je přísně postihováno.
Vyplatí se Ti zabojovat se sebou a naučit se bez svolení NEopouštět ústav. Mimo
ústav se smíš vzdálit jen s písemným povolením ředitelky nebo jí pověřeného
zástupce, což by při Tvém plnění základních povinností neměl být problém.

A proč všechna tato doporučení . . . ?

. . . abys pobyt u nás strávil(a) co
nejpříjemněji a nejúspěšněji

Protože, jak jsi zjistil(a) už v úvodu,
jsme tu všichni zvyklí na to, že na
všem se lze i s dospělými při
oboustranné snaze férově
dohodnout.
A zkus tomu alespoň trochu věřit, než
se o tom přesvědčíš sám(a).

Systém hodnocení
Každý týden budeš v jeho průběhu
získávat hodnocení ve formě udělovaných
kladných bodů, které udělují vychovatelé a
učitelé. Na konci týdne (každý pátek) pak
bude hodnocení sečteno a na základě jeho
výsledku budeš odměňován(a) např. ve
formě mimořádných vycházek bez
doprovodu mimo DÚM, účastí na
atraktivních zájmových akcích a podobně.

Systém hodnocení



Od pondělí do čtvrtku můžeš ve čtyřech
hodnotících blocích získat za
bezproblémové chování a dodržování
Vnitřního řádu celkem 8 kladných bodů za
den,
den tzn.za každý hodnotící blok (první
část školy do svačiny / druhá část školy
do oběda / odpolední program / večerní
program) po dvou bodech.

Systém hodnocení



V pátek, sobotu a neděli můžeš ve třech
hodnotících blocích získat za
bezproblémové chování a dodržování
Vnitřního řádu celkem 6 kladných bodů za
den,
den tzn.za každý hodnotící blok
(dopolední program / odpolední program /
večerní program) po dvou bodech.

Systém hodnocení
Pokud tedy budeš během týdne fungovat
normálně, tj. tak jak od Tebe běžně požaduje Tvé
okolí, nasbíráš za týden celkem 50 bodů, což je
minimálním předpokladem pro Tvé dobré
hodnocení, z něhož Ti budou vyplývat výhody.

. . . ale to není vše . . .

Systém hodnocení


Pokud totiž dokážeš svou aktivitou a
snahou získat za každý den jeden bod
navíc, tzn. za týden 56 a více bodů, pak
získáš výhod ještě více. Některými z nich
mohou být např. mimořádné vycházky
mimo ústav, samostatné návštěvy
kulturních a sportovních akcí hrazených
ústavem a podobně.

. . . a jak lze takové
takové body naví
navíc
získat?

Systém hodnocení
Například tím, že můžeš sám od sebe s kterýmkoliv
pedagogickým pracovníkem uzavřít dohodu o Tvé snaze
usilovat o to, co se Ti málo daří a co Ti okolí nejčastěji
vytýká. Za každý den plnění takové dohody dostaneš jeden
kladný bod navíc.
. . . nebo zvýšenou aktivitou při činnostech.
. . . nebo za pomoc kamarádovi (dce) nebo
pedagogickému pracovníkovi.
Pokud se Ti bude v tomto dařit, pak gratulujeme předem.
Ale . . . máme tu ještě něco, o čem musíš vědět . . .

Systém hodnocení
TABU =
= něco, o čem se
nediskutuje.
Protože jsou věci, které jsou
jednoznačně špatné a
neospravedlnitelné, tak
jednorázových 20 záporných bodů
můžeš dostat za:

Drogy, alkohol

1.
užívání, přechovávání, donášení a
šíření v DÚM.

Šikana

2.
- slovní i fyzická,
vyhrožování, urážky, ponižování.

3.

Úmyslné poškození
cizího majetku.

4.

… a to se opravdu těžko
dohání.

Prokázaná krádež.

Systém hodnocení
Může se Ti ovšem ale stát
i to, že nedodržíš
dohodu a nevrátíš se
včas z vycházky nebo
dovolenky nebo nám
neuvěříš a odejdeš bez
dovolení ze zařízení
nebo se k nám vrátíš z
vycházky pod vlivem
alkoholu nebo jiných
drog.

Pro takové přestupky
Ti bude z Tvého
hodnocení odečteno
vždy 5 bodů.
Takové mínusové
body je ale možno
napravit formou
uzavřených a
plněných dohod,
Tvých závazků.

Program dne
Od pondělí do čtvrtku
Ranní blok
6,30 - 8,00
vsávání, hygiena, péče o své okolí, snídaně
ranní společné sekání všech
Dopolední blok
8,00 - 13,00
vzdělávání v diagnostických třídách, svačina
Odpolední blok
13,00 - 17,30
oběd, odpolední setkání všech, osobní volno,
skupiny s ředitelkou, speciálními pedagogy,
psychology, péče o okolí, nabídka programu
s vychovatelem
Večerní blok
17,30 - 22,00
večeře, osobní volno, nabídka programu
vychovatele, péče o své okolí, 22,00 noční
klid

Pátek
Dopolední školní blok
6,30 - 8,00
vstávání, hygiena, péče o své okolí,
snídaně, ranní setkání všech
8,00 - 13,00
vzdělávání v diagnostických třídách,
svačina, spoluspráva
Odpolední blok
13,00 - 17,30
oběd, osobní volno, nabídka programu s
vychovatelem dle spolusprávy
Večerní blok
17,30 - 22,00
Večeře, osobní volno, nabídka programu
vychovatele, péče o své okolí,
22,00 noční klid

Program dne
Sobota
Dopolední blok
7,00 - 13,00
vstávání, snídaně, péče o své okolí a osobní
věci, svačina, osobní volno
Odpolední blok
13,00 - 18,00
osobní volno, program dle spolusprávy
Večerní blok
18,00 - 22,30
večeře, osobní volno, program dle
spolusprávy, péče o své okolí,
22,30 noční klid

Neděle
Dopolední blok
8,00 -13,00
vstávaní, snídaně, osobní volno, nabídka
programu vychovatele
Odpolední blok
13,00 -18,00
osobní volno, program dle spolusprávy
Večerní blok
18,00 - 22,00
večeře, osobní volno, nabídka programu
vychovatele, péče o své okolí,
22,00 noční klid

Nedělní program je zaměřený na celodenní,
případně odpolední výlety a akce mimo
zařízení.

. . . co ještě dodat?
Snad jen to, že vše, co jsi zde
úvodem nenašel a zajímá Tě to,
je důvodem, proč bys se teď
měl(a) zvednout ze židle a hned
se na to jít někoho zeptat.
Upřímně přejeme chladnou hlavu, štěstí,
trpělivost a naději v to, že Ti u nás může
být dobře a že vše dopadne tak, jak je to
pro Tebe nejlepší a jak si to možná
představuješ.

A tak nějak to tu vypadá.

A tak nějak to tu vypadá.

A tak nějak to tu vypadá.

A tak nějak to tu vypadá.

