Příloha č. 1 k Vnitřnímu řádu

Směrnice pro poskytování kapesného, určení výše věcné pomoci a osobních darů (zákon č.
109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 460/2013 Sb.)
1. Výše kapesného za kalendářní měsíc
Dětem v plném přímém zaopatření DD se vyplácí kapesné podle § 31 Zákona 109/2002 Sb. a § 2 NV
460/2013 Sb. měsíčně v následující výši:
 Věková kategorie dětí od 3 do 6 let:
Určená základní výše kapesného v DD Polička:
 Věková kategorie dětí od 6 do 10 let:
Určená základní výše kapesného v DD Polička:

40 - 60 Kč
50 Kč
120 – 180 Kč
150 Kč

Metodika zvýšení kapesného o 10 Kč - 30 Kč (dosažení nejvyšší možné částky kapesného za
kalendářní měsíc je 180 Kč):

-

dobré výsledky ve škole, aktivita ke zlepšení prospěchu
aktivní přístup nad rámec svých povinností
kamarádské chování k ostatním dětem
přiměřená komunikace s dospělými v dětském domově a na veřejnosti
respektování režimových a výchovných opatření
adekvátní vyjadřování svých potřeb požadavků, dotazů
aktivní činnost při práci ve zvolené zájmové činnosti
účast na akcích a aktivitách spojených s reprezentací DD
dodržování léčebného režimu
péče o věci osobní potřeby a zařízení DD

Metodika snížení kapesného o 10 Kč - 30 Kč (dosažení nejnižší možné částky kapesného za
kalendářní měsíc je 120 Kč):

-

špatné výsledky ve škole, pasivita při přípravě na vyučování, zhoršení prospěchu
nevhodné chování k ostatním dětem
nevhodná komunikace s dospělými v dětském domově a na veřejnosti
nerespektování režimových a výchovných opatření
neadekvátní vyjadřování svých potřeb, požadavků, dotazů
pasivita při práci ve zvolené zájmové činnosti, nedodržování léčebného režimu, nízká úroveň
péče o věci osobní potřeby a zařízení DD

 Věková kategorie dětí od 10 do 15 let:
Určená základní výše kapesného v DD Polička:

200 - 300 Kč
250 Kč

Metodika zvýšení kapesného o 10 Kč - 50 Kč (dosažení nejvyšší možné částky kapesného za
kalendářní měsíc je 300 Kč):

-

dobré výsledky ve škole, aktivita ke zlepšení prospěchu
příkladné chování bez kázeňských přestupků
zájem o další sebevzdělávání (nepovinné předměty, zájmové kroužky, umělecká činnost,
sportovní kluby)
aktivní účast na akcích a aktivitách spojených s reprezentací DD
kamarádské chování k ostatním dětem, přiměřená komunikace s dospělými v DD a na veřejnosti
respektování režimových a výchovných opatření
adekvátní vyjadřování svých potřeb
dodržování léčebného režimu
péče o věci osobní potřeby a zařízení DD

Metodika snížení kapesného o 10 Kč - 50 Kč (dosažení nejnižší částky kapesného za kalendářní
měsíc je 200 Kč):

-

špatné výsledky ve škole, pasivita ke zlepšení prospěchu
nevhodné chování, kázeňské přestupky, kouření
nezájem o další sebevzdělávání (nepovinné předměty, zájmové kroužky, umělecká činnost,
sportovní kluby)
nevhodné chování k ostatním dětem
nevhodná komunikace s dospělými v DD a na veřejnosti
nerespektování režimových a výchovných opatření
neadekvátní vyjadřování svých potřeb, nedodržování léčebného režimu
pasivita při práci ve zvolené zájmové činnosti
nízká úroveň péče o věci osobní potřeby a zařízení DD

 Věková kategorie dětí nebo nezaopatř. osob ve věku od 15 let:
Určená základní výše kapesného v DD Polička:

300 - 450 Kč
350 Kč

Metodika zvýšení kapesného o 10 Kč - 100 Kč (dosažení nejvyšší částky kapesného za kalendářní
měsíc je 450 Kč):

-

odpovědný přístup ke studiu nebo profesní přípravě v rámci mentálních schopností
aktivita, iniciativa při přípravě na výuku, snaha o zlepšení studijních výsledků
dodržování vnitřního řádu DD a domova mládeže, včasný návrat do DD a domova mládeže
dobrá péče o školní pomůcky a materiální vybavení pro praktickou výuku z prostředků DD
dobrá péče o věci osobní potřeby a vybavení DD
reprezentativní chování na veřejnosti
účast na akcích spojených s reprezentací DD
uvážené hospodaření s kapesným

-

kamarádské chování a pomoc ostatním dětem
přiměřená komunikace s dospělými DD a na veřejnosti
respektování režimových a výchovných opatření, adekvátní vyjadřování
aktivní účast na akcích a aktivitách spojených s reprezentací DD
ochrana majetku dětského domova
vlastní iniciativa při pomocných pracích v DD (úklid, výzdoba interiéru DD, práce v areálu)

Metodika snížení kapesného o 10 Kč - 50 Kč (dosažení nejnižší částky kapesného za kalendářní
měsíc je 300 Kč)

-

nezodpovědný přístup ke studiu nebo profesní přípravě v rámci svých mentálních schopností
pasivita při přípravě na výuku, zhoršení studijních výsledků
nedodržování vnitřního řádu DD a domova mládeže, pozdní návrat do DD a domova mládeže
nízká úroveň péče o školní pomůcky a materiální vybavení pro praktickou výuku z prostředků
DD
nízká úroveň péče o věci osobní potřeby a vybavení DD
nevhodné chování na veřejnosti, kouření, neuvážené hospodaření s kapesným
nevhodné chování a neochota pomoci ostatním dětem, nevhodná komunikace s dospělými v DD
a na veřejnosti
nerespektování režimových a výchovných opatření, neadekvátní vyjadřování
pasivita při pomocných pracích v DD (úklid, výzdoba interiéru DD, práce v areálu)

2. Osobní dary dle NV 460/2013 § 3
Poskytování osobních darů

svátek

narozeniny

Vánoce

jiné příležitosti

Celkem

děti do 6 let

100,-

200,-

1440,-

-

1740,-

děti 6 - 15 let
děti od 15 let
nezaopatř. osoby

100,-

250,-

1540,-

250,-

2140,-

100,-

300,-

1750,-

300,-

2450,-

Částky na dary dětem všech věkových kategorií k svátku, narozeninám, Vánocům a jiným
příležitostem uvedené v tabulce mají doporučující charakter.
Určující je uvedená celková částka u všech věkových kategorií dětí, která nesmí být překročena.

3. Hodnota věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti, jemuž byl ukončen pobyt v dětském
domově na základě zákona 109/2002 Sb., v platném znění, dle § 24, odst. 5, písmeno b) a c) a
dle NV 460/2013 § 4.
Věcná pomoc

Dítěti, jemuž byl ukončen pobyt v DD se podle jeho skutečné potřeby poskytne věcná pomoc
nebo jednorázový peněžitý příspěvek.
Návrh na výši věcné pomoci u konkrétního dítěte předkládají společně vychovatelé příslušné
rodinné skupiny. Přiznání posuzuje individuálně ředitelka ve spolupráci s vedoucí
vychovatelkou a sociální pracovnicí.
Výše finančního příspěvku může činit max. 25 000,- Kč.

Kritéria pro přiznání věcné pomoci mohou být zejména:
a) délka trvání ústavní výchovy
b) finanční prostředky dítěte a vlastní příjmy dítěte
c) prostředí, do kterého dítě odchází
d) spolupráce a vlastní iniciativa dítěte při hledání uplatnění po odchodu z DD
e) přístup k plnění studijních povinností
f) morálka, chování v DD, plnění povinností
g) schopnost hospodárného nakládání s penězi a movitými věcmi

