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E-MAIL:  info@dckl.cz           

V Kladně dne:  18.dubna 2019 

Žádost o poskytnutí informace (dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k 
informacím) o počtu odborných pracovníků působících ve vašem zařízení (k 31.1. 2019). 
 

Dobrý den,  
 

v příloze Vám zasílám požadované informace – tabulku. 
 

Zároveň ale sděluji, že Dětské centrum Kladno, p.o. vedle hlavní činnosti tj. Dětský domov pro 
děti do 3 let věku (oprávnění k poskytování zdravotních služeb) je poveřen výkonem sociálně -  
právní ochrany dětí v rozsahu: 
 

- zařízení odborného poradenství pro péči o děti, 
- zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 
- vyhledávání dětí, na které se zaměřuje sociálně-právní ochrana, uvedené v § 6 zákona 

č.359/1999 Sb., 
- pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných 

problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou ve smyslu § 11 odst.1 písm. c) 
zákona č. 359/1999 Sb.,  

- uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb., 
- poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení 

nebo pěstounské péče  a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným 
stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením 
dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče ve smyslu § 11 odst.1 písm. d) a § 11 
odst. 2 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., 

- poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče osobě pečující, 
s níž uzavřelo dohodu o výkonu pěstounské péče ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 
Sb., 

- vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny ve smyslu § 19a 
odst.1 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb., 
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- vyhledávání dětí uvedených, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném 
prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení ve smyslu § 19a odst.1 písm.b,  
č.359/1999 Sb. 
 

V doplnění své žádosti uvádíte, že je nutné tabulky vypracovat ve vztahu k celému 
dětskému centu, ale nezabýváte se poskytovanými službami rodině a jejich dětem.  
S ohledem na uvedené je tabulka velmi zkreslujícím a navíc nepřesným údajem o počtu 
zaměstnanců v zařízení.  
 

V rámci sociálně – právní ochrany se stále hovoří o preventivních programech. 
Jedním z nástrojů prevence před domácím násilím a týráním je i komplexní 
diagnosticka dětí. Ta může posloužit několika směry - dítěti samotnému, 
pěstounovi, biologickému rodiči ale i instituci, která dítě přechodně doprovází. Cíl 
této diagnostiky je jednoduchý - spokojené dítě (a tím i spokojený rodič). 

 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Bc. Hana Gabrielová,v.r. 
ředitelka  
 

  
 
 



Dětské centrum Kladno, p.o.
Odbornost Počet (stav k 31.1.2019) Typ smluvního vztahu Počet hodin týdně
Foniatr 0

Oftalmolog 0

Neonatolog 0

Neurolog 0

Pediatr 2 Na základě pracovní smlouvy - zaměstnanec 34

Ortoped 0

Psychiatr 0

Klinický psycholog 0

Klinický logoped 0

Speciální pedagog 1 Na základě pracovní smlouvy - zaměstnanec 40

Fyzioterapeut 1 Na základě pracovní smlouvy - zaměstnanec 40

Dětská sestra 10 Na základě pracovní smlouvy - zaměstnanec 294,37

Sociální pracovník 6 Na základě pracovní smlouvy - zaměstnanec 220

Pedagogický pracovník 0

Adiktolog 0

Managementové pozice 3 Na základě pracovní smlouvy - zaměstnanec 134

Administrativní pozice 0

Údržba, úklid, kuchař, pomocné práce 7 Na základě pracovní smlouvy - zaměstnanec 280

Vybavení Stav

laboratoř ne

RTG ne

sono ne

Upozornění:
Chybí pracovní pozice: všeobecná sestra sanitář

praktická sestra pracovník v sociálních službách
psycholog


