
Institucionální (ústavní) péče o dítě 
 
se v podmínkách ČR děje v gesci tří ministerstev. 
 
Od narození do 3 let věku (teoreticky) může být dítě svěřeno do péče ústavů zatím v gesci 
MZ ČR – kojeneckých ústavů, dětských domovů a dětských center. V současnosti se počet 
těchto zařízení stabilizoval. Jednotlivá zařízení už nejsou zdaleka tak velká jako dříve, proto 
je v nich péče daleko „domáčtější a příjemnější“. 
Smyslem pobytu v těchto zařízeních by mělo být stanovení diagnózy a prognózy, se snahou 
umístit dítě do rodinné péče. To se většinou – z 80% - daří.  
Zbývající děti přecházejí (minimálně – 0,5 %) pokud jsou zdravotně na tom dobře, do 
zařízení v gesci MŠMT- dětské domovy, dětské domovy se školou, diagnostické ústavy, 
výchovné ústavy apod. 
Většinou (cca 19,5 %) však jde o děti s mentálním (nebo kombinovaným) postižením a tyto 
jsou překládány do domovů pro osoby (děti) se zdravotním postižením (dříve ústavů sociální 
péče) v gesci MPSV. 
 
Zařízení v gesci MZ ČR: 

- Kojenecké ústavy 
- Dětské domovy (do tří let) 
- Dětská centra 

 
poskytují komplexní interdisciplinární péči (zdravotní, sociální, výchovnou, etc…) pro děti 
nejčastěji do tří let věku. Výjimkou není i věk vyšší. 
 
Indikace přijetí jsou: zdravotní, sociální a zdravotně-sociální. 
a) zdravotní indikace – tělesné, duševní, smyslové, kombinované 

- etiologie: VVV, VMV, genetické vady, zátěž v rodině (alkohol, kouření, drogy,  
                            psychiatrické onemocnění rodičů a řada dalších) 
 
b) sociální indikace: 

� nezájem rodičů, souhlas s osvojením 
� adolescentní (nezletilé) matky 
� nechtěné děti narozené mimo manželství 
� matky (rodiče) ve výkonu trestu 
� ekonomické a bytové problémy 
� týrání dítěte 
� zanedbávání dítěte 
� rozvrat rodiny, rozhárané rodinné poměry 
� rodiče nemohou – nechtějí - neumí – se o dítě postarat 

 
c) zdravotně – sociální indikace: 

� nutná intenzivní rehabilitační péče vzhledem k diagnóze postižení dítěte 
� „právo na zdravé dítě“ – odložené dítě s postižením 

a další 
 
 
 
 
 



Dítě je přijímáno z: 
� porodnice 
� nemocnice 
� domova 
� ulice 

 
Pobyt v zařízení by měl být dočasný (přechodný, krátkodobý – co možná nejkratší) 
A. krátkodobý: 

- pomoc rodinám, které se akutně ocitly v tíživé sociální nebo zdravotní situaci 
- respitní péče 

 
B. dlouhodobý (celoroční – i více): 

- těžký zdravotní stav dítěte vylučuje péči v rodině 
- dítě ohrožené prostředím (zanedbávání, týrání, alkohol, drogy v rodině, psychiatrická 

diagnóza apod.) 
- dítě opuštěné, nalezené apod. 

 
C. pobyty matek s dítětem - důvody: 

a) zdravotní 
- gravidní 
- kojící matky 

 
b) sociální 
- utajené porody 
- asyl pro matky s dítětem 
- matka nemůže dále setrvávat ve vlastní rodině 

 
c) výchovné 
- zácvik nezkušené nebo simplexní matky 
- zácvik matky nebo otce v základní péči o dítě (případně i s postižením) 
- zácvik adoptivních rodičů nebo pěstounů v péči o dítě 

a další 
 

d) diagnostické 
- s psychiatrickou zátěží v osobní nebo rodinné anamnéze 
- s abusem drog, alkoholu 
- s postižením (tělesným, duševním, smyslovým, kombinovaným) 
- s podezřením na syndrom CAN 

 
 
Zařízení v gesci MŠMT: 

� dětské domovy 
� dětské domovy se školou 
� dětské diagnostické ústavy – zde krátkodobé pobyty se snahou po komplexním 

vyšetření a sledování s určením dalšího postupu při výchově a terapii 
� dětské výchovné ústavy – pro děti s poruchami chování 
� domovy pro děti vyžadující zvláštní péči 

 
obecnou snahou je, aby byly DD rodinného typu, co nejvíce se blížily rodině, byli zde stálí 
vychovatelé (ženy i muži), apod. 



Zařízení v gesci MPSV: 
Domov pro osoby (děti) se zdravotním postižením 

- rámcově je bude řešit nově přijatý Zákon o sociálních službách 
- zřizovatelem MPSV, kraj, ostatní služby též obce a NNO 
- poskytují pomoc a veškerou péči osobě, která nemůže být z různých důvodů v domácí 

péči – širokému spektru klientů s lehkým až těžkým mentálním, tělesným, či 
kombinovaným postižením (stravování, ubytování, ošetřování, psychosociální terapie, 
vzdělávání, kontakt se sociálním prostředím, pomoc při prosazováním práv a zájmů) 

- ústavy mají stanoveny standardy kvality 
 
Vzdělávací systém v institucionální péči: 
- zásada: všechny děti jsou vzdělavatelné nebo alespoň vychovatelné 

- prosazuje se integrace dětí do běžných ZŠ 
- kde není možná integrace, pak Speciální školy a Školy praktické 
- Internátní školy pro děti a mládež patří pod MŠMT – upravuje zákon „O výkonu 

ústavní a ochranné výchovy“ a školský zákon „o předškolním, základním, středním a 
vyšším odborném vzdělávání“.  

 
 
Systém péče o dítě s postižením (další podpůrné možnosti) 

� ambulantní péče 
� hospitalizace  
� speciální péče – léčebny, lázně, stacionáře apod. 

 
Garanci by měl mít v této oblasti vždycky stát, i když vzniká řada nestátních zařízení, která 
mají zájem se starat o děti ohrožené, s postižením apod. Při tom velkém počtu mají problémy 
finanční i personální. Je tedy zapotřebí z těchto zařízení vybrat nejlepší, která by mohla  
pomáhat státu celou péči o děti s postižením řešit. Jednotlivé druhy péče závisí na druzích 
postižení. Jiná je pochopitelně péče o děti s poruchami zraku, sluchu, tělesným, či mentálním 
postižením. 
 


