
Vážené návštěvy, 
 
dovolte nám, abychom Vás nejprve co nejsrdečněji uvítali v Zámečku Střelice a doufáme, že 
čas, který zde 
s Vašimi příbuznými a s námi strávíte bude patřit k příjemným zážitkům . 
Poněvadž zde “pod jednou střechou” spolu žije více než 100 uživatel, dovolujeme si Vás 
požádat o respektování 
pravidel, která usnadní Váš pobyt u nás a Vaše návštěva zbytečně nezatíží ty uživatelé, kteří 
nebyli navštíveni. 
Především je nutné vědět, že na návštěvu do Zámečku je možné přijet každý den v době 
nejlépe od 8 do 20 hod. 

 
Z návštěv jsou vyloučeny: 

o osoby v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek 

o osoby postižené nemocí ohrožující zdraví uživatel i zaměstnanců 

o osoby, jejích přítomnost by mohla mít rušivý vliv na pořádek a bezpečnost chodu zařízení 

o osoby, které nerespektují ustanovení Domácího a Návštěvního řádu 

 

• pro návštěvy uživatel jsou zřízeny zvonky - budova tzv. Zámeček u vchody od jídelny 

s označením „D“ 

na oddělení I., II., III. a V. Pro oddělení IV., VI. a VII. tzv. Nová budova u vchodu s označením 

„A“ 

• po zazvonění se ozve zaměstnanec oddělení, na které jste zazvonili. Ten Vás vpustí do 

budovy, kde 

vyčkáte např. v klubovně na příchod personálu či uživatele 

• Je vhodné ohlásit návštěvu předem, aby byla navštívená osoba přítomna 

• v případě vycházky nebo odchodu uživatele za Vašeho doprovodu mimo zařízení je 

nezbytné, abyste 

podepsali revers tj. převzetí odpovědnosti za uživatele s uvedením časového údaje o 

návratu. 

• ošetřující personál Vás poprosí o podpis, pokud Vám vydávají osobní věci uživatele, 

případně jakoukoli 

úřední dokumentaci týkající se uživatele. 

• prosíme, abyste dodržovali obdobný postup při návratu uživatele, tzn.uživatele předali 

osobně personálu 

• velmi uvítáme, budou-li se uživatelé ve Vašem doprovodu vracet z vycházky nejpozději do 

20:00 hod. 

Pozdější návrat uživatelů ztěžuje a komplikuje chod na jednotlivých oddělení 

• přejete-li si strávit návštěvu na pokoji uživatele, je nutné mít k tomuto účelu souhlas 

ostatních uživatelů 

pokud žije na vícelůžkovém pokoji 

• návštěva musí vždy respektovat soukromí ostatních uživatelů a nenarušovat svou 

přítomností jejich 



komfort 

• v případě příznivého počasí a pokud nechcete strávit svou návštěvu v klubovně nebo na 

pokoji, je možné 

strávit čas v hale HB nebo v areálu 

• prosíme Vás, abyste informovali personál o darovaných potravinách (především jde-li o 

potraviny 

podléhající rychlé zkáze) 

• prosíme o respektování pokynů personálu tak, abychom zajistili bezpečnost všech uživatelů 

a personálu 

• na návštěvu je možné přijít i v doprovodu domácího zvířete, které je ale vhodně zajištěno 

(např. na 

vodítku, s náhubkem) 

 

Věříme, že Vaše návštěvy budou přínosem jak pro naše uživatelé, tak obohacením pro Vás a 

že každé Vaše setkání s  personálem bude příjemným oboustranným zážitkem. 

 

Na Vaši návštěvu se těšící 

za vedení Zámečku Střelice Mgr. Leoš Němec – ředitel 


