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Vážená paní 
PhDr. Lenka Kábelová 
ředitelka 
Dětský domov se školou, SVP a ZŠ Chrudim 
Čáslavská 624 
537 01  Chrudim 

Vážená paní ředitelko, 

děkuji Vám za vyjádření ke zprávě z návštěvy Dětského domova se školou, střediska 
výchovné péče a základní školy Chrudim, která proběhla ve dnech 1. až 2. dubna 2019. Vaše 
vyjádření hodnotím v zásadě jako dostačující, v některých bodech Vás však prosím o další 
vyjádření, popřípadě upřesnění. 

Opatření č. 4 – Nezamykat děti na zdravotní izolaci; zajistit, aby vždy měly možnost 
přivolat v případě potřeby sloužícího pracovníka (průběžně). 

Ve svém vyjádření uvádíte, že s nemocnými dětmi, které se nacházejí na zdravotní izolaci, je 
v budově přítomen asistent pedagoga, nebo jsou průběžně kontrolovány jinými pověřenými 
pracovníky. Rovněž uvádíte, že děti zde mají k dispozici telefon s telefonním seznamem 
na všechny pracovníky zařízení. Akceptuji Vaše sdělení týkající se této části mého 
doporučení. 

Nevyjadřujete se již ale k otázce zamykání dětí. Z tohoto důvodu Vás žádám o zaslání 
vyjádření i k tomuto bodu. Upozorňuji, že zamykání dětí v místnosti zdravotní izolace je 
nepřijatelnou praxí, která hraničí s nedůvodným omezováním osobní svobody. 

Opatření č. 1 – Odstranit kamerový systém z prostor domova (bezodkladně). 

Podle Vašeho sdělení je kamerový systém v zařízení součástí celkové investice novostavby, 
který je v provozu od 1. 9. 2010. Tato investice byla financována z dotace Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy; její udržitelnost je 10 let a po celou dobu musí být nutné ji 
fyzicky a účetně zkontrolovat. Z tohoto důvodu není v současnosti možné přistoupit k jeho 
znehodnocení, nebo vyřazení. 

Zároveň však uvádíte, že dne 6. 9. 2019 byly kamery z vnitřních prostor domova odstraněny 
a místa po nich zaslepena. 

Akceptuji s povděkem Vaše vyjádření, podle kterého došlo k odstranění kamer z prostor 
domova. Zároveň Váš však žádám o sdělení doplňujících informací. Zejména zda byl 
kamerový systém odstraněn zcela, či pouze jeho část a kdy případně dojde k odstranění 
zbývajících kamer (i s ohledem na Vámi výše uvedené sdělení týkající se nemožnosti 
znehodnocení novostavby). 

Vážená paní ředitelko, prosím, abyste se k tomuto dopisu vyjádřila do 30 dnů od jeho 
obdržení. 

S pozdravem 

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., v. r. 
veřejná ochránkyně práv 

(dopis je opatřen elektronickým podpisem) 
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