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Standardy kvality oddělení sociálně-právní ochrany dětí  

Standard č. 10 

Kontrola případu 

10 a) Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje pravidelnou kontrolu případu. 

Kontrola případů na oddělení sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Přerova je 
prováděna na několika úrovních:  

1) Kontrolu provádí každý zaměstnanec oddělení sociálně-právní ochrany dětí. 

2) Kontrolu provádí vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí, v odůvodněných 
případech vedoucí odboru SVŠ. 

3) Kontrolu provádí nadřízený orgán Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor 
sociálních věcí, Oddělení sociálně-právní ochrany dětí. 

Ad 1) Všichni zaměstnanci OSPOD jsou seznámeni s pravidly vedení spisové dokumentace. 
Kontrolu případu provádí zaměstnanec v souvislosti s doručením spisové dokumentace 
z jiného OSPOD, při změně klíčového pracovníka, při zastupování nepřítomného pracovníka, 
v rámci nastavené spolupráce pracovníků z různých agend apod. Na vedení spisové 
dokumentace u nového zaměstnance dohlíží určený mentor. Kontrola řešení případu probíhá 
mezi zaměstnanci formou intervize nebo v rámci podpory supervizora.  

Ad 2) Vedoucí oddělení nebo vedoucí odboru kontroluje a ověřuje řešení případu v rámci 
konzultací se zaměstnanci, dále při vyřizování a podepisování písemností. Vedoucí oddělení 
kontroluje vedení spisových dokumentací u jednotlivých zaměstnanců (namátkově, 
plánovaně, při postoupení dokumentace na jiný OSPOD, při podání stížnosti na zaměstnance, 
při podání žádosti o změnu klíčového pracovníka, při námitce podjatosti). O kontrole je 
proveden zápis, který podepisuje zaměstnanec a vedoucí oddělení. O výsledcích kontrol je 
průběžně informována vedoucí odboru SVŠ. Vedoucí oddělení a vedoucí odboru přijímají na 
základě výstupů z kontrol adekvátní opatření.  

Ad 3) Nadřízeným kontrolním orgánem pro výkon státní správy na úseku sociálně-právní 
ochrany dětí Magistrátu města Přerova je Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor sociálních 
věcí, Oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Kontroly jsou prováděny v pravidelných 
intervalech. Výstupem z kontroly je písemný protokol. Zaměstnanci oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí jsou seznámeni s obsahem protokolu, dle potřeby jsou přijata adekvátní opatření. 
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Použité zkratky: 

SPOD – sociálně-právní ochrana dětí 

OSPOD – oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

Odbor SVŠ – odbor sociálních věcí a školství 

 


