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Standardy kvality oddělení sociálně-právní ochrany dětí  

Standard č. 2 

Prostředí a podmínky 

2 a) Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro 
komunikaci s ohroženými dětmi a rodinami. Orgán sociálně-právní ochrany 
zajistí takové prostory pro výkon sociálně-právní ochrany, které představují 
odpovídající zázemí pro výkon sociálně-právní ochrany a jejichž kapacita 
odpovídá množství konzultací spojených s poskytováním sociálně-právní 
ochrany.  

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí sídlí v přízemí budovy Magistrátu města Přerova 

na adrese Přerov, Smetanova 7 a – dvorní trakt. Kanceláře zaměstnanců jsou umístěny 

v přízemí, přístup do budovy je pro klienty OSPOD bezbariérový. Budova úřadu je pro 

veřejnost otevřena od 7.45 hodin.  

Ve vstupní hale na stěnách jsou umístěny orientační mapy a informační cedule. V hale jsou 

dvě samostatné místnosti. Jedna z nich je určena pro individuální stravování zaměstnanců. Je 

vybavena mikrovlnnou troubou, lednicí, přístrojem na filtrování vody, lékárničkou apod. Ve 

druhé místnosti je instalováno skartovací a multifunkční zařazení. V hale i přilehlých 

chodbách jsou umístěny židle, na stěnách jsou kapsáře s informačními materiály pro klienty 

OSPOD. Na chodbách jsou stropní ventilátory.  

Kanceláře všech zaměstnanců OSPOD jsou umístěny v přízemí. Na chodbě VPRAVO jsou 

rozmístěny kanceláře sociálních pracovnic (č.4–11), které jsou vzájemně propojeny 

spojovacími dveřmi. Pouze kancelář č. 4 je samostatná. Na konci chodby se nachází příruční 

archív na uložení spisové dokumentace, do kterého je vstup upraven vnitřními pravidly 

z důvodu ochrany osobních údajů. Z chodby je vstup na sociální zařízení určené pro klienty 

OSPOD, jehož součástí je redukční prkénko a nočník pro děti. Klíč na vyžádání zapůjčí 

pracovníci OSPOD. V další místnosti je sociální zařízení pro zaměstnance. Na chodbě 

VLEVO jsou rozmístěny kanceláře kurátorů pro děti a mládež (č. 16, 17, 20, 21), které jsou 

rovněž propojené spojovacími dveřmi. Sociální pracovnice zajišťující agendu náhradní 

rodinné péče mají kanceláře určené vždy pro dvě pracovnice (č. 15 a 19). Jednání jsou 

plánována tak, aby měl klient zajištěno soukromí. Vedoucí oddělení má k dispozici kancelář 

č. 14. Z chodby je přístup do dětského koutku (č. 22), který mohou rodiče využít pro 

přebalení a nakojení dětí, jsou zde i drobné hračky. Rodičům je umožněno si po dohodě se 

zaměstnancem OSPOD ohřát v kuchyňce stravu nebo nápoj pro dítě. Pracovníci mají 

nastavena pravidla pro využívání dětského koutku. Dohled nad dětmi zajišťují rodiče, 

v odůvodněných případech zaměstnanec OSPOD. Dále je zde spisovna, kde jsou uloženy 

kancelářské potřeby, dětské autosedačky, a další materiální vybavení.  
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Sociálně-právní ochrana je poskytována v kancelářích vybavených nábytkem, výpočetní 

technikou, telefony. Skříňky na spisovou dokumentaci jsou uzamykatelné kvůli ochraně 

osobních údajů. Kanceláře jsou vybaveny drobnými hračkami, knížkami, kreslícími 

potřebami a dětským nábytkem. Pracovníci mají k dispozici audiovizuální techniku, mobilní 

telefony, digitální kameru, fotoaparát, které jsou nezbytné pro komunikaci s ohroženými 

dětmi.  

Vedoucí Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova má samostatnou 

kancelář č. 114 v 1. podlaží vpravo v budově Smetanova 7. Budova má ze dvora bezbariérový 

přístup prostřednictvím výtahu.  

Sociálně-právní ochranu zajišťuje v rámci správního obvodu 1 vedoucí oddělení, 

11 sociálních pracovnic, 4 kurátoři pro děti a mládež a 4 sociální pracovnice se specializací 

pro oblast náhradní rodinné péče. Agendu CAN (syndrom týraného, zanedbávaného 

a zneužívaného dítěte) zajišťují všichni pracovníci v rámci svého pracovního obvodu. Počet 

zaměstnanců je přiměřený velikosti správního obvodu i náročnosti výkonu sociálně-právní 

ochrany. V rámci odboru SVŠ je zařazena pracovní pozice právníka, který zajišťuje pro 

OSPOD právní poradenství, konzultace, správní činnosti apod.  

Pro pořádání případových konferencí využívá OSPOD zasedací místnost s flipchartem 

a výpočetní technikou. Součástí je také dětský koutek, sociální zařízení a vybavená kuchyňka.  

Na pracovišti oddělení sociálně-právní ochrany dětí je zajištěn pravidelný úklid. Zaměstnanci 

OSPOD mají k dispozici dezinfekční roztoky na ošetření hraček, o prováděné dezinfekci 

vedou písemný přehled. Praní textilií zajišťuje oddělení vnitřních služeb.   

Ve dvorním traktu je WC pro veřejnost, klíč je k dispozici na informační kanceláři v budově 

Smetanova 7 v přízemí, která má z dvorního traktu bezbariérový přístup.  

2 b) Orgán sociálně-právní ochrany má vhodné materiální vybavení 
s ohledem na výkon sociálně-právní ochrany na pracovišti i mimo něj. 
K dispozici je zejména potřebný počet automobilů, mobilních telefonů, 
notebooků, fotoaparátů a dalších prostředků záznamové techniky pro práci 
v terénu.  

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí má k dispozici vhodné materiální vybavení pro 

zajištění výkonu sociálně-právní ochrany na pracovišti i v terénu.   

Na pracovišti je zajištěno následující vybavení: PC, tiskárna, stolní telefon, uzamykatelné 

skříňky na spisovou dokumentaci, psací stůl s židlemi, mobilní telefon, kancelářské potřeby 

(kancelářský papír, obálky, složky na spisy, razítko, vizitky apod.), multifunkční a skartovací 

zařízení. Kancelářské potřeby a vizitky jsou pravidelně doplňovány administrativním 

zaměstnancem odboru.   

Zaměstnanci OSPOD mají k dispozici pro práci v terénu: diktafony, fotoaparát, notebook, 

přenosnou tiskárnu, video kameru, mobilní telefony s fotoaparátem. O zapůjčení techniky je 

veden písemný přehled. 
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V rámci dosažitelnosti používají zaměstnanci OSPOD: mobilní telefon s fotoaparátem 

s připojením na internet, služební notebook a přenosnou tiskárnu, razítko, baterku, finanční 

hotovost, hygienické potřeby – roušky, dezinfekční gely, metodické materiály, telefonické 

kontakty na spolupracující organizace.    

OSPOD má k dispozici informační materiály pro klienty, které jsou umístěny v kapsářích na 

chodbách. Zaměstnanci disponují i vzory návrhů k soudu, vzorem žádosti o nahlédnutí do 

spisové dokumentace dítěte apod.  

Zaměstnanci OSPOD si mohou v rámci pracovní doby objednat pro výkon sociálně-právní 

ochrany služební vozidlo. Objednávání vozidel je upraveno elektronickým systémem v rámci 

úřadu. Využívání služebního vozidla je upraveno vnitřním předpisem. Každý referent, který 

vlastní řidičské oprávnění a potřebuje využívat služební vozidlo, musí být proškolen 

bezpečnostním technikem. Požadavky zaměstnanců schvaluje a kontroluje vedoucí oddělení 

a vedoucí odboru. V rámci města Přerova a místních částech využívají zaměstnanci úřadu 

bezplatného průkazu na MHD.  

Zaměstnanci v rámci dosažitelnosti využívají spolupráce s Policií ČR nebo Cizineckou 

Policií ČR. Výkony soudních rozhodnutí zajišťují pracovníci OSPOD ve spolupráci se 

soudem. V rámci dosažitelnosti mohou zaměstnanci při umístění dítěte do ZDVOP (zařízení 

vyžadující okamžitou pomoc) využít taxi. Na pracovišti jsou k dispozici dětské autosedačky. 

Pracovníci OSPOD nejsou oprávněni v souladu s bezpečnostními předpisy sami převážet 

osobním automobilem klienty. V odůvodněných případech mohou využít služební vozidlo 

s řidičem po předchozím souhlasu vedoucího zaměstnance a tajemníka magistrátu.  

Zaměstnanci OSPOD disponují služebním průkazem a zvláštním oprávněním k výkonu 

sociálně-právní ochrany dětí a k podepisování návrhů na předběžná opatření.   

Zaměstnanci mohou pro svoji práci využívat program CODEXIS (automatizovaný systém 

právních informací), který obsahuje aktuální znění zákonů i komentáře k nejdůležitější české 

i evropské legislativě a utříděnou judikaturu. OSPOD je vybaveno i další odbornou 

literaturou.  

2 c) Orgán sociálně-právní ochrany má k dispozici vhodné materiální 
vybavení pro práci s osobami z cílové skupiny, jimž je poskytována sociálně-
právní ochrana (dále jen „klient“), zejména s ohledem na potřeby dětí.  

Každý zaměstnanec má na pracovišti i mimo úřad vhodné materiální vybavení pro 

poskytování sociálně-právní ochrany.  

V kancelářích zaměstnanců i v dětském koutku jsou pro děti drobné hračky, kreslící potřeby, 

pastelky, omalovánky, dětský nábytek apod.  

V dětském koutku je k dispozici přebalovací pult. Rodič si zde může dítě nakojit nebo 

nakrmit. Pro využívání dětského koutku má OSPOD vypracována vnitřní pravidla.  

V kuchyňce lze zajistit ohřev dětské stravy v mikrovlnné troubě. Klient může požádat 

o nápoj.  
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V zasedací místnosti Smetanova 7 jsou pořádány případové konference. Součástí je vybavená 

kuchyňka, sociální zařízení, dětský koutek, tiskárna, flipchart apod.  

OSPOD má k dispozici informační materiály pro klienty, které jsou umístěny v kapsářích na 

chodbách. Zaměstnanci disponují i vzory návrhů k soudu, vzorem žádosti o nahlédnutí do 

spisové dokumentace dítěte apod.  

OSPOD má k dispozici také autosedačky pro děti různého věku, které jsou nezbytné pro 

převoz dítěte do zařízení.  

2 d) Orgán sociálně-právní ochrany má k dispozici potřebné hygienické 
zázemí a osobní ochranné pracovní prostředky pro zaměstnance zařazené 
v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany.  

Zaměstnanci mají na pracovišti sociální zařízení. V budově je sociální zařízení i pro rodiče 

s dětmi vybavené redukčním prkénkem a nočníkem. V dětském koutku je přebalovací pult pro 

kojence. OSPOD má k dispozici dezinfekční prostředky na ošetření hraček a přebalovacího 

pultu. Dezinfekční roztok dle potřeby doplňuje zaměstnanec administrativy. 

Všem klientům magistrátu je k dispozici ve dvorním traktu WC pro veřejnost, klíč je uložen 

na informační kanceláři v budově Magistrátu města Přerova, Smetanova 7 – přízemí. Vstup je 

bezbariérový pomocí výtahu z dvorního traktu. 

Na pracovišti OSPOD je vytvořeno zázemí pro stravování zaměstnanců. V místnosti je 

mikrovlnná trouba, varná konvice, kuchyňská linka, přístroj na balenou vodu, nádobí. Po 

dohodě s pracovníkem si zde může klient ohřát kojeneckou stravu pro dítě. 

V prostorách úřadu je zajištěn pravidelný úklid, zaměstnanci disponují dezinfekčními 

prostředky, dle potřeby kontrolují a provádí dezinfekci hraček. O prováděné dezinfekci je 

veden přehled /datum a podpis zaměstnance, který dezinfekci zajistil/.  

Bezpečnost zaměstnanců je řešena v rámci úřadu formou proškolení, zpracovanými pravidly, 

propojením kanceláří, možností přivolat policii, zdravotníky apod. 

V případě krizové situace je možné telefonicky kontaktovat níže uvedené tísňové linky: 

Městská policie Přerov   Tísňová linka     156 

Policie ČR     Tísňová linka     158 

Hasičský záchranný sbor   Tísňová linka     150 

Zdravotnická záchranná služba  Tísňová linka     155 

Jednotné evropské číslo   Tísňová linka     112 

Hygienické prostředky mají zaměstnanci k dispozici i v rámci dosažitelnosti. Zaměstnanci 

mají také možnost podstoupit očkování proti žloutence, které zajišťuje a hradí zaměstnavatel.   

Na magistrátu je k dispozici v informační kanceláři (Smetanova 7 – přízemí, kl. 475) 

lékárnička, která je průběžně doplňována a kontrolována bezpečnostním technikem. V budově 
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Smetanova 7 v přízemí naproti informační kanceláře je sprchový kout pro zaměstnance. Klíč 

je uložen na informační kanceláři. 

 

Použité zkratky: 

OSPOD – oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

Odbor SVŠ – odbor sociálních věcí a školství 

MHD – městská hromadná doprava 

Syndrom CAN – původně anglického termínu Child Abuse and Neglect, toto pojmenování 

zahrnuje týrané, zneužívané a zanedbávané dítě  

 


