
 - 1 -   

 

Standardy kvality oddělení sociálně-právní ochrany dětí  

Standard č. 8 

Orgán SPO jednotně postupuje při přijetí oznámení případu a jeho evidenci. 

8 a) Orgán sociálně-právní ochrany jednotně postupuje při přijetí oznámení 
případu a jeho evidenci. 

Zaměstnanci OSPOD se při nakládání s informacemi a písemnostmi řídí Směrnicí MPSV 

č. j. 2013/26780-21 ze dne 19. 9. 2013 o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové 

dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu 

evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče (dále jen „Směrnice 

MPSV“), dále zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů a Vnitřním předpisem – Spisový řád Magistrátu města Přerova.    

Oznámení případu na OSPOD je přijímáno: 

▪ Písemně  

▪ Datovou schránkou 

▪ Osobním jednáním  

▪ Telefonicky 

▪ Elektronicky  

▪ Vlastní činností 

Každé oznámení, i anonymní, je zaevidováno administrativním pracovníkem, případně 

zaměstnancem OSPOD, do elektronické spisové pošty Geovap, kde je mu přiřazeno číslo 

jednací s datem přijetí. Administrativní pracovník nebo zaměstnanec OSPOD předá doručená 

podání vedoucí oddělení (nebo určenému zástupci) a ten rozdělí neprodleně dokumenty 

jednotlivým klíčovým pracovníkům podle vykonávané agendy a přiděleného 

správního obvodu k řešení. Urgentní oznámení jsou klíčovým pracovníkům předávána ke 

zpracování neprodleně.  

Po převzetí případu zaeviduje klíčový pracovník klienta do programu Sociální agenda, kde 

je vygenerováno číslo spisové dokumentace Om, NOm nebo MMPr. Dle Směrnice MPSV 

jsou vedeny také pomocné rejstříky. V případě, že oznamovatel (fyzická osoba) nezbaví 

pracovníka mlčenlivosti, je takové oznámení vždy založeno do pomocné složky spisové 

dokumentace (např. P/Om). 

Nepříslušnou poštu vyřizuje bezodkladně vedoucí oddělení.  
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8 b) Každý případ orgánu sociálně-právní ochrany dětí je posouzen s ohledem 
na jeho naléhavost.  

U jednotlivých podnětů k prošetření je posouzena naléhavost – míra závažnosti ohrožení 

života a zdraví dítěte. Následně je zvolen klíčovým pracovníkem odpovídající způsob řešení 

případu. Zaměstnanci OSPOD využívají pro posouzení naléhavosti jednotný formulář. 

Klíčový pracovník založí o dítěti spisovou dokumentaci v souladu se Směrnicí MPSV, 

případně dokumentaci používanou v rámci úřadu se spisovou značkou MMPr. 

Dále vypracuje základní vyhodnocení za účelem posouzení, zda se nejedná o dítě uvedené 

v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 

Pracovníci využívají jednotný formulář základního vyhodnocení situace dítě a jeho rodiny.  

Pokud je dítě vyhodnoceno jako ohrožené dle § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí, provede klíčový pracovník podrobné vyhodnocení situace dítěte a jeho 

rodiny a ve spolupráci s klienty sestaví Individuální plán ochrany dítěte (IPOD). 

Pracovníci využívají jednotný formulář pro podrobné vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny 

i jednotný formulář pro IPOD. Sociální pracovnice se specializací pro náhradní rodinnou péči 

využívají jednotný formulář, kde je vyhodnocena i pečující osoba.  

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti: 

a) jejichž rodiče 

1. zemřeli, 

2. neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo 

3. nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti; 

b) které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud tato osoba 

neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy; 

c) které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají 

školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo 

návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li 

o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo 

soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití; 

d) které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob 

odpovědných za výchovu dítěte; 

e) na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou 

důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu; 

f) které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte 

opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění 

v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců; 

g) které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu 

dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami; 

h) které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami požívajícími 

doplňkové ochrany, a které se na území České republiky nacházejí bez doprovodu rodičů 
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nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu; pokud tyto skutečnosti trvají po takovou 

dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou 

být příčinou nepříznivého vývoje dětí. 

Rizikové faktory jsou zjišťovány: šetřením v domácnosti, v místě bydliště, u lékařů, ve 

školských zařízeních, pohovorem s dítětem, v rámci součinnosti s příslušnými institucemi 

a organizacemi, které s rodinou spolupracují. Pokud organizace v zájmu dětí nespolupracují, 

může jim OSPOD uložit sankci do výše 50.000 Kč. 

Posouzení naléhavosti případu 

Po oznámení případu si zaměstnanec oddělení sociálně-právní ochrany dětí odpoví na níže 

položené otázky, aby vyhodnotil, zda je oznámení naléhavé či nikoliv a podle výsledku zvolí 

odpovídající postup. Vychází z informací, které získal od zdroje při oznámení případu. 

Ze zdroje oznámení případu vyplývá podezření, že: 

• dítě je týrané?   

Existuje podezření na fyzické či psychické týrání, u dítěte existují 

známky/projevy týrání apod. 

ANO 

 

NE 

• dítě je zneužívané? 

Existuje podezření na zneužívání dítěte. 
ANO 

 

NE 

• dítě se sebepoškozuje?  

Známky na těle dítěte, nebezpečí, že dítě chce spáchat sebevraždu. 
ANO NE 

• je dítě zanedbáváno a je tak akutně ohroženo jeho zdraví či život 

dítěte? 

Podezření na závažné zanedbání potřeb dítěte, které aktuálně ohrožuje zdraví 

dítěte či jeho život. 

ANO NE 

• je dítě v aktuálním stavu intoxikace alkoholem či návykových látek? 

 

Z oznámení vyplývá, že dítě se nachází v aktuálním stavu intoxikace a je 

třeba okamžitého zásahu 

ANO NE 

• dítě se nachází bez adekvátního dozoru?  

Z oznámení vyplývá, že malé dítě se pohybuje samo, na nebezpečném místě, 

rodiče nebo jiné osoby zodpovědné za výchovu nejsou schopni se postarat 

o dítě (př. pod vlivem alkoholu, návykových látek, hospitalizace, zranění, 

smrt) 

ANO NE 

• je podnět opakovaně závažného charakteru? 

Zaměstnanec zjistí, že obdobný podnět byl u daného dítěte podán dříve. ANO NE 
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Pokud se mezi odpověďmi objeví, byť jen jedna odpověď ANO, je případ vyhodnocen jako 

naléhavý a zaměstnanec oddělení sociálně-právní ochrany dětí uplatní postup pro naléhavé 

případy. Posouzení naléhavosti se vyznačuje datumově vždy do základního vyhodnocení 

(při zavedení dítěte do spisové dokumentace). Pokud je na OSPOD doručen podnět 

signalizující ohrožení dítěte a pracovník již vede o dítěti spisovou dokumentaci, použije pro 

posouzení naléhavosti Formulář posouzení naléhavosti, který po jeho vyhodnocení, přiloží 

k doručenému podnětu. 

 

8 c) Každý případ je přidělen konkrétnímu koordinátorovi případu. 
Koordinátor řídí průběh výkonu sociálně-právní ochrany u daného případu.  

Rozdělení jednotlivých oznámení nebo podnětů pro jednotlivé zaměstnance OSPOD, včetně 

jejich zaevidování do Spisové služby, zajišťují zpravidla administrativní zaměstnanci, 

v odůvodněných případech zaměstnanci OSPOD.  

Doručená pošta je tříděna podle specializace agendy pracovníků a podle trvalého 

bydliště dítěte nebo žadatele o náhradní rodinnou péči. 

U dětí, které nejsou trvale hlášené ve správním obvodu Magistrátu města Přerova, je 

rozhodujícím kritériem faktické bydliště, stejné pravidlo se uplatňuje u trvale hlášených 

klientů na adrese Přerov, Bratrská 34 – ohlašovna úřadu. 

Specializace zaměstnanců je rozdělena do 3 oblastí: 

▪ kurátor pro děti a mládež  

▪ sociální pracovník 

▪ sociální pracovník pro agendu NRP (náhradní rodinné péče) 

Rozčlenění obvodů mezi zaměstnance je uveřejněno v materiálu „Popis a náplň činnosti 

OSPOD Přerov“. Obvody jednotlivých zaměstnanců jsou uveřejněny i vedle kanceláří na 

pracovišti oddělení sociálně-právní ochrany dětí. 

Doručenou poštu kontroluje vedoucí oddělení nebo jím určený zástupce a přiděluje ji 

klíčovým pracovníkům – podle vykonávané agendy a správního obvodu. Každý případ má 

svého klíčového pracovníka. 

Klíčový pracovník je zodpovědný za řádné vyřízení podání, posouzení naléhavosti případu, 

zvolení odpovídajícího postupu řešení, vedení spisové dokumentace, vyhodnocení situace 

dítěte a jeho rodiny a následnou práci s rodinou a dítětem. V rámci řešení případu může 

s klíčovým pracovníkem spolupracovat i pracovník jiné agendy. Spisovou dokumentaci 

a případ vede vždy jeden klíčový pracovník. Pokud se na určení klíčového pracovníka 

zaměstnanci nedohodnou, rozhodne vedoucí oddělení. Spisovou dokumentaci si mohou 

zaměstnanci mezi sebou zapůjčit. Nový pracovník může vykonávat funkci klíčového 

pracovníka až po souhlasu vedoucí oddělení. Ten vydává souhlas po plném zapracování 

pracovníka na oddělení, a to s ohledem na jeho dosavadní praxi a zkušenosti.  
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Ke změně klíčového pracovníka případu dochází na základě:  

▪ Žádost klienta – na základě písemné žádosti může vedoucí oddělení, případně vedoucí 

odboru v ojedinělých a odůvodněných případech rozhodnout o změně klíčového 

pracovníka  

▪ Podjatost klíčového pracovníka – o námitce podjatosti rozhodne usnesením vedoucí 

oddělení dle § 14 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  

▪ Žádost klíčového pracovníka – důvodnost posoudí vedoucí oddělení nebo vedoucí odboru, 

využita je intervize s ostatními pracovníky a supervize  

▪ Na základě rozhodnutí vedoucí oddělení nebo vedoucí odboru – např. změna správního 

obvodu, důvodná stížnost na pracovníka, dlouhodobá absence klíčového pracovníka, 

pracovní vytíženost jednotlivých klíčových pracovníků apod. 

8 d) Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany 
k výkonu sociálně-právní ochrany pracuje maximálně s 80 rodinami, 
v případě kurátora pro děti a mládež se 40 rodinami. V případě práce 
s osobami pečujícími a osobami v evidenci pracuje maximálně se 40 
rodinami.  

Každý klíčový pracovník vede měsíční přehled řešených případů, který vyhodnocuje vedoucí 

oddělení. Minimální počet rodin, se kterými pracuje jeden zaměstnanec, není stanoven. Počty 

případů se mohou měnit v závislosti na množství a náročnosti případů. Klíčový pracovník 

podle potřeby upozorní vedoucí oddělení, že je nutné případy v rámci správních obvodů 

přerozdělit. V naléhavých případech (např. ukončení pracovního poměru, odchod 

zaměstnance na mateřskou dovolenou) převede vedoucí oddělení klienty na další zaměstnance 

oddělení tak, aby nedocházelo k překročení stanovených kritérií. O situaci na pracovišti 

informuje vedoucí oddělení vedoucí odboru SVŠ. 

 

Použité zkratky: 

SPOD – sociálně-právní ochrana dětí 

OSPOD – oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

Odbor SVŠ – odbor sociálních věcí a školství 

 


