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Standardy kvality oddělení sociálně-právní ochrany dětí  

Standard č. 9 

Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte 

✓ 9 a) Při jednání s klienty dodržuje orgán sociálně-právní ochrany 
základní principy výkonu sociálně-právní ochrany, zejména: 

✓ Respektuje individuální přístup ke všem klientům 

✓ Vychází z individuálních potřeb každého klienta 

✓ Uplatňuje při práci s klienty přiměřené metody sociální práce 

✓ Podporuje samostatnost klientů 

✓ Uplatňuje individuální přístup k potřebám každého klienta 

✓ Motivuje k péči o děti 

✓ Posiluje sociální začleňování klientů 

✓ Důsledně dodržuje lidská práva a základní svobody 

✓ Podporuje kontakt dítěte s přirozeným sociálním prostředím 

✓ Informovuje klienta o postupech používaných při výkonu sociálně-
právní ochrany 

Při jednání s klientem dodržuje oddělení sociálně-právní ochrany základní principy výkonu 

sociálně-právní ochrany: 

• respektuje individuální přístup ke všem klientům (z hlediska věku, pohlaví, 

národnosti, barvy pleti, mateřského jazyka, sexuální orientace, náboženského 

a politického přesvědčení apod.) 

• uplatňuje přiměřené metody sociální práce (rozhovor, aktivní naslouchání, pozorování, 

šetření, případovou konferenci, mediaci apod.).  

• podporuje samostatnost klientů (poradenstvím, motivací k využívání vhodných 

a dostupných služeb i jejich zprostředkováním)  

• vychází z individuálních potřeb každého klienta  

(ctí rodinu jako základní, přirozené a nezastupitelné prostředí, motivuje rodiče k tomu, 

aby dítě mohlo vyrůstat ve svém přirozeném prostředí. V případě, že dítě bylo 

z rodiny ze závažných důvodů odejmuto, pomáhá sanaci rodinného prostředí, aby 

mohlo dojít k návratu dítěte do jeho přirozeného prostředí, přitom úzce spolupracuje 

s rodiči a jinými osobami odpovědnými za výchovu. Sociální pracovník je povinen 

hájit nejlepší zájmy dítěte, a to mnohdy i proti přání jeho rodičů. Pracovník ctí právo 

dítěte na jeho názor a přání a napomáhá mu v rámci možností je uskutečnit.) 
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• uplatňuje individuální přístup k potřebám každého klienta  

(Vnímá každého klienta jako individualitu s konkrétním problémem, který mu pomáhá 

řešit. Přitom dbá na ochranu důstojnosti a lidských práv klienta, dbá na ochranu 

klientova práva na soukromí a důvěrnost jeho sdělení.)  

• motivuje rodiče a jiné osoby odpovědné za výchovu k řádnému výkonu jejich 

rodičovské odpovědnosti, a to se zaměřením na osobní péči, tak na duševní a sociální 

rozvoj dítěte  

(Toto činí vždy se zaměřením na konkrétní zájem konkrétního dítěte. Při této činnosti 

využívá multidisciplinárního přístupu včetně využití např. neziskových organizací 

zaměřujících se na konkrétně řešenou problematiku.) 

• posiluje sociální začleňování klientů  

(poskytováním informací, poradenstvím, zapojením klienta do plánování jeho situace, 

zprostředkováním sociálně aktivizační služby, motivuje klienta k řádnému způsobu 

života – plnění školní docházky u dětí a dodržování pravidelné lékařské péče, 

spolupracuje s klienty na tvorbě volnočasových aktivit, zlepšení finanční situace 

rodiny, hledání odpovídajícího bydlení, zprostředkování zaměstnání aj.)  

• důsledně dodržuje lidská práva a základní svobody  

(dle Úmluvy o právech dítěte, Listiny základních práv a svobod, dodržováním zákonů 

apod.) 

• podporuje kontakt s přirozeným sociálním prostředím  

(podpora kontaktu s rodiči u dětí s nařízenou ústavní a ochrannou výchovou nebo 

NRP) 

• podporuje klienta v soužití s jeho přirozeným sociálním prostředím  

(Povinností pracovníka je motivovat klienta pozitivním způsobem k tomu, aby se sám 

chtěl začít podílet na procesu nápravy a řešení patologických situací. Nejedná se 

o represi, ale o nápravu stavu věcí součinností a vzájemnou spoluprací) 

• informuje klienta o postupech používaných při výkonu sociálně-právní ochrany  

• klient je při zahájení spolupráce s OSPOD řádně seznámen s právy a povinnostmi 

obou stran, a to na základě všech zákonných předpisů, kterými je upravena činnost 

a pravomoc pracovníka včetně používaných metod práce  

(Sociální pracovník klientovi rovněž objasňuje důvod navázání spolupráce, tj. vzetí 

dítěte do evidence OSPOD. Pracovník přitom respektuje případnou anonymitu 

oznamující osoby, která si nepřeje být uvedena – viz zákon o SPOD). 

Klient má možnost se průběžně informovat, kontaktovat sociálního pracovníka v případě 

potřeby, může se dotazovat na průběh a vývoj řešené situace. Dále je pak povinen sociálnímu 

pracovníkovi oznamovat nové skutečnosti, které by mohly ovlivnit vývoj řešení. Pokud dojde 

k porušení pracovní povinnosti či nesprávnému postupu při výkonu SPOD ze strany 

sociálního pracovníka, řeší tuto situaci nadřízený vedoucí zaměstnanec, který si vyžádá 

od pracovníka odůvodnění jeho postupu, v případě potřeby i v písemné formě a záležitost 

s ním projedná. 

Zaměstnanec oddělení sociálně-právní ochrany dětí má pro vyhodnocování situace dětí 

a rodičů k dispozici odbornou literaturu. Odborná literatura je uložena u administrativního 
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pracovníka, který si o půjčování knih vede evidenci. Přehled zakoupené literatury i její 

aktuální dostupnost zjistí pracovníci na společné složce: I – SVS – SPOD – DATA – 

SEZNAM KNIH NA VYPUJCENI. V kanceláři vedoucí oddělení mají pracovníci 

k dispozici Komentáře k občanskému zákoníku, k občanskému soudnímu řádu, k zákonu 

o zvláštních řízeních soudních a ke správnímu řádu.  

OSPOD používá pro vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny upravené formuláře pro 

základní a podrobné vyhodnocování podle metodiky MPSV. Naléhavost případu je 

posuzována dle metodického formuláře Nadace LUMOS. Individuální plán ochrany dítěte je 

upraven pro práci sociálních pracovníků a srozumitelnost klientů. OSPOD se při práci řídí 

kritériem, že dokumentace má být vedena pro klienta srozumitelným způsobem. Metody 

práce vyplývají z konkrétních opatření, která mají být v rámci práce s klientem realizována.  

Rodič nebo osoba odpovědná za výchovu dítěte může požádat o nahlédnutí do spisové 

dokumentace. OSPOD má zpracován vzor žádosti o nahlédnutí do spisové dokumentace. 

Vzor žádosti je dostupný na pracovišti OSPOD i na webových stránkách www.prerov.eu.   

9 b) Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje služby potřebné pro jednání 
s osobami se specifickými potřebami nebo má dojednanou spolupráci 
s fyzickými osobami a právnickými osobami, které tyto služby zajistí externě. 

Jedná-li se o komunikaci s osobami smyslově nebo tělesně postiženými, umožní pracovník při 

jednání přítomnost i dalších odborníků či osob, které jsou pro zdárné řešení situace zapotřebí 

(např. doprovod asistenta, účast opatrovníka v případě osob omezených ve svéprávnosti). 

U osob neslyšících lze využít přepis na monitor, pokud klientovi vyhovuje apod. Pro zajištění 

komunikace s osobami se specifickými potřebami vycházejí pracovníci OSPOD z vlastních 

zkušeností a dovedností, využívají i součinnosti externích pracovníků. 

Kontakty na Poskytovatele sociálních služeb lze najít na webu statutárního města: 

www.prerov.eu a také na webu http://iregistr.mpsv.cz   

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI na Přerovsku a v blízkém okolí  

Pracovníci se v síti dostupných služeb v regionu orientují, motivují klienty k využívání 

nabízených služeb. Při nabídce pomoci pracovník dbá na dostupnost služeb pro klienta 

z hlediska času, místa, finanční náročnosti a reálného využití.  

9 c) Orgán sociálně-právní ochrany provádí u všech případů, zejména 
v okamžiku zavedení dítěte do evidence dětí uvedených v § 54 zákona, 
základní vyhodnocování potřeb dítěte a situace rodiny (dále jen 
„vyhodnocování“), zaměřené v § 6 a § 54 písm. a) zákona, o dítě uvedené 
v § 54 písm. b) zákona, nebo o dítě zařazené do evidence dětí z jiného 
důvodu. Jestliže ze závěru vyhodnocení vyplývá, že se jedná o dítě v § 6 
zákona, provádí orgán sociálně-právní ochrany podrobná vyhodnocování.   

http://www.prerov.eu/
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Základní principy vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny jsou zaměřeny na nejlepší 

prospěch dítěte, za účasti jeho rodičů, rodiny nebo jiných vztahových osob. Odvíjí se 

od stádia vývoje daného dítěte a je orientováno na prostředí, ve kterém dítě dosud vyrůstalo. 

Současně se bere v úvahu kulturní, náboženské a etnické zázemí dítěte. Vyhodnocení situace 

dítěte se týká i rodičů a širší rodiny, zaměřuje se na silné stránky rodiny a objasňuje stávající 

problémy, se kterými se dítě potýká. Při procesu vyhodnocování jsou využívány podklady 

od spolupracujících institucí, zdravotníků, školy, z osobního kontaktu s dítětem a jeho 

rodinou, z terénní sociální práce atd. K vyhodnocení situace dítěte využívají zaměstnanci 

OSPOD zákonem stanovené metody sociální práce. 

OSPOD provádí u všech případů základní vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny 

(slouží k určení aktuální míry ohrožení dítěte a vymezení rychlosti a intenzity následného 

postupu). V odůvodněných případech je vypracováno podrobné vyhodnocování situace 

dítěte a rodiny (mělo by obsáhnout všechny oblasti potřeb dítěte), na základě, kterého je 

sestaven Individuální plán ochrany dítěte (tzv. IPOD). U podrobného vyhodnocení 

využívají pracovníci z náhradní rodinné péče formulář, v rámci kterého je vyhodnocena i 

pečující osoba. Všichni pracovníci dodržují jednotný formulář i metodiku vyhodnocení 

v rámci celého OSPOD.  

   Co je vyhodnocování a k čemu slouží? 

▪ jedna ze základních metod sociální práce, 

▪ vede ke zkvalitnění práce s dítětem a jeho rodinou, 

▪ umožňuje seřadit a utřídit šetřením získané informace do celistvého pohledu na dítě 

a situaci kolem něj, 

▪ pomáhá vytvořit efektivní individuální plán ochrany dítěte (IPOD), 

▪ povinnost vyhodnocování vyplývá ze zákona (§ 10 odst. 3 zákona o SPOD) 

9 d) Orgán sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností zpracovává v případě, kdy provedl podrobné vyhodnocování se 
závěrem, že se jedná o dítě vymezené v § 6 zákona, individuální plán ochrany 
dítěte, podle potřeby jej přehodnocuje a následně jej uzavírá. 

Všichni zaměstnanci jsou seznámeni s metodou práce formou vyhodnocování situace dítěte 

a jeho rodiny, včetně tvorby individuálního plánu ochrany dítěte.  

Individuální plán ochrany dítěte (dále jen IPOD) obsahuje cíle, kterých je potřeba 

dosáhnout, konkrétní kroky (metody) jejich naplňování, povinnosti zainteresovaných osob, 

časový harmonogram a vyhodnocení realizovaných opatření. 

Aktualizace probíhá v závislosti na vývoji situace v rodině a prostředí, ve kterém se dítě 

pohybuje, v souladu s jeho oprávněnými zájmy i subjektivně definovanými potřebami. 

V rámci objektivizace je tedy vždy třeba s dítětem o jeho situaci hovořit a jeho stanoviska, 

názory a přání v individuálním plánování vždy zohlednit. Výjimkou je situace, kdy není 

v zájmu dítěte, aby bylo vystaveno některým náročným situacím, které mohou při zpracování 

plánu vzniknout. Není-li individuální plán zpracován za účasti dítěte a rodiny, musí být ze 

spisové dokumentace naprosto zřejmý důvod. V případě nezájmu rodiny je nutno zaznamenat 
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opatření, která byla učiněna k získání rodiny pro spolupráci. IPOD je uzavřen v okamžiku, 

kdy dojde k naplnění jeho cílů a klíčový pracovník vyhodnotí, že zde již nejsou důvody pro 

poskytování sociálně právní ochrany, definované v § 6 zákona o SPOD.  

Zásady při tvorbě individuálního plánu ochrany dítěte (IPOD): 

▪ Plán musí být vždy konkrétní a realistický. Snahou je vycházet z toho, co rodina a dítě 

zvládají. Začíná se s malými cíli, které zvládnou aktéři plánu plnit.  

▪ Jsou stanoveny měřitelné výstupy. Výstupy nejsou stanoveny obecně, ale jde 

o konkrétní změny, kterých má dítě a rodina dosáhnout.  

▪ Jsou určeny osoby odpovědné za realizaci jednotlivých kroků plánu.  

▪ Jsou stanoveny termíny. Ke každému kroku, je stanoveno datum, do kterého bude 

krok k naplnění cíle realizován.  

▪ Srozumitelnost 

▪ Vždy je připravený s rodinou (nebo alespoň se snahou o zapojení rodiny).  

   Cíle definované v IPOD by měly být: 

▪ Specifické – jasné a konkrétní, 

▪ Měřitelné (musí být možné posoudit, zda jich bylo dosaženo), 

▪ Akceptovatelné (přijatelné pro všechny osoby, kterých se týkají), 

▪ Reálné (vycházejí z reálného stavu, musí být dosažitelné),  

▪ Termínované (můžeme průběžně sledovat, jak se dosažení cíle vyvíjí) 

Uzavření a vyřazení spisu z evidence se 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 dalšími právními předpisy. 

Příloha: 

S9 Graf vyhodnocení 

S9 Základní vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny 

S9 Podrobné vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny 

S9 Podrobné vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny NRP 

Použité zkratky: 

SPOD – sociálně-právní ochrana dětí 

OSPOD – oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

Odbor SVŠ – odbor sociálních věcí a školství 

 


