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Standardy kvality oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

Standard č. 1 

Místní a časová dostupnost 

1 a) Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-

právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území svého správního 

obvodu. 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“) je v rámci organizační struktury 

Magistrátu města Přerova, zařazeno pod Odbor sociálních věcí a školství.   

Kontaktní údaje: 

Magistrát města Přerova, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2 

Telefon: 581 268 111 (spojovatelka) 

E-mail: posta@prerov.eu (E-podatelna) 

ID datové schránky: etwb5sh (E-podatelna) 

www.prerov.eu 

 

OSPOD sídlí na adrese Přerov, Smetanova 7a – dvorní trakt, přízemí (bod 5).  

 

http://www.prerov.eu/
https://www.prerov.eu/galerie/obrazky/image.php?img=7506&x=800&y=565
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Dostupnost OSPOD pro klienty: Pracoviště oddělení sociálně-právní ochrany dětí se 

nachází v blízkosti autobusového a vlakového nádraží na adrese Přerov, Smetanova 7a – 

dvorní trakt. V rámci celého správního obvodu je zajištěna autobusová a vlaková doprava. 

V Přerově i jeho místních částech je provozována MHD.  

 

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

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. 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. Dále je zde spisovna, kde jsou uloženy 

kancelářské potřeby, dětské autosedačky a další materiální vybavení. V kancelářích OSPOD 

jsou pro děti připraveny kreslící potřeby, omalovánky, drobné hračky, dětský nábytek apod.  
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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.  

Doba poskytování sociálně-právní ochrany dětí je rozvedena níže ve Standardu 1 b).  

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.  

Kritériem rozčlenění správního obvodu mezi jednotlivé pracovníky je trvalé bydliště 

dítěte (výjimku tvoří Bratrská ulice - ohlašovna úřadu, kde platí pravidlo faktického bydliště, 

stejně jako u klientů, kteří nemají ve správním obvodu trvalý pobyt) a specializace agendy.  

Sociálně-právní ochrana dětí je rozdělena do 3 agend:  

1. Agenda terénní sociální práce – zajišťují sociální pracovnice 

2. Agenda sociální kurately pro děti a mládež – zajišťují kurátoři pro děti a mládež 

3. Agenda náhradní rodinné péče – zajišťují sociální pracovnice pro náhradní rodinnou 

péči 

Na webových stránkách Magistrátu města Přerova pod Odborem sociálních věcí a školství 

(www.prerov.eu) je v dokumentu „Popis a náplň činnosti OSPOD Přerov“ uveden 

jmenovitý přehled zaměstnanců s jejich kontakty, rozdělením správních obvodů, specializací 

agendy, kterou vykonávají a základní přehled činností, které vyřizují. Kontakty na 

zaměstnance a rozdělení jejich správních obvodů jsou umístěny také vedle kanceláří.  

Zaměstnanci OSPOD zajišťují výkon sociálně-právní ochrany v kancelářích na magistrátu, ale 

také v terénu. Dle potřeby využívají služební automobil úřadu, dopravní prostředky veřejné 

hromadné dopravy, v rámci dosažitelnosti v odůvodněných případech taxi nebo vozidlo 

Policie ČR. 

1 b) Doba výkonu sociálně-právní ochrany je přizpůsobena potřebám osob, 
jimž je nebo může být v budoucnu sociálně-právní ochrana poskytována 
nebo na něž se zaměřuje, zejména na děti (dále jen „cílová skupina“). Osobní 
výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn každý pracovní den; mimo 
pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní 
pohotovost. 

Klientem OSPOD mohou být nezletilé děti do 18 let, rodiče, jiné fyzické osoby odpovědné 

za výchovu dítěte. Na OSPOD se mohou obracet žadatelé o pěstounskou péči na přechodnou 

dobu, pěstounskou péči, poručnickou péči a osvojení. Dítě, které je schopno formulovat své 

vlastní názory, má právo pro účely sociálně-právní ochrany tyto názory svobodně 

http://www.prerov.eu/
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vyjadřovat při projednávání všech záležitostí, které se ho dotýkají, a to i bez přítomnosti 

rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte.  

Zaměstnanci Magistrátu města Přerova mají stanovenou pružnou pracovní dobu. Sociálně-

právní ochrana je poskytována dle níže uvedených úředních hodin v rámci celého správního 

obvodu. Po dobu nepřítomnosti zaměstnance na oddělení je zajištěna zastupitelnost 

jiným zaměstnancem ze stejné agendy, případně vedoucí oddělení. Jméno zastupujícího 

zaměstnance je vždy uvedeno na dveřích příslušné kanceláře, je přepojena i telefonní linka. 

Klientům je vždy poskytnuto poradenství v potřebném rozsahu, případně předán vzor návrhu 

k soudu nebo kontakt na spolupracující organizace apod. Každý občan může kontaktovat 

oddělení sociálně-právní ochrany dětí osobně, telefonicky nebo písemně.  

Úřední hodiny:  

Den Dopoledne Odpoledne 

Pondělí 8.00 - 11.30* 12.30 - 17.00 

Úterý 8.00 - 11.30* 12.30 - 15.00** 

Středa 8.00 - 11.30* 12.30 - 17.00 

Čtvrtek 8.00 - 11.30* 12.30 - 15.00** 

Pátek 8.00 - 11.30* 12.30 - 14.30** 

*) Polední pauza 11:30 – 12:30 hodin  **) Veřejnoprávní jednání na pozvání    

V době polední pauzy od 11.30 do 12.30 hodin zůstává na oddělení vždy jeden 

zaměstnanec, který poskytuje klientům nezbytné informace v oblasti sociálně-právní ochrany. 

Polední pauzu vždy přednostně zabezpečuje zaměstnanec, který má v daném týdnu 

dosažitelnost, případně po dohodě jiný pracovník. 

Ve dnech úterý, čtvrtek a pátek je veřejnoprávní jednání na pozvání – je doporučeno si 

termín jednání s konkrétním zaměstnancem předem domluvit z důvodu výkonu sociálně-

právní ochrany dětí mimo úřad. V době nepřítomnosti konkrétního zaměstnance je zajištěna 

zastupitelnost jiným pracovníkem ze stejné agendy nebo vedoucí oddělení.  

Sociálně-právní ochrana je poskytována v rozsahu 24 hodin denně. Mimo vyhrazené 

úřední hodiny je zajištěna dosažitelnost jednoho zaměstnance podle předem sestaveného 

plánu. Plán dosažitelnosti pracovníků OSPOD připravuje vedoucí oddělení po předchozím 

souhlasu zaměstnanců oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Plán je vždy postoupen vedoucí 

odboru, zaměstnancům OSPOD, kanceláři tajemníka, spolupracujícím subjektům (Policie ČR, 

Městská policie Přerov, Okresní soud Přerov). Součástí plánu je i telefonní kontakt, který je 

neveřejný.   

Výkon sociálně-právní ochrany je v rámci pracovní pohotovosti zajišťován při níže 

uvedených událostech: bezprostřední ohrožení dítěte, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo 

jehož život nebo příznivý vývoj jsou vážně ohroženy nebo narušeny; součinnost soudu při 

bezodkladném výkonu nařízeného předběžného opatření; součinnost orgánům činným 

v trestním řízení – neodkladný výslech dítěte, případně další součinnost s Policií ČR.  

Ostatní činnosti řeší zaměstnanci OSPOD v rámci své pracovní doby.   
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Zaměstnanci disponují při výkonu sociálně-právní ochrany v rámci dosažitelnosti – 

mobilním telefonem s připojením na internet, služebním notebookem, tiskárnou, 

hygienickými rouškami a gely, seznamem kontaktů na spolupracující instituce, metodikami 

apod. Případy řešené v rámci dosažitelnosti jsou bezodkladně v rámci pracovní doby 

předávány klíčovým pracovníkům k přijetí dalších nezbytných opatření.  

Zaměstnanci oddělení sociálně právní ochrany dětí jsou povinni zachovávat mlčenlivost 

o skutečnostech, se kterými se při provádění sociálně právní ochrany nebo v přímé souvislosti 

s nimi seznámili. Také jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobě, která upozornila orgán 

sociálně právní ochrany na možné ohrožení dítěte, a též o údajích o osobách, jimž bylo dítě 

svěřeno do péče jakožto budoucím osvojitelům, a rovněž i o místě pobytu takového dítěte. 

Dále jsou povinni zachovávat mlčenlivost i o místu pobytu rodiče, který se stal obětí 

domácího násilí v rodině s dítětem. 

Každý má právo upozornit orgán sociálně-právní ochrany dětí na porušení nebo 

zneužití povinností vyplývajících z rodičovské odpovědnosti. 

Rodiče jsou povinni s oddělením sociálně-právní ochrany spolupracovat při ochraně zájmů 

a práv dítěte, dostavovat se k osobnímu jednání, umožnit návštěvu pracovníka OSPOD 

v obydlí, případně i v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje. Pokud rodiče s orgánem sociálně-

právní ochrany v zájmu dětí nespolupracují, může jim být uložena sankce až do výše 

20.000 Kč i opakovaně.  

Informovanost: Oddělení sociálně-právní ochrany dětí informuje klienty o své činnosti 

prostřednictvím webových stránek Magistrátu města Přerova (www.prerov.eu), nabízí 

informační letáky, informace zprostředkovává i dětem v rámci preventivních přednášek na 

školách, spolupracuje s neziskovými organizacemi, zdravotníky, školami a státními 

institucemi. 

Příloha: 

S1 – Popis a náplň činnosti OSPOD Přerov 

Použité zkratky: 

OSPOD – oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

Odbor SVŠ – odbor sociálních věcí a školství 

MHD – městská hromadná doprava 


