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Místní a časová dostupnost 

 

 

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

právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti.  

 

 

 

Potřebné ochrany ze strany orgánu sociálně-právní ochrany se dostává stejně všem dětem z 

celého správního obvodu, a to bez ohledu na individuální odlišnosti, jakými mohou být 

například vzdálenost místa bydliště klienta od pracoviště orgánu sociálně-právní ochrany, 

jazyková, sociokulturní či jiná bariéra apod. 

 

Správní obvod OSPOD Moravská Třebová 
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Správní obvod Moravská Třebová  

 

Správní obvod Moravská Třebová tvoří jihovýchodní výběžek Pardubického kraje. Svojí 

východní částí hraničí s obcemi Olomouckého kraje, na jihu je obklopen obcemi kraje 

Jihomoravského. Ze západní strany sousedí se Svitavskem a na severu s Lanškrounskem. 

Moravskotřebovsko je druhým největším správním obvodem, svojí rozlohou 41 728 ha zaujímá 

9,2 % území kraje. Ve 33 obcích, které tvoří správní obvod, žilo k 31. 12. 2020 celkem 25 972 

obyvatel (5,0 % obyvatelstva kraje). Hustota zalidnění 62,2 osob/km2 je druhá nejnižší po 

Králicku. Ve dvou městech – Moravské Třebové a Jevíčku – žije téměř polovina obyvatel 

správního obvodu, z toho v sídle správního obvodu 37,7 %. Správní území je dále členěno na 

dvě spádové oblasti pověřených obecních úřadů, jejichž sídla jsou v uvedených městech. 

Moravskotřebovsko je dlouhodobě regionem s nejhorší situací na trhu práce v kraji. Podíl 

nezaměstnaných osob (tj. dosažitelných uchazečů o zaměstnání na obyvatelstvu ve věku 15–64 

let) převyšuje o 1,74 procentního bodu krajský průměr; ke konci roku 2020 činil 4,66 % a byl 

mezi správními obvody Pardubického kraje nejvyšší. Počet dokončených bytů na tisíc obyvatel 

byl v průměru za posledních pět let třetí nejnižší. Podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 

v roce 2011 činil podíl osob se základním vzděláním včetně neukončeného mezi patnáctiletými 

a staršími 22,3 %, což byla druhá nejvyšší hodnota v kraji po Králicku. Odvětvové zaměření 

zaměstnanosti se vyznačuje značně podprůměrným zastoupením zaměstnaných obyvatel ve 

službách. Podíl cizinců na obyvatelstvu regionu byl (podle sčítání lidu 2011) třetí nejnižší mezi 

správními obvody v kraji. Správní obvod je pro období 2021–2027 zařazen mezi regiony se 

soustředěnou podporou státu; patří do kategorie „hospodářsky slabé regiony“. 

 

Rozčlenění správního obvodu  

Správní obvod máme rozčleněn tak, aby bylo jasné kdo jaký případ má na starosti. Toto 

rozčlenění je zveřejněno na nástěnce na chodbě a vedle dveří kanceláře odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví Městského úřadu Moravská Třebová, Olomoucká 2, a na web stránkách města 

Moravská Třebová- 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - Moravská Třebová (moravskatrebova.cz) 

 

 

https://www.moravskatrebova.cz/cs/pro-obcana/mestsky-urad/odbory-a-oddeleni/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi.html
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Rozdělení opatrovnické agendy podle obcí je následující    
  

Mgr. Irena Škadrová:    

Borušov      Radkov   

Moravská Třebová      

 

Mgr. Magda Macháčková:    

 + svěření dítěte do péče jiné osoby 

Bezděčí u Městečka Trnávky    Třebařov 

Biskupice      Útěchov u Moravské Třebové 

Bělá u Jevíčka      Víska u Jevíčka 

Březina u Moravské Třebové    Vranová Lhota 

Březinky      Vrážné 

Hartinkov      Vysoká u Jevíčka 

Slatina 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil 

Dětřichov u Moravské Třebové   Kunčina 

Dlouhá Loučka      Linhartice 

Gruna       Malíkov 

Chornice      Městečko Trnávka 

Janůvky      Mladějov 

Jaroměřice u Jevíčka     Rozstání u Moravské Třebové 

Koruna      Rychnov na Moravě 

Křenov      Staré Město 

 

Mgr. Marie Hrazděrová, DiS. 

Jevíčko 

 

 

 

Rozdělení agendy Náhradní rodinné péče 

Pravidelné střídání dle rozdělovníku nápadu nových žádostí 

 

 

Mgr. Marie Hrazděrová, DiS. + žádosti o náhradní rodinnou péči 

Eva Krejčířová DiS. Náhradní rodinná péče, pěstounská péče, osvojení 

 

 

Mgr. Daniela Němcová – kurátor pro děti a mládež + oblast týraných a zneužívaných dětí 
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Dostupnost 

Všem pracovníkům OSPOD je k dispozici služební vozidlo, které je výhradně využíváno 

odborem sociálních věcí a zdravotnictví. Využití je plánováno pomocí plánovacího kalendáře 

jízd. Zajištění okamžité pomoci a naléhavé případy jsou řešeny bezodkladně s přednostním 

využitím vozidla. 

 

Zastupitelnost 

Po dobu nepřítomnosti zaměstnance na pracovišti jej zastupuje určený přítomný pracovník. 

Zastupování je v souladu se zpracovanými vnitřními pravidly úřadu (Pracovní řád Městského 

úřadu Moravská Třebová, vnitřní předpis č. 4/2016, čl. 6, odst. 2, písm. t, u a Organizační řád 

Městského úřadu Moravská Třebová, vnitřní předpis č. 5/2019, čl. 14). Zastupování je 

zveřejněno pro všechny ostatní pracovníky města ve vnitřním systému IBM Lotus Notes 

v pracovním listu, tak aby mohl kterýkoliv zaměstnanec informovat o nepřítomnosti 

konkrétního zaměstnance a o jménu osoby, která jej zastupuje. Pro klienty je informace o 

nepřítomnosti zaměstnance a jeho zastupování vyvěšena na vývěsce umístěné na dveřích 

kanceláře nepřítomného zaměstnance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

1b 

Doba výkonu sociálně-právní ochrany je přizpůsobena potřebám osob, jimž 

je nebo může být v budoucnu sociálně-právní ochrana poskytována nebo na 

než se zaměřuje, zejména 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. 

 

 

Doba výkonu sociálně právní ochrany  

je upravena v Pracovním řádu Městského úřadu v Moravské Třebové (vnitřní předpis č. 

4/2016) následovně: 

 

Pracovní doba je rozvržena do pětidenního pracovního týdne (pondělí až pátek). 

Na všech pracovištích a u všech zaměstnanců je zavedena pružná pracovní doba. Začátek a 

konec pracovní doby si zaměstnanec volí v rámci volitelné pracovní doby, která je stanovena 

takto: 

pondělí               6.30 – 8.00 hod., 17.00 – 18.00 hod. 

úterý                   6.30 – 8.00 hod., 14.00 – 17.00 hod. 

středa                  6.30 – 8.00 hod., 17.00 – 18.00 hod. 

čtvrtek                6.30 – 8.00 hod., 14.00 – 17.00 hod 

pátek                   6.30 – 8.00 hod., 14.00 – 16.00 hod 

 

Základní pracovní doba, v níž je zaměstnanec povinen být na pracovišti (mimo přestávku na 

jídlo a oddech), je stanovena takto: 

pondělí  8.00 – 17.00 hod. 

úterý     8.00 – 14.00 hod. 

středa    8.00 – 17.00 hod. 

čtvrtek   8.00 – 14.00 hod. 

pátek     8.00 – 14.00 hod. 
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Úřední dny jsou stanoveny na pondělí a středu, úřední hodiny pro styk s veřejností následovně: 

pondělí 8.00 – 11.30 hod., 12.30 – 17.00 hod. 

středa   8.00 – 11.30 hod., 12.30 – 17.00 hod.      

Po tuto dobu jsou všichni zaměstnanci povinni být na svém pracovišti, pokud ke své 

nepřítomnosti nemají závažný důvod (např. dovolená, služební cesta, nemoc). 

 

Úterý                 8.00 – 11.30 hod., 12.30 – 14.00 hod. 

Čtvrtek              8.00 – 11.30 hod., 12.30 – 14.00 hod. 

Pátek                 8.00 – 11.30 hod., 12.30 – 14.00 hod. 

 

V tyto dny se Vám rádi budeme věnovat, ale pracovníci mohou být ze služebních důvodů mimo 

pracoviště, proto doporučujeme předcházející telefonickou domluvu. 

Vedoucí odborů jsou povinni zajistit, aby v tuto dobu byl na každém odboru přítomen vždy 

nejméně jeden zaměstnanec, který zajistí podávání informací a zabezpečí provoz pracoviště.   

 

Pracovní pohotovost 

Pracovníci úseku sociálně-právní ochrany dětí poskytují okamžitou pomoc a to 24 hodin denně. 

Tato pomoc je poskytována ohroženému dítěti v obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností v naléhavých případech (ustanovení § 16 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí, ve znění pozdějších právních předpisů), v součinnosti s obecními úřady, soudy, 

zdravotnickými pracovníky, zdravotnickými a školskými zařízeními pro výkon ústavní 

výchovy, zařízeními sociálních služeb, zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc a 

jinými zařízeními sociálně-právní ochrany dětí a zejména Policií ČR. Doba pracovní 

pohotovosti je vyhrazena pro výkon základních, nutných a bezodkladných úkonů. Jedná se o 

případy, kdy se dítě ocitne ve stavu nedostatku řádné péče, je-li život dítěte, jeho normální 

vývoj nebo jeho jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo narušen, jestliže je dítě vystaveno 

tělesnému nebo duševnímu násilí ze strany rodičů, nebo jiné fyzické osoby, která žije s dítětem 

ve společné domácnosti. Je patrný rozdíl mezi poskytováním sociálně-právní ochrany v době 

pohotovosti, kdy se zaměstnanci zabývají pouze situacemi, jejichž řešení nesnese odkladu. 

V době běžné pracovní doby je sociálně-právní ochrana poskytována v celém rozsahu. Tuto 

povinnost zabezpečují pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví, kteří splňují 

podmínky odborné způsobilosti. Rozpis pověřených pracovníků zpracovává vedoucí odboru na 

období tří měsíců, služba je vykonávána v týdenních cyklech od pondělí od 8:00 hod do 

následujícího pondělí do 8:00 hod a evidována v knize evidence služeb. Seznam pracovníků 
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poskytujících okamžitou pomoc ohroženým dětem mají k dispozici pracoviště Policie ČR 

v Moravské Třebové, Policie ČR Svitavy – SKPV, Okresní soud Svitavy a Okresní státní 

zastupitelství. Pověřený pracovník má k dispozici služební mobilní telefon, který není určen 

pro veřejnost, pouze pro PČR a soudy.  

Dále má pracovník k dispozici notebook s připojením na internet a má možnost využít služební 

automobil (klíče jsou k dispozici na určeném místě). Všichni pracovníci jsou prokazatelně 

poučeni. 
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2. Prostředí a podmínky 

2a 

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. 

 

OSPOD využívá pro výkon sociálně-právní ochrany čtyři samostatné kanceláře v 1. patře 

budovy městského úřadu na ulici Olomoucké. Každá kancelář má  vlastní příchod z chodby pro 

veřejnost. Uvnitř jsou tři propojeny dveřmi. Každý pracovník má u svého pracovního stolu 

zázemí pro běžné jednání s klienty.  Pro důvěrná jednání je využívána jednací místnost 

nacházející se v přízemí, která je i bezbariérová, nebo je možno využít větší zasedací místnost 

(užívání je upraveno Vnitřním předpisem č. 8/2019 – Pravidla pro užívání určených prostor 

městského úřadu externími subjekty). Rezervace místností je prováděna v programu IBM Lotus 

Notes-rezervace místností.  

 

2b 

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. 

 

Pracovníci OSPOD mají vhodné materiální vybavení. Každý pracovník OSPOD má 

k dispozici, mimo standardního kancelářského vybavení, vlastní notebook. Pro práci v terénu 

je k dispozici je mobilní datové připojení a mobilní telefony. OSPOD má ve výhradním 

používání osobní automobil, který je využíván i v době pohotovosti. Tuto oblast upravuje 

vnitřní předpis Města Moravská Třebová č. předpisu 4/2016 – Pracovní řád Městského úřadu 

Moravská Třebová (čl. 19) 
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2c 

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. 

 

V jednacích prostorách jsou zajištěny pomůcky v návaznosti na využití metod a technik sociální 

práce s dětmi podle věkových kategorií (hračky, kreslicí potřeby, terapeutické pomůcky apod.) 

a zaměstnanci o pomůckách vědí a podle potřeby je využívají. K dispozici je přebalovací pult. 

Povinné bezpečnostní vybavení při využívání služebního vozu k přepravě dětí, tj. autosedačky 

a podsedáky má OSPOD vyřešen dohodou o zapůjčení s místním Dětským domovem. 

Na odboru sociálních věcí a zdravotnictví je úsek sociálních služeb a pomoci zajišťována 

potravinová pomoc, kterou mohou pracovníci OSPOD využívat v nutných případech také pro 

rodiny s dětmi. V souvislosti s výkonem návštěv dětí v ústavních zařízeních nebo v zařízeních 

pro děti vyžadujících okamžitou pomoc a dětí svěřených do náhradní rodinné péče mají 

pracovníci OSPOD možnost zakoupit drobné věcné nebo potravinové dárky (pastelky, 

bonbony). 

 

2d 

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. 

 

Pro klienty jsou k dispozici toalety v blízkosti pracoviště OSPOD. Hygienické zázemí odpovídá 

počtu zaměstnanců a jejich pohlaví, k použití jsou toalety a sprcha.  

Pracoviště má nastaven systém ochrany zaměstnanců za pomoci bezpečnostního tlačítka 

napojeného na pult centrální ochrany Městské policie v Moravské Třebové. K zabezpečení 

ochrany zaměstnanců přispívá i možnost přivolání pomoci z vedlejší průchozí kanceláře.  

Na pracovišti je k dispozici lékárnička, dezinfekční prostředky i pro práci v terénu, návleky a 

rukavice. Pracovníci OSPOD mohou využívat možnosti očkování proti určeným druhům 

infekčních onemocnění, které lze hradit z dotace na výkon SPO. 

Poskytnutí a používání osobních ochranných pomůcek je upraveno ve směrnici č. 4/2017 - 

Směrnice o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků. 

 



14 

 

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 

3a 

Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový 

přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy jím 

vytvořené za účelem naplnění těchto standardů kvality sociálně-právní 

ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany. 

 

Základní informace a kontakty na pracovníky vykonávající sociálně-právní ochranu dětí jsou 

dostupné na webových stránkách města: 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - Moravská Třebová (moravskatrebova.cz) 

Na těchto stránkách jsou umístěny i standardy kvality sociálně-právní ochrany.  

Vnitřní pravidla a postupy má OSPOD zpracované a uložené na serveru města ve složce 

přístupné všem pracovníkům úseku. V listinné formě jsou uloženy a k dispozici u vedoucí 

odboru. 

 

3b 

Orgán sociálně-právní ochrany má zpracovány informace o rozsahu a 

podmínkách poskytování sociálně-právní ochrany, a to ve formě 

srozumitelné cílové skupině. Tyto informace jsou veřejně dostupné. 

 

Na web stránkách města je ve složce OSPOD zpracovaný informační materiál se souborem 

základních informací o rozsahu a podmínkách poskytování sociálně-právní ochrany dětí.  

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - Moravská Třebová (moravskatrebova.cz) 

OSPOD má vytvořen informační letáček, který je srozumitelný a dostupný jak rodičům a dětem, 

tak i široké veřejnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.moravskatrebova.cz/cs/pro-obcana/mestsky-urad/odbory-a-oddeleni/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi.html
https://www.moravskatrebova.cz/cs/pro-obcana/mestsky-urad/odbory-a-oddeleni/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi.html
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4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 

 

4a 

Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury 

určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých 

zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu 

sociálně-právní ochrany. 

 

Orgán SPO je zařazen do struktury odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Počet pracovníků 

stanoví v souladu s právními předpisy rada města v Organizačním řádu Městského úřadu 

Moravská Třebová, č. předpisu 5/2019. Sociálně- právní ochrana je zabezpečována přiměřeným 

počtem pracovníků tak, aby byla zachována její kvalita požadovaná zákonem č. 359/1999 Sb. 

Každý pracovník orgánu SPO má zpracovanou náplň práce, se kterou byl seznámen. Jedno 

vyhotovení je založeno v osobní složce na personálním úseku úřadu. Pracovní úvazky nejsou 

kumulované s jinými agendami Městského úřadu  Moravská Třebová. 

Je určen pracovník specializující se na oblast ochrany týraných a zneužívaných dětí. 

 

4b 

Počet zaměstnanců je přiměřený spádovému obvodu orgánu sociálně-právní 

ochrany. Při výpočtu přiměřeného počtu zaměstnanců orgánu sociálně-

právní ochrany je zohledněno kritérium ovlivňující náročnost výkonu 

sociálně-právní ochrany dětí ve správním obvodu orgánu sociálně-právní 

ochrany. Základním výchozím kritériem je nejméně 1 pracovník na 800 dětí 

(osob do 18 let věku), které jsou hlášeny k trvalému pobytu ve správním 

obvodu orgánu sociálně-právní ochrany. Do počtu pracovníků se započítává 

vedoucí pracovník adekvátně svému zapojení do práce s klienty. 

 

Počet zaměstnanců OSPOD Moravská Třebová je přiměřený spádovému obvodu orgánu 

sociálně-právní ochrany. Při výpočtu přiměřeného počtu zaměstnanců orgánu sociálně-právní 

ochrany je zohledněno kritérium ovlivňující náročnost výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve 

správním obvodu orgánu sociálně-právní ochrany.  Základním výchozím kritériem je nejméně 

1 pracovník na 800 dětí (osob do 18 let věku), které jsou hlášeny k trvalému pobytu ve správním 

obvodu orgánu sociálně-právní ochrany. Městský úřad Moravská Třebová dle 
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Sociodemografické analýzy – Mapy rozložení ohrožení dětí a rodin v ČR, Přílohy č. 1 spadá 

do kategorie zvýšená míra náročnosti výkonu sociálně-právní ochrany, počet dětí na jednoho 

pracovníka činí 700-900 dětí, počet dětí trvale přihlášených ve správním obvodu ORP k 31. 12. 

2020: 4902 (zdroj ORP, ČSU). 

Výpočet doporučeného počtu pracovníků: dle souhrnného indikátoru: (výpočet provádí vedoucí 

odboru vždy k 31. 12. předešlého roku) 

Výpočet 

počet dětí: 700 - 7,01 

počet dětí: 800 - 6,12 

počet dětí: 900 - 5,44 

Stávající počet pracovníků: 6 (6 úvazku) 

 

4c 

Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci organizační struktury vnitřním 

předpisem písemně zpracována oprávnění a povinnosti k jednotlivým 

pracovním pozicím vztahujícím se k výkonu sociálně-právní ochrany, 

uplatněním specializace zejména pro oblast náhradní rodinné péče, sociální 

kurately pro děti a mládež a ochrany týraných a zneužívaných dětí a 

důsledně dbá na to, aby konkrétní pracovní pozice byla vyhrazena výlučně 

výkonu sociálně-právní ochrany. 

Obecné předpoklady pro výkon práce pracovníka orgánu SPO jsou specifikovány v zákoně o 

sociálních službách (zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a v zákoně o 

úřednících územních samosprávných celků (zákona č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů). Poskytování sociálně-právní ochrany se všemi činnostmi, povinnostmi a 

oprávněními je v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Konkrétní oprávnění a povinnosti vztahující se k jednotlivým pracovním pozicím jsou 

specifikovány v pracovní smlouvě, náplni práce, které jsou uloženy na personálním úseku 

úřadu. Je určen pracovník specializující se na oblast ochrany týraných a zneužívaných dětí, 

domácího násilí, který převezme případ a stane se klíčovým pracovníkem (konkrétně v náplni 

práce). Pracovníci orgánu SPO mají tajemníkem městského úřadu vydaná oprávnění, kterými 

se mohou prokázat při jednáních konaných mimo úřad (např. při práci v terénu).  
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5. Přijímání a zaškolování 

5a 

Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany splňuje 

kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka podle 

zákona o sociálních službách a disponuje zvláštní odbornou způsobilostí na 

úseku sociálně-právní ochrany. 

 

Všichni pracovníci OSPOD Moravská Třebová splňují kvalifikační předpoklady a mají úspěšně 

složenou zkoušku zvláštní odborné způsobilosti.  

Tuto povinnost zabezpečuje a evidenci vede personalistka, uloženo v osobním spisu 

zaměstnance. 

Kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka vycházejí ze znění zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Zmíněný zákon definuje 

mimo jiné odbornou způsobilost a další vzdělávání sociálních pracovníků. 

Předpokladem pro výkon práce sociálního pracovníka je: 

 plná svéprávnost, 

 bezúhonnost, kterou zaměstnanec prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, který 

nesmí být starší 3 měsíců, 

 zdravotní způsobilost (potvrzení od praktického lékaře), 

 odborná způsobilost. 

 Odbornou způsobilostí je: 

1. vyšší odborné vzdělání získané absolvováním akreditovaného vzdělávacího programu v 

oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, 

sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, 

2. vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném bakalářském, magisterském nebo 

doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální 

pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, 3. absolvování 

akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v písmenech a) a b) v celkovém 

rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu povolání sociálního pracovníka v trvání nejméně 

5 let, za podmínky ukončeného vysokoškolského vzdělání v oblasti studia, která není uvedena 

v písmenu b),  

4. absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v písmenech a) a b) 

v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu povolání sociálního pracovníka v 
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trvání nejméně 10 let, za podmínky středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sociálně 

právním, ukončeného nejpozději 31. prosince 1998. 

 

5b 

Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracována pravidla pro 

přijímání nových zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní 

ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany. 

 

Městský úřad má zpracovanou směrnici č. 1/2016 – Personální politika Městského úřadu 

Moravská Třebová. Tento vnitřní předpis upravuje oblasti získávání a výběru vhodných 

zaměstnanců, podporu a pomoc novým zaměstnancům, jejich vzdělávání, prohlubování 

kvalifikace a další. U výběru nového zaměstnance zařazeného do orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí je vždy ve výběrové komisi jedním členem vedoucí odboru. Z rozhodnutí 

tajemníka na pracovních pozicích dle charakteru práce (OSPOD) absolvují uchazeči 

psychologické vyšetření. 

Další předpis, který zpracovává pravidla při přijímání nových zaměstnanců je vnitřní předpis č. 

25/2009 – Cyklus zaměstnance. 

 

 

5c 

Orgán sociálně-právní ochrany přihlásí nového zaměstnance zařazeného v 

orgánu sociálně-právní ochrany a vykonávajícího sociálně-právní ochranu v 

právními předpisy stanovených lhůtách ke zkoušce zvláštní odborné 

způsobilosti. 

 

Z ustanovení zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá povinnost samosprávného celku 

přihlásit úředníka k vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti do šesti měsíců od vzniku 

pracovního poměru nebo do tří měsíců ode dne, kdy úředník začal vykonávat správní činnost, 

pro jejíž výkon je to třeba.  Toto je též upraveno směrnici č. 1/2016 – Personální politika 

Městského úřadu Moravská Třebová. Eviduje, kontroluje a zakládá do osobních složek 

personalistka. 
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5d 

Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracována pravidla pro 

zaškolování nových zaměstnanců vykonávajících sociálně-právní ochranu. 

 

Pro kvalitní začlenění nových zaměstnanců do městského úřadu s cílem jejich rychlé adaptace 

a podávání plnohodnotného pracovního výkonu co nejdříve je zaveden systém ,,Začlenění 

zaměstnance do organizace“. Jedná se o obdobu koučinku, kdy je nově přijatému zaměstnanci 

přidělen zkušený úředník příslušného odboru, nazvaný pro účely této směrnice instruktor. Tento 

proces probíhá nejdéle po dobu zkušební doby, tzn. tři měsíce.  Tyto pravidla jsou zpracována 

ve směrnici č. 1/2016 (čl. 3) – Personální politika Městského úřadu Moravská Třebová. 

 

 

 

5e 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí určuje, zda umožní studentům a jiným 

fyzickým osobám stát se stážisty nebo dobrovolníky na svém pracovišti. 

Orgán sociálně-právní ochrany umožňuje studentům nebo jiným fyzickým 

osobám působit jako stážisté nebo dobrovolníci, a to na základě smlouvy a 

po náležitém proškolení. 

 
Orgán sociálně-právní ochrany dětí umožňuje na základě dohody stáže a praxe studentů. 

Zabezpečení praxí studentů a stážistů na úřadu zabezpečuje personalistka úřadu (vnitřní předpis 

Města Moravské Třebová č. předpisu 5/2019 – Organizační řád Městského úřadu v Moravské 

Třebové, příloha č. 3, čl. 2, odst. 3, písmeno k). Při přijímání a uzavírání smlouvy je 

postupováno analogicky (v omezené míře) dle směrnice č. 1/2016 (čl.3) – Personální politika 

Městského úřadu Moravská Třebová  

 Dále je k tomuto zpracován ,,Metodický výklad tajemníka Městského úřadu Moravská 

Třebová k přístupu studentů či rekvalifikantů, vykonávajících na městském úřadě praxi nebo 

rekvalifikaci v rámci jejich učebního či rekvalifikačního programu, k informačnímu systému 

městského úřadu.“ ze dne 16. 10. 2019. 
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Postup zajištění praxe / odborné stáže na pracovišti OSPOD 

 

 Zájemce o praxi/stáž musí kontaktovat vedoucí OSVZ a zjistit, zda je možné, aby vykonal 

praxi/stáž na pracovišti OSPOD MěÚ Moravská Třebová. Vedoucí posoudí, zda daný typ 

školy a studijní obor tematicky odpovídá zaměření OSPOD. Pokud vedoucí vyhodnotí, že 

v daném období není na OSPOD jiný student/stážista a má časovou a personální kapacitu, 

aby se mohl studentovi/stážistovi náležitě věnovat, odsouhlasí konkrétní termín konání 

praxe/stáže a tento dá na vědomí personalistce MěÚ Moravská Třebová.  

 Vedoucí seznámí zájemce s podmínkami, za kterých může praxi/stáž realizovat (časová 

dotace, pracovní doba, pracovní náplň). 

 Odborná praxe/stáž na MěÚ Moravská Třebová je poskytována bezplatně. 

 V dostatečném časovém předstihu před zahájením praxe/stáže předloží student/stážista na 

personalistce MěÚ Moravská Třebová smlouvu školy/zaměstnavatele o vykonání 

praxe/stáže. Tato smlouva musí být jako první podepsána školou/zaměstnavatelem.  

 Smlouvu následně podepisuje tajemník MěÚ Moravská Třebová. Ve smlouvě musí být 

uveden rozsah spolupráce, časová dotace, přesné datum započetí a ukončení praxe/stáže, 

jméno konzultanta – zaměstnance OSPOD MěÚ Moravská Třebová – odpovědného za 

výkon praxe.  
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6. Profesní rozvoj zaměstnanců 

 

6a 

 

Vedoucí zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany zařazený k výkonu 

sociálně-právní ochrany pravidelně hodnotí podřízené zaměstnance, kteří se 

podílejí na výkonu sociálně-právní ochrany. Vedoucí zaměstnanec zařazený 

v orgánu sociálně-právní ochrany je hodnocen svým přímým nadřízeným 

minimálně jednou ročně. Hodnocení je zaměřeno zejména na stanovení, 

vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeb další odborné 

kvalifikace. 

 

Městský úřad Moravská Třebová má zpracován vnitřní předpis č. 1/2015 – Směrnice pro 

hodnocení zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu Moravská Třebová, na základě 

kterého probíhá pravidelné roční hodnocení všech zaměstnanců přímými nadřízenými.  

Systém hodnocení MěÚ Moravská Třebová je rozvojově zaměřený hodnotící nástroj s prvky 

hodnocení výkonu zaměstnanců ve stanovených parametrech.  Hlavním cílem hodnocení je 

určení úrovně stanovených dovedností a následné určení individuálních výkonových cílů a 

rozvojových aktivit hodnoceného zaměstnance. Dalším cílem hodnocení zaměstnanců je 

vyhodnotit stanovené výkonové parametry a v případě vedoucích zaměstnanců i individuální 

výkonové cíle. Cílem hodnocení je také větší aktivní zapojení hodnocených zaměstnanců do 

procesu hodnocení v podobě sebehodnocení zaměstnance a rovněž využití jejich potenciálu a 

názorů. 

 

 

6b 

Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracovány individuální plány 

dalšího vzdělávání jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánu sociálně-

právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany. 

Vzdělávání zaměstnanců se řídí především obecnou pracovněprávní úpravou a probíhá v 

souladu se zvláštními předpisy, Pracovním řádem městského úřadu a Kolektivní smlouvou 

města Moravská Třebová.  V souladu s výše uvedenými předpisy a na základě dalších potřeb 

zaměstnavatele absolvují zaměstnanci následující základní druhy vzdělávání:  

a) prohlubování kvalifikace, 
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b) zvyšování kvalifikace, 

c) další vzdělávání. 

Každý zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany má písemně zpracován plán dalšího 

vzdělávání. Plán je zpracován v souladu s vnitřním předpisem Města Moravská Třebová č. 

1/2016 – Personální politika Městského úřadu Moravská Třebová. Agendu zajišťuje a evidenci 

vede personalistka, uloženo v osobním spisu zaměstnance. 

 

6c 

Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje průběžné vzdělávání zaměstnanců 

zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní 

ochrany v rozsahu minimálně 6 pracovních dnů za kalendářní rok, a to 

formou účasti zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany 

k výkonu sociálně-právní ochrany na vzdělávacích kurzech akreditovaných 

Ministerstvem práce a sociálních věcí. Vzdělávání zaměstnanců zařazených 

v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany 

vychází z individuálních plánů dalšího vzdělávání a je zaměřeno na rozšíření 

odborné kvalifikace. 

 

Zaměstnavatel je povinen zajistit úředníkovi prohlubování kvalifikace a za tímto účelem je 

zpracováván příslušným nadřízeným úředníkem do 1 roku od vzniku pracovního poměru 

úředníka plán vzdělávání pro každého úředníka, který obsahuje časový rozvrh prohlubování 

kvalifikace v rozsahu nejméně 18 pracovních dnů po dobu 3 po sobě následujících let. Tyto 

plány vzdělávání personalistka ve spolupráci s tajemníkem a vedoucím odboru průběžně 

vyhodnocuje a aktualizuje. 
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6d 

Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje pro zaměstnance zařazené v 

orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany, kteří 

vykonávají přímou práci s klienty, podporu nezávislého kvalifikovaného 

odborníka. 

 

Zaměstnanci orgánu sociálně-právní ochrany mají smluvně zajištěnou podporu nezávislého 

kvalifikovaného odborníka. Podpora je svým zaměřením a rozsahem stanovena na základě 

potřeb zaměstnanců s ohledem na výkon jejich pracovní činnosti. Je zaměřena případově (tj. na 

řešení konkrétních kauz klientů), ale i týmově (např. v situacích, kdy se v týmu zaměstnanců 

objevují problémy či konflikty narušující plynulý výkon práce či vztahy na pracovišti).  

Pracoviště umožňuje, na základě smlouvy svým zaměstnancům také skupinovou a individuální 

supervizi, v termínech přizpůsobených aktuálnímu zájmu. 

Kromě supervize prováděné odborníkem zvenčí, má orgán sociálně-právní ochrany zavedeno 

intervizní neformální setkávání zaměstnanců, které tvoří důležitý základ sociální práce. Setkání 

probíhají pravidelně nejméně 1x měsíčně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

7. Prevence 

 

7a  

Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené 

děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní 

aktivity ve svém správním obvodu. 

 

Pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany v souladu s ustanovením §10 zákona č. 359/1999 

Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů vyhledávají děti uvedené v §6 

tohoto zákona. V rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí spolupracují zaměstnanci OSPOD 

s orgány územní samosprávy, pověřenými osobami, školami, školskými zařízeními, 

poskytovateli sociálních služeb, Policií ČR, městskou policií, Probační a mediační službou, 

soudy, státními zastupitelstvími, poskytovateli zdravotních služeb a dalšími. V rámci této 

spolupráce je mapováno dění v Moravské Třebové i celé spádové oblasti, probíhá vyhledávání 

a monitorování ohrožených dětí. Informace od těchto subjektů jsou přímo zasílány úseku 

sociálně-právní ochrany. Zaměstnancům orgánu sociálně-právní ochrany jsou z jejich praxe a 

z úřední činnosti známa místa a oblasti vyššího výskytu ohrožených dětí a na těchto místech 

uplatňuje ve spolupráci se zainteresovanými subjekty adekvátní preventivní aktivity (dohled, 

realizaci volnočasových aktivit, aktivizační služby). 

 

 

7b 

Orgán sociálně-právní ochrany v rámci preventivních aktivit spolupracuje s 

dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci, 

zejména s orgány územní samosprávy, pověřenými osobami, poskytovateli 

sociálních služeb, zástupci škol a školských zařízení, Policií České republiky, 

Probační a mediační službou, soudem, státním zastupitelstvím, poskytovateli 

zdravotních služeb, případně dalšími fyzickými osobami, právnickými 

osobami a orgány veřejné moci zúčastněnými na péči o ohrožené děti podle 

místních potřeb a podmínek. Všechny uvedené subjekty mohou jako formu 

spolupráce v rámci výše uvedeného zvolit tým pro děti a mládež. 
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Orgán sociálně-právní ochrany má nastavenou spolupráci v rámci preventivních aktivit 

s dalšími zainteresovanými subjekty.  

Pracovníci OSPOD se podílí na činnosti komise prevence kriminality.  

Úsek sociálně-právní ochrany dětí zabezpečuje činnost komise pro sociálně-právní ochranu 

dětí. 

Pracovníci OSPOD jsou zapojeni v multidisciplinárním týmu pro mládež okresu Svitavy 

(složen ze zástupců Policie ČR, státního zastupitelství, soudu, Probační a mediační služby, 

orgánu péče o dítě, městské policie, školských zařízení, poskytovatelů sociálních služeb, 

nevládních organizací a zdravotnických zařízení), jehož organizátorem a koordinátorem je 

Středisko probační a mediační služby Svitavy. V rámci týmu je společně řešena kriminalita 

mládeže v daných lokalitách okresu Svitavy. Činnost týmů se věnuje zejména oblastem jako je 

shromažďování statistických dat z trestní praxe, provádí jejich přesnou analýzu a vyhodnocení 

se zaměřením na strukturu kriminality v daných oblastech, definování cílových skupin 

pachatelů, identifikování klíčových faktorů ovlivňujících kriminalitu v dané oblasti a plánování 

a vytváření účinné strategie na řešení kriminality mládeže, které jsou následně v daných 

lokalitách společně realizovány.  

Kurátoři pro děti a mládež spolupracují s pedagogy škol, metodiky primární prevence, 

poskytovateli preventivních aktivit, nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež, Střediskem 

výchovné péče Svitavska (jeden pracovník je členem Rady SVP). Aktivně jsou zapojeni do 

činnosti pracovní skupiny ,,Rovné příležitosti“ v rámci projektu ,, MAP rozvoje vzdělávání II 

na území ORP Moravská Třebová.“ 
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8. Přijetí, oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu  

 

8a 

Orgán sociálně-právní ochrany jednotně postupuje při přijetí oznámení 

případu a jeho evidenci. 

 

Orgán sociálně-právní ochrany postupuje při přijetí oznámení případu a jeho evidenci v souladu 

se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů a 

dále Spisovým řádem Městského úřadu Moravská Třebová (vnitřní předpis č. 1/2014). 

Systém zpracování, vedení, evidence a obsah spisové dokumentace o dětech vedené orgány 

sociálně-právní ochrany dětí komplexně upravuje Směrnice Ministerstva práce a sociálních 

věcí č.j.: 2013/26780-21 ze dne 19. září 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. 

Úsek sociálně-právní ochrany přijímá oznámení z podatelny úřadu, datovou schránkou, e-

mailem, oznámení do protokolu, telefonická oznámení, vlastní zjištění při depistáži. Oznámení 

z podatelny úřadu a datové schránky jsou zaevidována v programu Spisová služba a označena 

spisovou značkou, přes vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví jsou předána úseku 

SPOD (přes administrátora vnitřní pošty). Ten bez zbytečného odkladu přiděluje oznámení 

konkrétnímu sociálnímu pracovníkovi nebo kurátorovi pro děti a mládež dle spádové obce – 

viz. Standart č. 1. V případě participace více specializací na případu (sociální pracovník a 

kurátor pro děti a mládež), je určen vedoucím odboru sociálních věcí a zdravotnictví vždy jeden 

klíčový pracovník, který je hlavní zodpovědnou osobou za řádné vyřízení podání, zhodnocení 

naléhavosti a následnou práci s nezletilými a rodinou.  

Ihned po obdržení oznámení provede kompetentní pracovník primární úvahové zhodnocení 

podnětu (co je důvodem a obsahem oznámení, kdo oznámení podal, o jaké dítě se jedná, údaje 

o rodičích a rodině, atd.). Následně dochází k prvotnímu hodnocení, v této fázi procesu 

kompetentní pracovník, v této fázi procesu zjišťuje aktuální míru ohrožení dítěte, za účelem 

stanovení rychlosti a intenzity okamžité sociální intervence. Toto hodnocení provádí pracovník 

na základě informací obsažených v oznámení, rozhovoru s dítětem, s rodiči, doplňujících 

informací dalších subjektů, sociálního šetření a dalších metod sociální práce. 

Do Spisové služby se evidují kromě podání přes Podatelnu úřadu a datovou schránku, také 

podání učiněná ústně do protokolu, telefonicky, při vlastní depistáži nebo e-mailem, a která 

současně sdělují ve věci nové skutečnosti nebo se jeví jako podstatná ve vztahu k dítěti. 



27 

 

Do Spisové služby se neevidují podání, která se nejeví v rámci prvotního vyhodnocení 

klíčovým pracovníkem jako podstatná nebo nová ve vztahu k dítěti. Takto vyhodnocená podání 

jsou součástí spisu a jsou vedena v oddělené složce (bez MUMT). 

 

8b 

Každý případ orgánu sociálně-právní ochrany je posouzen s ohledem na jeho 

naléhavost. 

Posouzení naléhavosti případu 
 

Po oznámení případu odpoví zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany na níže položené 

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

 

Ze zdroje oznámení případu vyplývá podezření, že: 

 Dítě je týrané?                                                                                     ANO             NE     

Existuje podezření na fyzické či psychické týrání,                                                                       

u dítěte existují známky/projevy týrání apod. 

 

 Dítě je zneužívané?                                                                             ANO            NE                                                                                                                                                    

Existuje podezření na zneužívání dítěte. 

 

 Se dítě sebepoškozuje?                                                                       ANO            NE 

Známky na těle dítěte, nebezpečí,  

že dítě chce spáchat sebevraždu. 

 

 Je dítě zanedbáváno a je tak akutně ohroženo jeho zdraví?           ANO           NE 

Podezření na závažné zanedbání potřeb dítěte, které aktuálně  

ohrožuje zdraví dítěte, případně jeho život. 

 

 Je dítě v aktuálním stavu intoxikace alkoholem                              ANO           NE 

či návykových látek? 

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

a je třeba  okamžitého zásahu 

 

 Se dítě nachází bez adekvátního dozoru?                                         ANO         NE 

Z oznámení vyplývá, že např. malé dítě se pohybuje samo, dítě se pohybuje samo na 

nebezpečném místě. 

 

 Je podnět podán opakovaně u stejného dítěte?                               ANO         NE 

 

Zaměstnanec zjistí, že obdobný podnět byl u daného  dítěte podán dříve, existuje 

podezření, že situace je vážnější, než se jeví na první pohled. 

 

Pokud se mezi odpověďmi objeví byť jen jedna odpověď ANO, je případ vyhodnocen jako 

naléhavý a zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany uplatní postup pro naléhavé případy. 
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Naléhavost se posuzuje a vyhodnocuje v časové lhůtě: 

Vyhodnocení naléhavosti případů provádí koordinátor případu (sociální pracovník nebo kurátor 

pro mládež) v běžné pracovní době nebo v době pracovní pohotovostní služby OSPOD. V 

nejasných případech je možná a vítaná konzultace s vedoucím odboru, či dalšími kolegy. 

Vyhodnocení je třeba provést bezodkladně po přijetí oznámení, časové lhůty je třeba volit, aby 

nedošlo k ohrožení zájmů dítěte. Závažné případy jsou vyhodnocovány do 3 dnů, pokud nejde 

o bezprostřední ohrožení života a zdraví dítěte, kde je vyhodnocení realizováno bezprostředně 

po přijetí a do 24 hodin. Ostatní případy, které nejsou vyhodnoceny jako mimořádně závažné, 

se vyhodnocují do 7 dní od přijetí oznámení dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí a dle zákona č. 500/2004 správního řádu. Po vyhodnocení se případná podrobné 

vyhodnocení a IPOD zpracovávají do 30 dní od přijetí oznámení 

 

 

Minimální riziko ohrožení dítěte – dítě nesplňuje definice týraného, zneužívaného nebo 

zanedbávaného dítěte, k případnému ohrožení dítěte došlo vlivem shody nevhodných okolností, 

zhoršená kvalita péče rodičů byla krátkodobá a vycházela z náhlého a mimořádného zhoršení 

rodičovských funkcí, rodina zmobilizovala zdroje apod. Rodině je poskytnuta pomoc v podobě 

edukace, nabídky preventivních služeb „nejměkčího“ charakteru (volnočasové aktivity, 

mateřské centrum, úřad práce apod.). Individuální plán ochrany dítěte není potřeba 

vypracovávat. Je možné určit časový horizont, po kterém je rodina kontaktována a zhodnocena 

aktuální situace. Je-li rodina nadále funkční, spolupráce je ukončena a spis uzavřen. Zvýší-li se 

riziko ohrožení dítěte, rodina je postoupena v systému sociálně-právní ochrany dále. 

Střední riziko ohrožení dítěte – rodinné a výchovné prostředí vykazují znaky středního rizika. 

Pro zajištění bezpečí a rozvoje dítěte je potřeba vytvořit individuální plán ochrany dítěte 

(IPOD), včetně určení cíle, časového horizontu, způsobu a hodnocení poskytnuté intervence. 

Do intervence jsou zapojeny služby sociální intervence (sociálně aktivizační služby pro rodiny, 

terénní sociální práce apod.), rodina je spíše pozitivně motivována ke spolupráci. K zesílení 

důrazu na nutnost intervence je možné využít institutu úředního dohledu. Podaří-li se IPOD 

naplnit, rodina je přeřazena do kategorie minimálního rizika (dále se postupuje, viz výše). 

Zůstane-li situace beze změn, přehodnocují se metody intervence – zda zvolit jiný typ služeb, 

zvýšit intenzitu poskytovaných služeb apod. Jako maximální konečný cíl intervence může být 
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určena stabilizace situace dítěte a zabránění zhoršování jeho stavu. Zvýší-li se riziko ohrožení 

dítěte, rodina je postoupena v systému sociálně-právní ochrany dále.  

Závažné ohrožení dítěte – rodinné a výchovné prostředí vykazují závažné riziko ohrožení 

dítěte, které však nedosahuje míru přímo ohrožující dítě na životě a zdraví a v danou situaci 

nevyžaduje (neumožňuje) vydání předběžného opatření. V IPOD se využívá možnosti nařídit 

rodině využití sociálních služeb, je také možné využít institut soudního dohledu, v 

odůvodněných případech jsou poznatky zjištěné v průběh vyhodnocování a intervence 

poskytnuty orgánům činným v trestním řízení. Součástí IPOD musí být mapování širšího 

rodinného prostředí a vytváření alternativního řešení pro případ selhání biologické rodiny. V 

IPOD musí být jasně a rodině srozumitelně pojmenovány situace, za kterých dojde k realizaci 

alternativního řešení. Sníží-li se riziko ohrožení dětí, je rodina přeřazena do kategorie 

„středního rizika“ a postupuje se viz výše. Zvýší-li se riziko ohrožení dítěte, případně nesplní-

li rodina podmínky IPOD, je realizováno alternativní řešení. 

Přímé akutní ohrožení dítěte – hlavním smyslem posuzování míry ohrožení dítěte, je 

primárně zajistit bezpečí dítěte, proto může být ve výjimečných případech výsledkem tohoto 

hodnocení odebrání dítěte z péče rodičů (předběžné opatření podle § 452 zákona č. 292/2013 

Sb., o zvláštním řízení soudním (z.ř.s.), v platném znění). V tomto případě musí být vytvořen 

samostatný procesní postup následného řešení situace dítěte, protože po umístění dítěte může 

míra ohrožení dítěte klesnout rovnou na minimální úroveň – např. předběžné ohrožení je 

vydáno v situaci, kdy je dítě nalezeno při razii policie v bytě, kde se vaří drogy, dítě je následně 

umístěno do péče druhého rodiče (prarodiče apod.), kde jsou podmínky pro zajištění bezpečí a 

výchovy dítěte naprosto dostačující, riziko ohrožení dítěte klesá na minimální nebo střední 

úroveň. 

 

Faktory vyžadující okamžitou reakci: 

Obecné faktory 

 dítě se ocitlo ve stavu nedostatku řádné péče  

 dochází ke krutému nebo nebezpečnému zacházení s dítětem, které přímo ohrožuje 

zdraví a život dítěte 

 existují informace, které svědčí o tom, že k ohrožení dítěte došlo záměrně nebo 

opakovaně 

 k nevhodné péči o dítě došlo již v minulosti, dítě je již evidováno v systému ochrany 

dětí 

 podnět byl podán z důvodu aktuálního napadení, zranění vyžaduje lékařské ošetření 
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 rodič dítěte je aktuálně zadržen nebo vyšetřován policií z důvodu špatného zacházení s 

dítětem 

 u dítěte bylo shledáno vícečetné poškození (na úrovni fyzických a psychických potřeb) 

 je ohrožen nebo narušen normální vývoj nebo jiný důležitý zájem dítěte 

 

 

Faktory na straně dítěte: 

 dítě je mladší než 6 let 

 dítě se vzhledem ke svým specifickým charakteristikám nemůže samo bránit nebo je 

zcela odkázáno na péči rodiče (osoby, v jejíž je péči), podezřelého z nedostatečné péče 

(např. dítě s handicapem nebo nemocné dítě) 

 dítě se bojí rodiče (osoby, v jejíž je péči) nebo se bojí jít domů 

 dítě je přímo aktuálně ohrožováno rodičem nebo osobou, která o něj pečuje 

 dítě projevuje sebevražedné chování, případně sebevraždou vyhrožuje 

 

Faktory na straně rodiče: 

 rodič projevuje znaky extrémního chování (užívání drog, alkoholu, akutní psychické 

onemocnění) 

 rodič je nebezpečný, dopouští se násilí na členech rodiny (zbraně v domácnosti) 

 

Faktory na straně rodiny: 

 dítě a rodinu neznají ve školských ani zdravotnických zařízeních 

 rodina se s dítětem skrývá, často se stěhuje 
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8c 

Každý případ je přidělen konkrétnímu koordinátorovi případu. 

Koordinátor řídí průběh výkonu sociálně-právní ochrany u daného případu. 

 

Vedoucí odboru přiděluje jednotlivým pracovníkům úseku sociálně-právní ochrany dětí 

sociální případy podle obcí a podle specifiky jednotlivých případů. Zaměstnanec orgánu 

sociálně-právní ochrany, kterému je případ přidělen, řídí a zodpovídá za průběh poskytování 

sociálně-právní ochrany. Vykonává přímou sociální práci a intervence ve prospěch klienta, 

pomáhá mu zorientovat se v systému sociálně-právní ochrany a dalších službách. Provází 

klienta celým procesem pomoci a podpory. Klient je informován o tom, kdo je koordinátorem 

jeho případu, případně o změně koordinátora. 

Pracovníci úseku sociálně-právní ochrany dětí jsou zaměstnání na plný pracovní úvazek. V 

případě nepřítomnosti kteréhokoliv pracovníka úseku sociálně-právní ochrany dětí funguje 

vzájemná zastupitelnost v rámci úseku. 

 

 

8d 

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. 

 
 

Sociálně- právní ochrana je zabezpečována přiměřeným počtem pracovníků. Výkon sociálně-

právní ochrany zajišťuje šest zaměstnanců, včetně vedoucí odboru. Všichni pracovníci realizují 

zákon č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, všichni 

vykonávají funkci opatrovníka při ochraně zájmů nezletilých dětí. Dva pracovníci jsou 

specializováni na problematiku náhradní rodinné péče, jeden pracovník na oblast sociální 

kurately, tři pracovníci jsou specializováni v oblasti péče o rodinu a dítě (funkce opatrovníka). 

Pracovníci specializovaní na náhradní rodinnou péči pracují maximálně se 40 rodinami, v rámci 

aktuálně zpracovávaných případů maximálně s 20 rodinami. Kurátor pro děti a mládež pracuje 

maximálně se 40 rodinami, v rámci aktuálně zpracovávaných případů maximálně s 20 rodinami. 

Pracovník se specializací v oblasti péče o rodinu a dítě pracuje v rámci aktuálně 
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zpracovávaných případů maximálně s 80 rodinami.  Počty rodin, s nimiž zaměstnanci pracují, 

se mohou měnit v souvislosti s náročností práce s rodinami či stanovení priorit a intenzity této 

práce. Kontrolu provádí každý zaměstnanec průběžně a přiblížení se hraničním hodnotám 

oznamuje vedoucí odboru, která přijme opatření (výpomoc, dočasné převedení spisů, úprava 

rozdělení aj.) 
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9. Jednání, vyhodnocení a individuální plán ochrany dítěte 

 

9a 

 

Při jednání s klientem dodržuje orgán sociálně-právní ochrany základní 

principy výkonu sociálně-právní ochrany, zejména 

- respektuje individuální přístup ke všem klientům, 

- vychází z individuálních potřeb každého klienta, 

- 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 s přirozeným sociálním prostředím, 

- informuje klienta o postupech používaných při výkonu sociálně-právní 

ochrany. 

 

Některé principy a zásady uplatňované v oblasti sociální práce: 

 respekt k jedinečnosti každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, 

rasu, či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, 

ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se 

podílí na životě celé společnosti 

 respekt k právu každého jedince na seberealizaci 

 ochrana důstojnosti a lidských práv klientů 

 žádná forma diskriminace 

 ochrana klientova práva na soukromí a důvěrnost jeho sdělení 

 předávání informací o klientovi třetím osobám se souhlasem klienta 

 vedení klientů k vědomí odpovědnosti sám za sebe 

 hledání možností, jak zapojit klienty do procesu řešení jejich situace 
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Sociální pracovník: 

 odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku k zaměstnavateli 

 zohledňuje znalosti, zkušenosti a názory svých kolegů a ostatních odborných 

pracovníků 

 spolupracuje s dalšími odborníky a tím zvyšuje kvalitu poskytované služby 

 dbá na udržení a zvyšování prestiže svého povolání 

 usiluje o udržení a zvýšení odborné úrovně sociální práce a uplatňování nových přístupů 

a metod  

 je zodpovědný za své soustavné celoživotní vzdělávání a výcvik 

 pro svůj odborný růst využívá znalosti a dovednosti svých kolegů a jiných odborníků 

 

Zásady sociálně-právní ochrany dětí: 

 hájit nejlepší zájem dítěte 

 přispívat k vytvoření podmínek pro zdárný fyzický, duševní, duchovní a sociální rozvoj 

dítěte 

 snažit se předejít a odklonit jakoukoli formu týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte 

 ctít rodinu jako základní, přirozené a nezastupitelné prostředí pro plný a harmonický 

rozvoj osobnosti dítěte 

 respektovat práva a povinnosti rodičů vůči dítěti, podporovat jejich odpovědnost za 

výchovu a vývoj dítěte 

 pomáhat rodině a motivovat rodiče k tomu, aby mohlo dítě vyrůstat ve svém přirozeném 

prostředí 

 snažit se zamezit oddělení dítěte od rodičů či osob odpovědných za jeho výchovu, pokud 

to není v přímém rozporu s jeho nejlepšími zájmy 

 pomáhat v návratu dítěte do jeho přirozeného prostředí či náhradního rodinného 

prostředí, pokud bylo dítě umístěno mimo svou rodinu 

 poskytovat dítěti mimořádnou ochranu v případě jeho umístění mimo své přirozené 

prostředí 

 podporovat pravidelný účelný kontakt s oběma rodiči, není-li to v přímém rozporu s 

nejlepším zájmem dítěte 

 ctít právo dítěte sdělit svůj názor a přání a pomáhat jej v rámci možností uskutečnit 
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 ctít právo dítěte na soukromí, nevystavovat dítě svévolnému zasahování do jeho 

soukromého života, rodiny, domova nebo korespondence ani nezákonným útokům na 

jeho čest a pověst 

 

9b 

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. 

 
Výkon sociálně-právní ochrany je bez rozdílu poskytován i klientům se specifickými 

potřebami. Sociální pracovníci umí komunikovat s těmito klienty nebo zajistí spolupráci 

s příslušnými odborníky ve spolupráci s ostatními orgány veřejné správy a dalšími subjekty.  

Zaměstnanci OSPOD MěÚ Moravská Třebová se při své práci setkávají mimo jiné i s osobami 

se specifickými potřebami, mezi něž lze zařadit: 

 osoby se zdravotním postižením (mentální, sluchové, tělesné, chování, zrakové, nebo 

souběžné vícečetné postižení, vývojové poruchy učení), 

 osoby se zdravotním znevýhodněním (dlouhodobá nemoc, zdravotní oslabení), 

 osoby sociálně znevýhodněné (etnické menšiny, azylanti, uprchlíci, cizinci, osoby žijící 

ve vyloučených lokalitách, osoby závislé na sociálních dávkách, lidé bez přístřeší …), 

 osoby s psychologickými a psychiatrickými poruchami. 

Při práci s těmito klienty je vždy přísně dodržován individuální přístup se zřetelem zejména na 

typ a stupeň jejich postižení nebo znevýhodnění. Informace o poskytování SPOD jsou klientům 

předávány srozumitelnou a jasnou formou s ohledem na jejich situaci a schopnosti. V průběhu 

jednání sleduje zaměstnanec OSPOD Moravská Třebová zda klient rozuměl všem podávaným 

informacím správně. Řídí se zásadami efektivní komunikace, způsob komunikace přizpůsobí 

klientovi (hledá optimální způsob komunikace s klientem), průběžně zjišťuje zpětnou vazbu, 

sleduje neverbální projevy klienta a adekvátně na ně reaguje. V případě nepochopení jakékoliv 

informace klientem je tato informace opětovně vysvětlena. Tito klienti mají často potíže v 

komunikaci, nejsou schopni jasně, srozumitelně a v plném rozsahu vyjádřit svoje požadavky. 

Komunikace s nimi bývá nejednoznačná a problematická. Je proto žádoucí, aby se klient k 

jednání na OSPOD dostavil spolu s osobou, která mu bude nápomocna při komunikaci se 

sociálním pracovníkem (rodinný příslušník, osoba blízká, sousedé, přátelé, zainteresovaný 

odborník do dané problematiky). Výběr těchto osob k jednání závisí na volbě a rozhodnutí 
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klienta. V případě, kdy se osoba handicapovaná (zrakové, sluchové či jiné znevýhodnění) na 

OSPOD MěÚ Moravská Třebová dostaví v přítomnosti průvodce či tlumočníka, pak je jednáno 

s jeho pomocí. Zaměstnanci OSPOD mají zkušenosti z jednání s klienty se specifickými 

potřebami, kteří se dostaví bez přítomnosti průvodce či tlumočníka, nejčastěji se jedná o osoby 

se sluchovým handicapem. V těchto případech je využívána písemná forma komunikace. Při 

jednání s osobami se zrakovým handicapem je užívána mluvená řeč. V případě rusky, německy 

či anglicky hovořících klientů využíváme znalostí pracovníků městského úřadu.  

V případech, kdy si klient se specifickými potřebami nezajistí přítomnost tlumočníka či 

průvodce a zaměstnanec OSPOD není schopen v rámci spolupráce s ostatními kolegy zajistit 

vhodnou formu komunikace, je stěžejním úkolem zaměstnance OSPOD vyhledat informace, 

domluvit kontakty a doporučit správné odborníky se zaměřením na pomoc těmto klientům. 

Klienti mají možnost využít služeb z celé ČR, které si mohou vyhledat sami či za pomoci 

pracovníků OSPOD. K volně k dispozici je Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém 

kraji a vlastní zpracovaný Adresář subjektů poskytujících služby pro rodiny s dětmi.  

 

 

9c 

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 na skutečnost, zda se jedná o dítě vymezené 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 vyhodnocování vyplývá, že 

se jedná o dítě vymezené v § 6 zákona, provádí orgán sociálně-právní 

ochrany podrobné vyhodnocování. 

 

 
Proces vyhodnocování započíná v podstatě ve fázi podnětu, který se dostává na pracoviště 

OSPOD. Kompetentní pracovník provede primární úvahové zhodnocení podnětu (vliv situace 

dítěte na jeho příznivý vývoj). Posoudí dobu a intenzitu situace/skutečnosti (se zvláštním 

zřetelem na život zdraví a bezpečí). Posoudí druh a rozsah potřebných opatření k ochraně dítěte. 

 

Na základě prvotního zhodnocení bude pro kompetentního pracovníka výstup: 
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a) není založen důvod pro podrobné vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny a tvorby  IPOD 

(do spisu Om je poznamenán důvod a okolnosti, které byly rozhodující pro tento postup), 

nejedná se o dítě uvedené v § 6 zákona, 

b) je přistoupeno k podrobnému vyhodnocení - proces sběru podstatných informací ve třech 

úrovních (fakta, důkazy, důraz na zdroje), který prostřednictvím analýzy potřeb dítěte, rodiny 

a příčin problému umožní zpracovat IPOD, jedná se o dítě uvedené v § 6 zákona. 

 

Pracovníci OSPOD se při výkonu své činnosti řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 

359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a vyhlášky č. 473/2012 Sb. a metodickými pokyny 

MPSV. Dále pro další zpracování využívají materiály k vyhodnocování potřeb dítěte  

a situace rodiny zveřejněné na webových stránkách MPSV. Veškeré materiály jsou přístupné  

všem pracovníkům na pracovišti OSPOD. Pracovníci provádí u všech případů, zejména v 

okamžiku zavedení dítěte do evidence dětí uvedených v § 54 zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí, základní vyhodnocování potřeb dítěte a situace rodiny (dále jen "vyhodnocování"), 

zaměřené na skutečnost, zda se jedná o dítě vymezené 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 vyhodnocování vyplývá, že se jedná o dítě vymezené v § 6  

zákona, provádí příslušný klíčový pracovník podrobné vyhodnocování v rozsahu stanoveném 

§ 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb. Vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny vychází z 

individuálního přístupu k dítěti a provádí se na základě: 

1. vyhodnocování situace dítěte, které zahrnuje  

 - zjištění míry ohrožení práv a zájmů dítěte, 

- vymezení sociálních, zdravotních nebo jiných rizik, kterým je dítě vystaveno, 

- posouzení úrovně tělesného a duševního vývoje dítěte s ohledem na věk dítěte, 

- zhodnocení průběhu vzdělávání dítěte a předpokladů k dalšímu vzdělávání, 

- určení a posouzení individuálních potřeb a zájmů dítěte, 

- vymezení vlastností a určení schopností dítěte, popřípadě předpokladů k jejich získání, 

- zjištění a zohlednění názoru a přání dítěte s ohledem k věku dítěte a jeho rozumové  

vypělosti, 

- další skutečnosti nezbytné pro hodnocení situace dítěte v konkrétním případě, 

2. vyhodnocování situace rodiny, které zahrnuje 

- analýzu situace rodiny a rodinného prostředí, 

- analýzu příčin krize v rodině, 

- zhodnocení vztahu rodiče a dítěte, 
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- určení potřeb rodiny, 

- určení možností rodiny, především vztahových, ekonomických a sociálních, 

- určení výchovných kompetencí a předpokladů rodičů k výchově dítěte a zhodnocení  

  možných rizik ve výchově dítěte, 

- posouzení materiálních a finančních podmínek života rodiny, 

- další skutečnosti nezbytné pro hodnocení situace rodiny v konkrétním případě, 

3. vyhodnocování širšího prostředí rodiny, které zahrnuje 

- určení možností v širší rodině, včetně vztahových, ekonomických a sociálních  možností 

a jejich využitelnost pro rodinu, 

- určení možností v širším sociálním prostředí rodiny, včetně dostupnosti a kvality 

sociálních, zdravotních, výchovně-vzdělávacích a komunitních služeb a bezpečnosti 

lokality, 

- další skutečnosti nezbytné pro hodnocení širšího prostředí rodiny v konkrétním případě. 
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9d  

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. 

 

 

Jestliže příslušný koordinátor případu provedl podrobné vyhodnocování se závěrem, že se jedná 

o dítě vymezené v § 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí, vypracovává následně 

individuální plán ochrany dítěte v rozsahu stanoveném § 2 vyhlášky č. 473/2012 Sb., o 

provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, podle potřeby jej 

přehodnocuje a následně jej uzavírá. 

Individuální plán ochrany dítěte obsahuje: 

- popis příčin ohrožení dítěte a důvody zahájení sociálně-právní ochrany, 

- cíle navržených opatření, prostředky k jejich dosažení a ukazatele účinnosti jednotlivých 

opatření, 

- rozsah navržených opatření nezbytných k ochraně dítěte a poskytnuté pomoci rodičům  

nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte, 

- způsob naplňování navržených opatření, práv a zájmů dítěte v rozsahu sociálně-právní  

ochrany, 

- metody práce s rodinou a rozsah intervencí a pomoci rodičům nebo jiným osobám 

odpovědným za výchovu dítěte při péči o dítě a při jeho výchově,  

- postup spolupráce orgánu sociálně-právní ochrany s ostatními orgány veřejné moci a 

dalšími fyzickými osobami a právnickými osobami zapojenými do řešení situace dítěte, 

- rozsah spolupráce rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte s orgány 

sociálně-právní ochrany a dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány 

veřejné moci zapojenými do řešení situace dítěte, 

- časový plán pro provádění konkrétních opatření sociálně-právní ochrany, 

- způsob hodnocení a ověřování plnění navržených opatření nezbytných k ochraně dítěte ze 

strany rodičů, jiných osob odpovědných za výchovu dítěte, orgánů sociálně-právní ochrany 

a dalších fyzických osob, právnických osob a orgánů veřejné moci zapojených do řešení 

situace dítěte, a návrh dalších potřebných opatření nezbytných k ochraně dítěte, 

- plán vzdělávání dítěte a plán přípravy na budoucí povolání a osamostatňování se, 
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- plán přípravy blížícího se výstupu dítěte z náhradní péče, 

- způsob sledování fungování rodiny po ukončení práce s rodinou. 

Termíny pro vypracování individuálního plánu ochrany dítěte stanoví § 10 odst. 5 písm. b)  

zákona o sociálně-právní ochraně dětí – nejpozději do 1 měsíce od zařazení dítěte do  

evidence, lhůta k provedení pravidelného přehodnocení či aktualizaci individuálního plánu – 

min. 1 x za 6 měsíců.  
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10. Kontrola případů 

 

10a 

Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje pravidelnou kontrolu případů. 
 

 

Vedoucí odboru SVZ pravidelně kontroluje případy (spisy). Kontrola spisů probíhá nejméně 

dvakrát ročně a to v rozsahu minimálně 5 spisů. Dle uvážení vedoucí je možná i častější 

kontrola menšího množství spisů, tak aby celkový počet zkontrolovaných spisů zůstal 

zachován. Mimořádná kontrola může být provedena na základě řešení stížností klientů na 

výkon sociálně-právní ochrany dětí. 

Spisy jsou vybírány z rejstříku Om aktuálního v roce kontroly, dále spisy, kde došlo k 

podrobnému vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny a tvorby  IPOD. 

Z provedených kontrol je pořízen zápis, který je založen v „Knize kontrol“. S výstupy z 

kontroly jsou pracovníci sociálně-právní ochrany seznámeni. Nálezy kontroly jsou analyzovány 

a jsou vyhodnoceny příčiny nedostatků. Podle jejich charakteru pak vedoucí odboru realizuje 

příslušná opatření, která vedou k odstranění zjištěných nedostatků či chyb (ve stanoveném 

termínu pracovník učiní nezbytná opatření k nápravě, je mu uděleno napomenutí, v případě 

vážnějšího pochybení je věc řešena dle ustanovení zákoníku práce). 

Ke kontrole vedení případu zaměstnanci úseku sociálně-právní ochrany využívají supervize, 

intervize, pracovní porady, případové konference, konzultace u metodicky nadřízeného orgánu.   
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11. Rizikové a nouzové situace 

 

11a 

Zaměstnanci zařazení v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu 

sociálně-právní ochrany jsou připraveni na výskyt rizikových a nouzových 

situací a jsou prokazatelně seznámeni se situacemi, které mohou nastat v 

souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany včetně postupů při jejich 

řešení. 

 

 

Zaměstnanci jsou pravidelně prokazatelně proškolováni v oblasti zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, požární ochrany aj. Zaměstnanci – řidiči vozidla zaměstnavatele se 

účastní 1x ročně proškolení z pravidel silničního provozu. Oblast je upravena v předpise č. 

5/2019 Organizační řád Městského úřadu Moravská Třebová, čl. 13. 

V rámci vzdělávání zaměstnanců se pracovníci účastní školení a kurzů zaměřených na zvládání 

rizikových situací a na práci s klienty s projevy agresivity, pod vlivem alkoholu či návykových 

látek nebo s jinak rizikovým chováním. Záznamy vede personalistka v osobním spisu 

zaměstnance. 

Pracoviště má definovány možné rizikové a nouzové situace dle svých praktických zkušeností. 

Ty jsou popsány včetně způsobu řešení a všichni pracovníci jsou s nimi prokazatelně 

seznámeni. 

 

Riziková situace = situace, kdy nastává riziko zranění zaměstnance či klienta, zranění dalších 

osob, případně hrozba vzniku škody na majetku. 

Příklad = klient pod vlivem alkoholu či drog, klient s agresivními projevy, klient napadne 

zaměstnance, klient napadne klienta, zranění klienta, napadení zaměstnance domácím zvířetem 

klienta aj. 

Nouzová situace = situace, kdy může dojít k omezení výkonu sociálně- právní ochrany z 

důvodu vzniku nenadálých skutečností 

Příklad = větší počet zaměstnanců se současně ocitl v pracovní neschopnosti, kumulace 

naléhavých případů v jednu chvíli (nedostatek zaměstnanců), povodeň v blízkosti pracoviště, 

výpadek elektrického proudu na pracovišti, porucha vozidla při cestě za klienty aj. 
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Základní bezpečnostní pravidla a principy 

V podstatě všechny systémy ochrany dětí, ale i další poskytovatelé zdravotnických i sociálních 

služeb, se potýkají s násilnými a agresivními incidenty. A přestože riziko je vždy vyšší, jestliže 

se jedná o klienty nedobrovolné, nelze na všechny klienty využívající těchto služeb pohlížet 

apriori jako na násilníky. I tak je nezbytné, aby byla ochrana dětí poskytována v souladu se 

základními bezpečnostními pravidly a principy. Základním pravidlem je, že žádné agresivní 

chování nesmí být tolerováno, přestože mohou být příčiny tohoto chování pochopitelné (např. 

reakce rodiče na vydání předběžného opatření), zároveň by však neměla být důvodem k 

stigmatizaci a úplné exkluzi klienta z další spolupráce. Je vždy lepší násilným incidentům 

předcházet, eliminovat jejich průběh nebo následky a z každé případné konfliktní události se 

poučit a zlepšovat systém technické i procesní ochrany sociálních pracovníků pracujících v 

první linii. Vždy musí být všem pracovníkům znám postup, jak si při výkonu ochrany dětí 

vyžádat pomoc policie (státní i městské).  

 

Rizikové faktory při poskytování sociálních služeb lze rozdělit do tří skupin, a to:  

• pracovní postupy, 

• prostředí,  

• rizikový klient. 

 

Pracovní postupy 

 Jako hlavní rizikové pracovní postupy, které mohou iniciovat nebo stupňovat konfliktní 

chování klientů, lze uvést následující: 

• dlouhé čekací doby – tzn., sociální pracovník nedodrží předem dohodnutý čas konzultace, 

např. pozve na stejnou hodinu více klientů nebo není schopen odhadnout délku konzultací a ty 

se pak překrývají, 

 • nedostupnost návazných služeb – po rodině jsou požadovány změny, k jejichž dosažení 

potřebuje podporu sociálních služeb, ale ty nejsou dostupné a rodině hrozí sankce (nebo se 

rodina těchto sankcí obává), protože nedochází ke zlepšování situace,  

• nedostatek personálu a častá fluktuace pracovníků, která znemožňuje individuální, 

dlouhodobou a systematickou práci s klienty. Všichni zaměstnanci jsou poučeni, jak 

postupovat, jestliže jednají s klienty, kterými se cítí ohroženi, případně pracují-li v terénu, který 

je rizikový. Každý sociální pracovník má právo odmítnout dál s takovýmto klientem pracovat, 

dále má právo požadovat ochranu (účast dalšího kolegy, mimořádnou supervizi, asistenci 
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policie apod.). Všechna tato opatření jsou sociálnímu pracovníkovi k dispozici i v případě, že 

vykonává svou funkci během pohotovosti. 

 

Zaměstnavatel umožňuje zajistit si v rámci osobního vzdělávacího programu i výcvik v oblasti 

bezpečnosti. Jedná se zejména o výcvik, který zahrnuje témata, jako identifikace rizikových 

situací a osob, nácvik deeskalačních technik, nenásilná obrana, jaká činit opatření k zabránění 

přepadení, loupeži, znásilnění a dalších možných forem útoku a jak postupovat v případě, že k 

útoku dojde. Tento výcvik zahrnuje jak situace, ke kterým může dojít v prostorách úřadu, tak v 

terénu. 

 

Dodržování základních bezpečnostních pravidel 

• Jsou přijata opatření zkracující čekací doby, v případě, že se najednou sejde více klientů včas 

a důkladně je informovat, případně si domluvit náhradní termín.  

• Je zajištěna přítomnost dostatečného počtu kvalifikovaného personálu po celou dobu, kdy 

mohou přicházet klienti.  

• Při zachování ochrany identity klientů je vytvořen systém symbolů a značek, které mohou 

kolegy nenápadně upozornit na přítomnost rizika. 

 • Je zabezpečeno, aby pracovníci nezůstávali v prostorách sami po skončení pracovní doby. 

 • Pracovníci jsou poučeni, jak se oblékat, aby oděv nemohl být použit jako zbraň (šátky, korále 

apod.). 

 

Prostředí  

Vzhledem k tomu, že ochrana dětí je poskytována na úřadě i v terénu, je nezbytné vyvářet 

základní bezpečnostní pravidla pro práci v obou těchto prostředích.  

Konzultační prostory 

Čekárny i konzultační prostory jsou vybaveny účelně a vytvářejí příjemnou atmosféru, z 

vybavení jsou vyloučeny předměty s ostrými hranami, předměty, které lze použít jako zbraň. V 

konzultačních místnostech je sezení uspořádáno tak, aby mohl SP místnost bezpečně opustit, 

místnost má dva východy, klient sedí tak, aby nemohl SP zablokovat odchod z místnosti, ať už 

sám nebo s použitím nábytku. Prostory jsou vybaveny technickými zařízeními ochrany (alarm).  
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Práce v terénu  

Sociální práce v terénu má mnoho výhod. Poskytuje nám informace, které bychom při pouhém 

setkávání se s klienty v kanceláři nikdy nemohli získat. Zároveň však přináší mnohá rizika. V 

terénu může být SP jednak ohrožen přímo v rodině, se kterou konzultuje, ale rovněž tak i v 

prostředí, kde rodina žije.   

Doporučení pro práci v terénu  

O každé konzultaci je předem informován kolega nebo nadřízený SP. Ve chvíli, kdy se SP 

pohybuje v terénu, je někdo, kdo ví, kde přesně se nachází a jak přibližně dlouho tam bude. V 

případě, že se jedná o návštěvu, která je vyhodnocena jako riziková, jsou učiněna opatření, která 

rizika zmenšují (společná návštěva s jiným kolegou, informace Městské policii.). SP v terénu 

má vždy u sebe nabitý telefon a pravidelně kontroluje dostupnost signálu. Při použití 

automobilu v terénu ho vždy před odchodem zamkne, automobil má vždy dostatek paliva v 

nádrži, aby bylo možné prostředí bezpečně opustit. Jakmile bude mít SP pocit ohrožení, měl by 

vždy urychleně opustit daný prostor nebo přivolat pomoc. 

Doporučení při konzultaci v rodině  

Do rizikových rodin SP nikdy nechodí sám, totéž se týká prvních konzultací v rodině, kterou 

sociální pracovník vůbec nezná. Při příchodu do domu SP zhodnotí, jak je bezpečné prostředí 

z pohledu případného nuceného urychleného odchodu (zda se zamyká dům, zda jsou v domě 

dva východy, zda jsou na zahradě volně puštění psi apod.). Po příchodu do rodiny SP zmapuje 

aktuální situaci – tzn., kdo je v bytě přítomen (členové rodiny, případné návštěvy apod.), jaká 

je v rodině aktuální atmosféra. Pokud v tomto momentě z jakýchkoliv důvodů vyhodnotí situaci 

jako nebezpečnou, v konzultaci nepokračuje, ale urychleně domácnost opustí a domluví si 

náhradní termín nebo konzultaci v jiném prostředí. Je-li to možné, měl by i v domácím prostředí 

SP sedět tak, aby mohl místnost kdykoliv bezpečně opustit (tzn., aby mezi ním a východem 

nebyla jiná osoba nebo předměty, které mohou zablokovat únikovou cestu). Pokud je SP na 

šetření sám, vyhne se prohlídce prostor, ve kterých by mohlo dojít k napadení – sklep, půda 

apod. 

Při příchodu do rodiny SP zkontroluje svůj mobilní telefon a zjistí, zda má v prostředí 

dostatečný signál. Pokud v průběhu konzultace přijdou do rodiny další osoby, které nevzbuzují 

důvěru SP nebo v něm vzbuzují obavy, zdvořile požádá, zda návštěva může přijít po skončení 

konzultace, anebo neprodleně konzultaci ukončí. Přestože se SP po celou dobu konzultace 

chová v souladu s pravidly upravující chování hosta a hostitele, v případě jakéhokoliv ohrožení 

však sociální pracovník okamžitě konzultaci dokončí, domluví si jiný termín nebo místo 

konzultace a urychleně opustí prostor. 
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Rizikový klient  

Je těžké předpovědět, kteří klienti a za jakých okolností se mohou stát agresivními, neboť ke 

skutečné agresi se uchýlí jen naprostá menšina klientů. Přesto je zvýšená pozornost věnována 

klientům, kteří mají v anamnéze alkoholovou nebo drogovou závislost (zejména pokud je 

podezření, že tyto problémy u nich přetrvávají a účastní se konzultací pod vlivem těchto látek), 

násilné trestné činy vůči nepříbuzným osobám nebo na veřejnosti (rvačky, fyzické napadení 

apod.), případně osobám, které jsou v akutní neléčené fázi některých psychiatrických 

onemocnění. Šetření výskytu násilného chování je i vzhledem k potřebám ochrany dětí jednou 

z prioritních oblastí, která je pokud možno zjišťována již ve fázi vstupního hodnocení ohrožení 

dítěte. Pokud jsou v tomto směru identifikovány jakékoliv rizikové oblasti, jsou zaznamenány 

do spisu. Tento záznam by v žádném případě neměl klienta stigmatizovat, ale zároveň by měl 

činit jakéhokoliv sociálního pracovníka, který s klientem pracuje, ostražitého při komunikaci a 

plánování všech konzultací. 

 

Postupy při řešení rizikových situací na OSPOD Moravská Třebová 

 
Agresivní klient na odboru 

Pro případ agresivních projevů klientů vůči pracovníkům OSPOD jsou kanceláře v rámci 

možností koncipovány tak, aby pro klienta nebylo úplně snadné se k pracovníkovi dostat. Dvě 

kanceláře jsou vzájemně propojeny. V případě, že dojde k napadení pracovníka agresivním 

klientem, má pracovník k dispozici skryté tlačítko, připojené na pult centrální ochrany, kterým 

přivolá Městskou policii Moravská Třebová. Pracovníci jsou vybaveni i minimálními 

prostředky sebeobrany (obranný sprej). Prioritním však zůstává zvládnout projevy i agresivního 

klienta asertivními metodami. K čemuž jsou pracovníci proškoleni.   

 

Zranění klienta 

V případě zranění klienta mu pracovník poskytne první pomoc a neprodleně zavolá odbornou 

lékařskou pomoc. 

 

Konfliktní situace mezi klienty 

V případě konfliktní situace mezi klienty příslušný pracovník vyhodnotí situaci a podle dané 

situace zasáhne. V případě, že je situace zvládnutelná, řeší ji sám pracovník, pokud je situace 

vyhodnocena jako nebezpečná, může pomocí skrytého tlačítka pracovník přivolat Městskou 

policii Moravská Třebová. 
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Klient pod vlivem návykových látek 

V případě klienta pod vlivem návykových látek vyhodnotí příslušný pracovník situaci, zdali je 

možné vést jednání, v případě, že dojde k názoru, že ne, požádá klienta, aby přišel jindy, pokud 

by klient začal být agresivní, zavolá pracovník Městskou policii Moravská Třebová. 

 

Zranění pracovníka 

V případě zranění pracovníka mu ostatní momentálně dostupní zaměstnanci poskytnou první 

pomoc a neprodleně zavolají odbornou lékařskou pomoc. 

 

Šetření v domácnosti klienta s předpokládaným rizikem 

 Riziko agrese – V případě, kdy pracovník vykonává šetření v místě s rizikem napadení, 

účastní se šetření dva pracovníci, případně je přivolána Policie ČR. 

 Riziko napadení domácím zvířetem – V případě, že pracovník vykonává šetření v 

domácnosti, kde hrozí napadení domácím zvířetem, požádá majitele zvířete, aby ho 

uzavřel v jiném prostoru, než probíhá šetření. 

 Riziko kontaktu s osobou s infekčním onemocněním – V případě rizika infekce 

vyhodnotí pracovník individuálně situaci, jestli je očkován, případně si zjistí možnosti 

nakažení a využívá všech dostupných ochranných pomůcek a dodržuje veškeré 

hygienické zásady. 

 

 

Všichni pracovníci OSPOD Moravská Třebová jsou vybaveni služebními telefony pro případné 

konzultace, možnosti řešení a nahlášení rizikových situací. 

 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 

 112 – Číslo tísňového volání 

 150 – Hasičský záchranný sbor 

 155 – Zdravotnická záchranná služba 

 158 – Policie České republiky 

 156 – Městská Policie Moravská Třebová (604 611 973) 
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Nouzové situace při výkonu SPOD: 

 

 - větší počet zaměstnanců se současně ocitl v pracovní neschopnosti  

- kumulace naléhavých případů v jednu chvíli  

- výpadek elektrického proudu, povodeň v blízkosti pracoviště  

- porucha vozidla při cestě za klienty.  

Pracoviště OSPOD MěÚ Moravská Třebová má dostatečný počet pracovníků, kteří se v případě 

potřeby zastupují. Pokud nastane situace, že větší počet pracovníků bude v pracovní 

neschopnosti (karanténě apod.), budou ostatní pracovníci řešit případy podle naléhavosti. Tzn., 

že předem smluvené schůzky, které snesou odkladu, zruší, popř. dohodnou pozdější termín.  

Stejný postup se použije, pokud dojde k neplánované kumulaci naléhavých případů v jednu 

chvíli: pracovníci OSPOD řeší pouze naléhavé situace. Smluvené schůzky lze aktuálně zrušit 

telefonicky, popř. e-mailem. Pokud z časových důvodů není možné schůzky předem zrušit, 

zajistí vedoucí pracovník informaci pro klienty osobně v místě pracoviště, s vysvětlením 

situace.  

Při výpadku elektrického proudu na pracovišti, pokud nejsou podmínky k tomu, aby bylo 

jednání s klientem dojednáno a zápis vytvořen ručně (např. z důvodu nedostatku denního 

světla), pracovník SPOD jednání neprodleně ukončí a přitom, pokud je to možné, dohodne 

náhradní termín dalšího jednání.  

Pracovníci OSPOD mohou využívat služební vozidlo. Na řízení služebního vozidla skládají 

zaměstnanci úřadu, kteří služební vozidlo využívají pravidelné zkoušky v rámci školení BOZP 

a jsou také podrobováni pravidelným lékařským prohlídkám, které jim potvrdí, že jejich 

zdravotní stav řízení služebního vozidla umožňuje. Dojde-li při využití služebního vozidla k 

takové situaci, která nedovolí pracovníkovi dostavit se včas na smluvené jednání, oznámí věc 

telefonicky (pracovník má při sobě vždy mobilní telefon a kontakt na osobu či organizaci, kde 

má smluvené jednání). Jedná vždy individuálně podle nastalých okolností. Pokud je to možné, 

použije náhradní způsob dopravy, jinak vyčká do vyřešení nastalé situace. Rizikové a nouzové 

situace jsou pravidelně vyhodnocovány, a to v rámci kontrol ze strany osoby odborně způsobilé 

k prevenci rizik (externista), v termínu 1x ročně. Záznam o vyhodnocení je uložen u tajemníka 

úřadu. 
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12. Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 

 

12a 

Orgán sociálně-právní ochrany uplatňuje systém zpracování, vedení, 

evidence a archivace dokumentace, včetně vedení elektronické dokumentace 

v informačním systému sociálně-právní ochrany dětí o klientech a dalších 

osobách. 

 

Systém zpracování, vedení, evidence a obsah spisové dokumentace o dětech vedené orgány 

sociálně-právní ochrany dětí komplexně upravuje Směrnice Ministerstva práce a sociálních 

věcí č. j.: 2013/26780-21, ze dne 19. září 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. 

Systém archivace se řídí zákonem č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění 

pozdějších předpisů. Dále spisovým řádem Městského úřadu Moravská Třebová (vnitřní 

předpis č.01/2014). Elektronická dokumentace je vedena v programu Sociální agenda od firmy 

YAMACO SOFTWARE. 

 

 

12b 

Záznamy orgánu sociálně-právní ochrany jsou vedeny takovým způsobem, 

aby byly srozumitelné pro klienta. 

 

Pracovník orgánu SPOD je přímo odpovědný za ochranu všech údajů o klientovi, které 

shromáždil a zpracoval ve spisové dokumentaci, kterou o něm vede. Spisová dokumentace je 

vedena řádně, přehledně a pravidelně. Vedení spisové dokumentace je nedílnou součástí 

pracovní náplně, obsahuje jen údaje nezbytné pro kvalitní poskytování ochrany dětí.  

Záznamy o jednotlivých krocích orgánu SPOD jsou nezbytné pro volbu forem pomoci a 

vzájemnou spolupráci mezi ostatními orgány SPOD a ostatními spolupracujícími institucemi a 

osobami. 

V záznamech je výrazně odlišen popis situace nebo prostředí od interpretací a dojmů 

pracovníka, které v těchto situacích prožíval. Při formulování zápisu z jednání, či šetření má 

pracovník vždy na zřeteli, že veškeré záznamy, které o klientovi vede, má klient právo nejen 

číst, ale rovněž se k nim vyjadřovat.  
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Záznamy vedené ve spisové dokumentaci jsou pravdivé, řádně datované a podepsané. 

Pracovníci se snaží vyhnout gramatickým chybám, používají slovník, který je srozumitelný a 

obecně akceptovatelný, tak, aby se předešlo nedorozumění v kontaktu s klienty. Zachovávají 

maximum objektivity. 
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13. Vyřizování a podávání stížností 

 

13a 

Orgán sociálně-právní ochrany má zpracována pravidla pro podávání, 

vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty. 

 

Povinnost vypracovat pravidla pro vyřizování petic a stížností pramení pro pracoviště, coby 

součásti orgánu veřejné správy, ze zákona o obcích. Pravidla pro podávání a vyřizování 

stížností jsou těmito orgány také vydávána pro účely naplňování § 175 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů.  

Město Moravská Třebová má zpracován jako vnitřní předpis Směrnici rady města Moravská 

Třebová, kterou se stanoví pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností (směrnice rady 

města Moravská Třebová č. 1/2006).  

Občané mají právo obracet se na správní orgány se stížnostmi proti nevhodnému chování 

úředních osob nebo proti postupu správního orgánu.  

Stížnost lze podat: 

Ústně: pracovníkovi OSPOD, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví; 

je-li podána ústně stížnost, kterou nelze ihned vyřídit, sepíše o ní správní orgán písemný 

záznam.  

Písemně:  

Městský úřad Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka č. o. 29, 57101 Moravská Třebová 

 

Vyřizování stížností  

Oprávněnou osobou k vyřizování stížností je vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

Mgr. Marie Hrazděrová, DiS., která prošetří skutečnosti uvedené ve stížnosti a stížnost vyřídí 

do 60 dnů ode dne jejího doručení. Dle potřeby budou učiněna nezbytná opatření k nápravě. O 

vyřízení stížnosti bude stěžovatel vyrozuměn.  

Anonymní stížnosti budou prošetřeny, ale jejich vyřízení není nikde zveřejňováno, Je-li 

stěžovatel nespokojen s vyřízením své stížnosti, může se postupně obrátit s žádostí o prošetření 

stížnosti na tyto osoby či instituce: 
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Mgr. Tereza Sísová    

Tajemnice MěÚ Moravská Třebová   

Městský úřad Moravská Třebová    

Nám. T. G. Masaryka č. o. 29    

571 01 Moravská Třebová     

 

Krajský úřad Pardubického kraje   Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Komenského nám. 125    Na Poříčním právu 1/376  

532 11 Pardubice                 128 00 Praha  

Tel.: 466 026 111  

email: posta@pardubickykraj.cz  

 

 

 

 

13b 

Orgán sociálně-právní ochrany informuje klienty a další osoby o možnosti 

podat stížnost, a to způsobem srozumitelným klientům a dalším osobám. 

 

Pracoviště informuje klienty o možnostech a způsobech, jak podat stížnost, prostřednictvím 

informace na nástěnce umístěné na chodbě pracoviště a také prostřednictvím internetových 

stránek úřadu. Zjednodušenou verzi pravidel pro podávání stížností obsahuje i informační leták 

OSPOD. 

letak_ospod_2023.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/znavratil/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/92a5170b-de67-4a93-892a-1b44ee51a18e/letak_ospod_2023.pdf
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14. Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty 

 

14a 

Orgán sociálně-právní ochrany zprostředkovává a doporučuje klientům 

služby jiných fyzických a právnických osob podle jejich potřeb, a to v 

souladu s cíli podpory stanovenými v individuálním plánu ochrany dítěte. 

 

 

Každý ze zaměstnanců je schopen nabídnout a doporučit klientům vhodné služby. K tomu 

využívá všech dostupných zdrojů, zejména vlastní aktualizovaný seznam služeb, adresáře 

sociálních služeb registrovaných Krajským úřadem Pardubického kraje, registr služeb MPSV a 

další vyhledávače služeb. Zaměstnanci mají přehled o činnostech dostupných organizací, které 

klientům nabízí, o jejich kapacitách a o podmínkách, za nichž je možné jejich služby využít. 

Mohou klientům nabídnout kontakty na konkrétní zaměstnance těchto organizací nebo jim 

kontakt s nimi sami zprostředkují a při navázání kontaktu je doprovází. Díky přenosným 

notebookům s datovým připojením jsou schopni tyto informace, kontakty a vyhledávání dalších 

služeb poskytovat i v terénu.  

Pracoviště volí výběr dalších služeb s ohledem na individuální potřeby dítěte a rodiny, a to vždy 

tak, aby byly v souladu s cíli stanovenými v individuálním plánu ochrany dítěte. Klienty k 

využití vhodných služeb náležitě motivuje. Služby doporučuje v potřebném rozsahu. Dbá na to, 

aby množství nabízených služeb nepřekračovalo kapacitu a možnosti klienta. Navrhuje 

klientovi služby, jejichž využití je pro něj reálné. 

Pracoviště podniká kroky k tomu, aby na území jeho správního obvodu bylo dostatečné 

množství služeb vhodných pro jeho klienty.   

 

 

14b 

Orgán sociálně-právní ochrany se intenzivně věnuje oblasti přípravy na 

samostatný život u dětí starších 16 let, které se nacházejí v ústavní výchově, 

v náhradní rodinné péči nebo v péči kurátorů. 

 

 

Pracoviště má definovaná témata přípravy na samostatný život. Systematická příprava dítěte na 

samostatný život musí být zahájena nejpozději v 16 letech věku dítěte. 
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Koordinátor případu, tj. zaměstnanec pracoviště orgánu sociálně-právní ochrany, průběžně 

mapuje a monitoruje průběh přípravy dítěte, které vyrůstá v ústavní výchově nebo v náhradní 

rodinné péči, nebo dítěte v péči kurátora. Pokud se taková příprava z jakýchkoli důvodů nedaří 

zajišťovat jinými subjekty (konkrétní zaměstnanec zařízení pro výkon ústavní výchovy, 

pracovník volnočasové aktivity, kontaktní pracovník nízkoprahového zařízení apod.), věnuje 

se potřebným tématům s dítětem přímo koordinátor případu. Potom je samozřejmě nezbytné 

zintenzivnit kontakt s dítětem. 

 

ZEJMÉNA SE JEDNÁ O TATO TÉMATA: 

 

 volba povolání – jaké povolání by v budoucnu dítě chtělo vykonávat, zda je to reálné, 

co je potřeba pro to učinit, 

 další profesní vzdělávání – zda a případně jakou školu může/chce/bude dítě dále 

studovat, aby se připravilo na povolání, které chce v budoucnu vykonávat, 

 zaměstnání – praxe, způsob ucházení se o volné pracovní místo, životopis, motivační 

dopis, druhy pracovních smluv, možnosti výpovědi, rizika, na která si má dítě dávat 

pozor, odměna, 

 příspěvky a sociální dávky – kdy a za jakých okolností jsou vypláceny a v jaké výši (v 

souvislosti s hospodařením domácnosti), 

 co znamená samostatné bydlení, co všechno obnáší, co je třeba zajišťovat 

(nájemní/podnájemní smlouvy, smlouvy na odběr vody, elektřiny, plynu, SIPO), 

 vedení domácnosti (úklid, nákupy, vaření), 

 hospodaření s vlastními financemi – vedení rozpočtu domácnosti, dluhy, půjčky, 

splátky, 

 vztahy – přátelské, partnerské, zaměstnanecké, principy „zdravých“ vztahů, 

 sexualita – téma ochrany zdraví, prevence před nechtěným otěhotněním, plánování 

rodičovství, co to znamená být rodičem. 
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15.  Dohoda o výkonu pěstounské péče 

 

15 a  

Orgány sociálně-právní ochrany, které mají s osobami pečujícími a osobami 

v evidenci uzavřeny dohody o výkonu pěstounské péče, mají písemně 

zpracována vnitřní pravidla pro uzavírání, změnu a zrušení dohod o výkonu 

pěstounské péče, zejména 

1. kdo je oprávněn dohodu uzavřít, změnit nebo zrušit,  

2. jaké další náležitosti, vedle těch zákonem stanovených, dohoda obsahuje,  

3. jaké přílohy jsou spolu s dohodou předány klientovi.  

Při uzavírání, změně nebo zrušení dohody orgány sociálně-právní ochrany, 

které mají s osobami pečujícími a osobami v evidenci uzavřeny dohody o 

výkonu pěstounské péče, postupují tak, aby obsah a účel byl pro osoby z 

cílové skupiny srozumitelný.  

 

Tam, kde se v textu Standardů kvality pojednává o pečující osobě, osobě v evidenci, a dítěti, 

má se za to, že jde i o pečující osoby, bylo-li dítě svěřeno do pěstounské péče dvěma osobám. 

To stejné pak platí i o dítěti a osobách v evidenci. 

V případě svěření dítěte do pěstounské péče pečující osobě s trvalým pobytem v územní 

působnosti ORP Moravská Třebová kontaktuje klíčový pracovník orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí, dále jen klíčový pracovník, pečující osobu. Klíčovým pracovníkem je pracovník 

orgánu sociálně-právní ochrany dětí, kterého v konkrétním případě určil vedoucí odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví výkonem agendy sociálně-právní ochrany dětí. Klíčovým 

pracovníkem je pracovník, který se podle nastavených pravidel městského úřadu zabývá 

problematikou náhradní rodinné péče. Klíčový pracovník ověří, zda byla pečující osoba v 

procesu předcházejícím svěření dítěte do pěstounské péče seznámena s povinností uzavřít 

dohodu o výkonu pěstounské péče, dále jen Dohoda. Pokud byla pečující osoba o povinnosti 

uzavřít Dohodu informována, klíčový pracovník ověří povědomí pečující osoby o obsahu 

Dohody. Pokud pečující osoba povědomí nemá, klíčový pracovník ji o povinnosti uzavřít 

Dohodu informuje a podá pečující osobě informace o náležitostech Dohody, o právech a 

povinnostech aktérů Dohody. Klíčový pracovník pečující osobu informuje i o tom, že Dohodu 
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lze sjednat kromě obecního úřadu obce s rozšířenou působností i s jinými subjekty. Tyto 

subjekty dostupné v regionu klíčový pracovník pečující osobě identifikuje. V případě zájmu 

pečující osoby si rozmyslet s kým Dohodu uzavře, je dohodnut termín o vzájemném 

informování se o stanovisku pečující osoby, jejím rozhodnutí. Výše popsaný postup vychází z 

ustanovení § 47b, ZSPOD. 

Pokud se pečující osoba rozhodne uzavřít Dohodu s Městským úřadem Moravská Třebová, jako 

obecním úřadem obce s rozšířenou působností, klíčový pracovník připraví text Dohody a tuto 

předá dohodnutým způsobem, za dodržení pravidel ochrany osobních údajů, pečující osobě k 

seznámení se s textem Dohody, a také k možnosti případného připomínkování jejího textu. 

Tento postup se považuje za návrh na uzavření Dohody o výkonu pěstounské péče ve smyslu 

odst. 1, ustanovení § 47b, ZSPOD. V reakci na připomínky pečující osoby klíčový pracovník 

zváží připomínky a tyto zohlední či nezohlední v textu Dohody, svůj postoj klíčový pracovník 

pečující osobě dostatečně vysvětlí. Po dosažení shody na textu Dohody se zúčastněné strany 

sejdou k jejímu podpisu, Dohoda musí mít písemnou formu.  

Za Městský úřad Moravská Třebová podepisuje Dohodu vedoucí odboru sociálních věcí a 

zdravotnictví, stejně tak v případě dodatků Dohody, viz. níže.  

K uzavření Dohody musí dojít do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozsudku, kterým bylo 

dítě svěřeno do péče pečující osoby. Nedojde-li k uzavření Dohody v uvedené lhůtě, je výkon 

práv a povinností pečující osobou upraven z moci úřední rozhodnutím obecního úřadu obce s 

rozšířenou působností, blíže ustanovení § 47b, odst. 2, ZSPOD. 

Dohoda o výkonu pěstounské péče vždy obsahuje identifikaci smluvních stran; identifikaci 

dítěte, které bylo svěřeno pečující osobě; výčet práv a povinností pečující osoby uvedené v 

ustanovení § 47a, odst. 2, ZSPOD; způsob naplňování dohody; ustanovení o možnosti uzavírat 

dodatky k dohodě; ustanovení o zákonných důvodech, pro které lze dohodu vypovědět.  

Mimo v předchozím odstavci uvedených náležitostí Dohoda může obsahovat další specifická 

ujednání, pokud si to konkrétní případ vyžaduje, např. v případě zdravotně postiženého dítěte, 

specifických potřeb pečující osoby apod. Předchozí věta platí přiměřeně i pro případné přílohy 

Dohody. Dohoda se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, když jedno vyhotovení náleží pečující 

osobě, druhé obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. 

Dohodu lze měnit na základě návrhu každé ze smluvních stran Dohody. O návrhu na změnu 

spolu obě strany Dohody jednají. Pokud shodu na důvodech změny Dohody její smluvní strany 

nenaleznou, ke změně Dohody nedojde. Považuje-li každá smluvní strana nedosažení shody na 
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změně Dohody za důvod k její výpovědi, může tak učinit. Stanovené důvody pro výpověď 

Dohody tou, kterou smluvní stranou zůstávají nedotčeny, viz. níže, resp. viz § 47c, ZSPOD.  

Dohodu lze ze strany Městského úřadu Moravská Třebová vypovědět pro závažné nebo 

opakované porušení povinností, ke kterým se druhá smluvní strana zavázala; pro opakované 

maření sledování naplňování Dohody; pro odmítnutí přijetí dítěte do pěstounské péče na 

přechodnou dobu bez vážného důvodu na straně osoby v evidenci, viz. ustanovení § 47c, odst. 

2, ZSPOD.  

Osoba pečující nebo osoba v evidenci může vypovědět Dohodu bez udání důvodu, viz. 

ustanovení § 47c, odst. 3, ZSPOD.  

Výpověď dohody o výkonu pěstounské péče musí být druhé smluvní straně doručena nejpozději 

30 dnů před koncem kalendářního pololetí. Výpovědní doba skončí k poslednímu dni 

kalendářního pololetí, ve kterém byla dohoda o výkonu pěstounské péče smluvní stranou 

vypovězena. Bude-li výpověď doručena druhé smluvní straně později než 30 dnů před koncem 

kalendářního pololetí, skončí výpovědní doba k poslednímu dni kalendářního pololetí 

následujícího po doručení výpovědi. viz. ustanovení § 47c, odst. 3, ZSPOD.  

Ke zrušení Dohody může dojít na základě výpovědi jedné ze smluvních stran také tehdy, pokud 

se změní podstatně poměry, které byly rozhodující pro stanovení jejího obsahu a plnění Dohody 

nelze na smluvní straně z tohoto důvodu spravedlivě požadovat, viz. ustanovení § 167, zákon 

č. 500/2004 Sb., správní řád.  

Dojde-li k výpovědi Dohody, vyvine Městský úřad Moravská Třebová iniciativu k tomu, aby 

byla uzavřena Dohoda nová, tj. iniciuje jednání s pečující osobu, při kterém ji informuje o 

dostupných možnostech, jak Dohodu uzavřít. Městský úřad Moravská Třebová doporučí 

pečující osobě v regionu působící organizace, které mají pověření k výkonu sociálně-právní 

ochrany dětí, s nimiž lze dohodu uzavřít, na takovou organizaci, organizace předá pečující 

osobě kontakt, zprostředkuje společné jednání vedoucí k uzavření dohody.  

Pokud nedojde k uzavření Dohody navazující Dohody bezprostředně po zániku Dohody, 

Městský úřad Moravská Třebová zahájí řízení o vydání rozhodnutí, které upraví podrobnosti 

výkonu práv a povinností pečující osoby zakotvených v ustanovení § 47a, ZSPOD.  
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15 b  

Orgány sociálně-právní ochrany, které mají s osobami pečujícími a osobami 

v evidenci uzavřeny dohody o výkonu pěstounské péče, mají písemně 

zpracována pravidla pro způsob hodnocení naplňování cílů uzavírané 

dohody o výkonu pěstounské péče. 

 Klíčový pracovník v kontaktu s pečující osobou reflektuje obsah Dohody a její naplňování, a 

to tak, že připomíná jednotlivá ustanovení dohody pečující osobě v případě, že pečující osoba 

nevyužívá svá práva plynoucí z dohody, stejně tak v případě pokud pečující osoba neplní 

povinnosti stanovené v Dohodě. Pečující osoba dostává od klíčového pracovníka dostatečný 

prostor k tomu, aby se vyjádřila k naplňování Dohody ze strany obecního úřadu obce s 

rozšířenou působností. Klíčový pracovník v kontaktu s pečující osobou vyhodnocuje 

naplňování povinnosti pečující osoby zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy v 

rozsahu stanoveném legislativou. Klíčový pracovník sestavuje v daném případě pěstounské 

péče na základě vyhodnocení situace dítěte Individuální plán ochrany dítěte, /dále jen IPOD/, 

bližší okolnosti vyhodnocování situace dítěte a sestavování IPOD upravuje Standard kvality č. 

9. Sledování naplňování cílů stanovených v IPODu je dalším způsobem hodnocení naplňování 

uzavřené Dohody. 

15 c  

Orgány sociálně-právní ochrany, které mají s osobami pečujícími a osobami 

v evidenci uzavřeny dohody o výkonu pěstounské péče, plánují společně s 

dítětem, osobou pečující nebo osobou v evidenci, rodinou dítěte a příslušným 

obecním úřadem obce s rozšířenou působností průběh pobytu dítěte v 

pěstounské péči. Základem tohoto procesu je vyhodnocování realizované 

orgánem sociálně-právní ochrany a individuální plán ochrany dítěte 

vypracovávaný orgánem sociálně-právní ochrany. 

 Umístění dítěte do pěstounské péče má být v ideálním případě dočasným uspořádáním života 

dítěte. Dítě svěřené do pěstounské péče je orgánem sociálně-právní ochrany dětí považováno 

za dítě ohrožené ve smyslu ustanovení § 6, ZSPOD. Klíčový pracovník vyhodnocuje situaci 

dítěte v oblastech jeho života, a života jeho náhradní rodiny. Zaměření a rozsah vyhodnocení 

situace dítěte upravuje legislativa, pro místní podmínky pak Standard kvality č. 9. Na základě 
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vyhodnocení situace dítěte zpracovává klíčový pracovník IPOD, v němž plánuje jednotlivé cíle, 

jichž má být v daném případě pěstounské péče dosaženo. Při tvorbě IPODu se klíčový 

pracovník zabývá oblastmi života dítěte, náhradní rodiny, v nichž spatřuje možné ohrožení 

dítěte, jeho nenaplněné potřeby, prostor pro rozvoj potenciálu dítěte, stejně tak v případě 

pečujících osob.  

Mají-li rodiče dostatečnou motivaci k vytvoření podmínek pro přijetí dítěte do původní rodiny, 

klíčový pracovník zajišťuje rodičům odpovídající služby, např. sociálně-aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi, poradenství v oblasti partnerských vztahů, výchovy, apod. Pokud rodiče nejsou 

schopni vytvořit podmínky pro zpětné přijetí dítěte do své péče, ale mají zájem o kontakt s 

dítětem, klíčový pracovník vede zúčastněné osoby k uskutečnění kontaktů. I tuto oblast života 

dítěte klíčový pracovník zohledňuje při tvorbě IPODu, v němž v popsané situaci zainteresovává 

do plnění cílů i rodiče dítěte.  

V případě, že návrat dítěte do původní rodiny není možný /např. z důvodu, že rodiče neprojevují 

zájem o dítě; v orámcovaném časovém horizontu rodiče neprokáží snahu o změnu své situace, 

která vedla ke svěření dítěte do pěstounské péče; reálné schopnosti rodičů nejsou na takové 

úrovni, aby mohli rodiče o dítě pečovat/ a existující pěstounská péče je jediným možným 

uspořádáním poměrů dítěte, klíčový pracovník plánuje společně s pečujícími osobami a 

dítětem, je-li takového věku a rozumové vyspělosti, další průběh pěstounské péče. V popsané 

situaci se zaměřuje klíčový pracovník v plánování průběhu pěstounské péče na dlouhodobé cíle, 

a to v rámci oblastí hodnocení situace dítěte, blíže Standard č. 9. 

15 d  

Orgány sociálně-právní ochrany, které mají s osobami pečujícími a osobami 

v evidenci uzavřeny dohody o výkonu pěstounské péče, mají pro osoby 

pečující a osoby v evidenci, se kterými mají uzavřenu dohodu o výkonu 

pěstounské péče, vypracovaný následný vzdělávací plán zaměřený na rozvoj 

kompetencí osoby pečující nebo osoby v evidenci a na zvyšování kvality 

výkonu pěstounské péče. 

Pečující osoba má zákonnou povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a 

péče o dítě v rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích, viz. ustanovení 

§ 47a, ZSPOD.  
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Klíčový pracovník v rámci sledování výkonu pěstounské péče, v reakci na vyhodnocování 

situace dítěte a na cíle stanovené v IPODu, sestavuje pečující osobě Následný vzdělávací plán 

/dále jen NVP/. NVP se zaměřuje na rozvoj kompetencí pečující osoby v oblastech, které 

klíčový pracovník identifikoval při práci s rodinou, a jejichž rozvoj je zásadní v souvislosti s 

péčí o svěřené dítě a s kvalitou pěstounské péče. NVP reflektuje potřeby dítěte, hranice a limity 

pečujících a také dostupné možnosti v regionu. 

 Při sestavování NVP postupuje klíčový pracovník v součinnosti s pečující osobou. Pokud se 

na stanovených tématech rozvoje kompetencí pečující osoby klíčový pracovník a pečující osoba 

neshodnou, bude stanovený bod v NVP ponechán, pokud klíčový pracovník usoudí, že 

identifikovaná potřeba je zásadní pro kvalitní výkon pěstounské péče. V případě nesouhlasu 

Pečující osoba pak do NVP připojí prohlášení, že se s tím kterým bodem neidentifikuje, 

nesouhlasí s ním. 

 Plnění NVP lze realizovat samostudiem, účastí na vzdělávacích kurzech, účastí na 

individuálních konzultacích s odborníky na výchovu, psychologem, terapeutem, a také v rámci 

tematicky řízených rozhovorů klíčového pracovníka a pečujícího apod. Naplňování NVP není 

nutně vázáno na plnění povinnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o 

dítě v rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích stanovené v ustanovení 

§ 47a, ZSPOD.  

NVP se sestavuje nejdéle na období 12 kalendářních měsíců. Klíčový pracovník vyhodnocuje 

plnění NVP společně s pečující osobou před jeho uplynutím. Splnění či nesplnění NVP 

zaznamenává klíčový pracovník do NVP.  

NVP se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží pečující osoba, jedno 

vyhotovení se stává přílohou spisové dokumentace vedené o pečující osobě. NVP se vyhotovuje 

na tiskopise, který je přílohou tohoto Standardu.  
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16.  Předávání informací v rámci výkonu pěstounské péče 

 

 

16 a 

Orgány sociálně-právní ochrany, které mají s osobami pečujícími a osobami 

v evidenci uzavřeny dohody o výkonu pěstounské péče, pravidelně informují 

dítě, osobu pečující nebo osobu v evidenci, rodinu dítěte, obecní úřad obce s 

rozšířenou působností a případně další oprávněné orgány veřejné moci o 

průběhu sociálně-právní ochrany a naplňování individuálního plánu 

ochrany dítěte.  

Klíčový pracovník konkrétního případu agendy náhradní rodinné péče navštěvuje minimálně v 

legislativou stanovených intervalech rodinu, v níž dítě žije. Frekvence návštěv může být 

častější, vyžaduje-li to situace. Při svých návštěvách se klíčový pracovník zajímá o potřeby dětí 

a pečujících osob, jedná s nimi společně i samostatně, to na základě požadavku dětí a pečujících 

osob, vyhodnocení situace ze strany klíčového pracovníka. Při svých návštěvách klíčový 

pracovník společně s dětmi a pečujícími osobami vyhodnocuje plnění Individuálního plánu 

ochrany dítěte; shromažďuje informace důležité pro vyhodnocení situace dítěte; sleduje s 

pečujícími naplňování dohody o výkonu pěstounské péče; plní další jemu stanovené povinnosti, 

ať už obecně závaznými předpisy, tak předpisy nižší právní síly. Klíčový pracovník věnuje 

pozornost aktuální životní situaci dítěte a pečujících osob, kdy se zaměřuje na možná rizika 

vyplývající z aktuální situace rodiny, věku dítěte, vztahů, případně aktivit ze strany biologické 

rodiny, zajímá-li se biologická rodina o dítě. Klíčový pracovník věnuje, mimo jiné, zásadní 

pozornost téma identity dítěte, to s vědomím, že přístup k tématu identity, jeho pojetí, se v 

průběhu života dítěte mění, zůstává otevřené. Klíčový pracovník upozorňuje pečující osoby i 

děti na specifika náhradní rodinné péče s tím, že rodina a dítě zažívá situaci poprvé a jedinečně. 

Klíčový pracovník vystupuje v roli profesionála, uplatňuje své kompetence, informuje o 

aktuálním paradigma oblasti náhradní rodinné péče. 

V případě zájmu biologické rodiny o dítě svěřené do pěstounské péče klíčový pracovník 

podporuje budování vztahu s původní rodinou, vede k tomu pečující osoby, vytváří podmínky 

pro kontakty dětí s rodiči, případně širší biologickou rodinou. To za předpokladu, že je to 

bezpečné pro dítě a pečující osoby. Prostor pro kontakty dítěte s rodinou hledá klíčový 
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pracovník mimo domácnost pečující osoby. Byl-li kontakt dětí s biologickou rodinou přerušen, 

případně vůbec nenavázán, a má dojít k jeho navázání, případně obnovení, klíčový pracovník 

se zpravidla obrací na pomáhající profese /psycholog, poradna pro rodinu/ s žádostí o pomoc 

při zpracování situace dítětem a pečujícími, svou činnost orientuje směrem k podpoře dítěte a 

náhradní rodiny. To celé s ohledem na historii vztahu biologické rodiny a dítěte, věk dítěte, 

osobnostní charakteristiku členů biologické rodiny, okolnosti umístění dítěte do pěstounské 

péče apod. V případě, že dítě bylo umístěno do náhradní rodinné péče v souvislosti s jeho 

zneužíváním či týráním ze strany člena, členů biologické rodiny, věnuje případu klíčový 

pracovník zvýšenou pozornost. V takovém případě případ konzultuje se svým přímým 

nadřízeným, případně metodickým vedením krajského úřadu; klíčový pracovník využívá 

podpory supervize či intervize případu. V případě omezení, či zbavení rodičovské odpovědnosti 

rodičů klíčový pracovník postupuje v intencích pravomocného rozsudku v dané věci.  

Je-li dítě odejmuto z biologické rodiny, klíčový pracovník informuje rodiče o podmínkách 

návratu dítěte do jejich péče. Klíčový pracovník tak činí prokazatelným způsobem, z jednání s 

rodiči je pořízen písemný záznam, který rodiče podepisují. Součástí jednání, resp. zápisu z něj, 

je nabídka odborných služeb pro rodiny s dětmi, s cílem sanovat původní funkci rodiny.  

Projeví-li rodiče zájem o kontakt s dítětem po jeho dlouhodobém přerušení, případně 

nenavázáním vztahu, zajímá se klíčový pracovník o názor dítěte na kontakt s rodiči. Názor 

dítěte klíčový pracovník respektuje v míře odpovídající věku dítěte, jeho rozumové vyspělosti, 

schopnosti vytvořit si a zdůvodnit názor dítěte pro odmítnutí kontaktu s rodičem. Klíčový 

pracovník edukuje pečující osoby, dítě i rodiče o důležitosti existence vztahu a kontaktu mezi 

dítětem a rodičem tak, aby byl maximálně eliminován negativní dopad na vývoj dítěte.  

V případě zájmu rodičů, širší biologické rodiny o sanování situace v biologické rodině, která 

vedla ke svěření dítěte mimo biologickou rodinu, klíčový pracovník poskytuje rodičům, 

případně širší biologické rodině, podporu k znovuobnovení narušené funkce rodiny tak, aby se 

dítě mohlo vrátit do péče rodičů, případně širší biologické rodiny. Při tom klíčový pracovník 

sleduje nejlepší zájem dítěte.  

V případě, že se rodiče o dítě nezajímají, neusilují o kontakt s dítětem, klíčový pracovník rodiče 

nekontaktuje. Aktivitu v této věci ponechává na rodičích. OSPOD je orgánem veřejné moci, 

jejíž výkon je upraven legislativou. Legislativa aktuálně neupravuje povinnost OSPODu 

aktivizovat rodiče k navázání kontaktu s dítětem.  
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Klíčový pracovník podává soudu zprávy o výkonu pěstounské péče, je-li o to soudem požádán. 

Klíčový pracovník informuje další osoby a instituce zainteresované do konkrétního případu 

pěstounské péče, a to na základě platné legislativy.  

 

16 b  

Orgány sociálně-právní ochrany, které mají s osobami pečujícími a osobami 

v evidenci uzavřeny dohody o výkonu pěstounské péče, mají písemně 

zpracována vnitřní pravidla pro předávání případů dětí a rodin, se kterými 

pracují, mezi zaměstnanci zařazenými v orgánu sociálně-právní ochrany k 

výkonu sociálně-právní ochrany.  

Spisová dokumentace dětí svěřených do pěstounské péče a spisová dokumentace o osobách 

pečujících je vedena v souladu se Směrnicí Ministerstva práce a sociálních věcí čj. 2013/2678- 

21 ze dne 19. září 2013, v platném znění, dále jen Směrnice. Spisová dokumentace obsahuje 

záznamy o pracovnících, kteří v tom kterém případě spisové dokumentace vystupují jako 

klíčoví pracovníci, tzn. pracovníci odpovědní za výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí v 

daném konkrétním případě. 

 Jednotliví pracovníci, zařazení na agendě SPOD, mají rozsah svých kompetencí vymezen v 

popisech pracovních funkcí, včetně výkonu agendy SPOD na úseku náhradní rodinné péče. 

Popisy pracovních funkcí jsou interními dokumenty zaměstnavatele.  

V případě změny klíčového pracovníka v konkrétním případě poskytování sociálně-právní 

ochrany dětí, rozhoduje o předání případu, tj. i spisové dokumentace, vedoucí odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví Městského úřadu Moravská Třebová. Jméno nového klíčového pracovníka 

v konkrétním případě spisové dokumentace je uvedeno ve spisové dokumentaci, a to i s 

uvedením data předání spisové dokumentace, např. v souvislosti s odchodem klíčového 

pracovníka z pracovního poměru, nástupem na dlouhodobou absenci, apod. Při krátkodobých 

absencích platí pravidla pro zastupování mezi pracovníky agendy SPOD upravená ve Standardu 

kvality č. 4. 
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16 c  

Orgány sociálně-právní ochrany, které mají s osobami pečujícími a osobami 

v evidenci uzavřeny dohody o výkonu pěstounské péče, mají pro 

zaměstnance zařazené v orgánu sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-

právní ochrany písemně stanovený postup pro získávání a předávání 

informací o průběhu výkonu sociálně-právní ochrany u dětí a rodin, se 

kterými pracují.  

Klíčový pracovník ve svěřeném případě sociálně-právní ochrany dětí navštěvuje v legislativou 

vymezených intervalech rodinu, kde dítě žije. V případě potřeby navštěvuje klíčový pracovník 

rodinu častěji, než upravuje legislativa. Ze všech aktivit klíčového pracovníka, které v daném 

případě podniká, vznikají písemné záznamy do spisové dokumentace. V případě dětí svěřených 

do náhradní rodinné péče jsou tyto považovány za děti ohrožené ve smyslu ustanovení § 6, 

zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně- právní ochraně dětí, dále jen ZSPOD. Klíčový pracovník v 

těchto případech využívá své zákonné kompetence při výkonu agendy sociálně-právní ochrany 

dětí, když žádá o zprávy školská zařízení, které dítě navštěvuje; v odůvodněných případech 

žádá o zprávy o zdravotním stavu dětí, apod.  

Klíčový pracovník městského úřadu vystupuje jako pracovník agendy SPOD, dále pak jako 

klíčový pracovník doprovázející pečující osoby na základě uzavřené Dohody. Z činnosti 

klíčového pracovníka vznikají záznamy do spisové dokumentace dětí, tak do spisové 

dokumentace pečujících osob. Rozdělení rolí klíčového pracovníka na agendě SPOD a 

klíčového pracovníka z pozice doprovázení pečující osoby na základě uzavřené Dohody, není 

odděleno, tj. může jej vykonávat jedna osoba.  

Součástí spisové dokumentace pečujících osob jsou tzv. průběžné zprávy o výkonu pěstounské 

péče, v nichž klíčový pracovník popisuje vývoj situace v rodině za období šesti kalendářních 

měsíců, když na sebe tato období navazují. Spisová dokumentace pečujících osob dále obsahuje 

dokumenty prokazující naplňování dohody o výkonu pěstounské péče, kterou městský úřad s 

pečujícími uzavřel, jako např. dokumenty o realizovaném vzdělávání, podpoře pečujících, 

plnění povinnosti obou stran dohody, apod.  

Spisová dokumentace dítěte svěřeného do pěstounské péče je vedena v souladu se Směrnicí, 

resp. se Standardem kvality č. 12. 
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17 Změna situace 

 

17 a 

Orgány sociálně-právní ochrany, které mají s osobami pečujícími a osobami 

v evidenci uzavřeny dohody o výkonu pěstounské péče, mají písemně 

stanovena pravidla a postupy práce pro situace významných změn v životě 

dětí a rodin, včetně ukončení pobytu dítěte v původní nebo náhradní rodině.  

Umístění dítěte do prostředí náhradní rodiny je významným zásahem do života dítěte a jeho 

původní rodiny. Proto veřejná moc v přenesené působnosti, prostřednictvím pracovníků orgánů 

sociálně-právní ochrany dětí, věnuje dětem svěřeným do pěstounské péče zvýšenou pozornost. 

Děti svěřené do náhradní rodinné péče jsou považovány za děti ohrožené ve smyslu ustanovení 

§ 6, zákona č. 359/1999 Sb., zákon o sociálně-právní ochraně dětí, dále jen ZSPOD. V rámci 

výkonu agendy sociálně-právní ochrany dětí klíčoví pracovníci orgánu sociálně – právní 

ochrany dětí vyhodnocují situaci dítěte a jeho rodiny ve smyslu § 10, odst. 3, ZSPOD. Při 

vyhodnocení situace dítěte sledují pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany děti život rodiny 

v oblastech vymezených v ustanovení § 1, vyhlášky č. 473/2012 sb., o provedení některých 

ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, dále jen vyhláška. V intervalech vymezených 

v legislativě a ve Standardech kvality klíčoví pracovníci přehodnocují situaci dítěte v oblastech 

vymezených ve vyhodnocení a reagují na situaci mimo jiné i tvorbou cílů v Individuálních 

plánech ochrany dítěte, dále jen IPOD. Zvýšenou pozornost věnují klíčoví pracovníci situacím, 

v nichž dochází k zásadním změnám v životě dítěte, jako jsou např. obnovení či navázání 

kontaktu rodičů s dítětem, změna složení náhradní rodiny, změna pečující osoby, úmrtí 

významných osob v životě dítěte, zdravotní komplikace členů biologické či náhradní rodiny, 

komplikace ve zdravotním stavu dítěte, změna pečujících osob apod. V reakci na tyto situace 

klíčoví pracovníci využívají dostupných odborných služeb, služeb pomáhajících profesí; 

zdravotnických služeb; sami klíčoví pracovníci poskytují dětem a pečujícím odpovídající 

odborné sociální poradenství; zajímají se o názory dětí a pečujících. V mezích svých 

kompetencí vedou klíčoví pracovníci situaci k její co možná maximální stabilizaci. K tomu 

využívají klíčoví pracovníci nástroje, které mají vymezeny legislativou, jako např. pořádání 

případových konferencí. 

 Umístění dítěte do pěstounské péče má být v ideálním případě dočasným uspořádáním života 

dítěte. K odejmutí dítěte z péče rodiny dochází v situaci, kdy předchozí opatření přijatá na úseku 
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agendy sociálně-právní ochrany dětí nevedla ke změně situace a život, či zdraví, nebo zdárný 

vývoj dítěte byly v původní rodině ohroženy. 

Umístění dítěte mimo biologickou rodinu předcházelo zjišťování možností umístění dítěte do 

širší biologické rodiny, k čemuž orgán sociálně-právní ochrany dětí vynaložil patřičnou 

aktivitu. Ke svěření dítěte mimo biologickou rodinu dochází na základě soudního rozhodnutí. 

Po svěření dítěte mimo biologickou rodinu klíčoví pracovníci poskytnou dítěti vysvětlení 

situace, a to formou odpovídající věku a rozumovým schopnostem dítěte. Klíčoví pracovníci 

komunikují s dítětem reálné scénáře vývoje jeho situace. Dítě má právo hovořit s klíčovým 

pracovníkem o samotě, dítě má právo vyjadřovat se k situaci, jeho názory musí být akceptovány 

s ohledem na věk dítěte, jeho rozumovou vyspělost v kontextu s možnou realitou dítětem 

vyslovovaných přání a názoru, co se jejich uskutečnění týče. Rodiče, jejichž dítě je svěřeno do 

náhradní rodinné péče, jsou účastni soudního řízení, na jehož základě je dítě svěřeno mimo 

biologickou rodinu.  

Rodiče tak mají, resp. mohou mít, informace o důvodech svěření dítěte mimo biologickou 

rodinu. Klíčoví pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí po svěření dítěte do náhradní 

rodinné péče ze své vlastní iniciativy biologické rodiče nevyhledávají. Má se za to, že období 

předcházející svěření dítěte do náhradní rodinné péče, poskytlo rodičům dostatečný prostor pro 

změnu situace tak, aby dítě mohlo zůstat v jejich péči. Předchozí věta neplatí v případě vážného 

ohrožení zdraví či života dítěte. V rámci procesu svěření dítěte mimo rodinu jsou rodičům 

předávány informace o situace, jejím možném vývoji, osobách pečujících osob, apod. 

 K návratu dítěte do péče rodičů může dojít opětovně pouze na základě soudního rozhodnutí. 

Změna situace ve smyslu návratu dítěte do primární biologické rodiny, případně širší rodiny 

/pokud právě tato o dítěte nepečuje/ je v první řadě záležitostí rodičů dítěte, či ostatních členů 

širší rodiny. Jmenovaným náleží aktivita vedená k uspořádání poměrů, vytvoření podmínek pro 

přijetí dítěte zpět do původní rodiny.  

V případě zájmu rodičů, případně členů širší rodiny, o zrušení náhradní rodinné péče, klíčoví 

pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí poskytují jmenovaným osobám podporu. 

Podpora spočívá ve formě zprostředkování služeb, za jejichž pomoci mohou rodiče, či širší 

biologická rodina, vytvořit podmínky pro přijetí dítěte zpět do původní rodiny. V takovém 

případě je návrat dítěte do rodiny, tedy i zrušení pěstounské péče, cílem stanoveným v IPODu. 

Do naplnění takto formulovaného cíle jsou zainteresováni rodiče, pěstounská rodina, případně 

dítě samotné, též za případné spolupráce dalších institucí, služeb. IPOD v takovém případě 
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stanovuje cíle a opatření, jejichž naplnění povede ke zrušení pěstounské péče, tj. k návratu dítěte 

do původní rodiny.  

Pěstounská péče může být ukončena před dovršením zletilosti dítěte, pokud si rodiče uspořádají 

své poměry tak, že je návrat dítěte k rodičům v jeho zájmu. O plánovaném návratu dítěte k 

rodičům klíčový pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí informuje také dítě, a to také v 

souvislosti se soudním jednáním, v němž se má o zrušení pěstounské péče rozhodovat. Zrušení 

pěstounské péče předchází obnovení kontaktů dítěte s rodiči, byly-li přerušeny. 

 V případě ukončení pěstounské péče zletilostí dítěte klíčový pracovník orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí v dostatečném předstihu před dosažením zletilosti s dítětem a pečujícími osobami 

rozvíjí téma uspořádání života dítěte po dovršení zletilosti. V případě potřeby svolává klíčový 

pracovník za tímto účelem případovou konferenci, k níž zve dítě, pečující osobu, případně 

rodiče, mohou-li být rodiče zdrojem pomoci dítěti po ukončení náhradní rodinné péče. 

Účastníkem případové konference mohou být i zástupci navazujících služeb, jejichž využití 

připadá v úvahu. 

 Klíčový pracovník agendy sociálně-právní ochrany dětí informuje písemně nejméně v 

šestiměsíčním předstihu o nadcházející zletilosti dítěte v náhradní rodinné péči kurátora pro 

dospělé. Tuto povinnost upravuje ZSPOD. Vedle samotného písemného informování kurátora 

pro dospělé klíčový pracovník zajistí osobní seznámení dítěte s pracovníkem zastávajícím 

funkci sociálního kurátora. V případě, že dojde k uspořádání případové konference, viz. výše, 

je na ni pozván vždy sociální kurátor. Účelem navázání kontaktu dítěte s osobou sociálního 

kurátora je zajistit dítěti po dovršení zletilosti, tzv. mladému dospělému, podporu při zvládání 

nové životní situace po ukončení pěstounské péče. Tento postup platí, vyjma povinnosti 

uspořádat případovou konferenci, i v případě, kdy se situace před zletilostí dítěte jeví tak, že 

nadále zůstane v prostředí náhradní rodiny.  

Klíčový pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí seznamuje před ukončením pěstounské 

péče dítě a pečující osoby se systémem dávek pěstounské péče, včetně existence zaopatřovacího 

příspěvku, jehož příjemcem může být po dovršení zletilosti mladý dospělý, a to včetně 

podmínek, které je nutno ze strany mladého dospělého pro výplatu zaopatřovacího příspěvku 

plnit 
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