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ÚVOD 

 

Orgány sociálně-právní ochrany dětí, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

 a pověřené osoby jsou od 1. 1. 2015 povinny řídit se při výkonu sociálně-právní ochrany 

(také „SPO“) standardy kvality sociálně-právní ochrany (také „standardy“), které jsou kritérii 

určujícími úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany dle § 9a) odst. 3 zákona  

o sociálně právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů (také „zákon  

o SPOD“). Tyto standardy jsou uvedeny v příloze vyhlášky Ministerstva práce a sociálních 

věcí ČR číslo 473/2012 Sb. 

 

Standardy se týkají všech orgánů, které jsou uvedeny v zákoně o SPOD (§ 4 odst. 1)  

a poskytují sociálně právní ochranu. Patří mezi ně krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou 

působnosti, obecní úřady, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřady práce České republiky 

– krajské pobočky, pobočka pro hlavní město Prahu a Úřad pro mezinárodně právní ochranu 

dětí. 

 

Standardy Úřadu městské části Praha 11, (také „ÚMČ Praha 11“), vychází z Manuálu 

implementace standardů pro orgány SPO Ministerstva práce a sociálních věcí a dokumentů 

metodického a kontrolního orgánu. Je jím nadřízený správní orgán, tj. Magistrát hl. m. Prahy 

(také „MHMP“), který provádí kontrolu naplňování standardů na oddělení sociálně právní 

ochrany dětí a mládeže ÚMČ Praha 11 (také „OSPOD“) a na oddělení sociální prevence 

ÚMČ Praha 11 (také „OSP“). Jedná se o dvě oddělení, která jsou součástí Odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví (také „OSVZ“) ÚMČ Praha 11 a dohromady tvoří orgán sociálně-právní 

ochrany dětí (také „orgán SPOD“). 
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Budova, kde na adrese Roztylská 1860/1, Praha 4, v 1. patře, sídlí MČ 

Praha 11 
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Kanceláře  OSPOD a OSP na adrese Roztylská 1860/1 
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1. MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST (STANDARD č. 1) 

 

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

potřebném rozsahu na celém území svého správního obvodu. 

Městská část Praha 11, (také „MČ Praha 11“), sestává ze dvou katastrálních území: 

 Chodov - 743 ha 

 Háje - 236 ha 

Vzdálenost od středu města:  cca 8 km 

S Městskou částí Praha 11 sousedí Městské části Praha - Křeslice, Praha - Šeberov a Praha - 

Újezd. Všechny, včetně Městské části Praha 11, společně tvoří jeden pražský správní obvod. 

Výkon samostatné a přenesené působnosti v něm zabezpečuje Úřad městské části Praha 11. 

Rozloha správního obvodu Praha 11 je 2 185 ha. 

 

Mapa Správního obvodu Prahy 11  

 
 

 

ÚMČ Praha 11 sídlí ve třech budovách – sídlo úřadu je na adrese Praha 4, Ocelíkova 672/1, 

zde je i podatelna, detašovaná pracoviště jsou na adrese Praha 4, Vidimova 1324 – 1325,  

a Praha 4, Roztylská 1860/1.  

 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí je součástí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví sídlí 

v detašovaném pracovišti ÚMČ Praha 11 v ulici Roztylská 1860/1, kde má kanceláře  
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v 1. nadzemním podlaží objektu. Všechny kanceláře jsou bezbariérové, stejně jako vstup do 

budovy, je možné využít výtahu. V přízemí budovy je recepce. Před budovou se nachází 

parkoviště, na kterém je vyhrazený prostor pro návštěvníky. Parkování pro invalidy je rovněž 

zajištěno. 

 

Dostupnost z bydliště klientů je možná osobním automobilem, veřejnou dopravou – tj. 

metrem, autobusem, ale i pěšky. 

 

Občané se mohou dozvědět podrobnější informace o struktuře a rozsahu působnosti ÚMČ 

Praha 11, OSVZ - oddělení sociální právní ochrany dětí a oddělení sociální prevence i na 

webových stránkách MČ Praha 11 www.praha11.cz 

 

Písemnosti lze na ÚMČ Praha 11 zasílat poštou, osobně předat do podatelny úřadu, 

prostřednictvím e-podatelny nebo datové schránky: ID datové schránky nr5bpci. 

 

Podatelna úřadu je otevřena v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:30 hodin, v úterý od 8:00 do 

15:30 hodin, ve čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin a v pátek od 8:00 do 14:00 hodin na adrese 

Praha 4, Ocelíkova 672/1. 

 

 

1b) Doba výkonu sociálně-právní ochrany je přizpůsobena potřebám osob, jimiž je nebo 

může být v budoucnosti sociálně-právní ochrana poskytována nebo na něž se zaměřuje, 

zejména dětem jakožto cílovou skupinou. Osobní výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn 

každý pracovní den, mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je zajištěna 

nepřetržitá pracovní pohotovost. 

 

Úřední hodiny pro veřejnost jsou stanoveny organizačním řádem Úřadu městské části Praha 

11, od 8:00 hodin do 17:30 hodin každé pondělí a středu, v úterý od 8:00 do 11:30 hodin. 

Ostatní dny lze návštěvu domluvit po dohodě s konkrétním pracovníkem.  

 

Pro výkon SPOD je zřízeno 19 standardizovaných pracovních pozic. Chod orgánu SPOD 

zabezpečuje v současné době 16 pracovnic včetně dvou vedoucích oddělení. 3 pracovnice 

zajišťují výkon náhradní rodinné péče, terénních sociálních pracovnic je 8. Oddělení sociální 

prevence sestává z vedoucí oddělení a třech kurátorek pro děti a mládež. Terénní sociální 

pracovnice a kurátorky pro děti a mládež mají správní obvod Prahy 11 rozdělený podle ulic, 

rozhodující je trvalé bydliště nezletilých dětí. Rozepsaný seznam ulic se jmény konkrétního 

pracovníka, tzv. uličník, je k dispozici v sekretariátu odboru, u každého pracovníka orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí, u vedoucích oddělení a u vedoucí odboru. Každý terénní 

pracovník má na starosti svou přidělenou oblast Prahy 11, v níž vykonává úkony spojené se 

sociálně-právní ochranou dětí. K úkonům mimo úřad je každá pracovnice vybavena 

průkazem, který vymezuje její oprávnění. Pokud přijde žadatel bez předchozí domluvy, či bez 

předvolání a klíčového pracovníka nezastihne, přijme ho zastupující pracovník, sepíše s ním 

zápis a předá jej příslušnému pracovníkovi k dalšímu zpracování. V případě naléhavosti věc 

řeší neprodleně zastupující pracovník. SPO je zajištěna i mimo úřední hodiny a dny tak, že na 

pracovišti se nachází vždy pracovník, který je schopen problém řešit a to v rámci pracovní 

doby, která je stanovena vnitřními předpisy, popřípadě v rámci pohotovostní služby. Pracovní 

http://www.praha11.cz/
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doba je 40 hodin týdně. Mezi pracovníky je vzájemná zastupitelnost. Orgán SPOD vede 

evidenci klientů, všichni pracovníci mají k těmto údajům zajištěný přístup. 

 

Nepřetržité poskytování SPO je zajištěno v rámci stanovené pracovní doby ÚMČ Praha 11 a 

dále v rámci pracovní pohotovosti po pracovní době. Pracovní pohotovost je určena pro řešení 

neodkladných situací. Slouží ji vždy jeden pracovník v týdenních intervalech po pracovní 

době, včetně noci a dnů pracovního klidu. 

Rozpis pracovní pohotovosti vytváří vedoucí OSPOD na měsíc dopředu. Pracovník sloužící 

pohotovost, má k dispozici pohotovostní mobilní telefon, který si mezi sebou pracovníci 

předávají. V tomto mobilním telefonu jsou uložena veškerá důležitá telefonní čísla – Policie 

ČR, zdravotnických zařízení, soukromá telefonní čísla na pracovníky OSPOD, na Obvodní 

soud pro Prahu 4, na soudní vykonavatele, na zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

(také „ZDVOP“) a dětské domovy. V případě, že určený pracovník z nějakého důvodu 

nemůže sloužit pracovní pohotovost, vedoucí oddělení určí operativně jiného pracovníka, 

který pohotovost převezme. Pokud pracovník prováděl nějaký neodkladný úkon v rámci 

pracovní pohotovosti, předá v následující pracovní den veškeré informace a materiály 

klíčovému pracovníkovi.  Pracovní pohotovost se řídí metodickým pokynem dle nálezu 

Ústavního soudu č. 72/1995 Sb. V průběhu pracovní pohotovosti jsou pracovníci orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí vybavení kromě mobilního telefonu, fotoaparátem, diktafonem, 

notebookem a dokumenty, ve kterých jsou kontakty na příslušné instituce tak, aby bylo možné 

v případě nutnosti řešit urychleně sociální situaci klienta. Přístup na pracoviště a získání 

potřebných informací ze spisu klienta lze zajistit přes stálou službu recepčního, který slouží 

v budově nepřetržitě.  Orgán sociálně-právní ochrany je též informován od příslušného soudu 

o pohotovosti pracovníků soudu tak, aby byla zajištěna součinnost při urychleném umístění 

ohroženého dítěte do vhodného zařízení nebo do náhradní péče. Pokud je nutné při urychlené 

pomoci použít automobil, je v běžné pracovní době využíváno služeb řidiče úřadu, v době 

pracovní pohotovosti je pak možné využít taxislužby. Pokud se vyskytla situace, kdy je 

zapotřebí k výkonu pracovní pohotovosti více pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany, 

požádá si službu konající pracovník o výpomoc dalšího pracovníka. Toto může nastat 

v situaci, kdy je třeba urychleně umístit více dětí do zařízení a je třeba zajistit jejich 

bezpečnost a zároveň administrativně připravit potřebné podklady pro soudní rozhodnutí 

formou předběžného opatření dle § 452 zákona o zvláštních řízeních soudních č. 292/2013 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů.  O zásahu v průběhu výkonu pracovní pohotovosti vede službu 

konající pracovník záznam, který je součástí spisu klienta.  

Služebny místních oddělení policie mají k dispozici telefonní číslo mobilního telefonu na 

pracovníka, který má pohotovostní službu. Toto číslo je známé i ostatním orgánům sociálně- 

právní ochrany v rámci Prahy. Každý případ v rámci pohotovosti se řeší s ohledem na věk 

dítěte, jeho zdravotní stav, zda je občan ČR, případně cizí státní příslušník, zda je dítě 

ohrožené na životě nebo naopak samo někoho na životě ohrozilo, případně se dopustilo jiného 

protiprávního jednání. 

Pracovník je o mimořádné situaci vyrozuměný telefonem, po vyhodnocení situace se 

neprodleně dostaví na příslušné místo. Zde již koná úkony související se sociálně-právní 

ochranou dítěte.  
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Pracovní doba pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí je uzpůsobena pro plnění 

úkolů vyplývajících ze zákona o SPOD. Jsou plněny i další úkoly mimo prostory úřadu, 

související např. s funkcí kolizního opatrovníka nezletilých dětí v probíhajících soudních 

řízeních, účast při výslechu nezletilých dětí na Policii ČR, případně jako zástupce – 

opatrovník nezletilých dětí v probíhajících řízeních u notáře. V rámci pracovní doby 

navštěvuje pracovník OSPO různé instituce, které působí na úseku sociálně-právní ochrany 

dětí – např. FOD Klokánek, dětské domovy, ve kterých je vykonávána ústavní výchova, 

dětská střediska, školská zařízení, zdravotnická zařízení apod. 

 

V úřední dny, při návštěvě klienta na pracovišti, se klient se nejprve ohlásí v přízemí budovy 

na recepci. Recepční má k dispozici telefonní seznam a zkontaktuje příslušného pracovníka. 

Vstup z recepce do další části budovy je pouze pro pracovníky a to prostřednictvím čipu. 

Sociální pracovník si pro klienta dojde osobně a odvede ho k sobě do kanceláře. Rovněž se 

pro bezpečnost pracovníků v úřední hodiny nachází na OSVZ pracovník bezpečnostní služby.  

 

Schůzku i mimo úřední hodiny se sociálním pracovníkem si lze dohodnout po telefonu nebo 

prostřednictvím e-mailu, zaslaného na jeho adresu. Veškeré kontakty jsou dostupné na 

webových stránkách úřadu, mají je k dispozici i základní školy a mateřské školky. 

 

Mimo úřední hodiny je na pracovišti vždy přítomen pracovník, který je schopen přijmout 

podněty ze strany klientů, případně přijímat telefonická oznámení, v odůvodněných případech 

sepsat písemný záznam o události, která bude předmětem dalšího šetření orgánu sociálně-

právní ochrany.  

 

Interní normy: 

Směrnice SMK 01/2020  

Směrnice SMK Pracovní řád 02/2020 

Nařízení tajemníka NT 2018/02 Stanovení úředních hodin ÚMČ Praha 11 

 
 

 

2. PROSTŘEDÍ A PODMÍNKY (STANDARD č. 2) 

 

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. 

 

Výkon sociálně-právní ochrany při ÚMČ Praha 11 se uskutečňuje v detašovaných prostorách 

úřadu, na adrese Praha 4, Roztylská 1860/1. Jedná se o kancelářskou budovu, kde sídlí i další 

firmy. ÚMČ Praha 11 pronajalo dočasně kanceláře v 1. poschodí této budovy, OSVZ je v této 

budově umístěn pouze na dočasnou dobu, než bude opravena budova na adrese Nad 

Opatovem 2140. V přízemí budovy se nachází recepce. Pro klienty je k dispozici v přízemí 

budovy WC. Přístup na pracoviště oddělení je možný po schodišti, či výtahem. OSPOD má 

k dispozici 6 kanceláří. OSP  má k dispozici 2 kanceláře.  
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Pro potřeby orgánu SPOD je rovněž možné využít místnost (také „hovorna“), speciálně 

určenou k  jednání s klienty v soukromí. Jedná se zejména o situace, pokud se sejde více 

klientů najednou a je třeba zachovat důvěrnost sdělení. 

 

Každá pracovnice má v kanceláři svůj psací stůl, uzamykatelné skříňky k uložení spisů, 

počítač a telefon. Každá kancelář je vybavena tiskárnou. Vedoucí OSP z důvodu  nedostatku 

místa sdílí kancelář s další pracovnicí.  

 

Pokud se klient dostaví v doprovodu nezl. dítěte, je možné, aby setrvalo v dětském koutku, 

který je zřízen na chodbě naproti kancelářím OSPOD. Pro děti jsou k dispozici hračky, 

knížky, pastelky, malý stolek a židlička. Na chodbě je rovněž umístěn přebalovací pult, který 

je vybaven přebalovací podložkou. Větší děti mohou vyčkat na chodbě, která je vybavena 

židlemi a lavicemi. Kanceláře pracovníků oddělení jsou označena jmény a funkcí.  

 

Vybavení kanceláří odpovídá potřebám pracovníků i klientů, je možné jim zajistit soukromí 

při úředním jednání.  

 

Bezpečí pracovníků je zajištěno i jejich očkováním proti žloutence a také má každý k 

dispozici dezinfekční prostředky. Pro výkon práce mají pracovníci dostatek kancelářských 

potřeb. Na chodbě se nachází multifunkční zařízení, které slouží pro tisk většího počtu 

tiskopisů, má funkci kopírky a scanneru. Každý pracovník má na stole telefonní přístroj pro 

komunikaci s klienty a institucemi. Pro pořádání případových konferencí, kdy bude přítomno 

více účastníků, jsou k dispozici zasedací místnosti v budovách ÚMČ Praha 11 nebo hovorna 

v budově, kde sídlí OSZV.  

 

 

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. 

 

K výkonu sociálně-právní ochrany mají jednotliví pracovníci k dispozici svůj služební 

mobilní telefon, tak aby byli k zastižení i mimo pracovní dobu a pro nutnou vzájemnou 

informovanost. Dále má každý pracovník k dispozici notebook. Pro potřeby oddělení jsou 

k dispozici 2 fotoaparáty a diktafon. K výkonu pracovní pohotovosti je určen mobilní telefon 

s číslem, které je k dispozici zejména orgánům policie, se kterými je pracovník orgánu SPO 

v úzkém kontaktu. Ke služebním cestám slouží služební automobil, pro převoz dětí jsou 

k dispozici autosedačky, tak aby jejich převoz odpovídal dopravním předpisům. Autosedačky 

jsou uskladněny na oddělení OSPOD. K pracovním cestám po Praze a jejímu okolí slouží 

pracovníkům sociálně-právní ochrany tzv. Lítačka. K vybavení počítačů slouží i programy – 

software. Pro potřeby orgánu SPOD jsou využívány program  Agendio, E-spis.  

 

Ztráta nebo odcizení pohotovostního telefonu 

 

Zaměstnanec orgánu SPOD po zjištění ztráty nebo odcizení pohotovostního mobilu v době 

výkonu pracovní pohotovosti ihned informuje PČR a svoji přímou nadřízenou, která zajistí 

náhradní mobilní telefon. Nové telefonní číslo je oznámeno PČR a jsou s ním seznámeni 

všichni zaměstnanci vykonávající sociálně-právní ochranu. Současně se oznamuje všem 

Orgánům sociálně právní ochrany na území hlavního města Prahy. 
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Poškození pohotovostního telefonu 

 

V případě poškození pohotovostního telefonu, v době výkonu pracovní pohotovosti, 

postupuje zaměstnanec Orgánu SPOD tak, že použije SIM kartu z pohotovostního mobilního 

telefonu a vloží ji do svého služebního, či osobního mobilního telefonu. Na nezbytně nutnou 

dobu používá svůj mobilní telefon tak, aby byl výkon pracovní pohotovosti řádně zajištěn. 

V nejbližší pracovní den oznámí poškození telefonu své nadřízené, která zajistí náhradu. 

 

Každý zaměstnanec orgánu SPOD, který pohotovostní telefon použije, je odpovědný za jeho 

dobití a jeho vrácení na určené místo tak, aby ho mohl použít další zaměstnanec.  

 

Každý pracovník je zodpovědný za svěřený majetek. Prostory ÚMČ Praha 11 jsou pojištěny 

proti krádeži. V případě, že by došlo ke ztrátě, či odcizení, bude neprodleně informován 

příslušný vedoucí oddělení hospodářské správy, Odboru kanceláře tajemníka. Vedoucímu 

hospodářské správy bude postoupen záznam o způsobené škodě v rámci krádeže, nebo 

poškození. Záznam s příslušným pracovníkem sepíše jeho přímý nadřízený. V případě 

krádeže bude věc ihned nahlášena Policii ČR. Následně bude celá záležitost řešena 

prostřednictvím škodní komise.  

 

2c) Orgán sociálně-právní ochrany má k dispozici vhodné materiální vybavení pro práci s 

osobami z cílové skupiny, jimž je poskytována sociálně-právní ochrana, zejména s ohledem 

na potřeby dětí.  

 

Zaměstnanci SPOD mají k dispozici odbornou literaturu týkající se sociálně právní ochrany, 

příslušné zákony v knižní podobě, s přístupem na příslušný program, propagační a informační 

materiály, informace o spolupracujících organizacích a pověřených osobách.  

 

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.  

 

Orgán SPOD má k dispozici potřebné hygienické zázemí. Mezi osobní ochranné pracovní 

prostředky sloužící zaměstnanci patří mimo jiné dezinfekční gely a spreje, návleky na obuv, 

roušky, gumové rukavice. Pracovníci absolvují pravidelná školení týkající se bezpečnosti 

práce. 

O bezpečnost OSVZ se stará pracovník bezpečnostní služby. Monitoruje chodby a schodiště 

v průběhu úředních hodin. Každá kancelář je uzamykatelná. Osobní údaje klientů jsou 

zabezpečeny v uzamykatelných skříních, klíče jsou uloženy na bezpečném místě. Spisová 

dokumentace je ve spisové místnosti. V případě jakékoli krádeže je ihned informována 

vedoucí oddělení.  Únikový východ z kanceláří odboru je označen šipkami. V sekretariátu, 

rovněž u pracovnice pověřené výkonem první pomoci, je k dispozici lékárnička. Úklid na 

pracovišti zabezpečuje úklidová firma.  

 

Rizikové faktory na straně zaměstnance, mohou nastat zejména: 

 při fyzickém napadení pracovníka orgánu SPOD agresivním klientem na pracovišti, 

 při náznaku vyhrocení konfliktní situace, kdy hrozí nebezpečí, nebo se dá 

předpokládat agresivní vystupování, 
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 při slovním obtěžování a verbální agresi  

 při očekávání agresivního chování klienta  

 Při násilném vniknutí na orgán SPOD 

 Při kontaktu s osobou se střelnou nebo jinou zbraní, trhavinou, výbušninou nebo 

nebezpečnou chemikálií, nebo jiným nebezpečným předmětem 

 

V případě agresivního klienta je pracovnicí, která nevede jednání, ihned přivolán pracovník 

ostrahy.  

 

Je možná rovněž asistence městské policie. Při takových jednáních může být skrytá nebo 

veřejná. 

 

 K zabránění ohrožení zaměstnance zvířetem v budově ÚMČ Praha 11, je třeba dbát 

důsledného dodržování zákazu vstupu osob se zvířaty (s výjimkou asistenčního psa). 

 

Další situace, která by mohla nastat, je kontakt s osobou s infekčním onemocněním. 

Je třeba: 

 používat osobní ochranné pracovní prostředky, zejména ochranné rukavice, roušky,  

 mít k dispozici desinfekční prostředky, 

 je možné očkování zaměstnanců proti hepatitidě typu A,B v rozsahu rozhodnutí lékaře 

zdravotnického zařízení, které poskytuje závodní prevenci.  

 

Preventivní hygienická opatření v prostorách OSVZ jsou: 

 užití hygienických prostředků – desinfekční spreje, 

 pravidelný úklid a čistotu prostor ÚMČ Praha 11,  

 při manipulaci se znečištěnými doklady a dalšími předměty, kde hrozí nákaza infekční 

nebo virovou chorobou, používat ochranné rukavice. 

 

 Návštěva klienta na pracovišti pod vlivem návykových látek 

 

 Vstup osoby pod vlivem návykových látek na ÚMČ Praha 11 je považováno za 

neoprávněný vstup a pohyb návštěvníků. Takovým osobám je vstup na ÚMČ Praha 11 

zakázán. 

 Pokud klient neuposlechne výzvu ostrahy či zaměstnance ÚMČ Praha 11, je přivolána 

městská policie, případně PČR.  

 Jsou-li u klienta viditelné zdravotní potíže, přivolá zaměstnanec ÚMČ Praha 11  

lékařskou pomoc. 

 

 

Pokud dojde ke zranění zaměstnance v souvislosti s výkonem práce, jedná se o pracovní úraz 

– postup je upraven vnitřními předpisy, nařízení 3/2010, instrukce BOZP 06 – pracovní úrazy 

a nemoci z povolání – které specifikují povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců 

v návaznosti na zákoník práce, nařízení vlády č.494/2001 Sb. a navazující předpisy. 

 

 V souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci je třeba předcházet zdravotním 

rizikům vzhledem k vykonávané činnosti formou pravidelných lékařských prohlídek 

zaměstnanců dle Pracovního řádu ÚMČ Praha 11. 

 Při vzniku zranění zaměstnance, vedoucí OSVZ zajistí sepsání záznamu o úrazu. 
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 Zaměstnanec orgánu SPOD nahlásí zranění jiného zaměstnance, u něhož byl svědkem 

a spolupracuje při objasňování jeho příčin. 

 Zaměstnanec orgánu SPOD, který byl zraněn, své zranění bezodkladně nahlásí 

vedoucímu OSVZ a vedoucímu kanceláře tajemníka a spolupracuje na objasnění 

příčin, jakmile mu to jeho zdravotní stav dovolí. 

 zranění se provede záznam do knihy úrazů a postupuje se dle vnitřních předpisů. 

 Při vzniku zranění je každý přítomný zaměstnanec orgánu SPOD povinen zajistit 

zraněnému poskytnutí první pomoci (osobou pověřenou poskytnutím první pomoci, 

závodním lékařem, záchrannou službou). 

 Na pracovišti jsou k dispozici základní informace o telefonních číslech odborné první 

pomoci, umístění lékárniček. 

 

 

Přerušení dodávky elektrického proudu, vody nebo jejího úniku, je považováno za 

mimořádnou situaci a každý zaměstnanec orgánu SPOD je povinen neprodleně kontaktovat 

pověřenou osobu ÚMČ Praha 11, odboru kanceláře tajemníka. 

 v případě požáru je třeba postupovat v souladu s požárními a poplachovými 

směrnicemi,  

 zaměstnanci orgánu SPOD se v případě evakuace řídí požárním evakuačním 

plánem, 

 požární evakuační plán je umístěný v prostoru chodeb budovy ÚMČ Praha 11, na 

viditelném místě u výtahu. 

 

Interní normy:  

Nařízení tajemníka NT 2017/02 bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární                  

ochrana 

 

 
 

3. INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY (STANDARD č. 3) 

 

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. 

 

Městská část Praha 11 má na svých webových stránkách v oddíle Odbor sociálních věcí a 

zdravotnictví uvedeny informace týkající se činnosti orgánu SPOD, kontakty na jednotlivé 

pracovníky a organizační strukturu odboru.   

 

Základní postupy orgánu SPOD upravující stížnosti, zastupitelnost na pracovišti aj. jsou 

stanoveny a sjednoceny ve standardech, a v interních normách úřadu.  Všichni pracovníci jsou 

informováni o aktualizaci postupů na pravidelných poradách oddělení a prostřednictvím 

intranetu. O činnosti a novinkách sociálně-právní ochrany dětí je veřejnost informována 

sociálními pracovníky a prostřednictvím webových stránek Městské části Praha 11. 

Všeobecné informace poskytují Informační kanceláře ve správním obvodu Prahy 11 a 

pracovnice sekretariátu odboru. K dispozici je i úřední deska, která slouží k vyvěšení 

písemností Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. 
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Seznam postupů a příloh vypracovaných v rámci standardů 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Informace pro rodiče 

Příloha č. 2 – Poučení rodičů o rodičovské odpovědnosti 

Příloha č. 3 – Poučení rodičů o styku s nezletilými dětmi 

Příloha č. 4 – Informace pro rodiče – jak se stanovuje  výživné 

Příloha č 5 - Informace pro rodiče – vyživovací povinnost k dětem, stanovení výživného 

                        a jeho vymáhání 

Příloha č. 6 – Návštěvy a pohovory s dětmi – působnost OSPOD 

Příloha č. 7 – Zastoupení a účast osob při jednání na OSPOD  

Příloha č. 8 – Úvodní vyhodnocení situace dítěte – pro OSPOD 

Příloha č. 9 – Úvodní vyhodnocení situace dítěte -  pro OSP 

Příloha č. 10 – Podrobné vyhodnocení situace dítěte – pro OSPOD 

Příloha č. 11 – Podrobné vyhodnocení situace dítěte - pro OSP 

Příloha č. 12 – IPOD pro OSP 

Příloha č. 13 – IPOD pro OSPOD 

Příloha č. 14 – Přehled rejstříků 

Příloha č. 15 – Systemizace OSPOD a OSP 

Příloha č. 16 – Poučení rodičů o nezájmu o svoje děti 

 

Postupy: 

1. Postup při nahlížení do spisu 

2. Postup při ochraně před domácím násilím 

3. Postup při určení otcovství 

4. Postup při předávání informací zájemcům o náhradní rodinnou péči 

5. Postup při nahlášení podezření na záškoláctví 

6. Postup při řešení šikany - vzájemná spolupráce OSPOD, škol a školských zařízení. 

7. Postup při žádosti o dočasný pobyt dítěte mimo zařízení (hostitelská péče) 

8. Postup při umisťování nezl. cizince bez doprovodu 

 

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. 

 

 Každému klientovi, dětem, rodičům, nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dětí, je při 

osobní návštěvě či telefonickém kontaktu podána informace jak obecného charakteru, tak 

odborné poradenství o činnosti orgánu SPOD, možnostech spolupráce, postupech pracovnic, 

event. odkazem na pomáhající organizace (příloha č. 4 – Informace pro rodiče). V případě 

problému v rodině jsou klientům k dispozici informativní materiály – Poučení rodičů o 

rodičovské odpovědnosti (příloha č. 2), Poučení rodičů o styku s nezletilými dětmi (příloha č. 

3), Informace pro rodiče – jak se stanovuje výživné (příloha č. 4), Návštěvy a pohovory 

s nezletilými dětmi – působnost OSPOD (příloha č. 6), Zastoupení a účast osob při jednání na 

OSPOD (příloha č. 7). 
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Základní informace: 

Kdo je klientem orgánu sociálně-právní ochrany dětí? klientem je nezletilé dítě, avšak orgán 

SPOD spolupracuje s rodinou dítěte a dalšími osobami, nebo institucemi, které mají k nezl. 

dítěti vztah. 

 

Orgán SPOD se řídí místní příslušností -  je dána trvalým pobytem nezl. dítěte na území MČ 

Praha 11. 

 

Jaké je zaměření a náplň práce sociálních pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí 

ÚMČ Praha 11? Jedná se o terénní sociální pracovnice, pracovnice náhradní rodinné péče, 

pracovnice kurately pro mládež. 

 

 Co řeší oddělení sociálně-právní ochrany dětí (také „SPO“)? Zabývá se takovou činností, 

která napomáhá řešení problémů v rodině, řeší výchovné problémy dětí, řeší násilí páchané na 

dětech a také vykonává funkci opatrovníka v řízeních, kde se jedná o zájem nezletilého dítěte. 

Je připraven přijmout jakýkoliv podnět k řešení situace ohroženého nezletilého dítěte. Děti 

samy mohou vyhledat pomoc sociálního pracovníka. Ten může dětem poradit, ochránit jeho 

práva a zajistit jeho ochranu a bezpečí. Orgán sociálně právní ochrany řeší problémy dětí, o 

které se rodiče nestarají, neposkytují jim potřebné zázemí a bezpečí, neprojevují o ně zájem 

apod. Sociální pracovník pomáhá rodičům nezletilých dětí řešit jejich výchovné problémy a 

napomáhá jim v situacích, kdy nejsou schopni se domluvit o další péči a výchově svých 

nezletilých dětí. Specializovaní sociální pracovníci se zabývají problematikou dětí, o které se 

rodiče z různých důvodů nemohou postarat a hledají pro ně to nejlepší řešení, např. jejich 

umístěním v náhradní rodině či v osvojení. 

 

Co řeší oddělení sociální prevence? Kurátoři pro mládež se věnují dětem a mladistvým, kteří 

porušují společenské normy a řeší výchovné problémy jako je záškoláctví, trestná činnost, 

užívání návykových látek a útěky z domova. Řeší i nevhodné chování dětí vůči škole nebo 

rodičům. 

 

Kam se může občan obrátit? Viz standard č. 1 – místní a časová dostupnost. 

 

 

Podle zákona o SPOD je klientům poskytováno sociální poradenství, informace o činnosti 

orgánu SPOD, možnostech spolupráce a postupech pracovníků, i odkaz na pomáhající 

organizace.  

. 

Pokud se někdo dozví, že jsou porušována práva dětí, má možnost se obrátit na orgány 

sociálně-právní ochrany dětí, policii ČR, Krizové linky, výchovné poradce na škole, 

psychologické poradny, Linku bezpečí, Krizová centra nebo na neziskové organizace 

(nízkoprahové kluby apod.)  

Předním hlediskem sociálně právní ochrany je blaho dítěte, a proto jsou další podávané 

informace upraveny tak, aby byly srozumitelné dětským klientům (str. 11 -18): 

Informace o sociálně právní ochraně dětí pro děti: každý z nás se může někdy dostat do 

situace, kdy potřebuje pomoc a podporu někoho dalšího. V případech, kdy máš trápení, které 

se týká tebe nebo tvé rodiny, může ti v něm pomoci právě orgán sociálně-právní ochrany dětí. 

V tomto dokumentu se ti pokusíme vysvětlit, co to vlastně orgán sociálně- právní ochrany je, 

kde ho najdeš, v čem ti může pomoct a jakým způsobem pracuje.  
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Co to znamená orgán sociálně právní ochrany dětí? 

Na každém městském úřadu v Praze je několik odborů. Každý odbor se zabývá nějakou 

činností. Jedním z takových odborů je i Odbor sociální péče našeho městského úřadu. Pod 

tento odbor spadá několik oddělení a každé oddělení má trochu jinou funkci. Na tomto odboru 

také najdeš orgán sociálně právní ochrany dětí. Zde pracují sociální pracovníci a kurátoři pro 

mládež. Sociální pracovníci i kurátoři mládeže se věnují zejména nezletilým klientům. 

Obecně orgán sociálně právní ochrany dětí se zabývá tím, aby se dítěti nedělo nic špatného  

a aby se o něj rodiče starali, tak jak mají. Řeší vše ohledně Tebe nebo Tvé rodiny např. pokud 

potřebuješ Ty nebo Tvoje rodina s něčím pomoci, když se rodiče mezi sebou hádají, když se 

chtějí rozvádět, když máš nějaké problémy nebo trápení ve škole, když Tě doma někdo bije 

nebo je na Tebe hodně zlý, nebo máš pocit, že Tě někdo šikanuje apod. Právě od toho, aby 

někdo s takovou situací Tobě nebo Tvé rodině pomohl, jsou sociální pracovníci, kteří zde 

pracují. 

Kdo je to sociální pracovník a co dělá? 

Každý z nich řeší věci, které se týkají Tebe nebo Tvé rodiny. Jejich základním úkolem je, aby 

se Ti dobře dařilo, mohl si vyrůstat bez nějakého stresu a trápení. Jsou tu od toho, aby Ti 

poradili, pomohli Ti, ochránili Tvá práva, hájili Tvé nejlepší zájmy a zajistili Ti bezpečí 

a ochranu, pokud ji potřebuješ. 

Pokud jsi v nějakém nebezpečí, tak mají povinnost udělat vše proto, aby si byl v bezpečí a 

nikdo ti neubližoval. Nikdo totiž nemá právo dělat Ti něco, co se Ti nelíbí nebo Ti nějak 

ubližuje (fyzicky Tě trestat, osahávat Tě, nestarat se o Tebe, nedávat Ti najíst a podobně).  

Sociální pracovníci a kurátoři pro mládež mají různé úkoly a řeší různé věci: 

Sociální pracovnice: mají na starost děti a rodiny, které mají nějaké trápení nebo řeší 

složité situace v rodině. Mají na starost rodiče, kteří se rozvádí a pomáhají zjistit, u 

koho by bylo dítěti nejlépe. Řeší případy, kdy se rodiče o děti nestarají nebo se o ně 

nezajímají a pomáhají takovou situaci napravit. Pomáhají v situacích, kdy se rodiče 

mezi sebou hádají a nejsou schopni se na ničem domluvit. 

Některé sociální pracovnice se věnují dětem, které nemají rodiče nebo nemohou 

z nějakých důvodů vyrůstat ve vlastní rodině a je potřeba jim najít nějakou jinou 

rodinu nebo jiného příbuzného, kde se budou mít dobře. Také se starají o lidi, kteří by 

si takové dítě chtěli vzít (třeba nemohou mít svoje vlastní děti). Odborně se těmto 

věcem říká náhradní rodinná péče (je to odvozeno od toho, že hledají nějakou náhradu 

rodiny). Existují různé typy takové náhradní rodinné péče a odborně se jim říká 

například pěstounská péče nebo osvojení (adopce). 

Kurátoři pro mládež: Věnují se dětem a mladistvým, kteří dělají něco, co je 

protizákonné nebo porušuje nějaké společenské normy – obecně se tomu říká 

výchovné problémy. Řeší takové situace jako například záškoláctví, trestnou činnost 

(krádeže, sprejování…), špatné chování ve škole nebo k rodičům, pití alkoholu, 

užívání drog, útěky z domova a další. 
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Jak se mohu na orgán sociálně-právní ochrany obrátit? 

Kontaktovat nás můžeš osobně, telefonicky, poštou nebo emailem. Není k tomu přitom nutné, 

aby tě doprovázela dospělá osoba. Pro to, abychom tvou situaci mohli řešit, budeme 

potřebovat tvé jméno a další údaje. Pokud chceš, můžeš přijít i anonymně. Vše je bezplatné. 

Obrátit se na náš úřad můžeš, pokud máš trvalé bydliště na Praze11, nebo zde bydlíš. Pokud 

bydlíš na jiné části města, a nemůžeš se dostavit na úřad patřící k tvému bydlišti, 

prodiskutovaný problém příslušnému úřadu zašleme.  Ten už s tebou bude dále situaci řešit.  

Kde?  

Oddělení sídlí na adrese:  Roztylská 1860/1, Praha 4. Dostaneš se k nám metrem na stanici 

metra Chodov a potom autobusem č. 197, nebo 154, zastávka Na Jelenách. Úřad se nachází 

v kancelářské budově nedaleko zastávky, sídlíme v prvním poschodí. 

Kdy?  

Bez objednání se na nás můžeš obrátit osobně v úředních hodinách: Pondělí a středa od 8 

do 18 hodin, úterý od 8 do 11,30 hodin Mimo úřední hodiny nám můžeš zatelefonovat 

v pracovní době a domluvit se na možné návštěvě. Pokud by ses někdy cítil v nebezpečí nebo 

ohrožení neváhej a volej policii – linku 158. Pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany slouží  

mimo pracovní dobu, a pokud bude potřeba, policie nás zavolá. O to, aby nás policie zavolala, 

můžeš i sám požádat. 

Co se bude dít s Tvým případem? 

Sociální pracovníci i kurátoři spolupracují při řešení případů s různými institucemi, jako je 

škola, lékaři, policie, soudy a další. Takové instituce nám také mohou oznámit, že se v rodině 

děje něco špatného a požádat nás o pomoc. 

 Pokud se dozvíme o nějakém případu nebo sám přijdeš, posoudí se jak je situace 

akutní a zda nepotřebuješ pomoci hned a není potřeba zajistit tvé bezpečí. 

 Poté se ho ujme konkrétní sociální pracovník, který bude Tvůj případ řešit. Každý 

pracovník má na starosti určité ulice na Praze 11 a podle toho je případ přidělen. 

 Pokud přijdeš osobně, ujme se Tě někdo, kdo si s tebou může v danou chvíli 

popovídat. 

 Pokud pošleš e-mail nebo dopis, je přidělen konkrétnímu pracovníkovi, který se Ti co 

nejdříve ozve a domluví si s Tebou další postup a rovnou Ti řekne, jakým způsobem 

Ti může pomoci. 

 Pokud nebudeš chtít, aby se o tom, s čím si se nám svěřil/a  někdo dozvěděl, pokusí se 

Tvé přání respektovat, jak nejvíce to bude možné.  
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Tvoje práva 

Určitě jsi slyšel o tom, že máš svoje práva. Ten, komu nebylo ještě 18 let, má svoje zvláštní 

práva, která musí každý dospělý dodržovat. Tyto práva jsou napsaná v dokumentu, který se 

jmenuje 

Úmluva o právech dítěte 

 Je to nejuznávanější dohoda, která určuje práva dětí. Skoro všechny státy světa se dohodly na 

tom, že ji budou dodržovat. Na tom, jestli jsou Tvoje práva dodržována tak má dohlížet Česká 

republika. 

 Víš, že?  Úmluva vznikla v roce 1989 a vstoupila v platnost roku 1990 

 Víš, že? Česká republika ji podepsala v roce 1991 a nepodepsalo ji Somálsko a USA 

 Víš, že? Obsahuje 42 článků, které popisují, jaká jsou Tvoje práva a kdo je povinen dohlížet na 

to, aby tato práva nebyla porušována. 

Úmluva obsahuje 4 základní oblasti: 

 Právo na život a přežití – bydlení, jídlo, lékaře 

 Právo na rozvoj – dítě má právo na vzdělání, hru, volný čas, náboženské vyznání 

 Právo na ochranu – před ubližováním, zneužíváním, zanedbáváním 

 Právo účastnit se – dítě má právo vyjádřit svůj názor a myšlenku, má právo vyjádřit se 

k věcem, které se ho týkají. 

Co to je právo? 

Právo jsou nějaké věci, které člověk může dělat nebo může mít. Každý člověk má své práva, a 

když je někdo porušuje, může být za to potrestán. Současně má každý člověk – i ty, své 

povinnosti.  

Máš právo říct svůj názor, ale máš povinnost nechat říct názor i kamaráda. Máš právo na své 

vlastní soukromí, ale máš povinnost takové soukromí dopřát i rodičům. Pokud porušuješ své 

povinnosti, můžeš porušovat někoho práva a sám se dostat do potíží. Je dobré vědět svá 

práva a nikoho nenechat, aby je porušoval. Musíš znát ale také své povinnosti a ty 

dodržovat. 

Pokud někdo tvoje práva porušuje, můžeš se obrátit na několik institucí, které mají 

povinnost tvá práva chránit: 

 Oddělení sociálně právní ochrany dětí. 

 Policie České republiky 

 Krizové linky, např. Linka bezpečí 116 111. Volání je zdarma 

 Výchovní poradci ve škole, psychologové 

 Neziskové organizace (nízkoprahové kluby apod.) 
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Tvoje práva, když jednáš na orgánu sociálně-právní ochrany dětí: 

 právo vyjádřit se ke všem věcem, které se tě týkají, 

 právo na svůj vlastní názor a jeho vyjádření, 

 právo na utajení rozhovoru se sociálním pracovníkem a jeho založení do zvláštní důvěrné 

složky, 

 právo obrátit se anonymně na orgán sociálně-právní ochrany dětí, 

 právo na bezplatné poradenství a pomoc, 

 právo požádat o pomoc a zajištění bezpečí. 

Při ochraně Tvých práv se orgány sociálně-právní ochrany dětí řídí  zejména zákonem o 

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

právech dítěte a dalšími právními předpisy. 

Tvoje povinnosti 

Je důležité znát nejenom svá práva, ale i povinnosti. Při jejich porušení se totiž můžeme dostat 

do zbytečných problémů. V první řadě je dobré znát zákony, o kterých se učí ve škole a často 

o nich mluví v televizi nebo píší v novinách. Zároveň je dobré také znát povinnosti, které nám 

ukládají společenské normy a zvyky. 

Jaké povinnosti mají rodiče a ty? 

 Dítě se podílí na péči o chod rodinné domácnosti vlastní prací, popřípadě peněžitými 

příspěvky - má-li vlastní příjem, nebo oběma způsoby. Pro určení rozsahu podílu 

dítěte na péči o chod rodinné domácnosti jsou rozhodné schopnosti a možnosti dítěte. 

 Dítě je povinno dbát svých rodičů. 

 Předci a potomci mají vzájemnou vyživovací povinnost. 

 Dokud se dítě nestane svéprávným, mají rodiče právo usměrňovat své dítě 

výchovnými opatřeními, jak to odpovídá jeho rozvíjejícím se schopnostem, včetně 

omezení sledujících ochranu morálky, zdraví a práv dítěte, jakož i práv jiných osob a 

veřejného pořádku. Dítě je povinno se těmto opatřením podřídit.  

Kromě těchto povinností máme povinnosti i v jiných oblastech, jako je škola nebo práce. I 

tyto povinnosti by si měl znát. Nemáš je totiž jen ty, ale i rodiče a dospělí. 

 Zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení, 

 na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání 

závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka, 

 informovat školu a školské zařízení o zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít 

vliv na průběh vzdělávání, 

 dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami 

stanovenými školním řádem. 

Pokud rodiče své povinnosti opakovaně neplní a vyžaduje to nejlepší zájem dítěte, může orgán 

sociálně-právní ochrany dětí nebo soud nařídit opatření, která by měla vést k nápravě.  
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V případě, že ani taková opatření nevedou k nápravě, rodiče opakovaně neplní své 

povinnosti, předchozí opatření nevedla k nápravě nebo je zásadním způsobem narušeno 

zdraví, vývoj dítěte – může soud nařídit ústavní výchovu nebo odnětí dítěte z péče 

rodičů  

ROZVOD /ROZCHOD RODIČŮ 

 Odstěhoval se jeden z rodičů? 

 Řekli ti rodiče, že se budou rozvádět?  

 Přemýšlíš o tom, s kým budeš po rozvodu bydlet?  

 Nevíš, co se bude teď dít?  

Někdy se stane, že se přestanou mít dospělí lidé rádi a neumí si už představit, že by spolu 

mohli dál bydlet. Hodně se hádají a nechovají se k sobě hezky. V takových případech se 

stává, že se chtějí rozejít nebo rozvést.  Pokud mají děti, musí někdo rozhodnout o tom, u 

koho budou bydlet. O tom rozhoduje soud a pomáhá mu v tom sociální pracovník sociálně 

právní ochrany dětí. Rozchod nebo rozvod rodičů je těžká situace a je naprosto normální, že ti 

z toho může být smutno. 

Pamatuj si, že: 

 Tvé přání by měli rodiče i ostatní lidé co nejvíc respektovat! 

 Rodiče po tobě nesmí chtít, aby sis vybral/a mezi jedním z nich a koho máš víc rád! 

 Budeš mít dva domovy, jeden u táty a druhý u mámy! 

Při rozvodu/rozchodu rodičů máš i ty právo na svůj názor a také máš právo znát odpovědi na 

otázky, které tě zajímají. Neboj se rodičů zeptat na to, co tě zajímá. Rodiče jsou dospělí a je 

jejich rozhodnutí, že už spolu nechtějí být. 

To, že se na rodiče můžeš zlobit, být smutný nebo zmatený je naprosto normální. Neboj se o 

těchto svých pocitech rodičům říct. Nejsi sám, kdo se v takové situaci ocitnul a rozhodně by si 

na ni neměl zůstat sám. Neboj se svěřit někomu blízkému nebo někomu komu důvěřuješ, kdo 

tě vyslechne a dá ti podporu. Můžeš se svěřit paní učitelce ve škole, nějakému dospělému 

v kroužku nebo příbuznému. 

Úloha orgánu sociálně-právní ochrany dětí při rozvodu/rozchodu rodičů 

Možná si se již setkal nebo setkáš se sociální pracovnicí z úřadu. Je možné, že ji navštívíš na 

úřadě nebo ona tebe ve škole, doma. Úlohou sociální pracovnice je chránit tvůj zájem a 

zjistit tvůj názor a přání. Sociální pracovník orgánu sociálně právní ochrany dětí je určený 

soudem tvým opatrovníkem. Soud rozhoduje o tom, u koho z rodičů dál budeš a jak se budeš 

vídat s druhým rodičem. Opatrovník znamená, že sociální pracovnice chrání tvé zájmy a snaží 

se ti pomoci v této situaci. 

Až se s ní potkáš, neboj se jí svěřit a říct jí svůj názor i přání. Od toho tu je. Tvůj názor je 

důležitý a sociální pracovnice ho potřebuje vědět k tomu, aby zjistila, co je pro tebe nejlepší a 

jaký další způsob výchovy by měl soud zvolit, aby byl pro tebe co nejvhodnější.   
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Na sociální pracovnici se můžeš obrátit i sám, bez vědomí rodičů a svěřit se jí se svým 

trápením! 

TÝRÁNÍ A ZNEUŽÍVÁNÍ 

 Ubližuje ti někdo? 

 Bijí tě rodiče za nějaké věci? 

 Dotýká se tě někdo z dospělých na intimních místech? 

 Dělá ti někdo z dospělých něco, co se ti nelíbí a nepřeješ si to? 

Týrání 

Když ti někdo z dospělých ubližuje nebo tě opakovaně nějak zraní, může se jednat o týrání. 

Takové chování způsobuje bolest, modřiny, různá zranění nebo zlomeniny.  Týrání bolí 

nejenom tělesně, ale i psychicky na duši. Někdy takové týrání může být jen psychické 

(slovní). 

Co je tělesné týrání?  

 Bití 

 Fackování 

 Kopání 

 Škrcení 

 Pálení 

 Házení předměty 

 Tahání za vlasy 

  Ponižování  a nadávky 

Pokud jsi akutně ohrožen, volej číslo 158 Policii, která tě musí ochránit!  

 

Sexuální zneužívání 

Pokud tě někdo nutí do sexuálních aktivit, říká se tomu sexuální zneužívání. 

 Co je sexuální nebo pohlavní zneužívání?  

 Nucení k líbání se 

 Když se tě někdo dotýká na intimních místech 

 Když tě někdo nutí dělat nějaké sexuální aktivity 

 Když tě někdo nutí se koukat na videa se sexuálním obsahem 

 Když tě někdo nutí, aby ses před ním dotýkal na svých intimních místech 

 Když tě někdo nutí, aby ses dotýkal jeho intimních míst (pohlavních orgánů apod.) 

 Nikdo ti nesmí nijak ubližovat, bít tě nebo tě ponižovat! 

 Nikdo ti nesmí dělat nic sexuálního! 

 Tvoje tělo je jenom Tvoje a nikdo s ním nesmí zacházet jako s věcí! 
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 Nenechávej si takovou věc pro sebe a svěř se! 

 Když se svěříš, může se situace změnit! 

 Rodiče mají povinnost všímat si tvých potřeb! 

 Máš svá práva a ty nesmí nikdo dospělý porušovat! 

 Každý z nás má právo na bezpečí a ochranu! 

Pamatuj si, že: 

 Nikdo ti nesmí nijak ubližovat, bít tě nebo tě ponižovat! 

 Nikdo ti nesmí dělat nic sexuálního! 

 Tvoje tělo je jenom Tvoje a nikdo s ním nesmí zacházet jako s věcí! 

 Nenechávej si takovou věc pro sebe a svěř se! 

 Když se svěříš, může se situace změnit! 

 Rodiče mají povinnost všímat si tvých potřeb! 

 Máš svá práva a ty nesmí nikdo dospělý porušovat! 

 Každý z nás má právo na bezpečí a ochrany. 

 

4. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY 

(STANDARD č. 4) 

 

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. 

 

Počet systemizovaných míst orgánu SPOD ÚMČ Praha 11 je dán schválenou systemizací 

(příloha č. 15 – Systemizace OSPOD a OSP), kterou vede v evidenci Oddělení personální a 

mzdové (dále jen „OPM“) V rámci této systemizace je stanoven počet systemizovaných míst, 

včetně velikosti úvazků a zařazení dle Katalogu prací. Organizační struktura celého ÚMČ 

Praha 11 je upravena v Organizačním řádu, který je k dispozici na intranetu. 

 

V rámci systemizace je SPO zajištěna specializacemi na náhradní rodinnou péči, sociální 

kuratelu a terénní práci. 

 

Výkon sociálně-právní ochrany dětí je zajišťován oddělením sociálně-právní ochrany dětí a 

oddělením sociální prevence. Organizační řád stanoví oprávnění a povinnosti vztahující se 

k výkonu sociálně-právní ochrany a stanovuje počet aktuálních pracovních míst. Počet 

zaměstnanců je zvyšován nebo snižován tak, aby byl zajištěn řádný výkon agendy v kvalitě 

požadované zákonem o SPOD. 

 

Každý zaměstnanec orgánu SPOD musí splňovat odborné předpoklady podle § 110 a § 111 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 

312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. Podle § 9a  odst. 3 zákona o SPOD a přílohy č. 1 vyhlášky č. 

473/2012 Sb., o provádění některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí se tyto 

orgány musí řídit při výkonu sociálně-právní ochrany dětí standardy kvality sociálně-právní 
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ochrany dětí, které jsou kritérii určujícími úroveň kvality poskytování sociálně-právní 

ochrany.  

 

Pracovní náplň každého zaměstnance orgánu SPOD obsahuje zařazení do organizační 

struktury a výčet činností vykonávaných v rámci pracovní pozice. Zajišťování a výkon 

sociálně-právní ochrany dětí je vysoce odborná činnost, kterou mohou vykonávat jen 

zaměstnanci orgánu SPOD, kteří splňují odborné předpoklady.  

 

Oprávnění podepisovat dokumenty je stanoveno zvláštním pověřením tajemnice ÚMČ Praha 

11 (dále jen „tajemník“). Náplň práce a pověření k podepisování je vždy vyhotoveno ve dvou 

originálech, z nichž jeden obdrží zaměstnanec, jeden je vložen v osobním spisu zaměstnance 

na personálním oddělení.  

 

Organizační struktura: 

 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví (1) 

 vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí (1) 

 terénní sociální pracovnice (11) + 3 neobsazená místa 

 pracovnice pro náhradní rodinnou péči (3) 

 vedoucí oddělení sociální prevence (1) 

 kurátoři mládeže (3) 

 

 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. 

 

Aktuální počet pracovních pozic je k 16 pracovníků včetně dvou vedoucích oddělení, Počet 

osob mladších 18 let věku činil k 1. 2. 2021 je 15 110. 

Přehled o potřebném počtu pracovníků orgánu SPOD evidují jednotlivé vedoucí oddělení a 

informují o tomto vedoucího OSVZ. V případě potřeby překládá vedoucí OSVZ písemnou 

formou požadavek na zřízení pracovních míst tajemníkovi. 

  

Počet zaměstnanců orgánu SPOD odpovídá požadavkům uvedeným v tomto standardu. 

 

Vzhledem k náročnosti práce a přidělení 1 pracovníka na 800 nezletilých dětí je optimální 

počet pracovníků na výkon sociálně-právní ochrany dětí 19 pracovníků. K tomuto počtu 

nejsou započítávány případy dětí, které řeší orgán sociálně-právní ochrany v souvislosti 

s dočasným bydlištěm v obvodu městské části Praha 11, který činí cca 300 případů ročně.  
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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.  

 

Zastupitelnost jednotlivých zaměstnanců je zajištěna vždy v rámci kanceláře, případně 

pracovníkem určeným vedoucí OSPOD nebo OSP. V náplni práce jsou písemně stanoveny 

činnosti, které mají jednotliví pracovníci vykonávat. Zastupitelnost všech pracovníků na 

oddělení funguje nepřetržitě, v případě dlouhodobé nemoci stanoví vedoucí rozdělení agendy 

mezi jiné pracovníky, případně je přijat nový pracovník jako zástup za dlouhodobou nemoc. 

 

Zaměstnanci vykonávající sociálně-právní ochranu dětí disponují zvláštním průkazem, který 

je opravňuje k provádění sociálních šetření. Nemají v rámci jednoho pracovního úvazku 

žádnou kumulovanou agendu, která by s výkonem SPO nesouvisela (viz kritérium 4a). 

 

Od 1. 3. 2019 došlo na OSVZ k navýšení počtu pracovníků o jedno místo. Tím byla rozdělena 

kumulovaná agenda kurátora pro mládež a sociálního kurátora pro dospělé, kterou zároveň 

vykonávala vedoucí oddělení sociální prevence. Sociální kurátor pro dospělé je nyní 

samostatná agenda spadající pod vedoucího oddělení sociální péče.  

 

Osobnostní předpoklady zaměstnanců jsou stanoveny především zákonem č. 312/2002 Sb., o 

úřednících územních samosprávných celků, v platném znění. Pracovní náplň obsahuje 

zařazení do organizační struktury a výčet činností vykonávaných v rámci pracovní pozice. 

Sociální pracovník na úseku sociálně-právní ochrany musí splňovat kvalifikační předpoklady 

a v souladu s ust. § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, mít osobnostní 

předpoklady a odborné znalosti, složit zkoušku zvláštní odborné způsobilosti. 

 

Interní normy: 

Směrnice SN 01/2020 Organizační řád 

Nařízení tajemníka NT 2016/04  Zařazení zaměstnanců k výkonu práce 

Nařízení tajemníka NT 2016/05   Postup při realizaci výběrových řízení na úředníky 

MČ Praha 11 zařazené do ÚMČ Praha 11 

 

 

5. PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ (STANDARD č. 5) 

 

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 

 

Každý zaměstnanec zařazený do orgánu SPOD musí splnit požadované vzdělání dle 

následujících legislativních předpisů: 

 

 zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů; 
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zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“); 

vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných 

celků, ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních 

samosprávných celků  

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Každý zaměstnanec ÚMČ Praha 11 má ve své osobní složce na personálním oddělení veden 

přehled dosaženého vzdělání, absolvovaných kurzů a školení. U všech pracovníků zařazených 

na orgánu SPOD je požadována zkouška zvláštní odborné způsobilosti (také „ZOZ“) na úseku 

sociálně- právní ochrany. Pracovník personálního oddělení pak kontroluje, zda konkrétní 

pracovník v zákonné lhůtě absolvoval školení povinné ze zákona a zda splnil zkoušku 

odborné způsobilosti (příp. zda má uznánu rovnocennost vzdělání). Současně zajišťuje 

přihlášení zaměstnanců na jakoukoliv vzdělávací akci, včetně přihlášek na ZOZ. Žádost o 

přihlášení na vzdělávací akci předkládá vedoucí OSZV ke schválení tajemníkovi. 

 

Úřad městské části Praha 11 má platný vnitřní předpis k postupu při vzniku, průběhu a 

skončení pracovního poměru pracovníka Městské části Praha 11, který je zařazen do úřadu 

MČ Praha 11. 

 

 

5b) Orgán sociálně právní ochrany má písemně zpracovaná pravidla pro přijímání 

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

právní ochrany. 

 

Cílem je předejít chybám při výběru pracovníků. Hlavními požadavky na pozici sociálního 

pracovníka v rámci orgánu SPOD jsou – státní občanství ČR, popř. povolení k trvalému 

pobytu v případě fyzické osoby – cizího státního občana, plná svéprávnost, bezúhonnost, 

ovládání českého jazyka slovem i písmem. Dalšími kvalifikačními požadavky jsou vyšší 

odborné vzdělání v oboru sociální práce a sociální pedagogiky, sociální a humanitární práce, 

sociální práce, sociálně-právní činnost, charitní a sociální činnost., případně vysokoškolské 

vzdělání v bakalářském či magisterském studijním programu, zaměřeném na sociální práci, 

sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální 

pedagogiku. Praxe v sociální oblasti je vítána, jsou vyžadovány velmi dobré komunikační 

schopnosti a uživatelskou úroveň práce na PC. 

 

Pro výběr nových pracovníků je vždy vypisováno výběrové řízení, s výjimkou pracovního 

poměru na dobu určitou (netýká se vedoucích úředníků).  Uchazeči jsou zváni k pohovoru. 

Výběrové řízení je zveřejněno na webových stránkách úřadu, i na informačních tabulích 

úřadu, které jsou umístěné ve vestibulech 4 stanic metra na území Prahy 11, případně inzeráty 

do tisku. 

 

Výběrové řízení vyhlašuje tajemník, a to v případech stanovených § 7 odst. 1 zákona o 

úřednících.  

 

Tajemník může vyhlásit i výběr nejvhodnějšího uchazeče při vzniku pracovního poměru 

úředníka na dobu určitou (zástup za dlouhodobou nemoc, zástup za mateřskou a rodičovskou 
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dovolenou). Při tomto výběru se v základních částech postupuje obdobně jako v případě 

výběrového řízení na úředníka územně samosprávného celku, v souladu se zákonem o 

úřednících. 

 

5c) Orgán sociálně-právní ochrany přihlásí nového zaměstnance zařazeného v orgánu 

sociálně-právní ochrany a vykonávajícího sociálně-právní ochranu s právními předpisy 

stanovených lhůtách ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti. 

 

Nově příchozí pracovníci musí do 3 měsíců po nástupu absolvovat vstupní školení 

organizované MHMP a do 18 měsíců po nástupu do zaměstnání musí vykonat zkoušku 

odborné způsobilosti dle vyhlášky č. 512/2002 Sb., která sestává z obecné části a zvláštní 

části pro výkon sociálně-právní ochrany dětí.  

  

Zaměstnanec má možnost podat žádost na Ministerstvo vnitra ČR o vydání osvědčení o 

uznání rovnocennosti vzdělání, které vydává příslušný odbor MV ČR.  Po obdržení předloží 

doklad o vzdělání zaměstnavateli. 
 

 

5d) Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracována pravidla pro zaškolování 

nových zaměstnanců vykonávajících sociálně-právní ochranu. 

 

K zaškolení nového pracovníka slouží adaptační proces, jehož cílem je poskytnout novému 

zaměstnanci dostatek potřebných informací a podpory. Mentorem pro zaškolování nového 

pracovníka je určen zaměstnanec orgánu SPOD, který činnost osobně a řádně vykonává a má 

schopnost předávat pracovní zkušenosti včetně doporučení postupů k osvojení agendy. 

Adaptační plán nového zaměstnance se po vyhodnocení naplnění cíle osvojení znalosti a 

dovedností zakládá do osobního spisu zaměstnance. Nový pracovník je v přímém kontaktu 

s mentorem, který usměrňuje jeho pracovní postupy až k získání potřebných profesních 

dovedností.  

 

V průběhu adaptačního procesu, který je stanoven na 3 měsíce od nástupu do pracovního 

poměru, se nový zaměstnanec seznámí s/se: 

 

 pracovní náplní, 

 kolegy a pracovištěm, 

 organizační strukturou,  

 interními dokumenty, 

 základními informacemi k organizaci práce (pracovní doba, helpdesk, benefity 

apod.), 

 Standardy kvality SPO a dalšími interními postupy na úseku SPO 

 

V průběhu adaptačního procesu musí nový zaměstnanec absolvovat povinné vstupní školení 

po dobu jednoho týdne a to na MHMP, zakončené písemným testem (zajišťuje pracovník 

personálního oddělení přes MHMP). Adaptační proces probíhá také na pracovišti a v terénu. 
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V adaptačním procesu se rozlišují tyto role a odpovědnosti: 

 

ROLE ODPOVĚDNOST 

Nový zaměstnanec 

 

Má zásadní odpovědnost za výsledek adaptačního procesu, který 

může pozitivně ovlivnit svým osobním přístupem. Nese 

odpovědnost za úspěšné/neúspěšné ukončení adaptačního procesu. 

Vedoucí OSPOD nebo OSP 

(také „vedoucí oddělení“) 

Je garantem adaptačního procesu, tzn., nese odpovědnost za průběh 

adaptačního procesu, určuje mentora. Pokud není součástí 

adaptačního procesu mentoring, stává se vedoucí oddělení 

zprostředkovatelem informací pro nového zaměstnance. 

Personalista 

V adaptačním procesu má funkci metodické pomoci (pro všechny 

role), připravuje potřebné materiály, kontroluje plnění povinností a 

dodržování termínů.  

Mentor 

Pokud je v adaptačním procesu zapojen, provádí nového 

zaměstnance celým procesem. Nese odpovědnost za realizaci 

informativních schůzek s novým zaměstnancem. Mentor není 

odpovědný za výsledek u nového zaměstnance při závěrečném 

hodnocení adaptačního procesu. 

 

Nástroje jsou závazné komponenty adaptačního procesu a je třeba, aby byly dodrženy. 

Odpovědnost za nástroje adaptačního procesu se vztahuje na: tvorbu, provedení, uchovávání, 

předávání, aktualizaci. 

 

Nástroj adaptačního procesu Odpovědnost 

První informace – vstupní schůzka, vysvětlení adaptačního 

procesu 

Personalista 

Představení nového zaměstnance vedoucímu odboru Personalista 

První rozhovor s novým zaměstnancem na odboru Vedoucí odboru, vedoucí 

oddělení 

Vstupní školení Personalista 

 

Informace k interní dokumentaci - uložení Vedoucí odboru, vedoucí 

oddělení 

Zajištění pracovního místa (stůl, židle, PC, telefon, email) Vedoucí odboru 

Seznámení nového zaměstnance s náplní práce odboru a s jeho 

zaměstnanci. 

Vedoucí oddělení, Mentor 

Zajištění mentora Vedoucí oddělení, vedoucí 

odboru 

Uvedení nového zaměstnance do odborné problematiky pracovní 

pozice  

Vedoucí oddělení (nebo 

jím pověřený pracovník) 

Schůzky mentora s novým zaměstnancem Mentor 

Průběžné ověřování postupu nového zaměstnance adaptačním 

procesem 

Mentor 

Kontrola průběhu adaptačního procesu Vedoucí oddělení 

Hodnocení adaptačního procesu Vedoucí odboru, vedoucí 

oddělení 
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Na závěr adaptačního procesu uskuteční vedoucí oddělení s novým pracovníkem hodnotící 

pohovor, kdy: 

 

 shrne průběh adaptačního procesu 

 ohodnotí úspěšnost nového zaměstnance v adaptačním procesu 

 navrhne ukončení zkušební lhůty / pracovního poměru. 

 

 

5e) Praxe 

 

Orgán sociálně - právní ochrany dětí poskytuje bezplatnou odbornou praxi studentům škol se 

sociálním zaměřením.  Odborná praxe je realizována pouze na základě sjednané dohody (§ 

122 zák. č. 561/2004 Sb., školského zákona). Praxe je sjednávána individuálně, délka vychází 

z potřeb školy a časových možností orgánu SPOD. Součástí smlouvy je cíl odborné praxe 

zadaný školou, dohoda o obsahu praxe s pracovištěm (jak bude cíl naplněn) a očekávání a cíle 

studenta od praxe v organizaci. Za vedení odborné praxe je za orgán SPOD určen vždy 

konkrétní odpovědný pracovník, který studenta praxí provází. Studentovi jsou dostupné 

takové informace, které navazují na jeho teoretické znalosti a neohrožují klienta. Do spisové 

dokumentace má student možnost nahlížet jen na základě písemného souhlasu klientů, který 

je součástí spisu. Po ukončení praxe vyhodnotí jeho průběh odpovědný pracovník na 

hodnotícím formuláři školy. Při uzavírání smlouvy o poskytnutí odborné stáže či praxe je též 

její součástí prohlášení o mlčenlivosti. Studenti jsou při přijímání na praxi seznámeni 

s bezpečnostními předpisy úřadu o BOZP a protipožárními předpisy. 

 

Interní normy: 

Nařízení tajemníka NT 2016/04  Zařazení zaměstnanců k výkonu práce 

Nařízení tajemníka NT 2016/05   Postup při realizaci výběrových řízení na úředníky 

MČ Praha 11 zařazené do ÚMČ Praha 11 

 

 

6. PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ (STANDARD č. 6) 

 

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  

 

Profesní rozvoj zaměstnanců je upraven zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů, zákonem o úřednících a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů, dále pracovním řádem ÚMČ Praha 5 a směrnicí č. 1/2012 – 

Vnitřní platový předpis. 
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Pravidelné hodnocení zaměstnanců ÚMČ Praha 11 probíhá průběžně ústní formou, má 

návaznost na individuální plán dalšího rozvoje vzdělávání a mimo jiné i na finanční 

ohodnocení formou mimořádných odměn. Další hodnocení pracovníků orgánu SPOD provádí 

vedoucí oddělení, který je dále hodnocen vedoucím OSVZ. Hodnocení vedoucího OSVZ 

přísluší tajemníkovi. Jednou ročně realizuje vedoucí orgánu SPOD hodnocení zaměstnance 

písemnou formou. Výstupem jsou pak doporučení pro zaměstnance i organizaci, se 

zaměřením na osobní a profesní vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeb další 

odborné kvalifikace.  

                    

U zaměstnance jsou hodnoceny zejména jeho kompetence po pracovní stránce (kvalita práce, 

odborná způsobilost), dále odolnost vůči stresu, organizování a plánování práce, komunikace 

a jednání s klienty, týmová spolupráce, jak reaguje na legislativní, koncepční a organizační 

změny v sociálně-právní ochraně. Hodnocení pracovníka je vypracováváno v součinnosti 

s konkrétním pracovníkem. Vedoucí pracovník průběžně kontroluje zajištění účasti sociálních 

pracovníků u soudu, obsazenost a zastupitelnost v době úředních dnů a dovolených.  Vedoucí 

OSPOD a vedoucí OSP se účastní porad, které pořádá metodický orgán MHMP, a předávají 

nové poznatky na poradách oddělení. 

 

Podle nabídky a s přihlédnutím k zajištění provozu na oddělení, se pracovníci účastní i 

konferencí nebo školení bez požadované akreditace. 

 

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 

 

Každý zaměstnanec je povinen se zúčastňovat průběžného školení v rozsahu 18 dnů 

v průběhu 3 let podle zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků 

s akreditací MV. Individuální plán dalšího vzdělávání zpracovává personalista a rozesílá ho 

jednotlivým pracovníkům elektronicky. Dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů je zaměstnavatel povinen zabezpečit sociálnímu 

pracovníku vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si obnovuje, 

upevňuje a doplňuje kvalifikaci. Tato školení musí být akreditována MPSV/SP. 

 

Školení pořádají vzdělávací agentury, v ojedinělých případech lze školení uskutečnit i 

v prostorách odboru či sídla úřadu v Ocelíkově ulici v zasedací místnosti. Školení pro vedoucí 

úředníky odboru jsou zaměřena k získávání nových poznatků a trendů v oblasti sociálně 

právní ochrany dětí. 
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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.  

 

Pracovníci se zúčastňují školení dle své úvahy a na doporučení vedoucího pracovníka, tak aby 

naplnili očekávání osobnostního a profesního rozvoje, individuální plán vzdělávání a splnili 

podmínky zák. č. 312/2002 Sb. + 108/2006 Sb. 

 

Informace o absolvovaných školeních jsou předávány personálnímu oddělení formou kopie 

osvědčení, stejně tak i vedoucímu oddělení. Pravidelné přehledy o docházce jednotlivých 

pracovníku na školení vede v evidenci pracovník personálního oddělení, který několikrát 

ročně zpracovává přehled absolvovaných školení a upozorňuje na případnou nutnost doplnění 

školení tak, aby všichni pracovníci měli splněny podmínky vzdělávacího plánu. 

 

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. 

 

ÚMČ Praha 11 zajistil pro pracovníky v přímém výkonu sociálně-právní ochrany dětí 

psychologa, nezávislého odborníka, který splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon 

supervizní činnosti. Jedná se o psychologa s dlouhodobou odbornou praxí, přednášejícího na 

vysoké škole, s praktickými zkušenostmi z práce s mládeží i s dospělou populací, který je 

schopen pochopit činnost vykonávající sociálními pracovníky v přímém výkonu sociálně-

právní ochrany. Nezávislý odborník má s ÚMČ Praha 11 uzavřenou dohodu o provedení 

práce. Supervize formou individuální či kolektivní probíhají 1x měsíčně v tříhodinových 

celcích, nejméně 10x ročně, nebo dle potřeby. Tato setkání by měla vést k rozborům činnosti 

při práci s klienty, odlehčení náročné práce, předcházení syndromu vyhoření.  Nezávislý 

odborník by měl vnést svůj náhled na dosavadní činnost pracovníků orgánu sociálně-právní 

ochrany a pomoci jim upřesnit jejich postoje v další činnosti. Supervizní činnost lze 

uskutečňovat i individuálně s konkrétním pracovníkem, který potřebuje konzultaci. 

 

Interní normy: 

Instrukce I 1.1.7 Hodnocení práce odboru 

Instrukce I  2.1.4  Hodnocení práce oddělení 

Instrukce I 2.1.5 Hodnocení pracovníků odboru 
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7. PREVENCE (STANDARD č. 7) 

7a) Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. 

Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém 

správním obvodu. 

 

Cílem standardu je realizovat taková preventivní opatření, aby se minimalizoval počet dětí 

ohrožených ve smyslu § 6 zákona o SPOD, zejména dětí ohrožených tím, že rodiče neplní 

řádně své rodičovské povinnosti nebo zneužívají svou rodičovskou zodpovědnost.  

 

Vyhledávání a monitoring ohrožených dětí probíhá především prostřednictvím terénní 

sociální práce. Vychází zejména ze zákona o SPOD.  Při vyhledávání jsou využívány 

poznatky ze spolupráce se školkami a školami, spolupráce s občanskými sdruženími, které 

působí na území MČ Praha 11, spolupráce s lékaři a zdravotnickými zařízeními, s orgány 

policie, právnickými a fyzickými osobami. Terénní sociální pracovnice a kurátoři pro mládež 

pravidelně navštěvují školská zařízení na území MČ Praha 11, kde průběžně zjišťují, zda 

škola nemá poznatky k ohroženým dětem. 

 

 Při MČ Praha 11 působí Pracovní skupina pro prevenci sociálně- patologických jevů, kde 

uskutečňuje vzájemná úzká spolupráce s organizacemi, které se zabývají problematikou dětí a 

mládeže (pedagogicko-psychologická poradna, Středisko výchovné péče, státní zastupitelství, 

městská policie, občanská sdružení, zástupce odboru školství atd.). S výstupy z  Pracovní 

skupiny pro prevenci sociálně-patologických jevů seznamuje jednotlivé pracovníky vedoucí 

OSPOD a OSP. 

 

Každý občan má právo a povinnost upozornit na porušení povinností nebo zneužití práv 

vyplývajících z rodičovské odpovědnosti, nebo na skutečnosti, že na dětech byl spáchán 

trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo je podezření 

ze spáchání takového činu anebo, že děti jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými 

osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami. 

 

Oznámení o ohroženém dítěti může být přijato jakýmkoli zaměstnancem Orgánu SPOD, ať již 

ústní či písemnou formou, pracovník v případě potřeby konzultuje tuto informaci s vedoucí 

orgánu SPOD. Dále příslušný pracovník obdrženou informaci prověří, a to formou např. 

místního šetření, pohovoru s ohroženým dítětem a zákonným zástupcem, vyžádání zprávy od 

lékaře, Policie ČR či školy. 

 

Pokud není informace o ohroženém dítěti prokazatelně vyvrácena, Orgán SPOD podá podnět, 

či trestní oznámení na Policii ČR, ve kterém informuje o zjištěných skutečnostech ohrožující 

dítě. 

 

 Postup při nahlášení podezření ze záškoláctví 

 Postup při řešení šikany – vzájemná spolupráce OSPOD, škol a školských zařízení 
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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, 

školských zařízení, policií České republiky, probační a mediační službou, soudem, 

stáním zastupitelstvím, poskytovali 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. 

 

Preventivní činnosti se na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 

11 věnují všichni pracovníci. 

 

Cíle standardu č. 7 jsou na území MČ Praha 11 realizovány následujícími nástroji: 

 

Pracovní skupina pro prevenci sociálně patologických jevů 

 

Jedná se o pracovní skupinu, která se pravidelně 1x měsíčně schází na OSVZ MČ Praha 11.  

 

Členy skupiny jsou: 

 zástupci ÚMČ Praha 11, za OSVZ vedoucí odboru, vedoucí oddělení sociální 

prevence, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí, vedoucí oddělení sociální 

péče a pomoci, protidrogová koodinátorka, koordinátorka rozvoje sociálních služeb, 

zástupce odboru školství a kultury, preventista kriminality z Odboru kanceláře 

starosty, 

 zástupce vedení městské části 

 zástupci Městské policie, popřípadě PČR 

 státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 

 pracovníci školských zařízení – Pedagogicko-psychologické poradny a Střediska 

výchovné péče 

 zástupci neziskových organizací působících ve správním obvodu Praha 11 – jedná se o 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, terénní sociální práci a adiktologii – např. 

Progressive 

 zástupce Domu dětí a mládeže Prahy 11 

 zástupce Jihoměstské sociální a.s. 

 zástupce ESET a ESET Help 

 Cílem pracovní skupiny je sídlení informací o činnosti jednotlivých členů skupiny, 

navázání mezioborové spolupráce, řešení aktuálních problémů, některé schůzky 
pracovní skupiny jsou na základě předchozí dohody zaměřeny tematicky (např. 

užívání alkoholu a OPL u dětí). Z jednání pracovní skupiny vzniká zápis, který je 

rozesílán všem členům. 

 

Mezioborová spolupráce 

 

Pracovníci OSVZ aktivně spolupracují s organizacemi působícími na území MČ Praha 11. 

Jedná se o spolupráci se zástupci nestátních neziskových organizací, kde dochází ke sdílení 

zkušeností se situací v regionu a k realizaci společných projektů, např. projekt doučování pro 
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klienty kurátorů pro mládež a klienty OSPOD (projekt realizuje NZDM Ymkárium nebo účast 

kurátorů pro mládež na výjezdu klientů NZDM Jižní Pól, spolupráce s Proxima Sociale při 

realizaci projektu Výchovné skupiny Balance). Doučování dětí zajišťuje rovněž Dům dětí a 

mládeže. 

 

Dochází k pravidelné spolupráci se základními školami – protidrogový koordinátor ÚMČ 

Praha 11 je v kontaktu se školními metodiky prevence jednotlivých škol, kterým poskytuje 

informace z oblasti prevence a jejího financování. Kurátoři pro mládež jsou v kontaktu 

s výchovnými poradci jednotlivých škol, s pracovníky PČR a městské policie, vytipovávají 

lokality, kde jsou děti a mládež ohroženi konzumací alkoholu a OPL a na tyto lokality 

upozorňují pracovníky PČR a městské policie.  

 

Depistáž 

 

Kurátoři pro mládež dlouhodobě a pravidelně sledují děti s výchovnými problémy, aktivně 

spolupracují se zákonnými zástupci a se školskými zařízeními, v rámci práce s rodinou jsou 

sledováni i sourozenci dětí s výchovnými problémy, neboť jsou považovány za potencionálně 

více ohrožené. Kurátoři pro mládež monitorují členy závadových part spojených s možným 

užíváním alkoholu a omamných a psychotropních látek, vedou preventivní pohovory s dětmi, 

upozorňují rodiče na pohyb jejich dětí v závadové partě. 
 

Dotace 

 

MČ Praha 11 podporuje prevenci rizikového chování dětí a mládeže v rámci „Dotačních 

programů na podporu projektů v oblasti sociálních a zdravotních služeb poskytovaných 

občanům MČ Praha 11“, které jsou každoročně vyhlašovány Odborem sociálních věcí a 

zdravotnictví. Jedním z programů je Program primární prevence rizikového chování 

v mateřských a základních školách (pro školy se sídlem na MČ Praha 11). Samy školy si 

vytvářejí preventivní strategii a programy při využití především externích poskytovatelů 

programů prevence (např. Proxima Sociale, Život bez závislostí, Jules a Jim, Prospe atd.) 

Školy pak usilují o získání finančních prostředků v dotačním řízení MČ Praha 11 a 

v grantovém řízení MHMP  „Praha - zdravé město.“ Dále mohou využít dotací v programu 

„Selektivní prevence pro základní školy“.  V rámci programu „Podpora sociálních služeb“ 

jsou podporovány sociální služby, zaměřené na prevenci rizikového chování, jako jsou 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Proxima Sociale, YMCA Praha), terénní programy 

pro děti a mládež (Proxima Sociale, Ymca Praha) a sociálně aktivizační služby pro rodiny – 

např. Střep, Společnou cestou, Proxima sociale), peer programy pro děti a mládež (Hestia, 

Lata). V rámci programu protidrogové prevence jsou podporovány organizace Progressive, 

Drop-In, Centrum Alma z.ú., Sananim. 

Interní normy: Instrukce I 2.4.8 Poskytnutí finančních prostředků formou darů a dotací 
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8. PŘIJETÍ OZNÁMENÍ, POSOUZENÍ NALÉHAVOSTI A PŘIDĚLENÍ PŘÍPADU 

(STANDARD č. 8) 

 

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

jeho evidenci. 

 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí ÚMČ Praha 11 postupuje při přijetí oznámení stejným a 

jednotným způsobem, nezávislým na konkrétní osobě, která oznámení přijala. K zaevidování 

případu slouží počítačový program E-spis, který eviduje a ukládá doručenou poštu, kterou 

poté zpracovává vedoucí oddělení a zároveň posuzuje naléhavost jednotlivých případů. Pošta 

je předávána ke zpracování konkrétnímu klíčovému pracovníkovi, který v případě potřeby 

případ konzultuje s vedoucí oddělení.  

 

Podnět k řešení případu je možné podat i telefonicky, o čemž je uskutečněn záznam a probíhá 

standardní zaevidování případu a následné řešení. Rovněž tak je možné orgán sociálně-právní 

ochrany kontaktovat e- mailem – postup je obdobný.  Přijetí oznámení je možné i datovou 

schránkou nebo přes e-podatelnu úřadu. Orgán přijímá i osobní podání ze strany fyzických 

osob, o čemž je vždy vyhotoven záznam, který se zakládá do příslušného spisu, kdy záznam 

z jednání může být i anonymizován a zařazen do zvláštní složky. Na požádání je opis 

záznamu vydán oznamovateli. Je možné přijímat i anonymní oznámení a postup je stejný jako 

u ostatních případů. I anonymním oznámením je věnována potřebná pozornost a případ je 

prošetřován. Pokud oznamovatel sdělí svoji adresu, je orgánem sociálně-právní ochrany 

vyrozuměn o přijetí oznámení. Pokud se oznámení týká dítěte, které nemá trvalé bydliště ve 

správním obvodu MČ Praha 11, je o něm neprodleně informován příslušný orgán SPOD dle 

trvalého bydliště dítěte a jsou mu předány veškeré dostupné podklady k dalšímu řešení 

situace. Veškerá podání řeší orgán dle závažnosti případu, maximálně do 30 dnů od přijetí. Za 

rozdělení případů jednotlivým pracovníkům a jejich činnost odpovídá vedoucí oddělení. 

 

Při převzetí případu rozhodne klíčový pracovník dle obsahu podání, zda založí spis Om, Nom, 

či vedlejší evidenci. 

  

V případě zařazení podání do spisu OM, je provedeno základní vyhodnocení, na základě 

něhož je vyhodnoceno, zda se jedná o dítě ohrožené dle §6 zákona o SPOD. V případě, že se 

jedná o dítě dle §6, následuje 30denní lhůta pro vypracování dalšího podrobného vyhodnocení 

a vypracování individuálního planu ochrany dítěte (také “IPOD“). Pokud klíčový pracovník 

rozhodne, že není dán důvod pro založení spisu Om a jedná se o místně příslušné dítě, je 

případ zaevidován do tzv. vedlejší evidence, při změně situace lze převést případ do evidence 

rejstříku Om.  

 

8b) Každý případ orgánu sociálně-právní ochrany je posouzen s ohledem na jeho 

naléhavost 

 

Každá situace, kterou je nutné řešit okamžitě, je naléhavá. V oblasti sociálně-právní ochrany 

dětí je základním a nejdůležitějším kritériem při posuzování naléhavosti případu míra 

ohrožení života dítěte, jeho zdraví a zdravého vývoje. Míra naléhavosti řešení situace může 

být různá. 

 

Míra naléhavosti je nízká, pokud se jedná mimo jiné o tyto případy: jmenování orgánu 

SPOD kolizním opatrovníkem, žádost soudu o prošetření poměrů dítěte k soudnímu jednání 
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dle termínu nařízeného soudního jednání, oznámení o zanedbané péči, výchovných 

problémech, záškoláctví, zneužití návykových látek nezl., rodiče nezletilého se navzájem 

napadají, obviňují z bránění ve styku s druhým rodičem, neplacení výživného, nekomunikace 

mez rodiči apod. To znamená, že nezletilé děti nejsou akutně ohroženy na životě a zdraví. 

Tyto situace jsou řešeny standardním způsobem do 30 dnů od oznámení s tím, že sociální 

pracovnice  provádí nezbytné úkony, potřebné k základnímu vyhodnocení, zda dítě je, či není 

ohrožené dle ustanovení §6 zákona SPOD. Vyhodnotí-li, že se nejedená o ohrožené dítě, 

nejedná-li se o kolizní opatrovnictví, vyřadí spis dítěte z evidence.  Jestliže vyhodnotí, že se 

jedná o ohrožené dítě dle ustanovení § 6 zákona o SPOD, začne se situací zabývat podrobně. 

Na vypracování podrobného vyhodnocení má orgán SPOD od založení do evidence lhůtu 30 

dnů. V této lhůtě shromažďuje informace o rodině a vyhotoví individuální plán ochrany 

dítěte. 

 

Míra naléhavosti je vysoká v případě, že se jedná zejména o tyto případy: oznámení o 

podezření z týrání dítěte, sexuálního zneužívání, zanechání  dítěte bez péče dospělé osoby, 

rodina se ocitne bez přístřeší, dítě se odmítá vrátit domů k rodičům, pěstounům apod., 

oznámení z porodnice o narození dítěte drogově závislé matce,  úmrtí rodičů.  

 

Jedná-li se o oznámení v rámci běžné pracovní doby, které nese znaky neodkladnosti, 

posuzuje obsah oznámení vedoucí orgánu SPOD spolu s klíčovou sociální pracovnicí. Po 

individuálním vyhodnocení možného ohrožení dítěte na jeho životě a zdraví jsou stanovena 

návazná opatření a lhůty intervence v rodině.  

V rámci pracovní doby, při oznámení o ohroženém dítěti a vyhodnocení, že se jedná o akutní 

případ,  tzn., že míra naléhavosti je vysoká, jsou prováděny tyto úkony s ohledem na danou 

situaci. Nesmí ale  být dítě přímo ohroženo na životě a zdraví, potom tyto lhůty neplatí a 

je nutný okamžitý zásah. 

 

 Pohovor s dítětem (do 5 pracovních dnů) 

 Prošetření poměrů v rodině (do 5 pracovních dnů) 

 Kontaktování rodičů, nebo jiných osob odpovědnými za výchovu (do 10 pracovních 

dnů) 

 Zpracování informací od oznamovatele (do 3 dnů) 

 Vyžádání informací o dítěti písemně, popřípadě i telefonicky, od školy, dětského 

lékaře a ostatních institucí, se kterými je rodina v kontaktu (do 5 pracovních dnů od 

zjištění potřebných údajů) 

 Zajištění neodkladné péče o dítě, které se ocitlo bez jakékoliv péče (do 8 hodin) 

 Zajištění asistence při neodkladném výslechu dítěte anebo mladistvého, jako oběti 

trestného činu, pachatele trestného činu (do 2 hodin) 

 Zajištění asistence při výkonu rozhodnutí (do 2 hodin) 

 Podání návrhu na předběžné opatření k soudu (do 24 hodin) 

 Zajištění převozu dítěte do zdravotnického zařízení (do 24 hodin) 

 Převoz dítěte do ZDVOP apod. (do 24 hodin) 
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V rámci pracovní pohotovosti jsou prováděny zejména tyto úkony: 

 

 Zajištění neodkladné péče o dítě, které se ocitlo bez jakékoliv péče 

 Zajištění asistence při neodkladném výslechu dítěte anebo mladistvého, jako 

oběti trestného činu, pachatele trestného činu 

 Asistence při výkonu rozhodnutí mimo pracovní dobu 

 Podání návrhu na předběžné opatření k soudu 

 Převoz dítěte do zdravotnického zařízení 

 Převoz dítěte do ZDVOP apod. 

 

I mimo běžnou pracovní dobu, se řeší případy, kdy dochází zejména: 

 k ohrožení života a zdraví dítěte,  

 k situaci, kdy se dítě ocitne bez péče, 

 kdy je vážně ohrožen zdravý vývoj dítěte, 

 kdy se dítě nachází v závadovém prostředí,  

 kdy je dítě na útěku,  

 rodiče projevují znaky extrémního chování,  

 v případě akutní intoxikace dítěte omamnými a psychotropními látkami, nebo 

alkoholem, 

 k domácímu násilí, a jedná-li se o dítě týrané a zneužívané.  

Pro tyto případy slouží pracovníci Orgánu SPOD pohotovost 24 hodin denně. 

 

V krajním případě je nutno přistoupit k podání návrhu u příslušného soudu na vydání 

předběžného opatření podle § 452 zákona č. 292/2013 Sb. o zvláštním řízení soudním, a 

zajistit další bezpečí dítěte. 

 

8c) Každý případ je přidělen konkrétnímu koordinátorovi případu. Koordinátor řídí 

průběh výkonu sociálně-právní ochrany u daného případu 

 

Jednotlivé případy jsou přidělovány po posouzení vedoucím orgánu SPOD konkrétním 

klíčovým pracovníkům, kteří jsou zároveň koordinátory případu. Přidělení případu je závislé 

na pracovní náplni klíčového pracovníka a trvalém pobytu dítěte. Jedná se o sociální 

pracovníky zajišťující agendu terénní sociální práce, náhradní rodinné péče, nebo agendu 

sociální kurately. U NRP, v případě, že je nezletilé dítě trvale hlášeno v obvodu ÚMČ Praha 

11, přiděluje vedoucí oddělení případ klíčovému pracovníkovi dle aktuálního počtu 

zpracovávaných případů. V případě nepřítomnosti klíčového pracovníka je zajištěna 

zastupitelnost. 
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V jakém případě může zejména dojít ke změně klíčového pracovníka v rámci orgánu SPOD 

ÚMČ Praha 11: 

 změna trvalého pobytu dítěte v rámci Prahy 11, (platí pro terénní sociální 

pracovníky, kurátory pro mládež), 

 přechod dítěte do náhradní rodinné péče, 

 závažné výchovné problémy dítěte, 

 nárůst případů v kompetenci řešení klíčového pracovníka (viz standard č. 8d), 

 střet zájmů, 

 personální změny, 

 jiné okolnosti, které jsou v kompetenci vedoucí oddělení. 

 

Klíčový sociální pracovník je pracovník, který vede spisovou dokumentaci dítěte. V rámci 

vedení případu žádá o podání zpráv z institucí, vypracovává zprávy a vyhodnocení. Při 

převzetí dítěte do péče vyhodnotí, zda se jedná o dítě ohrožené, na něhož se zaměřuje sociálně 

právní ochrana dítěte. Jsou to zejména děti, které jsou uvedeny v § 6 zákona o SPOD. Výčet 

v zákonu není taxativní, a proto záleží na posouzení klíčového pracovníka, zda dítě vyhodnotí 

jako ohrožené. Zpracuje podrobné vyhodnocení situace dítěte, ve kterém zpracovává 

odbornou analýzu, na základě které vytváří individuální plán ochrany dítěte.  

V odůvodněných případech svolává případové konference pro řešení konkrétních situací 

ohrožených dětí a jejich rodin, poskytuje odborné sociální poradenství. Provádí cílené sociální 

šetření u osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci, analyzuje tuto situaci a poskytuje 

poradenství k jejímu řešení. Rovněž uskutečňuje komplexní sociální šetření v ohroženém 

prostředí. Je oprávněn k provádění pohovoru s nezletilými dětmi. Navštěvuje dítě a rodinu 

v obydlí, kde žije. Zjišťuje v místě bydliště dítěte, ve školském zařízení, v zařízení 

poskytovatele zdravotních služeb, v zaměstnání nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, 

jak rodiče, nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, o dítě pečují, v jakých sociálních 

podmínkách dítě žije a jaké má dítě chování. Navrhuje řešení. Vede správní řízení, podává 

návrhy k soudu dle oprávnění ze zákona. Zastupuje nezl. děti při jednání v rámci soudního a 

notářského řízení, kde byla Městská část Praha 11 jmenována opatrovníkem. Vykonává 

funkci poručníka v případě, kdy je Městská část Praha 11 jmenována poručníkem. 

Spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení, s dalšími státními institucemi a neziskovými 

organizacemi.  

 

 Klíčový pracovník spolupracuje v případě potřeby s pracovníkem v rámci orgánu sociálně-

právní ochrany dětí, který vykonává jinou specializaci. Klíčovým pracovníkem dítěte může 

být terénní sociální pracovník, pracovník náhradní rodinné péče, kurátor pro mládež. Záleží 

na charakteru problému, který je řešen.  

 

Klíčový pracovník může případ i předat jinému pracovníkovi orgánu SPOD a to v případě, že 

vyhodnotí, že se jedná o změnu problematiky, na kterou se specializuje. Předání probíhá 

formou předávacího protokolu vloženého do spisové dokumentace, po konzultaci s vedoucí a 

dohodě s pracovníkem, kterému je případ předáván. 

 

V případě, že se jedná převážně o problematiku, kterou řeší sociální kuratela a dosud rodinu 

řešil terénní sociální pracovník, změní se klíčový pracovník. Stává se jim kurátor pro mládež 

a to platí i opačně. U dětí v náhradní rodinné péči zůstává vždy klíčovým pracovníkem 

pracovník NRP a v případě potřeby spolupracuje úzce s kurátory pro mládež, nebo s terénním 

sociálními pracovníky. Terénní sociální pracovník, který pracuje s rodinou a dítětem a vede 
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spis Om, předává spis sociální kuratele v případě, když se u dítěte vyskytne zejména 

záškoláctví, závažné výchovné problémy, trestná činnost, opakované útěky z domova, 

zneužívání návykových látek.  

 

Na oddělení je veden vždy pouze jeden spis Om, sociální pracovníci spolu úzce spolupracují, 

v některých případech tedy jedno dítě může řešit klíčový pracovník ve spolupráci 

s pracovníkem s jinou specializací. 

 

V případě nepřítomnosti klíčového pracovníka na pracovišti (například dovolená, dlouhodobá 

nemoc apod.), vedoucí oddělení zajistí zastupitelnost u případu, tak aby nedocházelo 

k prodlevám v jeho řešení. Při ukončení pracovního poměru - pracovník vypracuje předávací 

protokol vedených spisů a stručný výpis ze spisu, kde navrhne způsoby řešení tak, aby mohl 

případ převzít další pracovník. Předávací protokol předá vedoucímu pracovníkovi. Vedoucí 

Orgánu SPOD sleduje průběžně vývoj případu a dle potřeby s příslušným pracovníkem 

konzultuje další postup. 

 

Pracovnice náhradní rodinné péče zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí umístěných 

v náhradní rodinné péči. Formy této péče upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(také „ OZ “) a zákon o SPOD. Pracuje s dětmi, které byly svěřeny do pěstounské péče, do 

poručenské péče, pokud poručník o dítě osobně pečuje, s dětmi vhodnými k osvojení. 

V případě pěstounské a poručenské péče spolupracuje s osobami, kterými bylo dítě svěřeno 

do péče a rovněž tak v případě pěstounské péče se zákonnými zástupci. Nejméně jednou za 6 

měsíců navštěvuje dítě, které bylo svěřeno do pěstounské péče, poručenské péče, nebo do 

pěstounské péče na přechodnou dobu. Pracovnice náhradní rodinné péče shromažďují 

podklady od žadatelů pro osvojení, spolupracují s rodinou do té doby, než dojde 

k nezrušitelnému osvojení. 

 

 Sociální kuratelu vykonává kurátor pro děti a mládež. Působnost a náplň práce sociální 

kurately vymezuje Hlava VII zákona o SPOD, § 32 - § 34.  Kuratela se zaměřuje na děti, které 

jsou uvedeny v zákoně o SPOD, v § 6, zejména pod písmenem c) - které vedou zahálčivý 

nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i 

když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy 

závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, 

spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky 

podle zákona upravujícího přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití; a dále pod 

písmenem d) - které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo 

právnických osob odpovědných za výchovu dítěte. 

  

 

 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. 

 

Aktuální počet pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany 

při MČ Praha 11 činí 11 pracovnic a  vedoucí oddělení. V oddělení sociální prevence sestává 

z 3 pracovnic a vedoucí oddělení.  Je maximální snaha dodržet stanovený počet rodin na 

jednoho pracovníka, tak aby nedocházelo k jeho přetěžování a snížení kvality výkonu 

sociálně-právní ochrany. V případě, že dojde v mezidobí k navýšení počtu rodin, se kterými 

orgán sociálně-právní ochrany pracuje, je třeba činit opatření k navýšení počtu pracovníků. Je 
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možné využít i dotaci na výkonu sociálně-právní ochrany dětí poskytovanou MPSV ČR, ze 

které jsou hrazeny platy pracovníků sociálně-právní ochrany. Určujícím kritériem pro 

stanovení počtu zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany je počet nezl. dětí trvale 

hlášených v obvodu MČ Praha 11. Každý pracovník ke konci roku zpracovává za svůj úsek 

statistické údaje, které jsou posléze zpracovány za celý orgán sociálně-právní ochrany a 

odeslány na Magistrát hl. m. Prahy. 

 

9. JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE 

(STANDARD č. 9) 

 

9a) Při jednání s klientem dodržuje orgán sociálně-právní ochrany základní principy 

výkonu sociálně- právní ochrany zejména: respektuje a uplatňuje individuální přístup 

ke všem klientům, vychází z individuálních potřeb každého klienta, podporuje 

samostatnost klientů, motivuje k péči o děti, posiluje sociální začleňování klientů, 

podporuje kontakt s přirozeným sociálním prostředím, informuje klienta o postupech 

používaných při výkonu sociálně-právní ochrany 

 

Při své činnosti se orgány sociálně právní ochrany dětí řídí Úmluvou o právech dítěte a 

Etickým kodexem sociálního pracovníka (vypracované Společností sociálních pracovníků 

ČR).  Dbají na dodržování lidských práv a ke každému klientovi přistupují zcela individuálně 

se zřetelem k jeho potřebám. Přitom důrazně dbají na práva dětí, která by neměla být zásahem 

orgánu sociálně-právní ochrany negativně zasažena. Při svém výkonu využívají všech metod 

sociální práce. Všechny pracovnice jsou proškoleny odborným školitelem na semináři 

„Vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, individuální plán ochrany dítěte“. 

 

 

9b) Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje služby potřebné pro jednání s osobami se 

specifickými potřebami, může v případě potřeby dojednat spolupráci s fyzickými 

osobami a právnickými osobami, které tyto služby zajistí externě. 

 

Pracovníci orgánu SPOD vědí, jak jednat s občany se specifickou potřebou komunikace a 

zároveň mohou využívat odborných služeb např. tlumočníků ve znakové řeči, tlumočníky 

cizích jazyků apod. Úhrada za poskytnuté služby je hrazena z dotace MPSV pro výkon 

sociálně-právní ochrany dětí. Všichni pracovníci orgánu SPOD jsou seznámeni s dostupnými 

organizacemi, které mohou poskytovat sociální pomoc a služby. Občanům MČ Praha 11 je 

k dispozici bezplatná právní poradna, kterou poskytuje vedoucí OSVZ (právník) a to vždy 

poslední středu v měsíci. Je nutné se předem objednat a sdělit problém, který klienta tíží. 

 

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. 

 

Jakmile je dítě zavedeno do evidence, shromažďuje klíčový pracovník informace o případu. 

Zpracuje základní vyhodnocení, ze kterého vyplývá, zda se jedná o ohrožené dítě. (příloha č. 

9  - Úvodní vyhodnocení situace dítěte - pro OSP, příloha č. 8 - Úvodní vyhodnocení dítěte – 
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pro OSPOD). Jednotlivá oddělení orgánu sociálně-právní ochrany dětí ÚMČ Praha 11 

(OSPOD, OSP) mají vytvořený pro usnadnění práce a identifikaci problému vlastní formulář 

základního vyhodnocení, který je zpracován s ohledem na specifika, která jednotlivá oddělení 

řeší. Formulář vyhodnocení má však u obou oddělení stejnou funkci a to určit, zda se jedná o 

ohrožené dítě a je třeba s dítětem nadále pracovat. Vyplyne-li tedy ze 

základního vyhodnocení, že se jedná o dítě uvedené v §6 zákona o SPOD, zpracuje sociální 

pracovník do 30 dnů podrobné vyhodnocení dítěte   (příloha č. 10 -  Podrobné vyhodnocení 

situace dítěte - pro OSPOD, příloha č. 11 - Podrobné vyhodnocení situace dítěte – pro 

kuratelu). Vyhodnocování se provádí vždy pro každé dítě zvlášť a to i v případě sourozenců. 

Důvodem je to, že každé dítě může mít specifické potřeby a problémy. Cílem podrobného 

vyhodnocování je objasnit a identifikovat potřeby dítěte a jeho rodiny, nalézt vhodné formy 

podpory tam, kde rodičovská kapacita nedostačuje k naplňování potřeb dítěte. Pracovník v 

průběhu práce s rodinou aktualizuje informace a v okamžiku, kdy se situace v rodině jakkoliv 

změní, provádí pravidelné přehodnocování. Závěrečné vyhodnocení situace dítěte a rodiny se 

promítne do zpracování individuálního plánu ochrany každého z dětí (příloha – IPOD). 

Rozsah a zaměření vyhodnocování potřeb dítěte a rodiny se řídí vyhláškou č. 473/2012 Sb. o 

provedení některých ustanovení zákona o sociálně- právní ochraně dětí. 

 

 

Podrobné vyhodnocování situace dítěte zahrnuje: 

 zjištění míry ohrožení práv a zájmů dítěte, 

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

 zhodnocení průběhu vzdělávání dítěte a předpokladů dalšího vzdělávání, 

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

 určení a posouzení individuálních potřeb a zájmů dítěte, 

 vymezení vlastního určení schopností dítěte, popřípadě předpokladů pro jejich 

získání, 

 zjištění a zohlednění názoru a přání dítěte s ohledem na jeho věk a rozumovou 

vyspělost. 

 

Podrobné vyhodnocování rodiny zahrnuje: 

 analýzu situace rodiny a rodinného prostředí, 

 analýzu příčin krize v rodině, 

 zhodnocení vztahu rodiče a dítěte, 

 určení potřeb rodiny, 

 určení možností rodin, 

 určení výchovných kompetencí a předpokladů rodičů k výchově dítěte a 

zhodnocení možných rizik ve výchově dítěte, 

 posouzení materiálních podmínek rodiny. 

 

Podrobné vyhodnocení širšího prostředí rodiny, které zahrnuje: 

 určení možností širší rodiny – vztahy, ekonomika, komunikace, zdravotní a sociální 

okolnosti. 
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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. 

 

Zpracování individuálního plánu ochrany dítěte, je jednou z metod sociální práce, která 

umožňuje strukturovat proces práce na případu ohroženého dítěte a jeho rodiny. Ve spolupráci 

s dítětem (rodinou) jsou naplánovány jednotlivé kroky směřující k podpoře dítěte a rodiny a 

zlepšení obtížné situace. Postupné plnění kroků se řídí časovým harmonogramem. 

Individuální plán ochrany dítěte je přehledným dokumentem, z něhož jsou zřejmé dílčí kroky 

přijaté k ochraně dítěte a časový rámec, v němž se jednotlivé úkoly naplňují. 

Při vypracování IPODu se vychází z priorit dítěte a rodiny, je nutné do tvorby IPODu zapojit i 

klienty.  

 

Ustanovení § 10 odst. 5 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb., ukládá povinnost zpracovat plán od 

počátku doby poskytování sociálně-právní ochrany, nejpozději do jednoho měsíce od přijetí 

dítěte do základní evidence. Uvádí popis příčiny ohrožení dítěte a důvod zahájení SPOD. 

 

 

IPOD by měl obsahovat: 

 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, 

 způsoby naplňování navržených opatření, práv a zájmů dítěte v rozsahu SPOD, 

 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. 

 

 

10. KONTROLA PŘÍPADU (STANDARD č. 10) 

 

10 a) Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje pravidelnou kontrolu případů 

 

Na pracovišti orgánu SPOD jsou pravidelně kontrolovány případy nadřízeným pracovníkem. 

Spisy jsou kontrolovány namátkově v rámci každoroční kontroly profesního růstu 

zaměstnance a namátkově při podepisování písemností pro soudy, policii či jiné organizace. 

V případě kontroly spisu vedoucí zapíše do spisu v rámci číselné řady spisu, kdy kontrola 

proběhla a podepíše se. Při zjištění nedostatků při řešení případu jsou vedoucí oddělení 

navržena nápravná opatření, která klíčový pracovník provede v co nejkratším termínu a předá 

znovu ke kontrole vedoucímu pracovníkovi. Záznamy o kontrolách a nápravných opatření 

jsou založeny u vedoucí oddělení. Vedení případu může pracovník konzultovat v rámci 

supervizní činnosti. Mimořádné kontroly případu jsou prováděny na základě impulzu ze 

strany klienta, např. stížností. Kontroly provádí rovněž vedoucí OSVZ při vyřizování stížností 

klientů, nebo na základě podnětu Veřejné ochránkyně práv, MHMP, MPSV.  
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11. RIZIKOVÉ A NOUZOVÉ SITUACE (STANDARD č. 11) 

 

Cílem standardu je naplánovat takové postupy, které zajistí efektivní řešení rizikových a 

nouzových situací. Orgán sociálně-právní ochrany má k dispozici přiměřené hygienické 

zázemí a potřebné ochranné pracovní prostředky pro zaměstnance zařazené do orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí. 

 

11a) Zaměstnanci zařazeni 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. 

 

 Pracovní pohotovost:  K zajištění plnění úkolů orgánů sociálně - právní ochrany dětí, 

je nezbytné, aby pracovníci drželi pracovní pohotovost mimo stanovený rozvrh 

pracovní doby nepřetržitě 24 hodin.  

 Riziková situace: Situace, kdy nastává riziko zranění zaměstnance či klienta, zranění 

dalších osob, případně hrozba vzniku škody na majetku. O napadení by měl vždy 

učinit zápis a oznámit tuto skutečnost vedoucímu oddělení, případně vedoucí odboru. 

Pokud došlo ke zranění, je třeba vyhledat lékařské ošetření a poté se obrátit na orgány 

činné v trestním řízení a učinit trestní oznámení. 

 Nouzová situace: Situace, kdy může dojít k omezení výkonu sociálně právní ochrany 

z důvodu vzniku nenadálých situací. Pokud některé z nouzových situací nastane, 

vyčká pracovník na pokyny vedoucího pracovníka. 

 Nenadálá situace: (mimořádná situace) : Událost, která představuje riziko pro osoby, 

majetek, případně životní prostředí. Pracovníci procházejí školeními, která jsou určená 

ke zlepšení reakcí skupiny na tyto mimořádné události. 

 Agresivní klient: O bezpečnost odboru se stará pracovník ochranné služby, který 

monitoruje vstupní prostor a chodby.  

 Šetření v domácnosti klienta s předpokládaným rizikem: Sociální pracovník 

nemusí šetření provádět sám, požádá kolegu o doprovod, případně požádá o asistenci 

příslušníka Policie ČR. Pracovník OSPOD ÚMČ Prahy 11 nemá k dispozici žádné 

prostředky k nutné sebeobraně, ani neprochází žádným školením sebeobrany, vše je 

pouze formou dobrovolného docházení a záleží na každém z pracovníků. 

 Zranění klienta: Pracovník je proškolen o poskytnutí první pomoci v rámci 

odborného školení a školení BOZP. 

 Klient pod vlivem návykových látek: Reakce zaměstnance a řešení situace dle 

pracovních postupů, které jsou součástí interních norem úřadu. Pracovník dále vychází 

z interních norem. 

 Násilné situace: Nevstupovat zbytečně do prostředí, kde již vypuklo 

nekontrolovatelné násilí, jako např. střelba, rvačka, davová psychóza. 

 Konfliktní situace při výkonu činnosti: Výběr a výcvik zaměstnanců, psychická 

odolnost, zdravotní způsobilost ověřená lékařskou prohlídkou. 

 Vznik a šíření infekce - virů zapříčiňujících hepatitidu B a AIDS: Dodržování 

zásad osobní hygieny, poskytování dezinfekčních prostředků, opatrnost při zacházení s 

jehlami a ostrými hroty. 

 Vyhlášená pandemie – dodržování opatření nařízených Ministerstvem zdravotnictví a 

nařízení ohledně pandemie vyhlášených tajemníkem úřadu, dodržování zásad osobní 
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hygieny, používání dezinfekčních prostředků, upřednostňování písemného, 

elektronického či telefonického kontaktu před osobním kontaktem s klienty, používání 

ochranných prostředků dýchacích cest, využití home office, rozdělení zaměstnanců na 

pracovišti na dvě skupiny, které se nepotkávají, zajištění výkonu sociálně právní 

ochrany dětí – omezení návštěv u klientů a klientů na pracovišti na nejnutnější 

případy, v případě potřeby je možné nahradit osobní kontakt  telefonickým.  

 Šíření paniky a s ní často spojené tragické následky: Uvážlivé informace k omezení 

šíření paniky. 

 Onemocnění vícero zaměstnanců: (zaměstnanci se zastupují navzájem) : Každý ze 

zaměstnanců ví, kým je zastupován. V případě neúčasti pracovníka OSPOD u 

soudního jednání je absence zaměstnanců omluvena. Pokud je vícero zaměstnanců 

nepřítomno na pracovišti delší dobu, jsou pracovní úkoly rozděleny mezi zbývající 

zaměstnance. Mailová pošta nepřítomného pracovníka je zajištěna tak, že pokud klient 

na tento napíše svůj požadavek, obdrží zpětnou odpověď, že oslovený pracovník není 

přítomný, a na koho je možné se v době jeho nepřítomnosti obrátit.  

 Živelní událost: Pro přímou ochranu při mimořádných událostech a krizových stavech 

má Městská část Praha 11 pro své podmínky rozpracovaný Krizový plán, který je 

součástí Krizového plánu hlavního města Prahy. Krizový plán počítá s náhradním 

ubytováním a zajištěním základních potřeb a to jak u dospělých, tak nezletilých dětí. 

Ochraně dětí je vždy věnována zvláštní pozornost. 

 

Situace ohrožující pracovníka: 

 

V úřední dny je na pracovišti OSVZ přítomen pracovník ostrahy, jestliže je očekáván příchod 

potencionálně agresivního klienta, je na tuto skutečnost pracovník ostrahy upozorněn předem. 

V případě potencionálně agresivních klientů, popř. při projednávání konfliktních témat, 

nejedná s klientem pracovník sám, ale pouze za přítomnosti dalšího pracovníka, popř. 

vedoucího oddělení. 

 

Pracovník je školen v práci s agresivním klientem, je si vědom své profesionální role, 

nepodceňuje klientovu případnou agresivitu, naopak se ji snaží tlumit a vést klienta ke 

konstruktivnímu jednání. Pracovník se snaží v rámci svých možností předcházet konfliktům. 

V případě fyzického napadení pracovníka klientem postupuje pracovník podle interních 

směrnic ÚMČ Praha 11. O napadení by měl vždy učinit zápis a oznámit tuto skutečnost 

vedoucímu oddělení, případně vedoucí odboru. Pokud došlo ke zranění, je třeba vyhledat 

lékařské ošetření a poté se obrátit na orgány činné v trestním řízení a učinit trestní oznámení. 

Jestliže je pracovník volán do terénu mimo pracovní dobu (v době pracovní pohotovosti) a je 

nutné intervenovat v rodinném prostředí klienta, zajistí si pracovník doprovod do rodiny ze 

strany Městské policie, případně Policie ČR. 

 

Na sociální šetření do nové rodiny chodí pracovník v doprovodu jiného pracovníka, do knihy 

šetření zapíše adresu místa šetření a seznámí vedoucího oddělení s přibližným časem návratu. 

Obdobně se postupuje při sociálním šetření v rodině, kde pracovník vyhodnotí zvýšené riziko 

agresivního jednání nejen vůči své osobě, ale i mezi členy rodiny navzájem.  Na šetření 

odchází pracovník se zapnutým a funkčním mobilním telefonem s nabitou baterií. Pracovníci 

jsou proškoleni v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a poskytnutí první pomoci. 

Nouzovou situací může být i nepřítomnost většího počtu pracovníků OSPO, pak jsou pracovní 

úkoly rozděleny na zbývající pracovníky.  
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Situace ohrožující klienta: 

 

Řešení aktuální situace, ve které je bezprostředně ohroženo dítě a je nutný okamžitý zásah, 

jsou řešeny také ve standardu č. 1 (místní a časová dostupnost, kde je řešena pracovní 

pohotovost) a ve standardu č. 8 (přijetí oznámení a posouzení naléhavosti případu). 

 

Řešení aktuální a ohrožující situace klienta má vždy přednost před jinými pracovními 

povinnostmi. Při řešení situace postupuje pracovník vždy v zájmu klienta. Pracovník má 

k dispozici aktualizovaný seznam organizací a zařízení, se kterými je možno při řešení situace 

spolupracovat. Jedná se zejména o krizová centra, azylové domy pro matky s dětmi, 

intervenční centrum pro oběti domácího násilí, zařízení zajišťující okamžitou pomoc dětem 

(Klokánky, Dům tří přání, Dětské centrum). 

 

V případě krizové situace mimo pracovní dobu má pracovník zajištěn přístup k dokumentaci.  

Na pracovišti je vždy přítomen pracovník, který je schopen řešit situaci klienta i mimo úřední 

hodiny v rámci pracovní doby. 

 

Situace, které mohou ohrožovat zájmy dítěte: 

 opuštění dítěte, nezajištění jeho řádné péče, 

 domácí násilí řešené policií, 

 požívání alkoholu nebo drog nezletilým dítětem, 

 ztráta bydlení, 

 ohrožování pečující osobou závislou na psychotropních látkách nebo duševním 

onemocněním, 

 týrání a zneužívání dítěte. 

Interní normy: 

Instrukce I 1.1.12  Hlášení o mezních situacích 

Příkaz tajemníka PKT 2017/02 Seznam zaměstnanců, zabezpečujících obsluhu 

lékárniček a poskytnutí první pomoci 

Příkaz tajemníka PKT 2017/03 Požární ochrana 

Nařízení tajemníka NT 2017/02  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární 

ochrana 

 

12. DOKUMENTACE O VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DÉTÍ 

(STANDARD č. 12) 

 

12a) Orgán sociálně-právní ochrany dětí uplatňuje systém zpracování, vedení, evidence 

a archivace dokumentace, včetně vedení elektronické dokumentace v informačních 

systému sociálně-právní ochrany dětí o klientech a dalších osobách. 

 

Orgán sociálně - právní ochrany dětí vede spisovou evidenci dětí uvedených v § 6 zákona č. 

359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, dále v případech, kde byl ustanoven 

opatrovníkem nebo poručníkem.  Základní evidence Om je vedena o dětech, které mají trvalé 

bydliště ve správním obvodu Městské části Praha 11. Evidence Nom je vedena na základě 

dožádání o dětech, které nemají trvalé bydliště v obvodu MČ Praha 11. 

 

Vedení spisové dokumentace se řídí § 54, § 55 a § 56 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-

právní ochraně dětí a Směrnicí MPSV č. j. 2013/26780-21, o stanovení rozsahu evidence dětí, 
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obsahu spisové dokumentace o dětech vedené OSPOD a o stanovení rozsahu evidence a 

obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče. Spisová dokumentace se vede 

zároveň elektronicky a v listinné podobě.  Orgán SPOD pracuje se spisovou službou, která se 

řídí zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a vyhláškou 259/2012 Sb., o 

podrobnostech výkonu spisové služby. Orgán SPOD vede rejstříky nezletilých dětí dle 

směrnice MPSV. Do těchto rejstříků jsou nezletilé děti zapsány a na základě tohoto zápisu je 

přiděleno číslo spisu, popřípadě rejstřík slouží ke zpracování statistky. Pro lepší orientaci byl 

vypracován stručný přehled rejstříků, které je orgán SPOD povinen vést. (viz příloha č 14). 

 

 Obsahem spisové dokumentace jsou osobní údaje o dětech, rodičích, výchovných poměrech 

těchto dětí, záznamy o šetřeních v rodině, záznamy a protokoly o jednání s rodiči, záznamy 

pohovorů s dětmi, podání učiněná vůči soudům či státním orgánům, rozhodnutí soudů, orgánů 

činných v trestním řízení nebo správních orgánů. Spisovou dokumentaci mohou tvořit 

záznamy na technických nosičích dat, mikrografické záznamy, tištěné produkty optického 

archivačního systému a tištěné nebo fotografické produkty jiné výpočetní techniky místo 

originálu listiny, podle jehož obsahu byly pořízeny, pokud z povahy věci nevyplývá, že je 

třeba uchovat originál nebo úředně ověřenou kopii listiny. Dále tvoří spisovou dokumentaci i 

individuální plán ochrany dítěte a vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny.  

 

Kromě spisové dokumentace vede obecní úřad obce s rozšířenou působností i další písemnosti 

tvořící podklad pro zpracování spisové dokumentace. Tyto písemnosti se nevydávají žádnému 

orgánu, fyzické nebo právnické osobě. Lze je předložit jen soudu a státnímu zastupitelství v 

případě, že se údaje v nich obsažené týkají trestního stíhání. V případě správního řízení je 

v oddělené složce veden správní spis, který je součástí spisu Om. Správní řízení se řídí 

zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem o sociálně 

právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 

Spisová dokumentace je archivována po dobu stanovenou zákonem dle § 55 odst. 7 zák. o 

SPOD v souladu se spisovým a skartačním řádem ÚMČ Praha 11.  

 

12b) Záznamy orgánu SPOD jsou vedeny takovým způsobem, aby byly srozumitelné pro 

klienta. 

 

Záznamy o jednání s klientem na oddělení jsou většinou vyhotovovány přímo s klientem. V 

tomto případě jsou klientem podepsány a klientovi je předáno jedno vyhotovení záznamu. 

Pokud klient odmítne záznam podepsat, je o tom vyhotoven záznam s jeho výhradami a 

vložen do spisu.  Je rovněž možné zhotovit záznam do spisu o jednání s klientem, který je 

zhotoven dodatečně, a to buď poté, co klient opustí pracoviště, nebo záznam o jednání 

s klientem při prošetření poměrů v místě bydliště klienta, v institucích apod. V případě, že je 

s klientem sepisován protokol, jsou náležitosti protokolu podrobně upraveny ustanovením  

§ 18 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů . 

 

Záznamy jsou vyhotoveny na základě jednání, pohovorů nebo sdělení a musí být pravdivé. 

Nahlížení do spisové dokumentace vedené o dítěti náleží dle § 55 zákona o SPOD  pouze 

rodičům, nebo jejich zplnomocněným zástupcům, popřípadě jiným osobám odpovědným za 

výchovu a to na základě písemné žádosti (§ 55 zákona o sociálně právní ochraně dětí). Rodiče 

nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte nebo jejich zástupce na základě písemně 

udělené plné moci mají právo při nahlížení do spisové dokumentace činit si z ní výpisy a 

pořizovat za úhradu kopie spisové dokumentace nebo její části; pro stanovení úhrady za 

pořízení kopie ze spisové dokumentace platí zvláštní právní předpis. Na nahlížení do spisové 
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dokumentace se nevztahuje zákon o svobodném přístupu k informacím. Do spisové 

dokumentace týkající se osvojení dítěte je oprávněn nahlížet na základě písemné žádosti 

osvojenec, jakmile nabude svéprávnosti. Pokud má zájem nahlížet do spisové dokumentace 

nevidomá osoba, je jí obsah ze spisové dokumentace přečten a právo nahlédnout do spisové 

dokumentace má případně její doprovod. Údaje obsažené ve spisové dokumentaci týkající se 

dítěte je obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněn využít pouze v zájmu dítěte při 

zajišťování sociálně-právní ochrany. Obecní úřad obce s rozšířenou působností do 15 dnů ode 

dne, kdy rodič, osvojenec nebo osoba odpovědná za výchovu dítěte požádali o nahlédnutí do 

uvedené spisové dokumentace, 

 sdělí, že se rodiči nebo osobě odpovědné za výchovu dítěte umožní nahlédnout do 

spisové dokumentace, a určí termín k nahlédnutí, v tomto případě se nevydává 

rozhodnutí, nebo 

 rozhodne o odmítnutí písemné žádosti, pokud by to bylo v rozporu se zájmem dítěte, v 

rozporu s rozhodnutím soudu o utajení osvojení nebo pokud lze ze spisové 

dokumentace zjistit, která fyzická osoba upozornila na skutečnosti uvedené v § 7. 

 

Stejně se postupuje při utajení osvojení, nebo pokud je ve spisové dokumentaci podání 

fyzické osoby, která upozornila na závažné skutečnosti týkající se dítěte, např. že rodiče 

neplní povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti apod. anebo se jedná o ohrožené děti 

podle § 6 zákona o SPOD. 

 

Interní normy: 

Nařízení tajemníka NT 2018/03 Spisový a skartační řád 

Směrnice S 2017/06 Směrnice k poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb. 

Instrukce I 2.6.1. Poskytování informací podle zák. č.  106/1999 Sb. 

Metodické doporučení MV ČR k postupu povinných subjektů podle zák. č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím    

 

 

13. VYŘIZOVÁNÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ (STANDARD č. 13)      

 

13a) Orgán sociálně-právní ochrany má zpracována pravidla pro podávání, vyřizování a 

evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty. 

 

Úřad městské části Praha 11 má zpracována pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci 

stížností ve formě interní normy – Směrnice S 2017/07 „Pravidla pro přijímání a 

vyřizování petic a stížností, podaných orgánům MČ Praha 11“. Cílem je informování 

klientů (orgánu SPOD) o možnosti vyjádřit svůj nesouhlas s postupem správního orgánu 

mimo řádné opravné prostředky, upravené zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem, 

v platném znění (také „správní řád“). 

 

Klienti mohou podávat stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálně- právní ochrany 

dětí. Jsou vyřizovány i anonymní podání stížnosti. Stížnost mohou klienti řešit 

prostřednictvím tajemníka úřadu nebo s vedoucím odboru, případně  s vedoucím oddělení. 

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností jsou upravena vnitřním řádem úřadu. Stížnost 

přijme a zaeviduje ve spisové službě v den přijetí podatelna úřadu, která po zaevidování 
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v centrální evidenci postoupí věcně příslušnému odboru k vyřízení. Zde stížnost vyřídí 

pověřený zaměstnanec. Přitom postupuje podle Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a 

stížností podaných orgánům MČ Praha 11, dodržuje lhůtu pro vyřízení stížnosti. Nakonec 

pověřený zaměstnanec odešle odpověď stěžovateli. Po odeslání odpovědi stěžovateli je celý 

spis stížnosti předán do centrální evidence. 

   

13b) Orgán sociálně-právní ochrany informuje klienty a další osoby o možnosti podat 

stížnost a to způsobem srozumitelným klientům i dalším osobám 

 

Podávání a vyřizování stížností se řídí dle ustanovení § 175 správního řádu. Podle tohoto 

ustanovení mají dotčené osoby právo obracet se na správní orgány se stížnostmi proti 

nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, neposkytuje-li 

správní řád jiný prostředek ochrany. V souladu s tímto ustanovením je pak zpracována interní 

norma ÚMČ Praha 11, podle níž se při vyřizování stížností postupuje. 

 

O možnosti podat stížnost je občan informován pracovníkem, se kterým vyřizoval svoji 

záležitost. Pokud je stížnost podána formou e-mailu, je o ní informováno Oddělení agendy 

administrativy Odboru kancelář starosty s následnou odpovědí stěžovateli. Každá stížnost je 

řádně zaevidována, a v písemné podobě založena v sekretariátu odboru. Ústní stížnost je 

povinen přijmout každý zaměstnanec a pořídit písemný záznam s potřebnými náležitostmi. 

Lhůta pro vyřízení stížnosti je podle § 175 odst. 5 správního řádu 60 dnů, stěžovatel musí být 

v této lhůtě o vyřízení stížnosti vyrozuměn. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li 

v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti. 

 

 Zaměstnanec, kterého se stížnost týká, je s ní seznámen a má možnost se k ní vyjádřit. 

Vedoucí pracovník stížnost prošetří na základě vyjádření pracovníka a obsahu spisové 

dokumentace, a pokud shledá, že je stížnost důvodná nebo částečně důvodná, učiní nápravná 

opatření. V případě, že klient není spokojen s vyřízením stížnosti, je v písemné odpovědi 

řádně poučen, že může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení 

stížnosti. Tímto nadřízeným a metodickým správním orgánem je Odbor správních činností ve 

zdravotnictví a sociální péči MHMP. Stížnosti a odpovědi na ně jsou součástí spisu OM.  

 

Legislativa:  

§ 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád., ve znění pozdějších předpisů  

 

Interní normy: 

Směrnice I 2.4.7-v03 vyřizování stížností  

S 2017/07 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům MČ 

Praha 11 
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14. NÁVAZNOST VÝKONU SPOD NA DALŠÍ SUBJEKTY (STANDARD č. 14) 

 

Cílem standardu je zajistit provázanost činnosti orgánů SPOD se spolupracujícími a 

doprovázejícími organizacemi. 

 

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. 

 

Zaměstnanci orgánu SPOD evidují vhodné služby nejen ve správním obvodu MČ Praha 11, 

ale i na území hl. m. Prahy. Jsou schopni klienty informovat o obsahu služby, ceně za její 

poskytnutí, popř. i specifikách (dlouhé objednací doby, organizace zajišťující anonymitu 

klientů, atd.) V případě, kdy to zaměstnanec vyhodnotí jako přínosné, pomůže klientovi 

zprostředkovat první kontakt se službou (např. formou doprovodu).  Zaměstnanci orgánu 

SPOD jsou v úzkém kontaktu s občanskými sdruženími, ubytovacími zařízeními, mediátory, 

poradnami pro děti, poradnami pro rodinu a manželství, s psychology, psychiatry a 

zdravotnickými zařízeními. Orgán SPOD má roli koordinátora pro poskytování služeb, klient 

může využívat i služby jiných subjektů, která může doplňovat podporu poskytovanou 

zaměstnanci orgánu SPOD. 

 

 

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. 

 

Klíčový sociální pracovník dítěte realizuje 1x za 3 měsíce návštěvu dítěte. Při této příležitosti 

provádí pohovor s dítětem, který se zaměřuje na:  

 studijní výsledky, představu o dalším studiu a budoucnosti, přípravu na budoucí 

povolání, profesní uplatnění, jeho představu o životě po zletilosti; 

 pobyt v zařízení, kamarády; 

 zda se nedostal do kolize s policií, dopravním podnikem nebo jiným úřadem, 

z čehož by mohly vyplynout finanční závazky, příp. finanční závazky vůči 

mobilnímu operátorovi a způsob hrazení těchto služeb; 

 zájmové aktivity a koníčky; další aktivity (brigády, praxe, dobrovolnická činnost); 

 kontakt s rodiči a širší rodinou (četnost a způsob kontaktu); 

 zdravotní stav a partnerské vztahy (antikoncepce, pravidelné preventivní 

prohlídky); 

 přání nezletilého; 

 hospodaření s finančními prostředky (kapesné). 

Nezletilý je sociálním pracovníkem konfrontován s reálnými možnostmi ve spolupráci 

s ústavem 

 

 návrat do rodiny nebo prodloužení ústavní výchovy do 19 let nebo uzavření 

smlouvy o dalším pobytu v zařízení, 

 možnosti bydlení v domě na půl cesty, v ubytovně, v pronájmu či nájmu dle místa, 

kde chce dítě po zletilosti žít, 
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 poskytnutí informací o působnosti krajské pobočky Úřadu práce v případě ztráty 

zaměstnání a hmotné nouze (zdravotní a zdravotní pojištění, dávky hmotné nouze 

apod.), 

 možnosti získání sociálních dávek, 

 Nabídka navázání kontaktu s kurátorem pro dospělé - pomoc při realizaci řešení 

problémů. V období, kdy se blíží dítě věku  zletilosti, je nezletilému vysvětlena 

vhodnost spolupráce s kurátorem pro dospělé. Rovněž příslušný pracovník sám 

v rámci své kompetence seznámí kurátora pro dospělé s kauzou nezletilého dítěte, 

které se blíží věku zletilosti a bude potřebovat sociální službu i po dovršení 

zletilosti. 

 

Jednou za 3 měsíce orgán SPOD kontaktuje rovněž rodinu nezletilého za účelem pomoci 

uspořádat rodinné poměry, které by umožnily návrat dítěte do rodiny. 

 

 Poskytuje poradenství při řešení finanční situace rodiny, včetně informace o 

působnosti orgánů sociálního zabezpečení, krajských poboček Úřadu práce a 

dalších státních i jiných orgánů. 

 Pokud rodič výslovně odmítne provedení návštěvy a nabídnutou pomoc s 

odůvodněním, že se v budoucnu nehodlá žádným způsobem podílet na výchově 

dítěte a vykonávat svou rodičovskou odpovědnost, učiní o tom klíčový sociální 

pracovník záznam do spisu. Je rovněž žádoucí, aby se rodič, pokud možno dostavil 

na orgán SPOD a podepsal zde záznam o svém odmítnutí návštěv sociálního 

pracovníka, ve kterém budou uvedeny i důvody tohoto odmítnutí, které mohou 

spočívat např. právě v tom, že rodič chápe návštěvy jako nežádoucí zasahování do 

života jeho nové rodiny. Po poučení rodiče, že i přes svůj odmítavý postoj se 

s odkazem na § 9 zákona o SPOD může kdykoliv obrátit na orgán sociálně-právní 

ochrany dětí s žádostí o pomoc při výkonu své rodičovské odpovědnosti. Zároveň 

je však odůvodněné posoudit, zda nejsou dány podmínky pro podání návrhu na 

zahájení řízení o zbavení rodičovské odpovědnosti tohoto rodiče s ohledem na 

dlouhodobé závažné zanedbávání jejího výkonu. 

 

Klíčový sociální pracovník nezletilého, v rámci návštěvy zařízení, kontaktuje příslušného 

výchovného pracovníka zařízení; nahlíží do spisové dokumentace dítěte vedené v zařízení, 

jedná o sociálních dovednostech nezletilého, jeho finanční gramotnosti, úrovni samostatnosti 

apod. Jedná o dalších otázkách spojených s opuštěním zařízení a začlenění se do 

samostatného života. 

 

Klíčový sociální pracovník spolupracuje ohledně nezletilého dítěte zejména s těmito subjekty: 

 s ošetřujícím lékařem dítěte, 

 s psychologem a dalšími odborníky, 

 se školou, 

 se státním zástupcem. 

 

Za účelem zajištění bydlení pro tyto děti orgán SPOD spolupracuje s domy na půl cesty, 

azylovými domy a s obecními úřady. V časovém rozmezí od šesti do tří měsíců před zletilostí 
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dítěte, které bude propuštěno z ústavní výchovy, informuje písemně formou interního sdělení 

sociálního kurátora, který dítě navštíví a podá mu potřené informace a kontakty na sebe. 
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S E Z N A M   Z K R A T E K 
 

IPOD     Individuální plán ochrany dítěte  

MČ Praha 11  Městská část Praha 11 

MHMP    Magistrát hlavního města Prahy 

MPSV    Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MV ČR   Ministerstvo vnitra České republiky 

NOm Označení spisu užívané pro děti s trvalým pobytem mimo území 

Městské části Praha 11 

NRP    Náhradní rodinná péče  

Om  Označení spisu užívané pro děti s trvalým pobytem na území Městské 

části Praha 11 

OPM Oddělení personální a mzdové 

Orgán SPOD   Orgán sociálně právní ochrany dětí 

OSP    Oddělení sociální prevence 

OSPOD    Oddělení sociálně-právní ochrany dětí a mládeže  

OSVZ    Odbor  sociálních věcí a zdravotnictví 

SPO   sociálně-právní ochrana 

Správní řád   Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

Tajemník  tajemník Úřadu městské části Praha 11  

ÚMČ Praha 11  Úřad městské části Prahy 11 

Zákon o SPOD  Zákon o sociálně právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. Ve znění 

pozdějších předpisů 

ZDVOP   Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

ZOZ   zkouška odborné způsobilosti    

 

 

 

 

 

  


