
1 

 

 
 

Popis naplňování 
 

 
 
 
 
 
 

Schváleno: RM č. 53/2015 Dne 12. 2. 2015 

   

aktualizace dne podpis 

1. 
RM č. 402/2021 

19.8.2021 
 

   

   

   

   

   

 
 
 
 



2 

 

 
Město Jablonec nad Nisou, jako orgán SPOD, vykonává sociálně-právní ochranu na území 
správního obvodu obce s rozšířenou působností dle vyhlášky Ministerstva vnitra České 
republiky č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou 
kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy) ze dne 
15. 10. 2009, ve znění pozdějších předpisů, která zahrnuje obce: Bedřichov, Dalešice, 
Janov nad Nisou, Josefův Důl, Lučany nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, Pulečný, Rádlo, 
Rychnov u Jablonce nad Nisou, Maršovice, Jablonec nad Nisou. Od 1. 1. 2021 v souvislosti 
s přijetím nového zákona o územněsprávním členění státu č. 52/2020 Sb. zahrnuje 
správní obvod SPOD i obec Frýdštejn.  
 

 

 

 

 
Dle údajů ČSÚ k 31. 12. 2019 bylo v ORP 11.430 osob do 18 let. Dle údajů MMJN je 
k 30. 6. 2020 evidováno 10.942 dětí (osob do 18 let věku) v ORP, cca 250-300 dětí pak žije 
v sociálně vyloučených lokalitách (údaje získané depistáží sociálních pracovníků odboru). 
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Standard č.1 Standard č.1 Standard č.1 Standard č.1     Místní a časová dostupnostMístní a časová dostupnostMístní a časová dostupnostMístní a časová dostupnost    

 
1a.   Orgán sociálně1a.   Orgán sociálně1a.   Orgán sociálně1a.   Orgán sociálně----právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálněprávní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálněprávní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálněprávní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně----právní ochrany právní ochrany právní ochrany právní ochrany 

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

 
 

 Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) vykonává svoji činnost 
zejména na základě z. č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí ve znění 
pozdějších novel a dodatků (dále jen ZSPOD) a souvisejících předpisů  

 (viz internetové stránky Magistrátu města Jablonec nad Nisou – povinné 
informace) 

 OSPOD je umístěno v budově Magistrátu města Jablonec nad Nisou, Mírové 
náměstí 19, Jablonec nad Nisou (dále jen MMJN). 

 OSPOD vykonává svoji činnost v pracovní době MMJN, která je viditelně vyznačena 
na webových stránkách MMJN, na informační tabuli OSPOD ve 4. patře.  

 OSPOD poskytuje sociálně-právní ochranu v odůvodněných případech nad rámec 
pracovní doby (pracovní pohotovost). 

 Sociálně-právní ochranu vykonávají sociální pracovníci a kurátoři pro děti  
a mládež zde pracovně zařazení. 

 Klíčovým ukazatelem pro přidělení koordinátorovi případu je místo trvalého 
bydliště dítěte nebo tematická oblast případu - např. případy náhradní rodinné 
péče, případy týraných a zneužívaných dětí. (viz příloha č. 1) 

 Klienti SPOD jsou o koordinátorovi případu (jméno, telefonický a e-mailový 
kontakt, číslo kanceláře v budově) informováni prostřednictvím:  

 informační tabule v budově MMJN – 4. patro 
 webové stránky úřadu  
 dotazem na pracovišti  

 V případě nepřítomnosti koordinátora je klient informován o zastupujícím 
pracovníkovi (interní předpis MMJN - Pracovní řád, čl. 6, bod 3). 

 OSPOD má zajištěno, že se zaměstnanci dopraví do všech míst území správního 
obvodu v přiměřeném čase, který odpovídá povaze a potřebám řešeného případu 

 OSPOD disponuje referentským vozidlem  
 OSPOD využívá služební vozidla MMJN 
 OSPOD má k dispozici průkazky na MHD Jablonec nad Nisou 
 v odůvodněných případech mohou pracovníci OSPOD využít taxi 

služeb 
 
 

 



5 

 

    

    

1b.   Doba výkonu sociálně1b.   Doba výkonu sociálně1b.   Doba výkonu sociálně1b.   Doba výkonu sociálně----právní ochrany je přizpůsobena potřebám osob, jimž je nebo právní ochrany je přizpůsobena potřebám osob, jimž je nebo právní ochrany je přizpůsobena potřebám osob, jimž je nebo právní ochrany je přizpůsobena potřebám osob, jimž je nebo 

může být v budoucnu sociálněmůže být v budoucnu sociálněmůže být v budoucnu sociálněmůže být v budoucnu sociálně----právní ochrana poskytována nebo na něž se zaměprávní ochrana poskytována nebo na něž se zaměprávní ochrana poskytována nebo na něž se zaměprávní ochrana poskytována nebo na něž se zaměřuje, řuje, řuje, řuje, 

zejména děti (dále jen "cílová skupina"). Osobní výkon sociálnězejména děti (dále jen "cílová skupina"). Osobní výkon sociálnězejména děti (dále jen "cílová skupina"). Osobní výkon sociálnězejména děti (dále jen "cílová skupina"). Osobní výkon sociálně----právní ochrany je zajištěn právní ochrany je zajištěn právní ochrany je zajištěn právní ochrany je zajištěn 

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

nepřetržitá pracovní pohotovost.nepřetržitá pracovní pohotovost.nepřetržitá pracovní pohotovost.nepřetržitá pracovní pohotovost.    

 
 OSPOD vykonává svoji činnost v pracovní době MMJN, po tuto dobu jsou 

zaměstnanci pro klienty dostupní a v rámci výkonu práce poskytují klientům 
sociálně-právní ochranu.  

 V případě nepřítomnosti koordinátora případu je klient informován  
o zastupujícím pracovníkovi (interní předpis MMJN - Pracovní řád, čl. 6, bod 3). 

 MMJN vede elektronickou evidenci docházky, z níž je zřejmá přítomnost  
či nepřítomnost pracovníka na pracovišti event. její důvod.  

 OSPOD má v elektronické podobě veden přehled (tzv. lhůtník) účasti jednotlivých 
pracovníků na služebních jednáních mimo pracoviště/budovu MMJN, na místních 
šetřeních a služebních cestách, přehled čerpání dovolené nebo náhradního volna 

 všichni pracovníci OSPOD mají přístup, jak do evidence docházky MMJN, tak  
do lhůtníku OSPOD. 

 Poskytování sociálně-právní ochrany nad rámec pracovní doby je pokryto 
pracovní pohotovostí.  

 Rozpis pracovní pohotovosti (jméno pracovníka, telefonický kontakt, termín 
pohotovosti) je v písemné podobě vyhotoven pro kalendářní rok, a to vždy  
do konce roku předcházejícího. 

 Pro výkon pracovní pohotovosti má pracovník k dispozici mobilní telefon, 
diktafon, fotoaparát, notebook s přístupem na internet, služební vozidlo.  

 OSPOD má stanoven způsob předávání informací z pracovní pohotovosti 
koordinátorovi případu (viz příloha č. 1). 
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Standard č.2 Standard č.2 Standard č.2 Standard č.2     Prostředí a podmínkyProstředí a podmínkyProstředí a podmínkyProstředí a podmínky    

 
2a.   Výkon sociálně2a.   Výkon sociálně2a.   Výkon sociálně2a.   Výkon sociálně----právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci     

s ohroženými dětmi a rodinami.  Orgán sociálněs ohroženými dětmi a rodinami.  Orgán sociálněs ohroženými dětmi a rodinami.  Orgán sociálněs ohroženými dětmi a rodinami.  Orgán sociálně----právní ochrany zajistí takové prostory pro právní ochrany zajistí takové prostory pro právní ochrany zajistí takové prostory pro právní ochrany zajistí takové prostory pro 

výkon sociálněvýkon sociálněvýkon sociálněvýkon sociálně----právní ochrany, které představují odpovídající zázemí pro výkon sociálněprávní ochrany, které představují odpovídající zázemí pro výkon sociálněprávní ochrany, které představují odpovídající zázemí pro výkon sociálněprávní ochrany, které představují odpovídající zázemí pro výkon sociálně----

právní ochrany a jejichž kapacita odpovídá množství konzultací spojených právní ochrany a jejichž kapacita odpovídá množství konzultací spojených právní ochrany a jejichž kapacita odpovídá množství konzultací spojených právní ochrany a jejichž kapacita odpovídá množství konzultací spojených     

s pos pos pos poskytováním sociálněskytováním sociálněskytováním sociálněskytováním sociálně----právní ochrany.právní ochrany.právní ochrany.právní ochrany.    

 

 OSPOD  disponuje kancelářemi ve 4. patře v budově MMJN.  
 OSPOD má bezbariérový přístup. 
 Na chodbě před kancelářemi OSPOD mají klienti k dispozici místo pro sezení  

a psaní. 
 V jednotlivých kancelářích je jeden, maximálně dva pracovníci. 
 OSPOD disponuje zasedací místností, kterou lze využít k individuální konzultaci 

s klientem tak, aby byla zachována důvěrnost jednání a soukromí klienta.  
 OSPOD má k dispozici prostory pro dětské klienty, jednotlivé kanceláře jsou 

bezpečné a přátelské dětem. 
 V rámci spolupráce s Mateřským centrem Jablíčko Jablonec nad Nisou je  

pro klienty OSPOD zajištěna 1 hodina hlídání dítěte zdarma pro vyřízení záležitosti 
na úřadě. 

 
 
 

2b.   Orgán sociálně2b.   Orgán sociálně2b.   Orgán sociálně2b.   Orgán sociálně----právní ochrany má vhodné materiální vybavení s oprávní ochrany má vhodné materiální vybavení s oprávní ochrany má vhodné materiální vybavení s oprávní ochrany má vhodné materiální vybavení s ohledem na výkon hledem na výkon hledem na výkon hledem na výkon 

sociálněsociálněsociálněsociálně----právní ochrany na pracovišti i mimo něj. právní ochrany na pracovišti i mimo něj. právní ochrany na pracovišti i mimo něj. právní ochrany na pracovišti i mimo něj.     

K dispozici je zejména potřebný počet automobilů, mobilních telefonů, notebooků, K dispozici je zejména potřebný počet automobilů, mobilních telefonů, notebooků, K dispozici je zejména potřebný počet automobilů, mobilních telefonů, notebooků, K dispozici je zejména potřebný počet automobilů, mobilních telefonů, notebooků, 

fotoaparátů a dalších prostředků záznamové techniky pro práci v terénu. fotoaparátů a dalších prostředků záznamové techniky pro práci v terénu. fotoaparátů a dalších prostředků záznamové techniky pro práci v terénu. fotoaparátů a dalších prostředků záznamové techniky pro práci v terénu.     

 

 Každý pracovník má k dispozici telefon, mobilní telefon, fotoaparát, diktafon, 
notebook. 

 Pracoviště disponuje pro výkon SPOD dostatečným množstvím PC, kopírek, scannerů 
s příslušenstvím.  

 Pracovníci mají k dispozici knihovnu s odbornou literaturou.  
 Pracovníci mají k dispozici služební vozidlo (používání referentského a služebního 

vozidla podléhá vnitřnímu předpisu MMJN – Zásady autoprovozu).  
 OSPOD má k dispozici průkazky na MHD Jablonec nad Nisou. 
 V odůvodněných případech mohou pracovníci OSPOD využít taxi služeb. 

 

 
 
 



7 

 

2c.   Orgán sociálně2c.   Orgán sociálně2c.   Orgán sociálně2c.   Orgán sociálně----právní ochrany má k dispozici vhodné materiální vybavení pro práci s právní ochrany má k dispozici vhodné materiální vybavení pro práci s právní ochrany má k dispozici vhodné materiální vybavení pro práci s právní ochrany má k dispozici vhodné materiální vybavení pro práci s 

osobami z cílové skupiny, jimž je poskytována sociálněosobami z cílové skupiny, jimž je poskytována sociálněosobami z cílové skupiny, jimž je poskytována sociálněosobami z cílové skupiny, jimž je poskytována sociálně----právní ochrana (dále jen "klient"), právní ochrana (dále jen "klient"), právní ochrana (dále jen "klient"), právní ochrana (dále jen "klient"), 

zejména s ohledem na potřeby dětí.zejména s ohledem na potřeby dětí.zejména s ohledem na potřeby dětí.zejména s ohledem na potřeby dětí.    

 
 Podrobněji upraveno ve Standardu 2b. 
 V jednacích prostorách i v prostorách pro dětské klienty jsou k dispozici pomůcky  

         pro práci s dětmi. 
 OSPOD má k dispozici autosedačky pro všechny věkové kategorie dětí.   

            (viz příloha č. 2)  
 

 
              
 

 

2d.   Orgán2d.   Orgán2d.   Orgán2d.   Orgán    sociálněsociálněsociálněsociálně----právní ochrany má k dispozici potřebné hygienické zázemí a osobní právní ochrany má k dispozici potřebné hygienické zázemí a osobní právní ochrany má k dispozici potřebné hygienické zázemí a osobní právní ochrany má k dispozici potřebné hygienické zázemí a osobní 

ochranné pracovní prostředky pro zaměstnance zařazené v orgánech sociálněochranné pracovní prostředky pro zaměstnance zařazené v orgánech sociálněochranné pracovní prostředky pro zaměstnance zařazené v orgánech sociálněochranné pracovní prostředky pro zaměstnance zařazené v orgánech sociálně----právní právní právní právní 

ochrany k výkonu sociálněochrany k výkonu sociálněochrany k výkonu sociálněochrany k výkonu sociálně----právní ochrany.právní ochrany.právní ochrany.právní ochrany.    

 
 OSPOD se řídí interním předpisem o bezpečnosti práce (Pracovní řád, Příloha č. 1 

Bezpečnost a ochrana zdraví). 
 OSPOD má dostupné a bezpečné hygienické zázemí pro zaměstnance (WC ve 4. 

patře MMJN, sprcha v 1. patře č. dv. 118 – klíč na sekretariátu odd.) a klienty (WC 
ve 2. patře budovy MMJN). 

 OSPOD má k dispozici místnost pro nerušené nakojení/nakrmení malých dětí 
(kancelář č. 430, 4. patro budovy MMJN). 

 OSPOD má k dispozici lékárničku (viz Pracovní řád, příloha č. 1 Bezpečnost a 
ochrana zdraví). 

 OSPOD má dostatek osobních ochranných prostředků pro zaměstnance při výkonu 
sociálně-právní ochrany.  

 OSPOD má nastavený systém ochrany zaměstnanců v případech ohrožení:  
 stálá přítomnost 1 pracovníka bezpečnostní služby v přízemí budovy MMJN 
 elektronická zabezpečovací signalizace pro každého pracovníka OSPOD  
 telefonická signalizace pro přivolání hlídky Městské policie JBC 
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Standard č.3 Standard č.3 Standard č.3 Standard č.3     Informovanost o výkonu SPODInformovanost o výkonu SPODInformovanost o výkonu SPODInformovanost o výkonu SPOD        

    

3a. Orgán sociálně3a. Orgán sociálně3a. Orgán sociálně3a. Orgán sociálně----právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup     

či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy jím vytvořené za účelem naplnění či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy jím vytvořené za účelem naplnění či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy jím vytvořené za účelem naplnění či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy jím vytvořené za účelem naplnění 

těchto standardů kvality sociálnětěchto standardů kvality sociálnětěchto standardů kvality sociálnětěchto standardů kvality sociálně----právní ochrany při poskytování sociálněprávní ochrany při poskytování sociálněprávní ochrany při poskytování sociálněprávní ochrany při poskytování sociálně----právní ochrany.právní ochrany.právní ochrany.právní ochrany.    

 
 Informace o orgánu SPOD a jeho působnosti jsou dostupné na internetových 

stránkách úřadu a informační tabuli ve 4. patře budovy. 
 OSPOD má na orientační tabuli ve 4. patře uveřejněnou zejména: 

 organizační strukturu oddělení  
 věcné rozdělení jednotlivých agend  
 působnost sociálních pracovníků podle náplně činnosti včetně místní 

příslušnosti 
 přehled a nabídku pomoci ostatních spolupracujících institucí a organizací 

 OSPOD má zpracovány standardy kvality, v písemné podobě je možné do nich 
nahlédnout na sekretariátu oddělení, v elektronické podobě jsou umístěny na webu 
MMJN.  

 
 
 
 

3b. Orgán sociálně3b. Orgán sociálně3b. Orgán sociálně3b. Orgán sociálně----právní ochrany má zpracovány informace o rozsahu a podmínkách právní ochrany má zpracovány informace o rozsahu a podmínkách právní ochrany má zpracovány informace o rozsahu a podmínkách právní ochrany má zpracovány informace o rozsahu a podmínkách 

poskytovánposkytovánposkytovánposkytování sociálněí sociálněí sociálněí sociálně----právní ochrany, a to ve formě srozumitelné cílové skupině. Tyto právní ochrany, a to ve formě srozumitelné cílové skupině. Tyto právní ochrany, a to ve formě srozumitelné cílové skupině. Tyto právní ochrany, a to ve formě srozumitelné cílové skupině. Tyto 

informace jsou veřejně dostupné. informace jsou veřejně dostupné. informace jsou veřejně dostupné. informace jsou veřejně dostupné.     

 

 OSPOD má vytvořen přehledný informační materiál s informacemi o poskytování 
sociálně-právní ochrany, jak v tištěné podobě na informačním letáku, který je  
pro klienty dostupný na vnitřním informačním centru v přízemí budovy MMJN, a také 
v elektronické podobě na webu MMJN.   
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Standard č.4 Standard č.4 Standard č.4 Standard č.4     Personální zabezpečení výkonu SPOD Personální zabezpečení výkonu SPOD Personální zabezpečení výkonu SPOD Personální zabezpečení výkonu SPOD     

    

4a. Orgán sociálně4a. Orgán sociálně4a. Orgán sociálně4a. Orgán sociálně----právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen 

počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců     

v orgánv orgánv orgánv orgánech sociálněech sociálněech sociálněech sociálně----právní ochrany k výkonu sociálněprávní ochrany k výkonu sociálněprávní ochrany k výkonu sociálněprávní ochrany k výkonu sociálně----právní ochrany.právní ochrany.právní ochrany.právní ochrany.    

 
 Město Jablonec nad Nisou bylo na základě Sociodemografické analýzy a mapy 

rozložení ohrožení nezletilých dětí a rodin pro rok 2013 MPSV zařazeno mezi obce s 
vysokou mírou náročnosti výkonu sociálně-právní ochrany dětí.   

 Pro výkon sociálně-právní ochrany je v návaznosti na uvedenou Sociodemografickou 
analýzu a mapu rozložení ohrožení nezletilých rodin pro rok 2013 zveřejněné MPSV 
v roce 2013 a na doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu 
zaměstnanců ORP zařazených do orgánu sociálně-právní ochrany ve správním 
obvodu obce stanoven nejnižší počet 13 a nejvyšší počet 16 pracovních míst.  

 Dle platného vnitřního předpisu MMJN (Organizační řád – příloha č. 4 Systemizace 
pozic) má pracoviště 16 pracovních pozic včetně vedoucí odboru a vedoucí oddělení. 

 OSPOD má určené pracovníky, kteří řeší specializované agendy NRP (2 x pracovní 
pozice) a syndromu CAN (2 x pracovní pozice). 

 OSPOD má zpracované pracovní náplně a pracovní profily jednotlivých zaměstnanců 
včetně specializací. 

 

4b. Počet zaměstnanců je přiměřený spádovému obvodu orgánu sociálně4b. Počet zaměstnanců je přiměřený spádovému obvodu orgánu sociálně4b. Počet zaměstnanců je přiměřený spádovému obvodu orgánu sociálně4b. Počet zaměstnanců je přiměřený spádovému obvodu orgánu sociálně----právní ochrany. právní ochrany. právní ochrany. právní ochrany. 

Při výpočtu přiměřeného počtu zaměstnanců orgánu sociálněPři výpočtu přiměřeného počtu zaměstnanců orgánu sociálněPři výpočtu přiměřeného počtu zaměstnanců orgánu sociálněPři výpočtu přiměřeného počtu zaměstnanců orgánu sociálně----právní ochrany je právní ochrany je právní ochrany je právní ochrany je 

zohledněno kritérium ovlivňující náročnost výkonu sociálnězohledněno kritérium ovlivňující náročnost výkonu sociálnězohledněno kritérium ovlivňující náročnost výkonu sociálnězohledněno kritérium ovlivňující náročnost výkonu sociálně----právní ochrany dětprávní ochrany dětprávní ochrany dětprávní ochrany dětí í í í     

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

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

pobytu ve správním obvodu orgánu sociálněpobytu ve správním obvodu orgánu sociálněpobytu ve správním obvodu orgánu sociálněpobytu ve správním obvodu orgánu sociálně----právní ochrany. Do počtu pracovníků se právní ochrany. Do počtu pracovníků se právní ochrany. Do počtu pracovníků se právní ochrany. Do počtu pracovníků se 

zapozapozapozapočítává vedoucí pracovník adekvátně svému zapojení do práce s klienty. čítává vedoucí pracovník adekvátně svému zapojení do práce s klienty. čítává vedoucí pracovník adekvátně svému zapojení do práce s klienty. čítává vedoucí pracovník adekvátně svému zapojení do práce s klienty.     

 

 blíže zpracováno viz Standard 4a 
 
 
 

4c. Orgán sociálně4c. Orgán sociálně4c. Orgán sociálně4c. Orgán sociálně----právní ochrany má v rámci organizační struktury vnitřním předpisem právní ochrany má v rámci organizační struktury vnitřním předpisem právní ochrany má v rámci organizační struktury vnitřním předpisem právní ochrany má v rámci organizační struktury vnitřním předpisem 

písemně zpracována oprávnění a povinnosti k jednotlivým pracovpísemně zpracována oprávnění a povinnosti k jednotlivým pracovpísemně zpracována oprávnění a povinnosti k jednotlivým pracovpísemně zpracována oprávnění a povinnosti k jednotlivým pracovním pozicím vztahujícím ním pozicím vztahujícím ním pozicím vztahujícím ním pozicím vztahujícím 

se k výkonu sociálněse k výkonu sociálněse k výkonu sociálněse k výkonu sociálně----právní ochrany, uplatněním specializace zejména právní ochrany, uplatněním specializace zejména právní ochrany, uplatněním specializace zejména právní ochrany, uplatněním specializace zejména     

pro oblast náhradní rodinné péče, sociální kurately pro děti a mládež a ochrany týraných pro oblast náhradní rodinné péče, sociální kurately pro děti a mládež a ochrany týraných pro oblast náhradní rodinné péče, sociální kurately pro děti a mládež a ochrany týraných 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 ba zneužívaných dětí a důsledně dbá na to, aby konkrétní pracovní pozice ba zneužívaných dětí a důsledně dbá na to, aby konkrétní pracovní pozice ba zneužívaných dětí a důsledně dbá na to, aby konkrétní pracovní pozice byla vyhrazena yla vyhrazena yla vyhrazena yla vyhrazena 

výlučně výkonu sociálněvýlučně výkonu sociálněvýlučně výkonu sociálněvýlučně výkonu sociálně----právní ochrany. právní ochrany. právní ochrany. právní ochrany.     

 
 OSPOD má zpracovány v písemné podobě pracovní náplně a pracovní profily ke všem 

pracovním pozicím. 
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 Všichni sociální pracovníci a kurátoři pro děti a mládež disponují oprávněním jednat 
za OSPOD v zákonem uvedených případech a průkazem se jménem a fotografií  
a výčtem oprávnění dle ZSPOD.  

 Žádná z pracovních pozic na OSPOD není kumulovaná s jinou agendou.    
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Standard č.5 Standard č.5 Standard č.5 Standard č.5     Přijímání a zaškolování Přijímání a zaškolování Přijímání a zaškolování Přijímání a zaškolování     

5a. Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně5a. Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně5a. Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně5a. Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně----právní ochrany splňuje kvalifikační právní ochrany splňuje kvalifikační právní ochrany splňuje kvalifikační právní ochrany splňuje kvalifikační 

předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách, předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách, předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách, předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách, 

disponuje zvláštní odbornou způsobilostídisponuje zvláštní odbornou způsobilostídisponuje zvláštní odbornou způsobilostídisponuje zvláštní odbornou způsobilostí    na úseku sociálněna úseku sociálněna úseku sociálněna úseku sociálně----právní ochrany.právní ochrany.právní ochrany.právní ochrany.    

 
 Všichni pracovníci zařazení na pozici sociální pracovník nebo kurátor pro děti a 

mládež splňují kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka 
dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších novel a dodatků. 

 Všichni pracovníci zařazení na pozici sociální pracovník a kurátor pro děti a mládež 
disponují zvláštní odbornou způsobilostí na úseku sociálně-právní ochrany dětí ve 
smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků, 
vyhlášky č. 512/2002 Sb. o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních 
samosprávných celků a vyhlášky č. 304/2012 Sb. o uznávání rovnocennosti 
vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. 

 Přehled dosaženého vzdělání je součástí osobního spisu pracovníka, který je uložen 
na personálním oddělení MMJN. 

 Personální oddělení ve spolupráci s vedoucím oddělení kontroluje, zda všichni 
pracovníci OSPOD splňují podmínky průběžného vzdělávání úředníků územních 
samosprávných celků. 

 
 

5b. Orgán soc5b. Orgán soc5b. Orgán soc5b. Orgán sociálněiálněiálněiálně----právní ochrany má písemně zpracována pravidla pro přijímání nových právní ochrany má písemně zpracována pravidla pro přijímání nových právní ochrany má písemně zpracována pravidla pro přijímání nových právní ochrany má písemně zpracována pravidla pro přijímání nových 

zaměstnanců zařazených v orgánech sociálnězaměstnanců zařazených v orgánech sociálnězaměstnanců zařazených v orgánech sociálnězaměstnanců zařazených v orgánech sociálně----právní ochrany k výkonu sociálněprávní ochrany k výkonu sociálněprávní ochrany k výkonu sociálněprávní ochrany k výkonu sociálně----právní právní právní právní 

ochrany.ochrany.ochrany.ochrany.    

 
 Výběrové řízení na pracovníka OSPOD vykonávajícího agendu sociálně-právní 

ochrany dětí je vypisováno dle zákona č. 312/2002 Sb., jeho realizace a zabezpečení 
spadá do kompetence personálního oddělení MMJN dle těchto pravidel: 

 
Způsob zveřejňování informací o volném pracovním místě 
Inzerát se zveřejňuje: 
 na úřední desce MMJN (povinnost daná zákonem, min. 15 dní) 
 na elektronické úřední desce (povinnost daná zákonem, min. 15 dní) 
 na webu města v sekci Volná místa (povinnost daná zákonem, min. 15 dní) 
 v Jabloneckém měsíčníku (dodáván zdarma do 20 tis. domácností ve městě) 
 uveřejněním volného místa v databázi Úřadu práce 
 v regionálním tisku 
 žádostí na jiné úřady o zveřejnění inzerátu 
 výjimečně je možné využít hledání prostřednictvím personálních agentur 
 inzerát je zveřejňován jen do data pro podávání přihlášek 

 
Výčet požadavků pro zájemce o pracovní pozici 
 státní občan ČR příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR (povinnost daná 

zákonem) 
 osoba starší 18 let (povinnost daná zákonem) 
 způsobilost k právním úkonům (povinnost daná zákonem) 
 bezúhonnost (povinnost daná zákonem) 
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 povinnost ovládat jednací jazyk (povinnost daná zákonem) 
 v případě vedoucího úředníka dále lustrační osvědčení (povinnost daná zákonem) 
 další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním 

předpisem 
 stupeň vzdělání daný platovou třídou (nařízení vlády 564/2006 Sb. do které je 

vykonávaná činnost zařazena dle katalogu prací (nařízení vlády č. 222/2010 Sb.) 
 uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, internet); 
 dobré komunikační schopnosti pro jednání s právnickými a fyzickými osobami; 
 odpovědnost, samostatnost, flexibilita; 
 u vedoucích úředníků dále zkušenosti z obdobné pozice, dobré komunikační  

a vyjednávací schopnosti, aktivní přístup k řešení problémů; schopnost rozhodovat  
a přijímat za rozhodnutí odpovědnost; schopnost řídit změny a pracovat ve stresovém 
prostředí 

 u vedoucích úředníků dále písemná představa o vedení podřízených 
 vždy musí uchazeč předložit písemnou přihlášku s náležitostmi dle zákona (tj. jméno, 

příjmení a titul; datum a místo narození; státní příslušnost; místo trvalého pobytu; 
číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího 
státního občana); datum a podpis zájemce (povinnost daná zákonem) 

 k přihlášce musí uchazeč doložit ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání, výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, životopis s uvedením údajů  
o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkající se 
správních činností (povinnost daná zákonem) 

 lhůta a způsob pro podávání přihlášek 
Popis pravidel výběrového řízení 
 uchazeče posuzuje výběrová komise (povinnost daná zákonem) 
 výběrová komise má nejméně 3 členy (povinnost daná zákonem) 
 předsedu a ostatní členy výběrové komise jmenuje a odvolává vedoucí úřadu,  

u výběrového řízení na vedoucího úřadu jmenuje a odvolává primátor (povinnost 
daná zákonem) 

 alespoň jedna třetina členů komise jsou úředníci územního samosprávného celku, 
který výběrové řízení vyhlásil (povinnost daná zákonem) 

 jednání výběrové komise je neveřejné (povinnost daná zákonem) 
 rozhodnutí komise přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů výběrové 

komise (povinnost daná zákonem) 
 výběrová komise posoudí, zda uchazeč předložil úplnou přihlášku a doložil nutné 

doklady dané zákonem a splňuje předpoklady dané zákonem (povinnost daná 
zákonem) 

 v případě velkého počtu uchazečů nebo po dohodě výběrové komise se koná písemný 
test 

 vždy se konají osobní pohovory (výjimkou je, pokud je uchazeč výběrové komisi již 
znám např. z jiného výběrového řízení nebo se jedná o zaměstnance) 

 z výběrového řízení se pořizuje zápis, který podepíší všichni členové výběrové komise 
a zakládá se spolu se spisovým materiálem z výběrového řízení (povinnost daná 
zákonem) 

 
 
Způsob zveřejnění výsledků výběrového řízení 
 z každého výběrového řízení se pořizuje protokol, který je na požádání k nahlédnutí 

účastníkům výběrového řízení 
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 protokol není zveřejňován, protože v souladu se zákonem je jednání výběrové komise 
neveřejné 

 každý účastník výběrového řízení je písemně informován o výsledku výběrového 
řízení, v případě, že účastník neuspěl, jsou mu zároveň vráceny doklady předložené 
k výběrovému řízení (vyjma písemné přihlášky a příp. požadovaných písemně 
zpracovaných představ uchazečů) 

 
 
Postup při nástupu nového zaměstnance 
 uchazeč je nejprve informován, že uspěl ve výběrové řízení 
 pokud zájem uchazeče trvá, je domluveno datum nástupu 
 uchazeč je vyzván k vyplnění osobního dotazníku vč. přehledu dosavadní praxe 
 uchazeči je předán tiskopis na vstupní lékařskou prohlídku 
 uchazeč je informován, že musí doložit fotografii 
 před nástupem je uchazeči spočítána praxe, dle které je poté ve stanovené třídě 

zařazen do příslušného stupně 
 před nástupem je vyhotovena pracovní smlouva, obligatorní součástí je zkušební doba 
 před nástupem (podpisem pracovní smlouvy) je uchazeč v souladu s § 31 ZP 

seznámen s: 
• povinností zachovávat mlčenlivost – podepisuje prohlášení 
• povinnost hlásit změny osobních údajů a zároveň souhlas s tím, že zaměstnavatel 

může jeho osobní data zpracovávat – podepisuje prohlášení 
• bezpečností práce a požární ochranou (§ 37 odst. 5 ZP) – podepisuje proškolení 
• rozvržením pracovní doby 
• odměňováním – podepisuje platový výměr (zároveň je v souladu s § 37 ZP 

seznámen s termínem výplaty platu, místu a způsobu výplaty platu) 
 po podpisu pracovní smlouvy je uchazeč seznámen s právy a povinnostmi 

vyplývajícími z pracovního poměru (druh a místo výkonu práce, dovolená, údaj  
o výpovědních dobách, údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení, způsobu 
odměňování, splatnosti platu, termínu výplaty) 

 vyplňováním nástupního listu je zaměstnanec dále seznámen s: 
• poskytováním stravenek zaměstnanců (hodnota stravenky, výše doplatku 

zaměstnancem, podepisuje srážku za stravenky, způsob a termín vydávání 
stravenek) 

• s možností, že výše jeho platu může být v souvislosti se žádostí podle 106/1999 
Sb. zveřejněna 

• výplatním termínem 
• výměrou dovolené 
• možností vstupu do odborové organizace 
• pracovní dobou 
• možností a podmínkách příspěvku na penzijní připojištění 

 zaměstnanci je předán formulář „hodnocení zkušební doby“, kde podpisem stvrdí, že 
se seznámil s vnitřními předpisy zaměstnavatele (tj. pracovní řád vč. příloh, 
organizační řád vč. příloh, spisový řád, kolektivní smlouva, směrnice vedení MMJN, 
pokyny vedoucích odborů, zásady autoprovozu, kodex úředníka) - (povinnost daná § 
37 odst. 5 ZP) 

 předáním vstupního listu a jeho povinností zabezpečit jeho vyplnění je zaměstnanec 
proškolen na obsluhu „životní situace“ a „elektronickou úřední desku“ – pokud je 
k jeho náplni práce potřeba 
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 nejbližšímu nadřízenému je předán formulář na „pracovní hodnocení“ po uplynutí 
zkušební doby, které je spojeno s možností navrhnout přidělení osobního příplatku 

 nejbližší nadřízený je povinen předat zaměstnanci pracovní náplň, kterou 
zaměstnanec svým podpisem stvrzuje 

 
 
 

5c5c5c5c....    Orgán sociálněOrgán sociálněOrgán sociálněOrgán sociálně----právní ochrany přihlásí nového zaměstnance zařazeného v orgánu právní ochrany přihlásí nového zaměstnance zařazeného v orgánu právní ochrany přihlásí nového zaměstnance zařazeného v orgánu právní ochrany přihlásí nového zaměstnance zařazeného v orgánu 

sociálněsociálněsociálněsociálně----právní ochrany a vykonávajícího sociálněprávní ochrany a vykonávajícího sociálněprávní ochrany a vykonávajícího sociálněprávní ochrany a vykonávajícího sociálně----právní ochranu v právními předpisy právní ochranu v právními předpisy právní ochranu v právními předpisy právní ochranu v právními předpisy 

stanovených lhůtách ke zkoušce zvláštní odborné způsobilostanovených lhůtách ke zkoušce zvláštní odborné způsobilostanovených lhůtách ke zkoušce zvláštní odborné způsobilostanovených lhůtách ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti. sti. sti. sti.     

    

 OSPOD přihlásí nového zaměstnance zařazeného v orgánu sociálně-právní ochrany  
a vykonávajícího sociálně-právní ochranu v právními předpisy stanovených lhůtách 
ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti. 

 Přihlášení nového zaměstnance ke zkouškám odborné způsobilosti upravuje interní 
předpis MMJN Pracovní řád, čl. 12. 

 
 
 

5d Orgán sociálně5d Orgán sociálně5d Orgán sociálně5d Orgán sociálně----právní ochrany má písemně zpracována pravidla pro zaškolování právní ochrany má písemně zpracována pravidla pro zaškolování právní ochrany má písemně zpracována pravidla pro zaškolování právní ochrany má písemně zpracována pravidla pro zaškolování 

nových zaměstnanců vykonávajících sociálněnových zaměstnanců vykonávajících sociálněnových zaměstnanců vykonávajících sociálněnových zaměstnanců vykonávajících sociálně----právní ochranu. právní ochranu. právní ochranu. právní ochranu.     

 
 Zaškolování nových pracovníků MMJN je upraveno zákonem č.  312/2002 Sb.  
 Úředník je povinen prohlubovat si kvalifikaci účastí na vstupním vzdělávání, 

průběžném vzdělávání a zkouškou odborné způsobilosti. 
 Vedoucí úředník je povinen zúčastnit se vzdělávání vedoucích úředníků. 
 Vstupní vzdělávání musí úředník ukončit nejdéle do 3 měsíců ode dne vzniku 

pracovního poměru a obsahuje: 
a) znalosti základů veřejné správy, zvláště obecných zásad organizace a činnosti 

veřejné správy a územního samosprávného celku, základy veřejného práva, 
veřejných financí, evropského správního práva, práv a povinností a pravidel etiky 
úředníka 

b) základní dovednosti a návyky potřebné pro výkon správních činností 
c) znalosti základů užívání informačních technologií 
d) základní komunikační, organizační a další dovednosti vztahující se k jeho 

pracovnímu zařazení 
 Seznamování s vnitřními předpisy – zaměstnanec stvrzuje podpisem na formuláři    

       hodnocení zkušební doby. 
 
 
Odborné zaškolení na OSPOD probíhá dle těchto pravidel:  
 každému novému pracovníkovi určí vedoucí oddělení odpovědného zaměstnance  

za zaškolování (mentora), který je schopen vedení a předání zkušeností  
 mentor zaškoluje nového pracovníka, přičemž zaškolováním se rozumí: seznámení 

s pracovištěm, spolupracovníky, seznámení s pracovními postupy a s principy  
a zásadami práce (metodiky, manuály, vnitřní předpisy), výčet znalostí a dovedností, 
které by si měl nový zaměstnanec v průběhu zaškolování získat 
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 mentor dohlíží na adaptaci nového pracovníka zpravidla po dobu: 
 6 měsíců v případě, že nový pracovník nemá předchozí pracovní zkušenosti 

s výkonem SPOD 
 3 měsíců v případě, že nový pracovník má předchozí pracovní zkušenosti 

s výkonem SPOD   
 mentor doprovází nového pracovníka při výkonu sociálně-právní ochrany, zejména  

při provádění místního šetření, rozhovorů s klienty, návštěvách dětí v zařízení 
(zpravidla po dobu 3 měsíců od nástupu)  

 mentor poskytuje novému pracovníkovi zpětnou vazbu  
 mentor podává vedoucímu oddělení pravidelně, nejméně 1 x měsíčně zprávu o fázích 

zaškolování nového pracovníka a o jeho adaptaci, přičemž vedoucí oddělení je 
oprávněn kdykoliv v průběhu zaškolování vyžádat okamžitou zprávu od mentora 
o pracovních výsledcích nového pracovníka   

 nový pracovník je oprávněn kdykoliv, při jakémkoliv úkonu, žádat o podporu a radu 
mentora či vedoucího oddělení 
 

 

5e5e5e5e....    Orgán sociálněOrgán sociálněOrgán sociálněOrgán sociálně----právní ochrany dětí určuje, zda umožní studentům a jiným fyzickým právní ochrany dětí určuje, zda umožní studentům a jiným fyzickým právní ochrany dětí určuje, zda umožní studentům a jiným fyzickým právní ochrany dětí určuje, zda umožní studentům a jiným fyzickým 

osobám stát se stážisty nebo dobrovolníky na svém pracovišti. Orgán sociálněosobám stát se stážisty nebo dobrovolníky na svém pracovišti. Orgán sociálněosobám stát se stážisty nebo dobrovolníky na svém pracovišti. Orgán sociálněosobám stát se stážisty nebo dobrovolníky na svém pracovišti. Orgán sociálně----právní právní právní právní 

ochrany umožňuje studentům nebo jiochrany umožňuje studentům nebo jiochrany umožňuje studentům nebo jiochrany umožňuje studentům nebo jiným fyzickým osobám působit jako stážisté nebo ným fyzickým osobám působit jako stážisté nebo ným fyzickým osobám působit jako stážisté nebo ným fyzickým osobám působit jako stážisté nebo 

dobrovolníci, a to na základě smlouvy a po náležitém proškolení.  dobrovolníci, a to na základě smlouvy a po náležitém proškolení.  dobrovolníci, a to na základě smlouvy a po náležitém proškolení.  dobrovolníci, a to na základě smlouvy a po náležitém proškolení.      

 
 Vedoucí oddělení po dohodě s vedoucím odboru a personálním oddělením určuje, zda 

umožní studentům a jiným fyzickým osobám stát se stážisty na pracovišti.  
 Stážista může vykonávat praxi na MMJN pouze na základě smlouvy o spolupráci, tato 

smlouva je sepsána personálním oddělením MMJN, součástí smlouvy je i uložení 
povinnosti mlčenlivosti o skutečnostech, o kterých se při práci na OSPOD stážista 
dozví. 

 Vedoucí oddělení stážistovi určí odpovědného pracovníka, který dohlíží na 
vykonávání praxe/stáže 

 Stážista se společně s pracovníkem OSPOD (pokud OSPOD je účastníkem soudního 
řízení) může účastnit veřejných soudních řízení. 

 Stážista se může, po předchozím souhlasu klienta, účastnit rozhovoru s klientem, 
přítomnost stážisty u rozhovoru je poznamenána v záznamu z jednání. 

 Stážista se může účastnit, po předchozím souhlasu odpovědných pracovníků zařízení, 
návštěvy dítěte v zařízení (např. ZDVOP, výchovné ústavy, dětské domovy). 

 Stážista může vykonávat jednoduché administrativní úkony na pracovišti OSPOD 
(práce s kartotékou, v archivu atd.). 
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Standard Standard Standard Standard č.č.č.č.6666  Profesní rozvoj zaměstnancůProfesní rozvoj zaměstnancůProfesní rozvoj zaměstnancůProfesní rozvoj zaměstnanců    
 

6a6a6a6a....    Vedoucí zaměstnanec orgánu sociálněVedoucí zaměstnanec orgánu sociálněVedoucí zaměstnanec orgánu sociálněVedoucí zaměstnanec orgánu sociálně----právní ochrany zařazený k výkonuprávní ochrany zařazený k výkonuprávní ochrany zařazený k výkonuprávní ochrany zařazený k výkonu    sociálněsociálněsociálněsociálně----

právní ochrany pravidelně hodnotí podřízené zaměstnance, kteří se podílejí na výkonu právní ochrany pravidelně hodnotí podřízené zaměstnance, kteří se podílejí na výkonu právní ochrany pravidelně hodnotí podřízené zaměstnance, kteří se podílejí na výkonu právní ochrany pravidelně hodnotí podřízené zaměstnance, kteří se podílejí na výkonu 

sociálněsociálněsociálněsociálně----právní ochrany. Vedoucí zaměstnanec zařazený v orgánu sociálněprávní ochrany. Vedoucí zaměstnanec zařazený v orgánu sociálněprávní ochrany. Vedoucí zaměstnanec zařazený v orgánu sociálněprávní ochrany. Vedoucí zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně----právní právní právní právní 

ochrany je hodnocen svým přímým nadřízeným minimálně jednou ročně. Hodnocení je ochrany je hodnocen svým přímým nadřízeným minimálně jednou ročně. Hodnocení je ochrany je hodnocen svým přímým nadřízeným minimálně jednou ročně. Hodnocení je ochrany je hodnocen svým přímým nadřízeným minimálně jednou ročně. Hodnocení je 

zazazazaměřeno zejména na stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeb měřeno zejména na stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeb měřeno zejména na stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeb měřeno zejména na stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeb 

další odborné kvalifikace. další odborné kvalifikace. další odborné kvalifikace. další odborné kvalifikace.     

 
Pracoviště má nastavena pravidla/principy hodnocení:  

 vedoucí OSPOD hodnotí podřízené minimálně 1 x 12 měsíců 
 vedoucí odboru hodnotí vedoucího OSPOD  minimálně 1 x 12 měsíců 

 
Hodnotitel – principy: 

 za přípravu a provedení hodnotící schůzky je vždy odpovědný jen jeden hodnotitel, 
přímý nadřízený hodnoceného 

 hodnotitel domlouvá termín schůzky s hodnoceným a je odpovědný za zpracování 
veškeré dokumentace k hodnocení 

 nadřízený pracovník hodnotitele se může zúčastnit hodnotícího rozhovoru a nahlížet 
do hodnotících formulářů 

 hodnotitel je povinen u každého kritéria uvést slovní hodnocení (řadový zaměstnanec 
4 kritéria, vedoucí zaměstnanec 5 kritérií) 

 posiluje se princip, že hodnotící rozhovor by neměl být monologem hodnotitele – větší 
prostor k vyjádření dostává hodnocený 

 v závěrech hodnotícího rozhovoru by neměl chybět cíl v oblasti dalšího vzdělávání  
a uplatnění motivačních nástrojů 

 
Hodnocený – principy: 

 hodnocený je svým hodnotitelem seznámen s termínem své hodnotící schůzky 
v dostatečném předstihu 

 hodnocený má možnost se předem seznámit s návrhem hodnocení své osoby 
zpracovaným hodnotitelem nejpozději dva dny před konáním hodnotící schůzky 

 pro hodnotící rozhovor si hodnocený připraví (stačí ústně) svůj pohled na připravený 
návrh hodnocení (v čem se návrh hodnocení hodnotitele shoduje anebo rozchází 
s pohledem hodnoceného), 

 hodnocený má možnost podílet se na formulování osobních úkolů pro další hodnotící 
období 

 hodnocený má možnost podílet se na formulování obsahu osobního plánu vzdělávání 
pro další hodnotící období 

 hodnocený má možnost vyjádřit formou „zpětné vazby“ svůj názor na práci 
hodnotitele v jeho řídící funkci – zapisuje se v „přímé řeči“ 

 záznam o hodnocení je vyhotoven písemně na formuláři Hodnocení a je založen  
do osobního spisu zaměstnance 

 v rámci hodnocení je vedoucí oddělení oprávněn se zúčastnit rozhovoru pracovníka 
s klientem nebo se zúčastnit soudního jednání, kde pracovník jedná za kolizního 
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opatrovníka (OSPOD), přičemž účelem účasti vedoucího oddělení u těchto úkonů je 
ověřit úroveň poskytování sociálně-právní ochrany zaměstnancem 

 vzor Hodnocení je přílohou Standardů (viz příloha č. 3) 
 

6b6b6b6b....    Orgán sociálněOrgán sociálněOrgán sociálněOrgán sociálně----právní ochrany má písemně zpracovány individuální plány dalšího právní ochrany má písemně zpracovány individuální plány dalšího právní ochrany má písemně zpracovány individuální plány dalšího právní ochrany má písemně zpracovány individuální plány dalšího 

vzdělávání jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálněvzdělávání jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálněvzdělávání jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálněvzdělávání jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně----právní ochrany právní ochrany právní ochrany právní ochrany 

kkkk    výkonu sociálněvýkonu sociálněvýkonu sociálněvýkonu sociálně----právní ochrany.právní ochrany.právní ochrany.právní ochrany.    

 
 Podle § 16 a 18 zákona č. 312/2002 Sb. jsou zaměstnanci OSPOD povinni prohlubovat 

si kvalifikaci, přičemž prohlubováním kvalifikace se rozumí účast na vstupním 
vzdělávání, průběžném vzdělávání a absolvování ZOZ dle § 21 zákona č. 312/2002 Sb.  

 Vzdělávání zaměstnanců OSPOD je upraveno interním předpisem MMJN (Pracovní 
řád čl. 12).  

 Individuální plán dalšího vzdělávání je zpracován personálním oddělením s ohledem 
na vzdělání, délku praxe a potřebu jeho dalšího odborného růstu a také s ohledem na 
změny v agendě sociálně-právní ochraně dětí. 

 Individuální plán vzdělávání se pravidelně aktualizuje, zpravidla 1 x 18 měsíců.  
 

 
 

6c6c6c6c....    Orgán sociálněOrgán sociálněOrgán sociálněOrgán sociálně----právní ochrany zajišťuje průběžné vzdělávání zaměstnanců zařazených právní ochrany zajišťuje průběžné vzdělávání zaměstnanců zařazených právní ochrany zajišťuje průběžné vzdělávání zaměstnanců zařazených právní ochrany zajišťuje průběžné vzdělávání zaměstnanců zařazených 

v orgánech sociálněv orgánech sociálněv orgánech sociálněv orgánech sociálně----právní ochrany k výkonu sociálněprávní ochrany k výkonu sociálněprávní ochrany k výkonu sociálněprávní ochrany k výkonu sociálně----právní ochrany vprávní ochrany vprávní ochrany vprávní ochrany v    rozsahu rozsahu rozsahu rozsahu 

minimálně 6 pracovních dnů za kalendářní rok, a to formou účasti zaměstnanců minimálně 6 pracovních dnů za kalendářní rok, a to formou účasti zaměstnanců minimálně 6 pracovních dnů za kalendářní rok, a to formou účasti zaměstnanců minimálně 6 pracovních dnů za kalendářní rok, a to formou účasti zaměstnanců 

zařazených v orgánech sociálnězařazených v orgánech sociálnězařazených v orgánech sociálnězařazených v orgánech sociálně----právní ochrany k výkonu sociálněprávní ochrany k výkonu sociálněprávní ochrany k výkonu sociálněprávní ochrany k výkonu sociálně----právní ochrany na právní ochrany na právní ochrany na právní ochrany na 

vzdělávacích kurzech akreditovaných MPSV. Vzdělávání zaměstnanců zařazevzdělávacích kurzech akreditovaných MPSV. Vzdělávání zaměstnanců zařazevzdělávacích kurzech akreditovaných MPSV. Vzdělávání zaměstnanců zařazevzdělávacích kurzech akreditovaných MPSV. Vzdělávání zaměstnanců zařazených v ných v ných v ných v 

orgánech sociálněorgánech sociálněorgánech sociálněorgánech sociálně----právní ochrany k výkonu sociálněprávní ochrany k výkonu sociálněprávní ochrany k výkonu sociálněprávní ochrany k výkonu sociálně----právní ochrany vychází z právní ochrany vychází z právní ochrany vychází z právní ochrany vychází z 

individuálních plánů dalšího vzdělávání a je zaměřeno na rozšíření odborné kvalifikace. individuálních plánů dalšího vzdělávání a je zaměřeno na rozšíření odborné kvalifikace. individuálních plánů dalšího vzdělávání a je zaměřeno na rozšíření odborné kvalifikace. individuálních plánů dalšího vzdělávání a je zaměřeno na rozšíření odborné kvalifikace.     

 
 Pracovníci si mohou samostatně vyhledávat profesně zaměřené vzdělávací 

semináře a kurzy akreditované MPSV. 
 Účast jednotlivých pracovníků zařazených u orgánu sociálně-právní ochrany na 

vzdělávacích kurzech akreditovaných MPSV schvaluje vedoucí oddělení SPOD tak, 
aby byla v souladu s plánem vzdělávání. 

 Individuální plány dalšího vzdělávání jednotlivých pracovníků OSPOD jsou vedeny 
personálním oddělením.   

 Na vytváření a doplňování plánu dalšího vzdělávání spolupracuje personální 
oddělení s vedoucím oddělení.  

 Vytváření a doplňování plánu dalšího vzdělávání má návaznost na pravidelné 
hodnocení pracovníků OSPOD. 

 Kopie plánu vzdělávání má k dispozici vedoucí oddělení. 
 Každý pracovník OSPOD důsledně dbá, aby splnil podmínku rozsahu 6 pracovních 

dnů akreditovaného vzdělávání MPSV  za kalendářní rok 
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6d6d6d6d....    Orgán sociálněOrgán sociálněOrgán sociálněOrgán sociálně----právní ochrany zajišťuje pro zaměstnance zařazené v orgánech právní ochrany zajišťuje pro zaměstnance zařazené v orgánech právní ochrany zajišťuje pro zaměstnance zařazené v orgánech právní ochrany zajišťuje pro zaměstnance zařazené v orgánech 

sociálněsociálněsociálněsociálně----právní ochrany k výkonu sociálněprávní ochrany k výkonu sociálněprávní ochrany k výkonu sociálněprávní ochrany k výkonu sociálně----právní ochrany, kteří vykonávají přímou práci právní ochrany, kteří vykonávají přímou práci právní ochrany, kteří vykonávají přímou práci právní ochrany, kteří vykonávají přímou práci 

s klienty, podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka. s klienty, podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka. s klienty, podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka. s klienty, podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka.     

 
 Podporou nezávislého kvalifikovaného odborníka se rozumí supervize.  
 Supervizorem je osoba stojící mimo orgán sociálně-právní ochrany dětí, aby byla 

zajištěna neutrálnost náhledu na řešenou problematiku. 
 Pravidelné supervize se konají minimálně 1 x za 6 měsíců. 
 Pracovníci mají informace o místě a čase konání týmové supervize a je jim umožněno 

se jí zúčastnit. 
 V odůvodněném případě může každý pracovník OSPOD požádat o individuální 

supervizi. 
 Pracovníci vykonávající agendu NRP se pravidelně účastní intervize pořádané 

pracovníky Krajského úřadu LBC Kraje, tyto intervize jsou zaměřené na agendu NRP 
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Standard č.7 Standard č.7 Standard č.7 Standard č.7     PrevencePrevencePrevencePrevence    

    

7a7a7a7a....    Orgán sociálněOrgán sociálněOrgán sociálněOrgán sociálně----právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. 

Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém 

správním obvodusprávním obvodusprávním obvodusprávním obvodu    

 
 OSPOD aktivně vyhledává ohrožené děti uvedené v § 6 ZSPOD ve spolupráci 

s obecními úřady, pověřenými osobami a nevládními organizacemi, též ve spolupráci 
s poskytovateli sociálních služeb, lékaři, školami a zařízeními pro děti ve správním 
obvodu ORP Jablonec nad Nisou. 

 OSPOD je správcem Systému včasné intervence, v rámci něhož koordinuje 
a spolupracuje s dalšími zapojenými subjekty (okresní soud, státní zastupitelství, 
policie, školy a školská zařízení, lékaři a zdravotnická zařízení aj.). 

 
 
OSPOD prokazatelně koordinuje preventivní aktivity prostřednictvím: 

 Komise pro sociálně-právní ochranu dětí  
 Komise prevence kriminality 
 Týmu Systému včasné intervence 
 porad odboru sociálních věcí a zdravotnictví a oddělení SPOD 
 metodických a jiných odborných setkání s pověřenými osobami, poskytovateli 

sociálních služeb a jiných spolupracujících subjektů 
 pořádáním případových konferencí 

 
OSPOD vytváří podmínky pro preventivní aktivity prostřednictvím: 

 osvětové činnosti (přednášková činnost ve školách, pro spolupracující odborníky), 
publikační činnosti v místním i odborném tisku, zpracování informativních 
materiálů pro cílovou skupinu 

 organizování výchovně-vzdělávacích akcí pro klienty OSPOD zaměřených na 
prevenci v různých oblastech 

 zapojení pracovníků OSPOD do Komunitního plánování v rámci ORP Jablonec nad 
Nisou  

 
OSPOD v rámci preventivních aktivit spolupracuje s: 

 pověřenými osobami, poskytovateli sociálních služeb, zařízeními pro děti a dalšími 
subjekty při realizaci sociální práce za účelem předcházení ohrožení dětí a za 
účelem sanace rodiny 

 pověřenými osobami, poskytovateli sociálních služeb, obcemi a kraji za účelem 
zřizování odborných poradenských zařízení a zařízení pro děti 

 pověřenými osobami při organizování výchovně rekreačních táborů a víkendových 
pobytů pro děti s programy zaměřenými na prevenci v různých oblastech  

 poskytovateli sociálně-aktivizačních služeb, s azylovými domy, s domy na půli cesty, 
s nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež, diagnostickými ústavy a středisky 
výchovné péče, s odbornými poradenskými zařízeními pro manželství, rodinu a 
mezilidské vztahy 

 s rodiči a jinými osobami odpovědnými za výchovu dětí a doporučuje jim specifickou 
pomoc 
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 zástupci škol a školských zařízení, pořádá přednášky a besedy se žáky základních  
a středních škol 

 poskytovateli zdravotních služeb a zdravotnickými zařízeními, dětskými centry  
a zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

 městskou policí při organizování výchovně rekreačních táborů a víkendových 
pobytů pro děti  

 státním zastupitelstvím při podávání podnětů a návrhů na nařízení 
ústavní/ochranné výchovy 

 s probační a mediační službou při naplňování zákona č. 218/2003 Sb. o soudnictví 
ve věcech mládeže  

 s Policií ČR formou účasti na metodických setkáních  
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Standard č.8 Standard č.8 Standard č.8 Standard č.8     Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a 

přidělení přidělení přidělení přidělení případupřípadupřípadupřípadu  

    

8a8a8a8a....    Orgán sociálněOrgán sociálněOrgán sociálněOrgán sociálně----právní ochrany jednotně postupuje při přijetí oznámení případu aprávní ochrany jednotně postupuje při přijetí oznámení případu aprávní ochrany jednotně postupuje při přijetí oznámení případu aprávní ochrany jednotně postupuje při přijetí oznámení případu a    jeho jeho jeho jeho 

evidencievidencievidencievidenci....    

 
 OSPOD přijímá oznámení v podobě písemné, ústní, telefonické, elektronické (e-mail 

nebo datová schránka nebo fax). 
 Všichni pracovníci postupují shodně při všech formách oznámení.  
 Pracovník, který přijímá oznámení, se zaměří na:  

 obsah a důvod oznámení 
 informace o dítěti (totožnost dítěte) a na informace o rodičích (ev. jiných 

odpovědných osobách) 
 zjištění, zda je dítě akutně ohroženo nebo zda jsou zjevné známky 

nevhodné/nedostatečné péče 
 zjištění, zda má oznamovatel nějaké informace o dalších dětech v rodině 
 údaje o oznamovateli – jméno, kontakt, vztah k dítěti/rodině 

 
 Pracovník, který oznámení přijímá, oznamovateli vysvětlí důvěrnost sdělení a poučí 

jej ve smyslu § 57 ZSPOD (povinnost zachovávat mlčenlivost o osobě, která 
upozornila orgán sociálně-právní ochrany na skutečnosti uvedené v § 7 ZSPOD. 

 Oznámení doručené na podatelnu Magistrátu města přebírá administrativní 
pracovník OSPOD. 

 Všichni pracovníci postupují jednotně při evidenci případu, a to ve smyslu ZSPOD   
a  Směrnice  MPSV o vedení spisové dokumentace č.j. 2013/26780-21 ze dne 19. září 
2013 o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech 
vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu 
spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče – viz standard 12 b. 

 
 

8b8b8b8b....    Každý případ orgánu sociálněKaždý případ orgánu sociálněKaždý případ orgánu sociálněKaždý případ orgánu sociálně----právní ochrany je posouzen správní ochrany je posouzen správní ochrany je posouzen správní ochrany je posouzen s    ohledem na jeho ohledem na jeho ohledem na jeho ohledem na jeho 

naléhavostnaléhavostnaléhavostnaléhavost....    

 
 Pracovník, který přijímá oznámení a koordinátor případu posuzují případ/situaci 

s ohledem na jeho naléhavost. 
 Naléhavou je situace tehdy, je-li nutno řešit ji bezodkladně v daný okamžik. 
 V sociálně-právní ochraně dětí je základním a nejdůležitějším kritériem  

při posuzování naléhavosti případů míra ohrožení dítěte, jeho bezpečí a míra 
zdravého vývoje. 
 

Okamžité řešení a opatření ze strany OSPOD vyžadují situace, když: 
  dítě je ohroženo na zdraví a životě 
 zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že by dítě mohlo být týráno, zneužíváno  

či zanedbáváno 
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 rodiče/jiné odpovědné osoby za výchovu dítěte aktuálně nejsou schopni se o dítě 
postarat (jsou pod vlivem alkoholu či jiných omamných/psychotropních látek, 
jsou hospitalizováni, zranění, vzati do výkonu vazby nebo trestu, zemřeli)  

 dítě se ocitlo bez odpovídajícího dozoru a péče 
 ohrožení dítěte nastalo záměrně nebo opakovaně 
 rodič nebo osoba odpovědná za výchovu dítěte, ev. blízký rodinný příslušník 

projevuje znaky extrémního chování 
  rodina se s dětmi skrývá/často mění místa pobytu 
 v rodině dochází k domácímu násilí  

 
 
Pokud je situace vyhodnocena jako naléhavá, OSPOD nejprve: 

 zajišťuje život a zdraví dítěte, konkrétně přivoláním či vyhledáním lékaře 
 nasvědčují-li skutečnosti tomu, že byl na dítěti spáchán trestný čin, je 

bezodkladně kontaktován orgán činný v trestním řízení (§ 51 odst. 5 písm. d) 
zákona o SPOD)  

 umožňují-li to okolnosti, OSPOD kontaktuje rodiče a naváže s nimi spolupráci při 
řešení naléhavé situace 

 vyžaduje-li to situace, zajistí pro dítě bezpečné prostředí (např. návrh k soudu  
na umístění dítěte do náhradního prostředí) 

 
 

 

Zásadním pravidlem při jakémkoliv úkonu či opatření je postupovat vždy v souladu 
se zákonem č. 359/1999 Sb. a Úmluvou o právech dítěte tak, aby učiněná opatření 
byla v zájmu dítěte. 

 
 

8c8c8c8c....    Každý případ je přidělen konkrétnímu koordinátorovi případu. Koordinátor řídí průběh Každý případ je přidělen konkrétnímu koordinátorovi případu. Koordinátor řídí průběh Každý případ je přidělen konkrétnímu koordinátorovi případu. Koordinátor řídí průběh Každý případ je přidělen konkrétnímu koordinátorovi případu. Koordinátor řídí průběh 

výkonu sociálněvýkonu sociálněvýkonu sociálněvýkonu sociálně----právní ochrany u daného případuprávní ochrany u daného případuprávní ochrany u daného případuprávní ochrany u daného případu....    

 
 Koordinátorem případu je pracovník OSPOD, kterému je daný případ přidělen a který 

řídí a zodpovídá za průběh poskytování sociálně-právní ochrany. 
 Na případu mohou spolupracovat další pracovníci orgánu SPOD, ale koordinátor je 

vždy jen jeden. 
 Koordinátor řídí průběh poskytování sociálně-právní ochrany, vykonává přímou 

sociální práci a intervence vždy v souladu s oprávněnými zájmy dítěte, pomáhá 
klientovi zorientovat se v systému sociálně-právní ochrany a dalších služeb. 

 Koordinátor zpracovává Vyhodnocení situace dítěte a rodiny, sestavuje individuální 
plán, zodpovídá za jeho naplňování, vyhodnocování a aktualizaci. 

 Spolupracuje se sítí služeb a dohlíží na efektivitu poskytované podpory. 
 Faktorem pro určení koordinátora případu je trvalé bydliště dítěte (u dětí 

hlášených k trvalému pobytu ve správním obvodu Jablonec nad Nisou)  
nebo faktické bydliště (u dětí hlášených k trvalému pobytu mimo Jablonec  
nad Nisou) nebo tematická oblast případu) (příloha č. 1). 

 V situacích, kde nelze postupovat dle kritéria trvalého či faktického bydliště  
nebo tematické oblasti případu, určí koordinátora případu vedoucí oddělení. 

 Interní pravidla upravují možnosti změny koordinátora. 
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 Každý zaměstnanec orgánu SPOD ví, ve kterých případech je koordinátorem případu. 
 Klient je informován o tom, kdo je koordinátorem jeho případu. 
 Klient, s nímž probíhá aktivní spolupráce, je informován o změně koordinátora. 
 Informace o tom, kdo je koordinátorem případu, je vždy uvedena ve spisové 

dokumentaci daného případu (koordinátor případu vypracovává vyhodnocení 
situace dítěte), případná změna koordinátora je ve spisové dokumentaci vždy 
zaznamenána. 

 Specializovanou agendu NRP a CAN řeší konkrétně určení pracovníci dle pracovní 
náplně a pracovního profilu bez ohledu na místo bydliště dítěte. 

 Klient může požádat o změnu koordinátora případu, žádost řeší vedoucí oddělení 
 
 

8d8d8d8d....    Každý zaměstnanec zařazený vKaždý zaměstnanec zařazený vKaždý zaměstnanec zařazený vKaždý zaměstnanec zařazený v    orgánu sociálněorgánu sociálněorgánu sociálněorgánu sociálně----právní ochrany kprávní ochrany kprávní ochrany kprávní ochrany k    výkonu sociálněvýkonu sociálněvýkonu sociálněvýkonu sociálně----

právní ochrany pracuje maximálně správní ochrany pracuje maximálně správní ochrany pracuje maximálně správní ochrany pracuje maximálně s    80 rodinami, v80 rodinami, v80 rodinami, v80 rodinami, v    případě kurátora pro děti a mládež se případě kurátora pro děti a mládež se případě kurátora pro děti a mládež se případě kurátora pro děti a mládež se 

40 rodinami. V40 rodinami. V40 rodinami. V40 rodinami. V    případě práce spřípadě práce spřípadě práce spřípadě práce s    osobami pečujícími a osobami vosobami pečujícími a osobami vosobami pečujícími a osobami vosobami pečujícími a osobami v    evidenci pracuje evidenci pracuje evidenci pracuje evidenci pracuje 

maximálně se 40 rodinamimaximálně se 40 rodinamimaximálně se 40 rodinamimaximálně se 40 rodinami....    

 
 Do počtu rodin, s nimiž zaměstnanec pracuje, se započítává každá rodina, tj. jak 

rodina vedená ve spisu Om, rodina vedená ve spisu Nom, rodina evidovaná ve spisu 
ČJ. 

 Naplnění výkonu SPOD a maximálního počtu rodin se řídí doporučením Ministerstva 
práce a sociálních věcí ze dne 19. 9. 2017 (viz tabulka níže a příloha č. 4)  

 

Přidělená agenda/specializace 
pracovníka 

max. počet rodin, s nimiž v daném 
okamžiku pracuje 

Pracovník zařazený k výkonu SPO max. 80 rodin 

Kurátor pro děti a mládež  max. 40 rodin  

Pracovník pracující s osobami 
pečujícími 

max. 40 rodin 

 
 Při aktuálním překročení stanoveného počtu rodin v daných agendách informuje 

zaměstnanec neprodleně vedoucího oddělení, který rozhodne o rovnoměrném 
rozdělení případů rodin mezi další zaměstnance oddělení, vykonávající SPOD.   
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Standard č.9 Standard č.9 Standard č.9 Standard č.9     Jednání, Jednání, Jednání, Jednání, vyhodnocování a individuální plán vyhodnocování a individuální plán vyhodnocování a individuální plán vyhodnocování a individuální plán 

ochrany dítěteochrany dítěteochrany dítěteochrany dítěte    

    

9a9a9a9a....    Při jednání sPři jednání sPři jednání sPři jednání s    klientem dodržuje orgán sociálněklientem dodržuje orgán sociálněklientem dodržuje orgán sociálněklientem dodržuje orgán sociálně----právní ochrany základní principy právní ochrany základní principy právní ochrany základní principy právní ochrany základní principy 

výkonu sociálněvýkonu sociálněvýkonu sociálněvýkonu sociálně----právní ochrany, zejménaprávní ochrany, zejménaprávní ochrany, zejménaprávní ochrany, zejména    

----    respektuje individuální přístup ke všem klientůmrespektuje individuální přístup ke všem klientůmrespektuje individuální přístup ke všem klientůmrespektuje individuální přístup ke všem klientům    

----    vychází zvychází zvychází zvychází z    individuálních individuálních individuálních individuálních potřeb každého klientapotřeb každého klientapotřeb každého klientapotřeb každého klienta    

----    podporuje samostatnost klientůpodporuje samostatnost klientůpodporuje samostatnost klientůpodporuje samostatnost klientů    

----    uplatňuje individuální přístup kuplatňuje individuální přístup kuplatňuje individuální přístup kuplatňuje individuální přístup k    potřebám každého klientapotřebám každého klientapotřebám každého klientapotřebám každého klienta    

----    motivuje kmotivuje kmotivuje kmotivuje k    péči o dětipéči o dětipéči o dětipéči o děti    

----    posiluje sociální začleňování klientůposiluje sociální začleňování klientůposiluje sociální začleňování klientůposiluje sociální začleňování klientů    

----    důsledně dodržuje lidská práva a základní svobodydůsledně dodržuje lidská práva a základní svobodydůsledně dodržuje lidská práva a základní svobodydůsledně dodržuje lidská práva a základní svobody    

----    podporuje kontakt spodporuje kontakt spodporuje kontakt spodporuje kontakt s    ppppřirozeným sociálním prostřednímřirozeným sociálním prostřednímřirozeným sociálním prostřednímřirozeným sociálním prostředním    

----    informuje klienta o postupech používaných při výkonu sociálněinformuje klienta o postupech používaných při výkonu sociálněinformuje klienta o postupech používaných při výkonu sociálněinformuje klienta o postupech používaných při výkonu sociálně----právní ochranyprávní ochranyprávní ochranyprávní ochrany    

 
Pracovníci OSPOD znají základní principy výkonu sociálně-právní ochrany, včetně 
základních lidských práv a svobod a v praxi je důsledně uplatňují. 
Pracovníci OSPOD:  

 dodržují Kodex zaměstnance MMJN  
 respektují jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou 

příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální 
orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu 
na to, jak se podílí na životě celé společnosti 

 respektují právo každého jedince na seberealizaci 
 ochraňují důstojnost a lidská práva klientů 
 žádným způsobem klienta nediskriminují 
 chrání klientova práva na soukromí a důvěrnost jeho sdělení 
 vedou klienta k vědomí odpovědnosti "sám za sebe" 
 hledají možnosti, jak zapojit klienta do procesu řešení jejich situace 

 
Sociální pracovník OSPOD: 

 odpovědně plní své povinnosti vyplývající z jeho pracovního zařazení 
 zohledňuje znalosti, zkušenosti a názory svých kolegů a ostatních odborných 

pracovníků 
 spolupracuje s dalšími odborníky a tím zvyšuje kvalitu poskytované služby 
 dbá na udržení a zvyšování prestiže svého povolání 
 usiluje o udržení a zvýšení odborné úrovně sociální práce a uplatňování nových 

přístupů a metod 
 je zodpovědný za své soustavné celoživotní vzdělávání a výcvik 
 pro svůj odborný růst využívá znalosti a dovednosti svých kolegů a jiných 

odborníků 
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Pracovníci OSPOD v oblasti sociálně-právní ochrany dětí: 
 hájí nejlepší zájem dítěte 
 přispívají k vytvoření podmínek pro zdárný fyzický, duševní, duchovní a sociální 

rozvoj dítěte 
 snaží se předejít a odklonit jakoukoli formu týrání, zneužívání a zanedbávání 

dítěte 
 ctí rodinu jako základní, přirozené a nezastupitelné prostředí pro plný  

a harmonický rozvoj osobnosti dítěte 
 pomáhají rodině a motivují rodiče k tomu, aby mohlo dítě vyrůstat ve svém 

přirozeném prostředí 
 snaží se zamezit oddělení dítěte od rodičů či osob odpovědných za jeho výchovu, 

pokud to není v přímém rozporu s jeho nejlepšími zájmy 
 pomáhají v návratu dítěte do jeho přirozeného prostředí či náhradního 

rodinného prostředí, pokud bylo dítě umístěno mimo svou rodinu 
 poskytují dítěti mimořádnou ochranu v případě jeho umístění mimo své přirozené 

prostředí  
 podporují pravidelný a účelný kontakt s oběma rodiči, není-li to v přímém 

rozporu s nejlepším zájmem dítěte 
 ctí právo dítěte sdělit svůj názor a přání a pomáhají jej v rámci možností 

uskutečnit 
 ctí právo dítěte na soukromí, nevystavují dítě svévolnému zasahování do jeho 

soukromého života, rodiny, domova nebo korespondence ani nezákonným 
útokům na jeho čest a pověst 

 
 
 

 

9b9b9b9b....    Orgán sociálněOrgán sociálněOrgán sociálněOrgán sociálně----právní ochrany zajišťuje služby potřebné pro jednání správní ochrany zajišťuje služby potřebné pro jednání správní ochrany zajišťuje služby potřebné pro jednání správní ochrany zajišťuje služby potřebné pro jednání s    osobami osobami osobami osobami 

specifispecifispecifispecifickými potřebami nebo má dojednanou spolupráci sckými potřebami nebo má dojednanou spolupráci sckými potřebami nebo má dojednanou spolupráci sckými potřebami nebo má dojednanou spolupráci s    fyzickými osobami fyzickými osobami fyzickými osobami fyzickými osobami     

a právnickými osobami, které tyto služby zajistí externě.a právnickými osobami, které tyto služby zajistí externě.a právnickými osobami, které tyto služby zajistí externě.a právnickými osobami, které tyto služby zajistí externě.    

 
 Pracoviště má k dispozici dostupný seznam osob či institucí, které jsou v případě 

potřeby schopni komunikaci s klientem se specifickými potřebami zprostředkovat.  
 Všichni pracovníci jsou schopni v případě potřeby zjistit kromě kontaktu také 

specializace daného odborníka a další informace týkající se jeho místní a časové 
dostupnosti. 
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9c9c9c9c....    Orgán sociálněOrgán sociálněOrgán sociálněOrgán sociálně----právní ochrany provádí u všech případů, zejména vprávní ochrany provádí u všech případů, zejména vprávní ochrany provádí u všech případů, zejména vprávní ochrany provádí u všech případů, zejména v    okamžiku zavedení okamžiku zavedení okamžiku zavedení okamžiku zavedení 

dítěte do evidence dětí uvedených v § 54 zákona, základní vyhodnocování potřeb dítěte dítěte do evidence dětí uvedených v § 54 zákona, základní vyhodnocování potřeb dítěte dítěte do evidence dětí uvedených v § 54 zákona, základní vyhodnocování potřeb dítěte dítěte do evidence dětí uvedených v § 54 zákona, základní vyhodnocování potřeb dítěte 

a situace rodiny (dále jen vyhodnocování), zaměřené na skutečnost, a situace rodiny (dále jen vyhodnocování), zaměřené na skutečnost, a situace rodiny (dále jen vyhodnocování), zaměřené na skutečnost, a situace rodiny (dále jen vyhodnocování), zaměřené na skutečnost,     

zda se jedná o dítě vymezené v § 6 a § 54 písm. a) zákona, nebo o dítě uvedené zzda se jedná o dítě vymezené v § 6 a § 54 písm. a) zákona, nebo o dítě uvedené zzda se jedná o dítě vymezené v § 6 a § 54 písm. a) zákona, nebo o dítě uvedené zzda se jedná o dítě vymezené v § 6 a § 54 písm. a) zákona, nebo o dítě uvedené z    jiného jiného jiného jiného 

důvodu. Jestliže ze závěru vyhodnocování vyplývá, že se jedná o dítě vymezené v § 6 důvodu. Jestliže ze závěru vyhodnocování vyplývá, že se jedná o dítě vymezené v § 6 důvodu. Jestliže ze závěru vyhodnocování vyplývá, že se jedná o dítě vymezené v § 6 důvodu. Jestliže ze závěru vyhodnocování vyplývá, že se jedná o dítě vymezené v § 6 

zákona, provádí zákona, provádí zákona, provádí zákona, provádí orgán sociálněorgán sociálněorgán sociálněorgán sociálně----právní ochrany podrobné vyhodnocování. právní ochrany podrobné vyhodnocování. právní ochrany podrobné vyhodnocování. právní ochrany podrobné vyhodnocování.     

 
Vyhodnocování je metodou sociální práce, jejímž prostřednictvím pracovníci OSPOD 
mapují situaci dítěte a jeho rodiny, ev. širší rodiny. Vyhodnocení spočívá ve sběru 
relevantních informací a v jejich analýze. Výsledkem je objektivní vyhodnocení situace 
konkrétního dítěte a určení míry jeho ohrožení, zmapování kapacity a zdrojů v rodině  
a v širším sociálním okolí dítěte a rodiny. 
 
Všichni pracovníci OSPOD důsledně dbají principů vyhodnocování: 

 vyhodnocení je zaměřeno na nejlepší prospěch dítěte 
 vyhodnocení se odvíjí od stadia vývoje daného dítěte 
 vyhodnocení je orientováno na prostředí, ve kterém dítě dosud vyrůstalo 
 vyhodnocení bere v úvahu kulturní, náboženské a etnické zázemí dítěte 
 vyhodnocení zahrnuje dítě, rodiče i širší rodinu 
 vyhodnocení se zaměřuje na silné stránky dané rodiny a objasňuje stávající obtíže 
 vyhodnocení pracuje na mezioborové úrovni, spolupracuje s úřady, nevládními 

neziskovými organizacemi, zdravotníky, školou, atd. 
 vyhodnocení je proces, nikoli jednorázový úkon 
 vyhodnocení probíhá paralelně s dalšími službami a podporou pro rodinu a dítě 
 vyhodnocení je založeno na důkazech získaných různými metodami sociální 

práce, nikoli pouze na zprostředkovaných informacích 
 
Vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny vypracované pracovníky OSPOD zahrnuje:  
(DÍTĚ) 

  zjištění míry ohrožení práv a zájmů dítěte 
  vymezení sociální, 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 věk dítěte 
  určení a posouzení individuálních potřeb a zájmů dítěte 
 vymezení vlastností a určení schopnosti dítěte, popřípadě předpokladů pro jejich 

získání 
  zjištění a zohlednění názoru a přání dítěte s ohledem k věku dítěte a jeho 

rozumové vyspělosti 
 (RODINA) 

 analýza situace rodiny a rodinného prostředí 
 analýza příčin krize v rodině 
 zhodnocení vztahu rodiče-dítě 
 určení potřeb rodiny 
 určení možností rodiny 
 určení výchovných kompetencí a předpokladů rodičů k výchově dítěte  

a zhodnocení možných rizik ve výchově dítěte 
 posouzení materiálních podmínek rodiny 
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(ŠIRŠÍ RODINA) 
 určení možností širší rodiny-vztahy, ekonomická situace, komunikace, zdravotní  

a sociální okolnosti 
 

 
 

 Na základě vyhodnocení jsou plánována a přijímána opatření, intervence, 
zprostředkování služeb a dalších aktivit směřujících k adekvátní podpoře dítěte  
a jeho rodiny. 

 Pracovníci provádějí základní vyhodnocení v okamžiku přijetí oznámení případu. 
Koordinátor případu vyhodnotí, zda se jedná o případ spadající  
do situací uvedených v § 6 ZSPOD.  

 Pracovníci provádějí podrobné vyhodnocení v situaci, kdy v rámci základního 
vyhodnocení dospěli k závěru, že se v daném případě jedná, ev. by se mohlo jednat  
o dítě ohrožené ve smyslu § 6 ZSPOD. 

 Pracovníci provádějí vyhodnocení pro každé dítě samostatně, v případě 
sourozenců je provedeno pro všechny děti současně, přitom má každé jednotlivé 
dítě své vlastní vyhodnocení, které se liší v oblastech, jež jsou pro něj specifické. 

 Pracovníci mohou použít k vyhodnocení jednotný formulář. 
 
 
 

9d9d9d9d....    Orgán sociálněOrgán sociálněOrgán sociálněOrgán sociálně----právní ochrany dětí obecního úřadu obce správní ochrany dětí obecního úřadu obce správní ochrany dětí obecního úřadu obce správní ochrany dětí obecního úřadu obce s    rozšířenou působností rozšířenou působností rozšířenou působností rozšířenou působností 

zpracovává vzpracovává vzpracovává vzpracovává v    případě, kdy provedl podrobné vyhodnocování se závěrem, že se jedná případě, kdy provedl podrobné vyhodnocování se závěrem, že se jedná případě, kdy provedl podrobné vyhodnocování se závěrem, že se jedná případě, kdy provedl podrobné vyhodnocování se závěrem, že se jedná     

o dítě vymezené v § 6 zákona, individuální plán ochrany dítěte, podle potřeby jej o dítě vymezené v § 6 zákona, individuální plán ochrany dítěte, podle potřeby jej o dítě vymezené v § 6 zákona, individuální plán ochrany dítěte, podle potřeby jej o dítě vymezené v § 6 zákona, individuální plán ochrany dítěte, podle potřeby jej 

přehodnocujepřehodnocujepřehodnocujepřehodnocuje    a následně jej uzavírá. a následně jej uzavírá. a následně jej uzavírá. 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.  

 Individuální plán ochrany dítěte je přehledným dokumentem, z něhož jsou zřejmé 
dílčí kroky přijaté k ochraně dítěte, osoby podílející se na pomoci dítěti a rodině  
a časový rámec, v němž se jednotlivé kroky realizují. 

 Při vypracování individuálního plánu ochrany dítěte je stanoven termín 
vyhodnocení realizovaných opatření, na jehož základě je následně plán 
aktualizován pro další časový úsek práce na případu spolu s termínem následného 
vyhodnocení. 

 Povinnost zpracovat individuální plán ochrany dítěte je zakotven v § 10 odst. 5 
písm. b) ZSPOD. 

 V zákonem stanovené lhůtě zpracují pracovníci OSPOD základní podobu plánu 
vymezující známé příčiny ohrožení dítěte a stanovující opatření včetně časového 
harmonogramu, která jsou v dané fázi realizovatelná. 

 Individuální plán zpracovávají pracovníci OSPOD za účasti dítěte a rodiny,  
s výjimkou situací, kdy není v zájmu dítěte, aby bylo vystaveno některým 
náročným situacím, které mohou při zpracování plánu vzniknout. 

 Pracovníci pečlivě posuzují konkrétní řešení případu. 
 Pracovníci pravidelně aktualizují individuální plán dítěte. 

 



28 

 

 
Individuální plán zpracovaný pracovníky OSPOD obsahuje: 
 

 popis a příčiny ohrožení dítěte a důvod zahájení SPOD 
 cíle navržených opatření, prostředky k jejich dosažení a ukazatele účinnosti 

jednotlivých opatření 
 rozsah navřených opatření nezbytných k ochraně dítěte a poskytnuté pomoci 

rodičům či 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 
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Standard č.10 Standard č.10 Standard č.10 Standard č.10     Kontrola případuKontrola případuKontrola případuKontrola případu    
 

10a10a10a10a....    Orgán sociálněOrgán sociálněOrgán sociálněOrgán sociálně----právní ochrany zajišťuje pravidelnou kontrolu případů.právní ochrany zajišťuje pravidelnou kontrolu případů.právní ochrany zajišťuje pravidelnou kontrolu případů.právní ochrany zajišťuje pravidelnou kontrolu případů.    

 
Způsob kontroly na pracovišti OSPOD: 
 
 Kontrolovány jsou pravidelně 1 x za 12 měsíců spisy dětí, v nichž bylo 

vyhodnocením zjištěno, že se jedná o dítě dle § 6 ZSPOD.  
 Kontrolovány jsou spisy při vyřazení dítěte ze základní evidence, pokud bylo 

vyhodnocením zjištěno, že se nejedná o dítě dle § 6 cit. zákona. 
 Kontrolovány jsou spisy před postoupením jinému OSPOD. 
 Kontrolovány jsou spisy při změně koordinátora případu. 
 Kontrolovány jsou spisy kdykoliv, pokud to aktuální stav výkonu sociálně-právní 

ochrany v daném případě vyžaduje. 
 Okamžitá kontrola je provedena vždy v souvislosti se stížností klienta na pracovníka 

OSPOD. 
 Kontrola je zaměřena na důsledný a zákonný výkon sociálně-právní ochrany, dále 

na to, zda jsou spisy vedeny v souladu s platnou právní úpravou.  
 Kontrolu spisů provádí vedoucí OSPOD 
 O provedení kontroly je učiněn zápis do spisové dokumentace. 
 Nálezy kontroly jsou analyzovány a vyhodnoceny příčiny nedostatků. 
 Pokud jsou ve spise shledány nedostatky, vedoucí oddělení provede s příslušným 

pracovníkem, odpovídajícím za případ, pohovor, dále vedoucí oddělení stanoví 
termín pro nápravu nedostatků a termín následné kontroly. 

 O nálezu kontroly může být informován vedoucí odboru a tajemník úřadu. 
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Standard č.11 Standard č.11 Standard č.11 Standard č.11     Rizikové a nouzové situaceRizikové a nouzové situaceRizikové a nouzové situaceRizikové a nouzové situace    
 

11a11a11a11a....    Zaměstnanci zařazení vZaměstnanci zařazení vZaměstnanci zařazení vZaměstnanci zařazení v    orgánech sociálněorgánech sociálněorgánech sociálněorgánech sociálně----právní ochrany kprávní ochrany kprávní ochrany kprávní ochrany k    výkonu sociálněvýkonu sociálněvýkonu sociálněvýkonu sociálně----právní právní právní právní 

ochrany jsou připraveni na výskyt rizikových a nouzových situací a jsou prokazatelně ochrany jsou připraveni na výskyt rizikových a nouzových situací a jsou prokazatelně ochrany jsou připraveni na výskyt rizikových a nouzových situací a jsou prokazatelně ochrany jsou připraveni na výskyt rizikových a nouzových situací a jsou prokazatelně 

seznámeni se situacemi, které mohou nastat vseznámeni se situacemi, které mohou nastat vseznámeni se situacemi, které mohou nastat vseznámeni se situacemi, které mohou nastat v    souvislosti ssouvislosti ssouvislosti ssouvislosti s    výkonem sociálněvýkonem sociálněvýkonem sociálněvýkonem sociálně----právní právní právní právní 

ochranochranochranochrany včetně postupů při jejich řešení. y včetně postupů při jejich řešení. y včetně postupů při jejich řešení. y včetně postupů při jejich řešení.     

 
 

 Pracovníci OSPOD se řídí interním předpisem MMJN (Pracovní řád, příloha č. 1 
Bezpečnost a ochrana zdraví). 

 Pracovníci OSPOD jsou pravidelně školeni na téma Bezpečnost a ochrana zdraví.  
 OSPOD je připraveno na rizikové a nouzové situace. 
 OSPOD má dostatek ochranných prostředků pro zaměstnance při výkonu sociálně-

právní ochrany - viz Standard 2d. 
 
 

RIZIKOVÉ SITUACE  
 
Klient pod vlivem návykových látek  

 při podezření, že je klient pod vlivem návykových látek, je jednání ihned ukončeno, 
klient je informován o důvodu ukončení, o situaci a o důvodech ukončení jednání je 
učiněn záznam do spisu 

Klient s agresivními projevy  
 pokud se klient projevuje vůči pracovníkovi agresivně, jednání je okamžitě ukončeno, 

klient je informován o důvodu ukončení, o situaci a o důvodech ukončení jednání je 
učiněn záznam do spisu 

  případě potřeby je možné přivolat Městskou policii nebo Polici České republiky 
Klient napadne zaměstnance  

 napadený pracovník (jiný přítomný pracovník), který je incidentu přítomen, 
okamžitě kontaktuje Městskou policii nebo Policii České republiky a jsou učiněny 
kroky k ochraně života a zdraví napadeného pracovníka    

Klient napadne klienta  
 pracovník okamžitě kontaktuje Městskou policii nebo Policii České republiky a jsou 

učiněny kroky k ochraně života a zdraví napadeného klienta 
Zranění klienta/pracovníka   

 jsou učiněny opatření k ochraně života a zdraví klienta/pracovníka 
Napadení pracovníka zvířetem   

 pracovník okamžitě vyhledá lékařské ošetření, oznámení napadení Městské policii 
nebo Policii České republiky  

 
 O rizikové situaci je bezodkladně informován vedoucí oddělení, který o situaci dále 

informuje vedoucího odboru a dále tajemníka úřadu, v případě újmy na zdraví je 
učiněn zápis do knihy úrazů. 
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NOUZOVÉ SITUACE 
 

Pracovní neschopnost více než 5 zaměstnanců současně  
 přítomní zaměstnanci na pracovišti řeší případy dle naléhavosti, prioritu mají 

oznámení týkající se syndromu CAN a výkon pohotovosti OSPOD. 
Nenaplněný stav pracovníků OSPOD  

 řeší personální odd. MMJN ve spolupráci s vedoucím odboru a vedoucí OSPOD.  
Kumulace naléhavých případů  

 pracovníci vždy informují vedoucího oddělení, který takovou situaci koordinuje. 
Živelní přírodní katastrofa (povodeň, požár, sněhová kalamita) v blízkosti pracoviště   

 pracovníci dbají pokynů příslušníků záchranných složek a řídí se vnitřním 
předpisem o Bezpečnosti práce a ochraně zdraví 

Nouzový stav – vyhlášená opatření vlády (např. při pandemii Covid 19) 
 pracovníci dbají pokynů, vycházející z opatření vlády, dále se řídí metodickým 

doporučením MPSV ČR, v neposlední řadě pak vnitřními předpisy úřadu a pokyny 
tajemníka úřadu. 

 aktuální opatření a metodická doporučení jsou pro zaměstnance evidována na 
interních stránkách úřadu 

 V situaci, kdy nelze provádět přímý výkon SPOD, je po schválení tajemníkem úřadu 
možný výkon svěřené agendy formou homeworkingu 

 Pro výkon homeworkingu je se zaměstnancem personálním oddělením úřadu 
zavřena dohoda, upravující potřebné náležitosti. 

Výpadek elektrického proudu na pracovišti  
 pracovníci se řídí vnitřním předpisem o Bezpečnosti práce a ochraně zdraví  

Porucha/dopravní nehoda referentského/služebního vozidla při výkonu SPOD  
 prvotně jsou učiněny kroky směřující k ochraně zdraví a života (při dopravní 

nehodě), dále se pracovníci řídí vnitřním předpisem MMJN (Zásady autoprovozu) 
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Standard č.12 Standard č.12 Standard č.12 Standard č.12     Dokumentace o výkonu sociálněDokumentace o výkonu sociálněDokumentace o výkonu sociálněDokumentace o výkonu sociálně----právní ochrany právní ochrany právní ochrany právní ochrany 

dětídětídětídětí    
 

12a12a12a12a....    Orgán sociálněOrgán sociálněOrgán sociálněOrgán sociálně----právní ochrany uplatňuje systém zpracování, vedení, evidence právní ochrany uplatňuje systém zpracování, vedení, evidence právní ochrany uplatňuje systém zpracování, vedení, evidence právní ochrany uplatňuje systém zpracování, vedení, evidence     

a archivace dokumentace, včetně vedení elektronické dokumentace va archivace dokumentace, včetně vedení elektronické dokumentace va archivace dokumentace, včetně vedení elektronické dokumentace va archivace dokumentace, včetně vedení elektronické dokumentace v    informačním informačním informačním informačním 

systému sociálněsystému sociálněsystému sociálněsystému sociálně----právní ochrany dětí o klientech a dalších osobách.právní ochrany dětí o klientech a dalších osobách.právní ochrany dětí o klientech a dalších osobách.právní ochrany dětí o klientech a dalších osobách.    

 
 Spisová dokumentace SPOD je vedena v souladu se ZSPOD a Směrnicí MPSV č.j. 

2013/26780-21 ze dne 19. září 2013 o stanovení rozsahu evidence děti a obsahu 
spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí a o 
stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní 
rodinné péče. 

 OSPOD vede spisovou dokumentaci dle spisového a skartačního řádu MMJN.  
 OSPOD vede spisovou dokumentaci jak v listinné podobě, tak elektronicky    
prostřednictvím Systému včasné intervence a systému GINIS.  

 Spisy (listinná podoba) jsou uloženy v příručních kartotékách v kancelářích 
pracovníků OSPOD. 

 Každý pracovník OSPOD/koordinátor případu má v kanceláři uloženy spisy dětí -
viz Standard 8c. 

 Spisy v příručních kartotékách jsou seřazeny abecedně dle příjmení dítěte 
 Spisy zletilých klientů jsou uloženy v archivu OSPOD  

 
 

12b12b12b12b....    Záznamy orgánu sociálněZáznamy orgánu sociálněZáznamy orgánu sociálněZáznamy orgánu sociálně----právní ochrany jsou vedeny takovým způsobem, aby byly právní ochrany jsou vedeny takovým způsobem, aby byly právní ochrany jsou vedeny takovým způsobem, aby byly právní ochrany jsou vedeny takovým způsobem, aby byly 

srozumitelné pro klienta.srozumitelné pro klienta.srozumitelné pro klienta.srozumitelné pro klienta.    

 
 Záznamy OSPOD jsou vedeny v souladu se ZSPOD a Směrnicí MPSV č.j. 2013/26780-

21 ze dne 19. září 2013 o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové 
dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí a o stanovení 
rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče. 

 Záznamem se rozumí veškeré záznamy ze schůzek, šetření a konzultací, které jsou 
vedeny s dítětem, jeho rodiči, sourozenci, osobami pečujícími nebo dalšími osobami, 
dále záznamy o telefonických hovorech s klientem nebo zaslaných SMS zprávách. 

 Všichni pracovníci OSPOD vyhotoví záznam nejpozději do 10 pracovních dnů  
od faktického provedení úkonu. 

 Záznamy jsou srozumitelné, neobsahují složité formulace, zkratky, odborné termíny 
či informace, které je třeba následně vyhledávat.  

 Osoby a instituce v záznamech jsou jasně a srozumitelně označeny (vyjma situací 
vyjmenovaných v § 57 odst. 1 ZSPOD). 
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Standard č.13 Standard č.13 Standard č.13 Standard č.13     Vyřizování a podávání stížnostíVyřizování a podávání stížnostíVyřizování a podávání stížnostíVyřizování a podávání stížností    
 
 

13a13a13a13a....    Orgán sociálněOrgán sociálněOrgán sociálněOrgán sociálně----právní ochrany má zpracována pravidla pro podávání, vyřizování právní ochrany má zpracována pravidla pro podávání, vyřizování právní ochrany má zpracována pravidla pro podávání, vyřizování právní ochrany má zpracována pravidla pro podávání, vyřizování     

a evidenci stížností va evidenci stížností va evidenci stížností va evidenci stížností v    podobě srozumitelné pro všechny klienty.podobě srozumitelné pro všechny klienty.podobě srozumitelné pro všechny klienty.podobě srozumitelné pro všechny klienty.    

 
1. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností  
 

 Pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností klientů (včetně stížností  
na nesprávný postup zaměstnanců jednotlivých odborů nebo postup oddělení 
úřadu) se řídí vnitřním předpisem: Směrnice Rady města č. 2/2011 pro vyřizování 
a evidenci stížností, petic, kvalifikované žádosti, hromadné připomínky a místního 
referenda a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů. 
Pravidla vymezují pojem stížnost, podávání, přijímání, evidenci a postup 
vyřizování stížností. Postup pro podávání a vyřizování stížností je zveřejněn  
na internetových stránkách Magistrátu města Jablonec nad Nisou  
https://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/dokumenty/hlavni-
dokumenty/ostatni-dokumenty.html 

 Stížnost může podat každý občan, a to písemně, prostřednictvím poštovní služby, 
prostřednictvím zařízení umožňujícím dálkový přístup, telefonicky nebo ústně. 
Řešeny jsou všechny stížnosti (podepsané i anonymní).  

 Stížnost je oprávněn přijmout každý zaměstnanec oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí, který o přijetí stížnosti vyrozumí bez zbytečného odkladu svého 
přímého nadřízeného.   

 Stížnost je možné podat rovněž na oddělení interního auditu a stížností MM JN.  
 Stížnost na pracovníky OSPOD MMJN vyřizuje vedoucí oddělení a zodpovídá 

vedoucí odboru, stížnost na vedoucí oddělení vyřizuje vedoucí odboru, stížnost na 
vedoucí odboru vyřizuje tajemník úřadu. 

 Vyřizování stížností se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 Stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile byla po jejím prošetření učiněna 
opatření potřebná k odstranění zjištěných nedostatků. Pokud byla stížnost podaná 
konkrétní osobou, je této osobě písemně odeslána nebo ústně sdělena odpověď.  

 Lhůta pro vyřízení stížností je 30 dnů, ve zvláště složitých případech do 60 dnů  
ode dne podání. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn.  

 
2. Vyřizování žádosti o změnu klíčového pracovníka/ce  
 

 Klient OSPOD má právo požádat o změnu sociálního pracovníka/ce. Je povinen 
zdůvodnit, proč o změnu žádá. Vyřízení takové žádosti je v kompetenci přímého 
nadřízeného sociálního pracovníka, tzn. vedoucího oddělení.  

 Lhůta pro vyřízení žádosti o změnu klíčového pracovníka je 30 dní.  
 Každý případ je posuzován individuálně s ohledem na oprávněné zájmy dětí.  
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3. Vyřizování námitek podjatosti vůči pracovníkům OSPOD  
 

 Postup v případě podezření na podjatost pracovníka OSPOD se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  
a dále stanoviskem MPSV č. j. 2012/15432-214, ze dne 20. 2. 2012, k vyřizování 
námitek podjatosti vůči zaměstnanci orgánu sociálně-právní ochrany dětí.                   
O podjatosti pracovníka a stanovení kompetentního pracovníka pro vyřízení 
záležitosti rozhoduje jeho přímý nadřízený.  

4. Doplnění informací k podávání stížností 

Stížnost na výkon sociálně-právní ochrany je možné také podat u nadřízeného 
metodického orgánu, kterým je Krajský úřad Libereckého kraje či přímo na Ministerstvo 
práce a sociálních věcí.  Klienti OSPOD mají možnost obracet se se stížností i na Veřejného 
ochránce práv.  

 

13b13b13b13b....    Orgán sociálněOrgán sociálněOrgán sociálněOrgán sociálně----právní ochrany informuje klienty a další osoby o možnosti podat právní ochrany informuje klienty a další osoby o možnosti podat právní ochrany informuje klienty a další osoby o možnosti podat právní ochrany informuje klienty a další osoby o možnosti podat 

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

 
 Postup, srozumitelný klientům, samostatně pro dospělé a děti je zveřejněn  

na webových stránkách MMJN a informační tabuli oddělení ve 4. poschodí. 
 K dispozici je volně přístupný v letácích na vnitřním informačním centru úřadu  

a v prostorách oddělení. 
 Pracovníci OSPOD srozumitelně informují klienty a další osoby o možnosti podat 

stížnost, o způsobech podání stížnosti a dále o postupu, kterým se vyřizování stížností 
řídí. 
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Standard č.14 Standard č.14 Standard č.14 Standard č.14     Návaznost výkonu sociálněNávaznost výkonu sociálněNávaznost výkonu sociálněNávaznost výkonu sociálně----právní ochrany na právní ochrany na právní ochrany na právní ochrany na 

další další další další subjektysubjektysubjektysubjekty    
 

14a14a14a14a....    Orgán sociálněOrgán sociálněOrgán sociálněOrgán sociálně----právní ochrany zprostředkovává a doporučuje klientům služby jiných právní ochrany zprostředkovává a doporučuje klientům služby jiných právní ochrany zprostředkovává a doporučuje klientům služby jiných právní ochrany zprostředkovává a doporučuje klientům služby jiných 

fyzických a právnických osob podle jejich potřeb, a to vfyzických a právnických osob podle jejich potřeb, a to vfyzických a právnických osob podle jejich potřeb, a to vfyzických a právnických osob podle jejich potřeb, a to v    souladu ssouladu ssouladu ssouladu s    cíli podpory cíli podpory cíli podpory cíli podpory 

stanovenými vstanovenými vstanovenými vstanovenými v    individuálním plánu ochrany dítěte.individuálním plánu ochrany dítěte.individuálním plánu ochrany dítěte.individuálním plánu ochrany dítěte.    

 

 OSPOD má vytvořen aktuální seznam dalších subjektů (právnických i fyzických osob), 
které poskytují služby v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany, a to jak  
v regionu Jablonce nad Nisou, tak v regionech dostupných pro klienty.  

 Seznam mají k dispozici všichni pracovníci.   
 Pracovníci mají přehled o činnostech dostupných služeb/organizací, které klientům 

nabízejí, o jejich kapacitách a o podmínkách, za nichž je možné jejich služeb využít 
 pracovníci OSPOD a pracovníci/zástupci uvedených subjektů vzájemně spolupracují 

a informují se.   
 Pracovníci volí výběr dalších služeb s ohledem na individuální potřeby dítěte a rodiny, 

a to vždy tak, aby byly v souladu s cíli stanovenými v individuálním plánu ochrany 
dítěte. 

 Pracovníci klienty k využití služeb motivují a dbají na to, aby množství nabízených 
služeb nepřekračovalo kapacitu a možnosti klienta. 

 

14b14b14b14b....    Orgán sociálněOrgán sociálněOrgán sociálněOrgán sociálně----právní ochrany se intenzivně věnuje oblasti přípravy na samostatný právní ochrany se intenzivně věnuje oblasti přípravy na samostatný právní ochrany se intenzivně věnuje oblasti přípravy na samostatný právní ochrany se intenzivně věnuje oblasti přípravy na samostatný 

život u dětí starších 16 let, které se nacházejí vživot u dětí starších 16 let, které se nacházejí vživot u dětí starších 16 let, které se nacházejí vživot u dětí starších 16 let, které se nacházejí v    ústavní výchově, vústavní výchově, vústavní výchově, vústavní výchově, v    náhradní rodinné péči náhradní rodinné péči náhradní rodinné péči náhradní rodinné péči 

nebo vnebo vnebo vnebo v    péčipéčipéčipéči    kurátorůkurátorůkurátorůkurátorů....    

 
 Koordinátor případu monitoruje průběh přípravy dítěte staršího 16 let  

na samostatný život (dítě, které vyrůstá v ústavní výchově, v náhradní rodinné péči 
nebo je v evidenci kurátora pro mládež). 
 

Příprava se zaměřuje na tyto oblasti:  
 volba povolání a další profesní vzdělávání  
 vyhledávání zaměstnání a jeho udržení  
 finanční gramotnost 
 zajištění bydlení, popř. samostatné hospodaření a vedení domácnosti 
 osobnostní růst a zdravý životní styl, prevence závislostí 
 plánování budoucnosti, rodičovství a partnerské vztahy 

 

 Cíle působení OSPOD jsou obsaženy v individuálním plánu ochrany dítěte a směřují  
k obnovení narušených sociálních vztahů a k začlenění klienta do rodinného  
a sociálního prostředí s ohledem na jeho potřeby. 

 Pracovníci OSPOD aktivně vyhledávají vhodné poskytovatele sociálních služeb (viz 
standard 14a), kteří se zaměřují na uvedenou cílovou skupinu. 
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 Každý pracovník OSPOD, pokud koordinuje případ dítěte staršího 16 let v ústavní 
výchově, náhradní rodinné péči nebo v péči kurátora úzce spolupracuje s kurátorem 
pro dospělé a klienta pro tuto spolupráci motivuje. 

 Pracovníci OSPOD zajišťují návaznou péči dětem i po dosažení zletilosti, zejména 
dojde-li k prodloužení ústavní nebo ochranné výchovy. 

 Při zajištění návazné péče spolupracuje koordinátor zvláště se zařízeními pro výkon 
ústavní a ochranné výchovy a s pobočkami Úřadu práce.  

 

 


