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Městský úřad Židlochovice, odbor sociálních věcí jako orgán sociálně-právní ochrany dětí 
(dále jen OSPOD) poskytuje sociálně-právní ochranu dětí na základě § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon OSPOD). 

1. místní a časová dostupnost 
 

Správním obvodem pověřeného městského úřadu, kde je sociálně-právní ochrana 
vykonávána, se rozumí správní území zahrnující obce: Blučina, Bratčice, Holasice, Hrušovany u Brna, 
Ledce, Medlov, Měnín, Moutnice, Nesvačilka, Nosislav, Opatovice, Otmarov, Popovice, Přísnotice, 
Rajhrad, Rajhradice, Sobotivice, Syrovice, Těšany, Unkovice, Vojkovice, Žabčice, Žatčany, 
Židlochovice. 

Klienti se do Židlochovic dostanou autobusem, případně vlakem a autobusem (přestup 
Rajhrad, Hrušovany u Brna). Autobusové linky a vlak jsou součástí Integrovaného dopravního 
systému Jihomoravského kraje. 

OSPOD působí v Židlochovicích se sídlem Nám. Míru 152, je organizační složkou Městského 
úřadu Židlochovice se sídlem Masarykova 100. Sociálně-právní ochranu zajišťuje v rámci odboru 
oddělení sociálně-právní ochrany dětí, které má 7 pracovníků. Rozdělení agendy mezi jednotlivé 
pracovníky upravuje Organizační řád odboru. Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách 
města www.zidlochovice.cz  nebo na informačních tabulích odboru. 
  
 
Komu se sociálně-právní ochrana poskytuje – cílová skupina 
 

Socialně-právní ochrana je poskytována nezletilým dětem a v nezbytném rozsahu i nezletilým 
dětem, které nabyly plné svéprávnosti před nabytím 18 roku věku, pobývajícím ve správním obvodu 
pověřeného městského úřadu, případně i mimo něj, pokud je dítě ve správním obvodu městského 
úřadu hlášeno k trvalému pobytu. Sociálně-právní ochranou se rozumí  

- ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu 
- ochrna oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění 
- působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny 
- zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně 

vychováváno ve vlastní rodině 
 
Sociálně-právní ochrana se zaměřuje na děti, 
- jejichž rodiče zemřeli 
- neplní povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti 
- nevykonávají nebo zneužívají práva planoucí z rodičovské odpovědnosti 
- které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za východu dítěte 
- které vedou zahálčivý nebo nemravný život 
- které se opakovaně dopouští útěků 
- na kterých byl spáchán trestný čin 
- které jsou opakovaně umísťovány do zařízení poskytujících nepřetržitou pomoc 
- které jsou ohrožovány násilím 
- které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo azylanty 
 
SPO se poskytuje v českém jazyce, v případě, že dítě nehovoří česky a nelze se s ním dorozumět 

ani prostřednictvím rodičů či jiné osoby odpovědné za dítě, zajišťuje OSPOD tlumočení do 
německého, anglického nebo francouzského jazyka. Při nutnosti zajištění tlumočníka do jiného jazyka 
se jednání s dítětem může uskutečnit až po zajištění této služby externí tlumočnickou agenturou. 
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Činnosti v rámci sociálně-právní ochrany 

 
V rámci sociálně-právní ochrany se poskytuje preventivní a poradenská činnost, lze ukládat 

výchovná opatření a navrhovat opatření na ochranu dětí se zaměřením na výše uvedené děti. OSPOD 
poskytuje součinnost soudu, vyhledává děti vhodné pro umístění do pěstounské péče nebo pro 
osvojení a osoby vhodné stát se pěstouny nebo osvojiteli. 
 

Obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání, znásilnění a obětem dalších trestných činů 
zprostředkovává OSPOD kontakt na další odborníky či poradenská centra. 
 

OSPOD neposkytuje právní poradenství v oblastech mimo sociálně-právní ochranu dětí, 
právní zastupování rodičům či dalším osobám, nesepisuje návrhy občanům k soudům apod., 
neposkytuje psychologickou pomoc ani socioterapii, nezajišťuje terénní služby. V těchto případech 
OSPOD zprostředkovává kontakt na další odborníky či poradenská centra. 
 
 Pracovníci SPOD jsou oprávněni odmítnout pracovat s klientem, který je pod vlivem 
omamných nebo psychotropních látek nebo je agresivní a to jak slovně tak fyzicky. 
 
 
Zásady výkonu sociálně-právní ochrany 
 
Základním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství, rodiny a 
vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. 
OSPOD postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními 
smlouvami. Přitom se řídí zejména těmito právními předpisy, kterými jsou: 
Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb. 
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve zněí pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí 
Úmluva o právech dítěte 
Úmluva o vymáhání výživného v cizině 
Evropská úmluva o osvojení dětí 
Evropská úmluva o právním postavení dětí 
Evropská úmluva o výkonu práv dětí 
a další. 
Podpůrně dalšími právními předpisy jako například: 
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
a další. 
 

OSPOD při svém výkonu sociálně-právní ochrany zachovává rovný, spravedlivý a 
nediskriminující přístup a postup. Dotčené osoby mají při uplatňování svých práv rovné postavení. 
Rodiče i dítě se mají právo k projednávané věci vyjádřit. 

Veškerá činnost OSPOD se zaměřuje na jednotlivce – dítě uvedené v cílové skupině, působí na 
rodiče a další osoby. 
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OSPOD vyřizuje věci bez zbytečných průtahů, tak, aby nevznikaly zbytečné náklady a dotčené 
osoby co možná nejméně zatěžuje. 

OSPOD dbá na vzájemný soulad všech postupů, které probíhají současně a souvisejí s týmiž 
právy a povinnostmi týkajícími se dítěte a rodiny. 
 

Informace, které byly při výkonu sociálně-právní ochrany zjištěny, jsou považovány za 
důvěrné. Zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při 
provádění sociálně-právní ochrany nebo v přímé souvislosti s tím seznámili, jsou však v mezích 
zákona o sociálně-právní ochraně dětí povinni sdělovat údaje z evidence a spisové dokumentace 
v nezbytném rozsahu jiným orgánům SPOD, soudům, okresnímu státnímu zastupitelství, orgánům 
činným v trestním řízení, krajskému úřadu, ministerstvu, krajské pobočce Úřadu práce, věznicím, 
intervenčním centrům, Probační a mediační službě, Veřejnému ochránci práv a dalším institucím a 
osobám, o kterých to stanoví zákon. 
 
Doba výkonu sociálně-právní ochrany 
 

Sociálně-právní ochrana je poskytována v pracovní době městského úřadu, tedy: 
  v úřední dny pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00, kdy je zajištěna přítomnost nejméně 

jednoho pracovníka SPOD, v dalších pracovních dnech úterý a čtvrtek od 8.00 do 14.00 a v pátek od 
8.00 do 13.00 hodin je SPO poskytována dle dohody s klientem a dle aktuálních požadavků. Pracovní 
doba mimo úřední dny je totiž využívána zejména k činnostem pracovníků SPOD v terénu (soudy, 
sociální šetření). 

Bližší  informace o pracovní době zaměstnanců a jejím vykazování jsou uvedeny v Pracovním 
řádu Městského úřadu Židlochovice platném s účinností od 1.1.2008. Nejsou-li pracovníci v pracovní 
době přítomni na pracovišti, jsou dosažitelní na služebních mobilních telefonech, případná dočasná 
nedostupnost může být způsobena účastí na soudních či jiných jednáních. V takovém případě 
pracovník volá po uvolnění telefonu zpět. Totéž platí i o nepřítomnosti pracovníka v době zákonem 
stanovené polední přestávky, kdy je v úředních dnech zajištěno zastupování jiným pracovníkem 
SPOD, v neúředních dnech je pracovník k dosažení na mobilním telefonu. 

Čerpá-li vyřizující pracovník dovolenou, jsou klienti informováni na informačních štítcích u 
dveří kanceláře, informace o nepřítomnosti podá kterýkoli další pracovník nebo podatelna úřadu. 
V těchto případech pracovníka zastupuje jiný pracovník určený vedoucím odboru. Pracovníkovi 
čerpajícímu dovolenou nebo pracovní neschopnost není stanovena povinnost přijímat telefonické 
hovory na služebním telefonu. 

V případě plánování návštěv v rodinách a konzultací na pracovišti pracovníci zohledňují 
potřeby a možnosti klientů. Termíny se dle možností pracovníka a stanovené pracovní doby 
přizpůsobují klientovi. 

Mimo stanovenou pracovní dobu, o svátcích a ve dnech pracovního klidu je SPO zajištěna 
formou pracovní pohotovosti. Výkon pohotovosti se vztahuje na celý správní obvod městského 
úřadu, v nezbytném rozsahu lze zasahovat i mimo něj, zejména z důvodu zajištění soudního 
rozhodnutí a asistence při převozu dítěte do příslušného zařízení. Pracovníci vykonávají pohotovost 
v týdenních intervalech dle předem stanoveného rozpisu. Bližší podmínky výkonu pohotovosti 
pracovníků SPO a jeho vykazování jsou stanoveny v pokynu tajemníka č. 6/2016 o výkonu 
pohotovosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. V případě ohrožení života 
nebo zdraví dítěte, kdy dítě nemůže zastoupit jeho zákonný zástupce, v době mimo pracovní dobu 
rodič, dítě či jiná osoba kontaktuje Policii ČR, která je ve spojení se službu konajícím pracovníkem 
SPOD, kterého o případu vyrozumí. 
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Rozdělení agend mezi pracovníky SPO 
 

Každý pracovník OSPOD má pracovně přiděleny obce, pro které SPO vykonává. Rozdělení obcí 
a pracovních pozic je provedeno v souladu s Organizačním řádem Odboru sociálních věcí platném 
znění s účinností od 1.10.2016 takto: 
1. kurátor pro mládež pro obce Blučina, Bratčice, Ledce, Medlov, Nosislav, Moutnice, Popovice, 
Rajhrad, Rajhradice, Sobotovice, Žatčany, Židlochovice 
2. kurátor pro mládež pro obce Holasice, Hrušovany u Brna, Měnín, Nesvačilka, Opatovice, Otmarov, 
Přísnotice, Syrovice, Těšany, Unkovice, Vojkovice, Žabčice 
3. pracovník náhradní rodinné péče pro všechny obce správního obvodu 
4. pracovník pro naplňování dohod o výkonu pěstounské péče pro všechny obce správního obvodu 
5. pracovník sociálně-právní ochrany dětí pro obce Bratčice, Holasice, Ledce, Opatovice, Popovice, 
Rajhrad, Rajhradice, Syrovice, Unkovice 
6. pracovník sociálně-právní ochrany dětí pro obce Hrušovany u Brna, Nosislav, Přísnotice, Těšany, 
Žabčice, Žatčany. 
7. pracovník sociálně-právní ochrany dětí pro obce Blučina, Medlov, Měnín, Moutnice, Nesvačilka, 
Otmarov, Sobotovice, Vojkovice, Židlochovice 

 
V době krátkodobé nepřítomnosti pracovníka jej zastupuje kterýkoli další pracovník 

vykonávající stejnou nebo obdobnou agendu. O zastupování úředníků v ostatních případech 
rozhoduje jejich vedoucí. O nepřítomnosti pracovníka a jeho zastupování jsou klienti informováni na 
štítcích u jednotlivých kanceláří. Pracovníci se informují navzájem o nepřítomnosti formou přímé 
informace případně s předáním informace o případech, které je nutno v době nepřítomnosti 
pracovníka vyřešit, dále formou písemného zápisu do knihy docházky a písemného zápisu do 
kalendáře v aplikaci Outlook. Rovněž o své nepřítomnosti pracovník informuje vedoucího odboru. 
 

Kontakty na jednotlivé pracovníky včetně rozpisu agend a obcí je kterých SPO vykonává, jsou 
uveřejněny a pravidelně aktualizovány na webových stránkách města: www.zidlochovice.cz, případně 
na nástěnkách a  informačních letácích SPOD Židlochovice. 

 

2. Prostředí a podmínky 
 

Odbor sociálních věcí je umístěn jako detašované pracoviště Městského úřadu Židlochovice 
v prostorách nám. Míru 152, Židlochovice v přízemí a 1. patře budovy. Budova je zpřístupněna 
v úředních dnech pondělí, středa od 8.00 do 17.00 hodin, v neuředních dnech úterý, čtvrtek od 8.00 
do 14.00 hodin, v pátek od 8.00 do 13.00 hodin. V neúředních dnech je přístup do budovy omezen na 
zazvonění. Přístup na pracoviště je barierový, není uzpůsoben pro zdravotně postižené a matky 
s kočárky. Pro případ návštěvy klienta se sníženou pohyblivostí nebo malým dítětem je možné 
přivolat pracovníka OSPOD do přízemí, kde bude využito vhodné místo pro jednání – zasedací 
místnost v přízemí budovy, kam je přístup bezbarierový. V ostatních případech probíhá jednání 
v kancelářích jednotlivých pracovníků SPOD, podle rozlišení agend a obcí, jak je uvedeno v kapitole 1. 

Při jednání s rodiči, osobami odpovědnými za výchovu dítěte, dětmi i dalšími osobami dbá 
pracovník SPO, aby jednání nebylo zbytečně narušováno, aby bylo zachováno soukromí klienta a 
důvěrnost poskytnutých informací. Toto zajišťuje zejména tím, že před započetím jednání se zjistí, 
zda klientovi nepřekáží přítomnost druhého pracovníka případně stážisty v kanceláři. To neplatí 
v případě, že se jedná o složitý případ, provádění pohovoru s dítětem, případně by mohlo dojít 
k ohrožení pracovníka agresivním jednáním klienta apod. V případě, že druhý pracovník jedná 
současně rovněž s klientem, vyhledá pracovník dle možností jiné „klidné“ místo pro jednání (je-li 
volná jiná kancelář případně zasedací a hovorová místnost), nebo vyzve klienta k posečkání, než je 
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dříve příchozí případ dořešen.  To platí i o telefonických hovorech. Pracovník dbá toho, aby nebyl 
jednání s klientem přítomen nikdo nepovolaný (další klient, ale i rodinný příslušník, kterého si klient u 
jednání nevyžádá apod.).  Je-li to z povahy věci možné nebo nutné pracovníci si klienty zvou na 
přesně stanovený den a čas, přitom pracovníci mezi sebou v kancelářích mají dohodnutou dobu, kdy 
budou jednotlivá jednání probíhat a přibližnou časovou náročnost. I přes tuto domluvu platí, že 
krizová jednání mají přednost. 

K výkonu SPO jsou všem pracovníkům k dispozici mimo základní vybavení kancelářským 
nábytkem a kancelářskými potřebami osobní počítač a služební mobilní telefon. Využívání osobního 
počítače se řídí Směrnicí tajemníka pro provoz informačního systému. Pracovník má k dispozici 
software pro zpracování agendy SPO, má možnost využít pro vyhledávání informací internetového 
připojení. Současně využívá další software poskytnutý městským úřadem, příchozí a odchozí poštu 
zpracovává v programu spisové služby města, přitom se řídí Spisovým a skartačním řádem městského 
úřadu Židlochovice. Pro dálkovou komunikaci je v kanceláři č. 207 k dispozici fax s faxovým číslem 
547427333. Pro komunikaci s úřady a firmami využívají pracovníci zejména datovou schránku. 
Příchozí poštu rozděluje jednotlivým pracovníkům vedoucí odboru, odchozí pošta je shromažďována 
v kanceláři vedoucího odboru, každý den je předávána podatelně úřadu k vypravení. 

Využívání služebních mobilních telefonů je upraveno Pokynem tajemníka č. 01/2012 o 
Používání služebních mobilních telefonů. 

Pro potřeby zaměstnanců SPO jsou k dispozici dva služební automobily. Služební automobil je 
využíván k zajištění přepravy zaměstnanců SPO v rámci správního obvodu městského úřadu a mimo 
něj na území České republiky za účelem naplňování zákona o sociálně-právní ochraně dětí – zejména 
z důvodu provádění návštěv rodičů a dětí  v jejich přirozeném prostředí, provádění sociálního šetření 
na základě dožádání, sledování výkonu ústavní výchovy, naplňování dohod o výkonu pěstounské péče 
apod.  Podmínky použití motorového vozidla, místo parkování vozidla, systém rezervace a povinnosti 
řidiče blíže stanoví Směrnice k provozu služebního vozidla SOC a pokyn tajemníka č. 2/2016 Používání 
a ukládání služebních karet CCS. Tato směrnice rovněž řeší i situace nutnosti současného využití více 
motorových vozidel. Využití služebního vozidla mimo pracovní dobu (v době výkonu pohotovosti) 
upravuje pokyn tajemníka č.  6/2016 o výkonu pohotovosti (Úprava pracovní pohotovosti pohotovost 

pracovníků OSPOD).  
Pro výkon  SPO a pohotovosti je zaměstnancům k dispozici další vybavení:  

fotoaparát, videokamera, notebook, dataprojektor, který je uložen v kanceláři vedoucího odboru. 
Využívání těchto dalších prostředků zejména pro výkon pohotovosti, ale i pro potřebu při provádění 
šetření v rodinách a návštěv dětí v jejich přirozeném prostředí upravuje Pokyn vedoucího odboru pro 
využívání technického vybavení odboru. 
 
Zajištění zdravotní a hygienické bezpečnosti zaměstnanců při výkonu zaměstnání 

Směrnice města – Management BOZP – systém zabezpečení ze dne 18.7.2008 definuje rizika 
a nebezpečí, která zaměstnancům hrozí na pracovišti, zdravotní způsobilost a lékařské prohlídky a 
provádění školení BOZP. 

Všichni zaměstnanci odboru sociálních věcí pravidelně proškolováni v oblasti bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví při práci, které probíhá v souladu s organizační směrnicí města Židlochovice – 
Vzdělávání zaměstnanců k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci schválené dne 18.7.2008. Město 
Židlochovice má zpracována podrobná pravidla pro zajištění první pomoci v případě úrazu na 
pracovišti  - Organizační směrnice – Zabezpečení první pomoci, Traumatologický plán z 18.7.2008. 

K výkonu povolání pro případ zdravotního rizika mají k dispozici na pracovišti a ve služebním 
vozidle ochranné pomůcky – gumové rukavice a dezinfekční vlhčené ubrousky a dezinfekční gel.  
Všem stávajícím zaměstnancům odboru je zajištěno očkování proti žloutence z důvodu kontaktu 
s rizikovými skupinami mládeže a dospělých. 

Na pracovišti je zaměstnacům pro možnost okamžité dezinfekce k dispozici hygienické 
zázemí, dále běžné dezinfekční prostředky (např. dezinfekční gel) a vybavená lékárnička umístěná 
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v kuchyňce v 1.patře budovy, jejíž obsah je pravidelně kontrolován a v případě potřeby doplňován. 
Zajištění pracovních a dezinfekčních prostředků pro zaměstnance upravuje organizační směrnice 
města Židlochovice – Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků ze dne 18.7.2008. 

Z důvodu požární ochrany je pracoviště vybaveno hasičským přístrojem umístěným v přízemí 
v chodbě a v I.patře budovy v dětském koutku. Pro pracoviště je vypracována Požární poplachová 
směrnice a evakuační plán, jejichž znění je veřejně přístupné a je vyvěšeno na chodbách. 

Pro zajištění fyzické bezpečnosti zaměstnanců je vytvořen systém vzájemné ochrany 
zaměstnanců. Zaměstnanci se snaží předcházet rizikovým situacím, a to zejména tak, že nezůstávají 
osamotě s rizikovým klientem, nebo např. nechávají pootevřené dveře, aby v případě potřeby mohli 
přivolat pomoc kolegů, mají mezi sebou smluvené další signály. 

V případě potřeby je možné kontaktovat městskou policii, která poskytne asistenci při 
jednání s problémovým klientem a to prostřednictvím tísňového tlačítka umístěného na vhodných 
místech v jednotlivých kancelářích. 

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 

 
Informace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí jsou veřejnosti přístupné na webových 

stránkách města www.zidlochovice.cz , na nástěnkách rozmístěných na chodbě odboru sociálních 
věcí a v informačních letácích volně dostupných na chodbě odboru. Tyto zdroje obsahují základní 
informace o činnosti OSPOD, cílové skupině, které se SPO poskytuje, době, kdy je SPO poskytována, 
rozdělení agend mezi pracovníky SPO a další základní informace. Informace jsou zde doplňovány a  
aktualizovány. 

K informacím umístěným na webových stránkách města Židlochovice je umožněn přístup i 
prostřednictvím přístupu veřejnosti k veřejnému internetu, který je poskytován všem občanům 
zdarma v prostorách veřejné knihovny na ul. Nádražní 232 (Robertova vila). Pro všechny občany, kteří 
vlastní technické zařízení umožňující dálkový přístup k internetové síti, poskytuje městský úřad volné 
WIFI připojení přímo v budově úřadu.  

Konkrétní informace k vlastnímu případu získají klienti přímo od vyřizujících pracovníků, kteří 
v rámci SPO poskytují i poradenství. 

Rodič, osvojenec nebo osoba odpovědná za výchovu dítěte a jejich zástupce má rovněž právo 
nahlížet do spisové dokumentace konkrétního dítěte v souladu s ust. § 55 odst. 5 a 6 zákona č. 
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.  O náhled do spisu je 
třeba písemně požádat. Pokud by takové zveřejnění informací ze spisu bylo v rozporu se zájmem 
dítěte, je OSPOD oprávněn rozhodnout o odmítnutí písemné žádosti a náhled do spisu neumožnit. 

Rovněž zaměstnaci SPO mají zpřístupněny informace, které pro výkon své činnosti potřebují. 
Za tímto účelem má každý zaměstnanec zřízen přístup k internetu, na serveru městského úřadu je mu 
zpřístupněn neveřejný adresář, kam jsou ukládány materiály potřebné pro výkon SPO typu 
metodických pokynů a směrnic MPSV, vzorů dokumentů, včetně adresářů poskytovatelů služeb v této 
oblasti. Tento adresář je pravidelně doplňován o nové soubory a aktualizován. Fungování 
informačního systému, stejně tak jako  přístup zaměstnanců a pokyny k jeho využívání, upravuje 
Směrnice pro provoz informačního systému vydaná tajemníkem MěÚ dne 10.12.2012. 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dále stanovuje povinnost 
poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k působnosti OSPOD. 
Žádost podle tohoto zákona lze podat ústně, písemně, elektronicky na e-mailovou adresu nebo 
prostřednictvím datové schránky. OSPOD v zákonné lhůtě žadateli na písemně požadovanou 
informaci odpoví, případně vydá rozhodnutí o neposkytnutí informace. Všechny žádosti o informace, 
odpovědi na ně i rozhodnutí o jejich neposkytnutí jsou evidovány u tajemníka úřadu. Žádat o 
informace může každá fyzická i právnická osoba. Poskytování informací spadajících pod dikci tohoto 
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zákona je zpoplatněno. Bližší podmínky pro postup při podání žádosti o informace a jejím vyřízení 
upravuje Směrnice o poskytování informací, jejíž znění je uveřejněno na webových stránkách města. 
 

Každý zaměstnanec dále získává informace potřebné pro výkon SPO rovněž od vedoucího 
odboru, který se účastní pravidelných porad krajského úřadu, od zaměstnance vysleného na porady 
pracovníků SPOD na krajském úřadu, rovněž ze seminářů a školení, na které je zaměstnanec 
pravidelně vysílán zaměstnavetelem. 

Všechny informace, které vedou nebo mohou vést k identifikaci fyzické osoby OSPOD 
zpracovává a uchovává na základě zákona. Postup k jejich uchování, zpracování a následnou likvidaci 
upřesňuje Směrnice Města Židlochovice na ochranu osobních údajů – zpracování osobních údajů 
schválená Radou města dne 25.5.2018. Ke stejnému datu vstoupil v účinnost i Doporučený postup 
č.02/2018 Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se v rámci metodického a koncepčního vedení 
MPSV vydává Kodex chování ve smyslu čl.40 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR 
pro potřeby výkonu sociální politiky. Každý má právo „být zapomenut“ – tedy na to, aby byly jeho 
osobní údaje, pokud už nejsou k potřebě, vymazány z evidence. V rámci SPO k tomu dochází 
s okamžiku, kdy je spis skartován. OSPOD dbá na to, aby nebyly osobní údaje zneužitelné, nebyly 
volně přístupné, nepředává je třetím stranám s výjimkou institucí, které na tyto údaje mají ze zákona 
nárok, jako jsou Policie ČR, soudy a dalším institucím uvedeným v § 51 odst.5 zákona o SPOD. 

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 

 
 OSPOD má v rámci Organizačního řádu odboru sociálních věcí určen počet pracovních míst.  
Jejich počet je odvozen od Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu 
zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálně-právní ochrany z roku 
2013, kdy bylo pověřené město Židlochovice na základě Sociodemografické analýzy - map rozložení 
ohrožení dětí a rodin v ČR, kterou pro MPSV zpracoval SocioFaktor s.r.o. v roce 2013, zařazeno mezi 
obce se zvýšenou náročností výkonu sociálně-právní ochrany. Podle výše uvedeného doporučení je 
optimální počet zaměstnanců stanoven jako 1 zaměstnanec na 700-900 dětí do 18-let žijících ve 
správním obvodu obce s rozšířenou působností. Na Židlochovicku žilo k 31.12.2017 dle Českého 
statistického úřadu 6896 dětí do 18-ti let. Z toho vyplývá, že optimální počet zaměstnaců OSPOD by 
se měl pohybovat v rozmezí 7,7 – 9,8 zaměstnanci. Tyto statistické údaje jsou dále ročně 
aktualizovány, v průběhu doby může docházet ke změnám, které mohou mít vliv na počet funkčních 
míst. 
 
S ohledem na výše uvedené bylo vytvořeno sedm pracovních míst: 
 
1. kurátor pro mládež pro obce Blučina, Bratčice, Ledce, Medlov, Nosislav, Moutnice, Popovice, 
Rajhrad, Rajhradice, Sobotovice, Žatčany, Židlochovice 
2. kurátor pro mládež pro obce Holasice, Hrušovany u Brna, Měnín, Nesvačilka, Opatovice, Otmarov, 
Přísnotice, Syrovice, Těšany, Unkovice, Vojkovice, Žabčice 
3. pracovník náhradní rodinné péče pro všechny obce správního obvodu 
4. pracovník pro naplňování dohod o výkonu pěstounské péče pro všechny obce správního obvodu 
5. pracovník sociálně-právní ochrany dětí pro obce Bratčice, Holasice, Ledce, Opatovice, Popovice, 
Rajhrad, Rajhradice, Syrovice, Unkovice 
6. pracovník sociálně-právní ochrany dětí pro obce Hrušovany u Brna, Nosislav, Přísnotice, Těšany, 
Žabčice, Žatčany. 
7. pracovník sociálně-právní ochrany dětí pro obce Blučina, Medlov, Měnín, Moutnice, Nesvačilka, 
Otmarov, Sobotovice, Vojkovice, Židlochovice 
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Rovněž vedoucí odboru se podílí na výkonu SPOD. 
 
Ke každé pracovní pozici je zpracován pracovní profil, který určuje, stejně jako popis pracovní náplně, 
obsah a rozsah činnosti každého zaměstnance. Pracovní náplň zaměstnance, která je uložena 
v osobní složce zaměstnance uložené u personalisty úřadu, obsahuje soubor oprávnění a povinností 
každého zaměstnance dle pracovní pozice. Každý zaměstnanec SPOD je vybaven písemným 
pověřením k výkonu funkce, které má pro prezentaci navenek formu služebního průkazu.  
 
Zaměstnanci SPOD spolupracují při výkonu SPOD rovněž s dalšími zaměstnanci odboru, zejména 
sociálními pracovníky, kteří vykonávají sociální práci. Spolupráce se zaměřuje zejména na oblast 
poradentsví při zajištění ubytování rodinám v evidenci SPOD, materiální zabezpečení rodin, pomoc 
při vyřizování sociálních dávek apod., pokud pracovník SPOD vyhodnotí potřebu této pomoci rodině, 
kontaktuje sociálního pracovníka, seznámí ho s rodinou a jejími potřebami.  

5. Přijímání a zaškolování zaměstnanců 
 

V souladu s organizačním řádem úřadu a pracovním profilem daného pracovního místa, a 

dále v souladu s ust. § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů, jsou pro výkon SPOD stanoveny základní předpoklady pro výkon této činnosti. Základními 

podmínkami, které musí zajemce o výkon zaměstnání v SPOD splňovat jsou plná svéprávnost, 

bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost. Konkrétní požadavky dále rozvádí 

Směrnice pro přijímání a zaškolování zaměstnanců SPOD, která uvádí konkrétní požadavky na 

jednotlivé pracovní pozice, které jsou požadovány po zájemcích o zaměstnání. 

Každý nově přijatý zaměstnanec prochází po přijetí procesem adaptace, který upravuje 

„Adaptační proces při nástupu nového zaměstnance“, v jehož rámci je seznámen s pracovní náplní, 

svými úkoly a agendou, kterou bude vykonávat. Při přijetí je zaměsntnanci stanoven spolupracovník, 

který mu ve fázi adaptace napomáhá. Podle zkušeností s prací ve stejném nebo podobném oboru, 

vzdělání a délky dosažené praxe je doba adaptace stanovena zpravidla na 1 – 3 měsíce. Po uplynutí 

této fáze je provedeno zhodnocení zapracování zaměstnance.  

Směrnice pro přijímání stážistů pro vykonání povinné školní praxe upravuje možnost  

vykonání povinné školní praxe (stáže) studentům vyšších odborných a vysokých škol se zaměřením na 

sociální práci, sociální nebo speciální pedagogiku, sociálně právní činnost, právo a další obory, které 

jsou předpokladem pro budoucí výkon povolání sociálního pracovníka. Dobrovolníky odbor sociálních 

věcí nepřijímá. 

6. Profesní rozvoj zaměstnanců 
 

Zaměstnavatel dbá o profesní rozvoj zaměstnaců, zejména o zvyšování znalostí v oblasti SPOD, 
ale i v oblastech souvisejících, kterými jsou zejména občanské právo, právo sociálního zabezpečení, 
pracovní právo, trestní právo apod. K tomu, aby se pracovník dále vzdělával a sám také motivovaně 
rozvíjel v těchto oblastech, je prováděno hodnocení  zaměstnanců SPOD, které je prováděno dle 
Směrnice pro systém, metodiku a pravidla hodnocení zaměstnanců z 12.5.2008. Na základě tohoto 
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hodnocení je následně ve spolupráci se zaměstnancem zpracována i  Dohoda o osobních profesních 
cílech zaměstnance a Plán vzdělávání zaměstnance. Tento individuální plán obsahuje oblasti 
vzdělávání, v rámci kterých se bude v následujícím období pracovník vzdělávat, přitom se dbá na 
dodržování minimálních zákonných podmínek kladených na toto vzdělávání zaměstnanců, tedy 
zejnéma účast na školeních, která mají akreditaci ministerstva práce a sociálních věcí, dále aby 
minimální rozsah odpovídal 6 pracovním dnům za kalendářní rok. 

Na podporu kompetencí a potřeb zaměstnanců je zajišťována podpora nezávislého supervizora. 

Pro řešení složitých případů je možné využít i porad, které vede vedoucí odboru. 

7. Prevence 
 

 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí dává každému oprávnění upozornit na 

závadné chování dětí jejich rodiče, rovněž má oprávnění upozornit OSPOD  na porušení povinností 

nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti, na skutečnost, že rodiče nemohou plnit 

své povinnosti apod. K tomu zákon ukládá každému obecnímu úřadu povinnost vyhledávat děti 

spadající do cílové skupiny, na kterou se SPO zaměřuje, OSPO je povinen sledovat nepříznivé vlivy 

působící na děti a zjišťovat příčiny jejich vzniku. 

 Aby těchto povinností bylo možno dostát, podporuje OSPOD aktivity zaměřené na volný čas 

dětí, jako je činnost nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Vata (Židlochovice), mateřských 

center Robátko (Židlochovice), Sluníčko (Hrušovany u Brna) a Kalamajka (Rajhrad), při své činnosti 

spolupracuje s institucemi poskytujícími odborné poradenství a krizovou pomoc (Na počátku, 

Persefona, Triáda, Modrá linka, Bílý kruh bezpečí a další), spolupracuje se zařízeními poskytujícími 

azylové bydlení pro matky s dětmi (Domov sv. Markéty Brno, Magdalenium Brno, Domov pro matky 

v tísni Znojmo a další). Je vytvořen Průvodce sociálními službami na Židlochovicku, který mapuje 

všechny sociální služby ve správním obvodu města. Tento adresář se distribuován do domácností a je 

volně k dispozici na všech obecních úředech. OSPOD má pro svou potřebu vytvořen Adresář 

poskytovatelů preventivních služeb a spolupracujících subjektů a Ratolest Brno zpracovala další 

Adresář dostupných služeb, ve kterém jsou uvedeny i kontakty na školy, lékaře, kroužky a aktivity pro 

děti. Tento adrasář je volně dostupný na odboru sociálních věcí. 

 V rámci správního obvodu spolupracuje OSPOD se školami, obecními úřady, městskou a 

obecní policií, Policií České republiky, dětskými a dorostovými lékaři, Pedagogicko-psychologickou 

poradnou a dalšími subjekty, od kterých přijímá podněty k prošetření situace dítěte. 

 Rovněž se zabývá problematikou monitoringu a vyhledávání dětí v rámci činnosti komise 

sociálně-právní ochrany dětí, zaměstnanec odboru je tajemníkem Komise sociální a zdravotní RM, 

která je poradním orgánem Rady města Židlochovice, OSPOD se účastní pravidelných setkání Týmu 

pro mládež pořádaného pod záštitou Probační a mediční služby Brno. Kurátor pro mládež v rámci 

preventivních opatření spolupracuje s občanským sdružením Ratolest Brno, která se zabývá 

preventivními programy pro mládež, dále s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno na 

preventivních programech v oblasti drogových závislostí mládeže, účastní se konferencí Primární 

prevence k poruchám chování, spolupracuje se školními metodiky prevence v rámci předcházení 

sociálně-patologických jevů mezi dětmi, v rámci Policie ČR spolupracuje s Preventivně informační 

skupinou řešící všechny závadné jevy chování dětí a mládeže (od krádeží přes drogovou závislost až 

po závažné trestné činy), spolupracuje s Městskou policií Brno na preventivních programech 

kyberšikany pro žáky 6. tříd. 
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  V rámci komunitního plánování podporuje rozvoj prorodinných aktivit. Spolupracuje 

s Krajským úřadem Jihomoravského kraje na vyhledávání dětí ze sociálně slabých rodin, kterým je 

poté hrazen letní tábor, obdobně spolupracuje i se Základní školou Židlochovice, která pořádá 

příměstské tábory, kde jsou rovněž některá místa určena pro děti z rodin ohrožených sociálním 

vyloučením. 

 Pracovníci sami při své činnosti, zejména při terénní práci (sociálních šetření) a pohovorech 

s dětmi zjišťují, zda se v rodině dítěte, v jeho bezprostředním okolí či v dané lokalitě neobjevují 

patologické jevy mezi dětmi a mládeží. Případná zjištění prověřují.  

8. Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu 
 

 OSPOD přijímá oznámení týkající se cílové skupiny všemi dostupnými prostředky – písemně, 

ústně, telefonicky i elektronickou cestou (datová schránka, e-mail, fax). Přitom za oznámení jsou 

považována i oznámení anonymní, pokud z nich lze vyvodit, čeho se týká. Při přijímání podání se 

nepostupuje podle § 37 zákona č. 500/2004 sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, to však 

neplatí, pokud se jedná o podání směřující vůči správnímu orgánu. Každé podání je vyhodnoceno 

z hlediska příslušnosti k vyřizování a naléhavosti případu. K evidenci podání je využívána spisová 

služba úřadu. 

 Přijímána jsou oznámení od každého, kdo upozorní na skutečnost, která může ohrožovat 

práva nebo právem chráněné zájmy dítěte, tedy zejména na skutečnost, že rodiče porušují nebo 

zneužívají svá práva vyplývající z rodičovské odpovědnosti, nebo nemohou plnit své povinnosti nebo 

se dítě jinak ocitlo v ohrožení. S ohledem na závažnost oznamovaných skutečností by měl 

oznamovatel sám zvolit vhodnou formu – např. v situaci bezprostředního ohrožení dítěte využít 

telefonickou či osobní formu podání. U písemného podání může dojít k prodlevě i několika dnů 

způsobené poštovní přepravou zásilky a faktickým předáváním písemnosti v rámci úřadu. 

Oznamovatel by měl brát na zřetel i vlastní oznamovací povinnost vůči orgánům činným v trestním 

řízení (policie, okresní státní zastupitelství), pokud se hodnověrným způsobem dozví, že byl spáchán 

trestný čin (týrání svěřené osoby, nelidské a kruté zacházení, zneužití dítěte k výrobě pornografie a 

další) a tuto skutečnost oznámit. Za nesplnění této oznamovací povinnosti hrozí oznamovateli trest 

odnětí svobody až 3 roky. 

 Naopak každé dítě, rodič či jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte mají právo požádat o 

pomoc. Dítě má právo žádat o pomoc i bez vědomí rodičů či jiných osob. 

 OSPOD přijímá oznámení i od právnických osob – státních orgánů, škol, policie, státního 

zastupitelství, soudů, školských a zdravotnictkých zařízení apod. 

 Oznámení přijímá každý pracovník OSPOD bez ohledu na to, kdo může být později pověřen 

koordinací případu. V případě nepřítomnosti pracovníků OSPOD na pracovišti v pracovní době přijímá 

oznámení každý další pracovník odboru sociálních věcí. 

 O oznámeních, která jsou učiněna ústně nebo telefonicky, vypracuje pracovník OSPOD 

záznam do spisu, ve kterém věcně popíše informace, které od podavatele přijal. Je-li oznamovatel 

osobně přítomen a neodmítne-li výslovně, sepíše pracovník OSPOD s oznamovatelem protokol, který 

oznamovatel po seznámení se s obsahem podepíše. V případě, že má oznamovatel k protokolu 

připomínky nebo doplnění, tyto připíše k protokolu. Do protokolu se zapíše i skutečnost odmítne-li 

oznamovatel protokol podepsat. 
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Posouzení naléhavosti případu je otázkou samotného počátku práce s dítětem a rodinou. 

Naléhavost případu je posuzována už z provotní informace, která je OSPOD doručena. Přitom není 

brán ohled na to, jak by mohla být informace vyhodnocena později po získání dalších doplňujících 

informací, zda po prvotním vyhodnocení případu bude shledáno, že se jedná o ohrožené dítě podle § 

6 zákona či nikoli. Je-li vyhodnocena informace jako zásadní pro ohrožení dítěte, může v zájmu dítěte 

sociální pracovník vstupovat do integrity rodiny a v závažných případech odepřít rodině právo o dítě 

pečovat. Přitom však pracovník SPOD dbá na dodržování etických zásad. V naléhavých případech jsou 

voleny takové postupy a metody práce, aby došlo v co nejkratší možné době k uspokojení 

odůvodněných potřeb dítěte, zajištění jeho ochrany a práv. Tato opatření mohou mít nejrůznější 

podobu, od pomoci rodičům (zajištění krizového bydlení….) až po umístění dítěte do náhradního 

rodinného prostředí. 

Při vyhodnocování případu, zda se jedná o případ naléhavý, využívá pracovník OSPOD základních 

otázek: 

- jsou se rodiče (jiné osoby odpovědné za výchovu) v době přijetí oznámení schopni postarat o 

dítě? Nejsou pod vlivem alkoholu, omamných látek, netrpí duševní poruchou, nedošlo 

k jejich zranění, smrti, opuštění dítěte? 

- Je dítě ponecháno bez dozoru a péče odpovídající jeho věku? 

- Existuje podezření z týrání dítěte (jeví dítě známky týrání)? 

- Existuje podezření ze zneužívání dítěte? 

- Jedná se o dítě s rizikem sebevražedného chování? 

- Je dítě ohroženo na zdraví nebo životě? 

- Existuje podezření (bylo prokázáno), že je dítě intoxikováno alkoholem nebo návykovými 

látkami? 

- Jde o dítě na útěku? 

V případě kladné odpovědi na některou z těchto otázek se má za to, že je případ naléhavý. 

V naléhavých případech, které nesnesou odkladu, vyřizuje případ kterýkoli pracovník SPOD, a 

to jak v pracovní době, tak i mimo ni na základě pracovní pohotovosti. Má-li případ přiděleného 

koordinátora případu, preferuje OSPOD vyřizování případu daným pracovníkem z důvodu znalosti 

případu. V době výkonu pohotovosti se službukonající pracovník může spojit s koordinátorem 

případu a řešit případ společně. Součástí řešení naléhavého případu je zpravidla kontakt s osobami 

odpovědnými za výchovu (je-li s ohledem na situaci možné), rozhodvor s dítětem, návštěva místa, 

kde se momentálně dítě zdržuje. Po získání bližších informací jsou dále plánovány konkrétní kroky a 

opatření směřující k eliminaci vlivů bezprostředně ohrožujících dítě. Těmito kroky jsou zejména 

zajištění zdravotní péče, zajištění vhodného neutrálního prostředí, předání dítěte do péče rodičů 

(jiných osob) apod., aby došlo ke stabilizaci situace dítěte. Po zajištění této akutní péče je poté případ 

předán koordinátorovi případu, který s rodinou/dítětem zahájí další dlouhodobou práci vedoucí 

k sanaci situace dítěte. 

 „Běžné“, tedy méně naléhavé případy, přiděluje zpravidla vedoucí odboru podle obce, do 

které případ spadá. S výjimkou případů náhradní rodinné péče, které jsou bez ohledu na trvalý pobyt 

dítěte přidělovány pracovníkovi náhradní rodinné péče. Je-li možné případ přidělit dvěma 

pracovníkům současně, určuje vedoucí odboru hlavního pracovníka – koordinátora případu.  

Koordinátor případu je při přijetí případu povinen prověřit, zda dítěti, kterému má být 

sociálně-právní ochrana poskytnuta, již byla v minulosti tato ochrana poskytována. V případě 
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kladného zjištění je povinen si zajistit předchozí spisovou dokumentaci (vyhledat v archivu, vyžádat 

od jiného úřadu apod.) 

Koordinátor případu řídí a provádí sociálně-právní ochranu dětí, vykonává přímou sociální 

práci a intervence ve prospěch klienta, klienta provází. Koordinátor prokazatelně informuje klienta o 

plánovaných krocích, informuje o možných řešeních situace, upozorňuje na možné příčinné 

souvislosti jeho jednání a následky daného jednání. Koordinátor pomáhá klientům zorientovat se 

v systému SPO a podpůrných služeb. Informace jsou poskytovány s ohledem na individualitu klienta, 

jeho rozumovou vyspělost.  

Je-li v případu potřebné, zpracovává koordinátor individuální plán ochrany dítěte, zodpovídá 

za jeho naplňování, vyhodnocování a aktualizaci. Spolupracuje s dalšími subjekty uvedenými v § 53 

odst. 1 a 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 

Koordinátor je iniciátorem přípravy případových konferencí, setkání multidisciplinárních týmů, může 

dát podnět ke svolání Komise pro sociálně-právní ochranu dětí. Klient se o přidělení koordinátora 

případu dozvídá nejpozději při první společné schůzce (návštěvě), kde se koordinátor s klientem 

setkávají osobně. O přidělení případu koordinátorovi je ve spise učiněn záznam, a to dle povahy věci 

buď samostatným přípisem, nebo jako součást protokolu s klientem. 

 Pro zajištění kvalitního výkonu SPO pracuje každý zaměstnanec (koodrinátor případu) 

současně s maximálně 80 rodinami, kurátor pro mládež se 40 rodinami a pracovník náhradní rodinné 

péče se 40 rodinami. Kontrola pracovního vytížení probíhá 2x ročně formou vyhodnocení počtu rodin 

a pracovního vytížení. Do počtu rodin se započítávají všechny rodiny se kterými se s daném období 

pracovalo, bez ohledu, zda jsou spisy rodin vedeny pod spisovou značkou Om nebo Nom. V případě 

dlouhodobého překračování stanoveného limitu počtu rodin u některého z koordinátorů případu 

může vedoucí odboru rozhodnout o změně koordinátora některým rodinám, případně adekvátně 

přidělí nové případy jiným koordinátorům, aby se počet rodin mezi koordinátory vyrovnal, případně 

učiní další kroky ke snížení počtu rodin u jednotlivých koordinátorů. Obdobně může vedoucí odboru 

postupovat v opačném případě, kdy koordinátor bude mít dlouhodobě méně jak povolinu 

stanoveného počtu rodin. 

9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte 
 

 Při jednání s klientem uplatňuje pracovník SPOD základní principy SPO, vede jednání tak, aby 

byl chráněn nejlepší zájem, prospěch a blaho dětí. Pracuje s rodinou tak, aby naplňoval princip 

preventivního působení na rodinné vztahy, přijatá opatření přizpůsobuje konkrétní situaci v rodině a 

intenzitě ohrožení dítěte. Důraz je také kladen na ochranu dětí před patologickými jevy, tedy 

prevenci rizikového vývoje dětí a minimalizaci důsledků působení sociálně patogenních jevů. 

Pracovník SPOD ctí rodinu jako základní, přirozené prostředí pro plný a harmonický vývoj dítěte, snaží 

se předcházet nebo zamezit oddělení dítěte od rodičů, pokud to není v rozporu se zájmy dítěte. Ctí 

právo dítěte sdělit svůj názor a přání, právo dítěte, aby mu nebylo svévolně zasahováno do jeho 

soukromí, byla chráněna jeho čest a pověst proti nezákonným útokům. Respektuje jedinečnost 

každého člověka bez ohledu na jeho původ, příslušnost, rasu, jazyk, zdravotní stav, sexuální orientaci, 

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

společnosti, respektuje právo na seberealizaci, chrání důstojnost a lidská práva. 
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Práce s rodinou probíhá individuálně, ve snaze co nejméně zasahovat do života dítěte a 

rodiny, pokud tento zásah není nezbytný. Zaměstnanec SPOD motivuje rodinu k péči o děti, 

podporuje samostatnost klientů, podporuje navázání a zachování přirozených rodinných vazeb. 

 Pro specifické potřeby při jednání s dětmi a rodinou SPOD v případě potřeby zajišťuje 

podpůrné služby, které usnadňují jednání se specifickými skupinami klientů, pokud toto není OSPOD 

schopen zajistit vlastními silami. Jedná se zejména o tlumočení do cizích jazyků, znakové řeči apod.  

Vzhledem k velmi malé četnosti této potřeby, vyhledává a spolupracuje OSPOD s tlumočníky ad hoc, 

tyto služby nejsou trvale nasmlouvány (zásada hospodárnosti). Za tímto účelem využívá databáze 

tlumočníků uvedených na www.datalot.justice.cz , kde jsou zveřejňovány aktualizované seznamy 

tlumočníků do nejrůznějších cizích jazyků. 

 Při jednání s dětmi využívá OSPOD zejména svých dosavadních znalostí a zkušeností při 

jednání s dětmi různého věku, přizpůsobuje jednání rozumovým schopnostem dítěte. Jedná v zájmu 

dítěte tak, aby jednání nebylo pro dítě stresující. 

 Každý přijatý případ, každé podání je vyhodnocováno z hlediska možného ohrožení dítěte (viz 

standard č. 8 – posouzení naléhavosti případu). Nejedná-li se o naléhavý případ, vyhodnocuje situaci 

dítěte koordinátor případu. Kromě základního vyhodnocování, ke kterému zpravidla dochází již při 

přijetí případu, nejpozději však do 1 měsíce od přijetí případu, provádí zaměstnanec SPOD 

vyhodnocování podrobné. Podrobné vyhodnocování potřeb dítěte se zpravidla provádí v okamžiku, 

kdy v základním vyhodnocování dojde pracovník SPOD k závěru, že se může jednat o ohrožené dítě ve 

smyslu § 6 zákona č. 359/1999 Sb.,o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě ohroženého dítěte následuje po vyhodnocení situace zpracování individuálního plánu 

ochrany dítěte. Postup vyhodnocování situace dítěte a zpracování individuálního plánu ochrany 

dítěte je podrobně uveden v metodických doporučeních MPSV a KÚ a v odborné literatuře, která je 

pracovníkům SPOD k dispozici. Rovněž jsou pracovníci v této oblasti proškolováni. 

 Vyhodnocování situace dítěte je živým procesem probíhajícím v čase, kdy koordinátor 

případu reaguje na situaci dítěte a rodiny, která se i jeho přičiněním v čase mění. Vyhodnocení 

situace dítěte se tedy provádí průběžně i po zpracování formulářového znění vyhodnocení. Proces 

vyhodnocování (přehodnocování) je ukončen až v okamžiku ukončení poskytování SPO.  Zpracované 

vyhodnocení (základní i podrobné) je součástí spisové dokumentace, a mohou do něj nahlíšet 

všechny osoby oprávněné k náhledu do spisové dokumentace podle § 55 odst. 5 zákona č. 359/1999 

Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 

 Součástí procesu podrobného vyhodnocení případu je i sestavení Individuálního plánu 

ochrany dítěte (IPOD), jež se zpracovává dle § 10 odst3, písm. d) zákona č. 359/1999 sb., o sociálně-

právní ochrandě dětí. Smyslem IPODu je vymezení příčin ohrožení dítěte, stanovení a realizace 

opatření k ochraně dítěte, pomoci rodině dítěte a k posílení normálních funkcí rodiny. Součástí IPODu 

je časový plán pro realizaci opatření, přičemž na naplňování stanovených cílů se podílí rodiče, dítě, 

osoby odpovědné za výchovu dítěte, OSPOD sám, poskytovatelé sociálních služeb a další. IPOD 

zpracovává koordinátor případu ve spolupráci s rodiči, dětmi a dalšími osobami. Jsou-li zejména 

rodiče a děti zainteresováni na tvordě IPODu, mají dostatečnou motivaci k naplňování stanovených 

úkolů. Nepodaří-li se rodiče a děti ke spolupráci získat, může být konkrétní cíl stanoven a zapracován 

i bez jejich souhlasu, takový cíl lze realizovat i pouze z podnětu OSPOD bez souhlasu rodičů či dítěte. 

 SPOD však neznamená řešení sporů mezi manželi, kdy nejsou sami schopni spolu jednat a 

nejsou schopni se domluvit na rozdělení majetku. OSPOD neplní funkci prostředníka mezi rodiči, není 

oprávněn zasahovat do rozhodování rodičů, co si dítě vezme ke styku s druhým rodičem apod., péče 
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o dítě, zejména o jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, rozhodování o výchově a 

vzdělávání, zastupování a spravování jmění dítěte je součástí rodičovské odpovědnosti, jejíž rozsah a 

trvání může změnit jen soud. Rodičovská odpovědnost náleží oběma rodičům a rodiče ji vykonávají ve 

vzájemné shodě. Nedohodnou-li se rodiče v záležitosti, která je pro dítě významná zejména se 

zřetelem k jeho zájmu, rozhodne soud na návrh rodiče. Bližší podmínky výkonu a omezení rodičovské 

odpovědnosti stanoví zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  v § 865 a následujícím. 

10. Kontrola případu 
 

 Každý zaměstnanec je odpovědný za řádné vedení spisové dokumentace.  Cílem kontroly 

případu je odhalení nedostatků, případně chyb při řešení případů.  

 Nejvíce je kladen důraz na kontrolu při zaškolování nového pracovníka, kde je jeho postup 

kontrolován pracovníkem, který ho provází procesem adaptace. Namátkově v této fázi provádí 

kontrolu i vedoucí odboru. 

 Vedoucí odboru pravidelně kontroluje všechny pracovníky OSPOD, hodnotí jejich postup, 

případně navrhuje další možná řešení. Tato kontrola je prováděna jako namátková. Kriteria 

hodnocení, četnost a rozsah kontrol je stanoven v Pokynu pro provádění kontrolní činnosti, která 

navazuje na Kontrolní řád Městského úřadu Židlochovice scháleného dne 20.12.2006. Se závěrem 

kontroly je pracovník seznámen, dojde-li ke zjištění nedostatků, je stanovena lhůta a postup nápravy. 

Následně je opět kontrolováno plnění přijatých opatření. 

 Kontrola případu je však prováděna i koordinátorem případu a to na základě zákonem 

stanovených lhůt pro provádění kontrol v rodinách, dětí v ústavní výchvě a kontrol náhradní rodinné 

péče.  Jde-li o dítě, které je umístěno do ústavní výchovy, je kontrola prováděna do měsíce od 

umístění dítěte, dále nejdéle jednou za tři měsíce. Jsou-li děti umístěny v pěstounské péči, jsou 

kontroly prováděny nejméně jednou za šest měsíců s tím, že úřad (organizace), který uzavřel 

s pěstouny Dohodu o výkonu pěstounské péče, je povinen být v osobním kontaktu s pěstounem 

nejméně jednou za dva měsíce. 

 Byl-li nad rodinou (dítětem) stanoven dohled (soudem, rozhodnutím SPOD) probíhá kontrola 

rodin průběžně, nejméně však jednou za 6 měsíců. 

 V ostatních případech je koordinátor případu povinen vyhodnotit situaci rodiny nejdéle po 6 

měsících od posledního kontaktu s rodinou. 

 Při těchto kontrolách koordinátor případu sleduje: 

- jaká je situace dítěte 

- jak rodiče plní své povinnosti zejména v oblasti péče o dítě, ale i další kompetence vyplývající 

z rodičovské odpovědnosti 

- jaké je výchovné prostředí dítěte – kvalita bydlení, stupeň hygieny apod. 

- jaká je celková rodinná situace – finanční poměry rodiny, dluhová problematika, úhrady bydlení, 

výživné, rizika spojená s konzumací alkoholu a drog, domácí násilí, trestná činnost rodičů i dětí, 

zanedbávání povinné školní docházky a zdravotní péče apod. 

 Vyhodnocení kontroly případu je podkladem pro další činnost s rodinou, přijetí opatření, 

případně naopak ukončení práce s rodinou. Na vyhodnocení a přijetí opatření se podílí i rodina 

samotná, která je v této souvislosti oprávněna sama navrhovat zlepšení své situace. Toto 

vyhodnocení je podkladem pro aktualizaci (tvorbu) individuálního plánu ochrany dítěte. 
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Při kontrolách jsou rodiče a jiné osoby odpovědné za výchovu poskytnout nezbytnou součinnost, 

zejména umožnit kontakt s dítětem v jeho přirozeném prostředí. Za tímto účelem jsou zaměnstnaci 

SPOD oprávněni navštěvovat dítě a rodinu, ve které žije, vstupovat do obydlí a zjišťovat v místě 

bydliště dítěte, ve škole a školském zařízení, v zařízení poskytovatle zdravotních služeb, v zaměstnání 

nebo jiném prostředí, jak rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu o dítě pečují, v jakých 

sociálních podmínkách dítě žije a jaké má dítě chování. 

  

Další způsob kontroly případu, zejména postupu pracovníka SPOD v případu, je kontrola prováděná 

nadřízeným orgánem, kterým je Krajský úřad Jihomoravského kraje. Tyto kontroly jsou prováděny 

jako kontroly výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí podle zákona o krajích 

(č.129/2000 Sb.) a zákona o obcích (128/2000 Sb.) jako pravidelné namátkové kontroly, nebo v rámci 

projednávání konkrétního případu. 

11. Rizikové a nouzové situace 
 

 Při práci SPO a práci s klientem může dojít k celé řadě rizikových a nouzových situací. Mezi 

rizikové situace patří možnost ohrožení života, zdraví ať už zaměstnance nebo klienta. K rizikovým 

situacím může docházet jak na pracovišti, tak mimo ně (při služební cestě). Jedná se zejména o 

jednání s rizikovými skupinami osob (agresivní klient), ale i riziko nakažení se infekčními chorobami, 

nebezpečí poranění předmětem nebo zvířetem (zuřivý pes). 

 Mimo rizikových mohou nastat i nouzové situace. Tyto jsou většinou zapříčiněny vnějšími 

vlivy, které nelze dopředu předpokládat. Jedná se o případy počínaje nenadálou kumulací krizových 

případů, přes akutní nedostatek pracovníků např. z důvodu nemoci, až po selhání techniky a živelné 

pohromy. 

  Pro nejpravděpodobnější rizikové a nouzové situace má OSPOD zpracován Postup pro řešení 

rizikové a nouzové situace při výkonu SPOD. Zaměstnanec SPO je povinen postupovat tak, aby 

nedošlo k ohrožení jeho života, ani života klienta, bylo postupováno v souladu s platnými právními i 

bezpečnostními předpisy, a daná situace byla vyřešena. 

12. Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 
 

 Ke každému případu týkajícímu se SPOD je vedena dle § 54 a násl. Zákona č. 359/1999 Sb., o 
sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, evidence a spisová dokumentace. Při 
vedení spisové dokumentace se pracovník řídí jednak Spisovým a skartačním řádem Městského 
úřadu Židlochovice, dále Směrnicí MPSV č.j.: 2013/26780-21 ze dne 19.září 2013 o stanovení rozsahu 
evidence dětí a obsahu sposové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí a 
o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče a jejími 
pozdějšími doplňky.  
OSPOD rozlišuje tři základní druhy spisové dokumentace – spisovou dokumentaci o dítěti Om, 
spisovou dokumentaci o dítěti Nom a správní spis, který je součástí spisové dokumentace Om. 

Základními náležitostmi, které spis obsahuje jsou: spisový obal, spisový přehled, záznam o 
vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, individuální plán ochrany dítěte, přehled návštěv dětí, 
přehled návštěv rodičů, záznamy a protokoly o jednání s dětmi, rodiči a dalšími osobami a další 
písemnosti.  
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Dokumenty do spisové dokumentace jsou vkládány chronologicky, jednotlivé listy jsou 
číslovány a zapisovány do spisového přehledu.  

Protokoly, případně záznamy obsahují objektivně zjištěné skutečnosti, jsou zaznamenávány 
bez subjektivního zabarvení, pracovník dbá na srozumitelnost písemných záznamů, zejména tím, že 
nepoužívá při zápisu cizích slov, složitých formulací, odborných termínů apod.. V případě, že protokol 
sepsaný s klientem neobsahuje všechny informace, které byly zjištěny (osobním pohovorem, 
návštěvou apod.), lze protokol dále doplnit úředním záznamem. Rovněž klient má možnost před 
podpisem protokolu jej doplnit, případně se k obsahu písemně vyjádřit. 

Do spisové dokumentace se zakládají i záznamy telefonických hovorů, tištěné výstupy 
elektronické komunikace (e-mail) a všechny další informace potřebné k objasnění situace dítěte. 

Mimo spisovou dokumentaci vede OSPOD i další písemnosti tvořící podklad pro zpracování 
spisové dokumentace. Tyto dokumenty obsažené ve „zvláštní složce“ P/Om lze předložit pouze soudu 
a státnímu zastupitelství, a to pouze v případě, že se údaje v nich obsažené týkají trestního stíhání. 

 Vzhledem k tomu, že spisová dokumentace obsahuje osobní a citlivé údaje o dítěti, rodičích, 
případně dalších osobách, jsou spisy uchovávány v uzamykatelných skříních a kartotékách, aby se 
zamezilo přístupu k těmto údajům nepovolaným osobám. Rovněž z titulu této ochrany je zákonem 
upravena možnost náhledu do spisové dokumentace. Toto právo má pouze rodič dítěte náleží-li mu 
rodičovská odpovědnost, osvojenec po nabytí svéprávnosti nebo osoba odpovědná za výchovu 
dítěte, případně jejich zástupce na základě písemně udělené plné moci. Je-li to v zájmu dítěte nebo 
rozhodne-li soud o utajení osvojení, lze i těmto osobám náhled do spisu zamítnout. 

Náhled do spisové dokumentace je umožněn jen na základě předchozí žádosti, kdy OSPOD 
buď náhled do spisu umožní, nebo rozhodnutím náhled zamítne, i pokud by to bylo v rozporu se 
zájmem dítěte. Neposkytují se dále informace o osobách, které upozornily na závadné chování dětí 
nebo rodičů případně osob odpovědných za výchovu dítěte. 

Pro elektronické zpracování spisové dokumentace využívá OSPOD programového vybavení 
„Evidence SPOD“, které je přístupné všem pracovníkům SPO a vedoucímu odboru. 

Zaměstnanci jsou dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí povinni zachovávat mlčenlivost o 
skutečnostech, se kterými se při provádění SPO nebo přímé souvislosti s tím seznámili. Jsou povinni 
zachovávat mlčenlivost i o osobě, která upozornila na závadné chování dětí a rodičů, rovněž o místu 
pobytu dítěte a rodiče, kteří se stali obětí domácího násilí, o osobách, jímž bylo dítě svěřeno do péče 
před osvojením a o místě pobytu takového dítěte. Povinnost zachovávat mlčenlivost je zachována i 
po skončení pracovního poměru. Mlčenlivosti lze zaměstnance sprostit pouze tím, v jehož zájmu tuto 
povinnot mají. 

13. vyřizování a podávání stížností 

 
 Pro vyřizování stížností má Městský úřad Židlochovice zpracován jednotný postup, který byl 
zpracován v Pravidlech pro přijímání petic a stížností schválených Radou města Židlochovice dne 
2.10.2009 uveřejněných na webových stránkách města. 

Stížnost je podání, které vyjadřuje nespokojenost s někým nebo s něčím a týká se osobních 
zájmů osoby, která je učinila. Pro posouzení, zda se jedná o stížnost, je rozhodující obsah podání, 
nikoliv jeho označení. Stížností nejsou podání ve správním řízení nebo v řízení o správě daní a 
poplatků. Každý je oprávněn podat stížnost, podnět a připomínku. Za nezletilé dítě je oprávněn podat 
stížnost, připomínku nebo podnět jeho zákonný zástupce. 

Písemné stížnosti a stížnosti zasílané elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem jsou 
přijímány prostřednictvím elektronické podatelny Městského úřadu Židlochovice 
(posta@zidlochovice.cz ), která je předává podatelně k zápisu do evidence došlé pošty a poté 
kanceláři tajemníka Městského úřadu Židlochovice. Pokud stěžovatel učiní podání stížnosti ústně, je 
povinen ji přijmout každý odbor, sekretariát starosty i kancelář tajemníka. Pokud není možno stížnost 
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vyřídit okamžitě, příslušný zaměstnanec vyzve stěžovatele k sepsání stížnosti, k čemuž poskytne 
příslušný tiskopis nebo stěžovatele vyslechne a sepíše o stížnosti písemný záznam, který předloží 
stěžovateli k podpisu. Takto sepsanou stížnost předá neprodleně, nejpozději následující pracovní den, 
podatelně Městského úřadu Židlochovice k zápisu do evidence došlé pošty.  

Ze stížnosti musí být patrné, kdo ji podává a které věci se týká. Pokud stěžovatel neuvede 
místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování, je stížnost kvalifikována jako 
anonymní. Byla-li stížnost zaslána elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu, je 
nutno vyzvat stěžovatele, aby tento údaj v přiměřené lhůtě doplnil. Není-li ze stížnosti patrné, které 
věci se týká, je nutno pomoci stěžovateli nedostatky odstranit nebo ho vyzvat k jejich odstranění a 
poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Současně bude stěžovatel poučen, že pokud nejasnosti 
neodstraní, nebudou se orgány města Židlochovice stížností dále zabývat.  

Stížnost, z jejíhož obsahu je zřejmé, že byla zaslána pouze na vědomí, se zaeviduje a uloží bez 
vyrozumění stěžovatele. 

Anonymní stížnost se posoudí s přihlédnutím k obsahu a řeší jako ostatní stížnosti. Pokud z ní 
nelze zjistit, čeho se stěžovatel domáhá, bez dalšího se odloží. 

Vyřízením stížnosti se rozumí přijetí opatření potřebných k  odstranění zjištěných závad 
a vyrozumění stěžovatele, v případě neoprávněné stížnosti zaslání zprávy stěžovateli. Stížnost se 
vyřizuje do 60 dnů od jejího zaevidování. O výsledku prošetření stížnosti je adresný stěžovatel 
informován, pokud o to požádal. Klienti OSPOD mají možnost seznámit se s Pravidly o podávání 
stížností v materiálu, který je volně přístupný na nástěnce na chodbě odboru sociálních věcí, na 
vyžádání pak u pracovníka SPOD. 

OSPOD se rovněž zabývá i podněty a připomínkami klientů. Za podnět je považován návrh na 
zlepšení některé činnosti OSPOD, upozornění na nedostatky, ale i kladná zpětná vazba. Připomínka je 
drobná kritika za strany klienta, kdy však nejde o ohrožení důvěry klienta, která se přímo netýká 
individuálních zájmů osoby, která připomínku podává. 

Při přijímání podnětů a připomínek se postupuje obdobně jako u přijímání stížností. Podněty 
a připomínky mohou klienti podávat i prostřednictvím schránky, která je umístěna na chodbě 
v přízemí budovy. Podněty a připomínkami se zabývá vedoucí odboru, jsou evidovány v Knize 
připomínek a podnětů. Podněty a připomínky jsou pravidelně vyhodnocovány, vždy 1x za čtvrtletí do 
konce následujícího měsíce po daném čtvrtletí. Klienti jsou o vyhodnocení připomínek a podnětů a 
přijatých krocích ke zlepšení kvality a způsobu poskytování SPO informováni prostřednictvím 
nástěnky v prostorách pracoviště OSPOD. Na nástěnce je v zájmu ochrany osobních údajů stěžovatele 
zveřejněn pouze obsah jeho připomínky nebo podnětu, neobsahuje-li urážející nebo vulgární výrazy. 
Podněty a připomínky lze podávat stejným způsobem jako stížnosti, případně je vložit do schránky 
umístěné na chodbě v přízemí.  

Pracovníci OSPOD jsou si vědomi, že podněty, připomínky a stížnosti jsou jedním ze zdrojů 
zpětné vazby na poskytované služby a jsou nástrojem pro hodnocení a zvyšování kvality své činnosti. 

14. Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany na další subjekty 

 
 SPO není pouze izolovaná činnost zaměřující se na zvládnutí problému dítěte v rodině. SPOD 
při své činnosti spolupracuje s celou řadou dalších subjektů, které mohou pomoci situaci dítěte řešit. 
Jedná se o poskytovatele návazných a preventivních služeb, jejichž Adresář si SPOD vede a průběžně 
aktualizuje. 
 Spolupracující subjekty lze podle oblasti sociálních problémů rodiny dělit na: 

- domácí násilí: základní poradenství podává pracovník OSPOD, dále navazuje organizace se 
specializací na tuto problematiku (např. policie České republiky, magdalénium, Intervenční 
centrum Spondea, Bílý kruh bezpečí apod.) 
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- partnerské neshody: základní poradenství podáva sociální pracovník SPOD, dále zajišťuje 
organizace dle povahy problémů (např. rodinné a manželské poradny, psychologické 
poradny, krizová centra…) 

- výchovné problémy dětí a mladistvých: základní poradenství poskytuje pracovník SPOD, který 
zprostředkovává spolupráci s neziskovými organizacemi a dalšími institucemi (např. středisko 
výchovné péče, výchovná zařízení, pedagogicko psychologická poradna, přestupkové komise, 
Policie České republiky apod.) 

- rodiny ohrožené chudobou: OSPOD spolupracuje se sociálními pracovníky případně 
kurátorem pro dospělé, Úřadem práce České republiky v oblasti prevence, vyřízení sociálních 
dávek a motivace dospělých k pracovní činnosti. Dále se zabývá zprostředkováním kontaktů 
na ubytovny, azylové domy pro matky (otce) s dětmi  

- občané společensky nepřizpůsobiví: zejména alkoholici a drogově závislí: pomoc rodině, 
spolupráce s Policií ČR, přestupkové komise, poskytuje poradenství 

 
 V oblasti pomoci ve finanční tísni spolupracuje OSPOD zejména se sociálními pracovníky a 
jejich prostřednictním s úřadem práce. Sociální pracovníci pomáhají s vyřízením nárokových 
sociálních dávek, s evidencí na úřadu práce apod. v případě dluhů klientů lze využít dluhové 
poradentví, které je zajišťováno externími službami. 
 V oblasti zajištění bydlení spolupracuje OSPOD s azylovými domy pro matky s dětmi a 
obcemi. Prostřednictvím sociálních pracovníků se snaží v rámci sociální práce vyhledávat vhodné 
bydlení. 
 Při problémech dětí se vzděláváním spolupracuje OSPOD s pedagogicko-psychologickými 
poradnami, školami, školními psychology a výchovnými poradci, v případě závažnějších potíží 
(prospěch, záškoláctví, kriminalita) spolupracuje se Střediskem výchovné péče, policií, státním 
zastupitelstvím a soudy. 
 Specifická péče je rovněž věnována dospívajícím nacházejícím se v ústavní výchově, náhradní 
rodinné péče a mládeži v péči kurátora pro dospělé. U těchto dětí je prioritou připravit je na budoucí 
samostatný život.  U dětí umístěných s dětských domovech se touto problematikou prioritně zabývá 
samo zařízení, pracovník SPO je zde v roli sledujícího, poradního orgánu. Před dovršením zletilosti 
dítěte, po rozhovoru s ním i s ostatními zainteresovanými stranami může navrhnout i prodloužení 
ústavní výchovy do 19-ti let a to z důvodu dokončení vzdělání.  
 S dospívajícími jsou průběžně vedeny rozhovory na nejzávažnější témata – dokončení 
vzdělání, nalezení vhodného zaměstnání, finanční a bytové zabezpečení, vedení domácnosti apod. 
Společně s dítětem je tvořen plán aktivit (a to nejen v rámci povinně vedeného individuálního plánu 
ochrany dítěte). Dítě by mělo samo pochopit svou situaci a chtít ji řešit. Lze využít spolupráce např. 
s Domy na půli cesty, CESOP apod.  
 Před dovršením 18 roku věku je postupně dítě připravováno na přechod do péče kurátora pro 
dospělé. Tento je mu představen a s pracovníkem SPO společně vytvářejí podmínky pro 
bezproblémový přechod dítěte do samostatného života v dospělosti. Je-li dítě umístěno v náhradní 
rodinné péči, je do této fáze zapojen i pěstoun nebo třetí osoba odpovědná za výchovu dítěte. 
 Iniciativa pracovníků SPOD je zacílena individuálně k potřebám nezletilých dětí a jejich 
aktuální situaci. Za výchovu dětí však v prvé řadě odpovídají rodiče, případně jiné osoby pečující o 
dítě v rámci náhradní rodinné péče. Je odpovědností především těchto pečujících osob věnovat se 
přípravě dítěte na samostatný život. OSPOD je v této situaci hlavně poradním a podpůrným 
institutem. 


