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Vážení občané, rodiče, děti,  

odbor sociálních věcí, úsek sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Hlučín se od 
1.1.2015 řídí při své činnosti standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí.  
 
Průvodce Vám pomůže osvětlit, kde nás najdete, v jakých situacích se na nás můžete 
obrátit a jak Vám můžeme pomoci. Zjistíte, jaké činnosti vykonává orgán sociálně-právní 
ochrany dětí. 
 
Pracovníci úseku sociálně-právní ochrany dětí jsou připraveni s Vámi jednat a 
poskytnout další informace, případně Vám pomohou v řešení Vaší životní situace.  

 

Ing. Lenka Petermannová 

vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Standard č. 1 
Místní a časová dostupnost 

 

Dostupnost úřadu návštěvníkům: 
 

Městský úřad tvoří tři spolu sousedící budovy (A, B a C). Odbor sociálních věcí (dále jen Odbor), úsek 
sociálně-právní ochrany dětí (dále jen úsek SPOD) Městského úřadu Hlučín sídlí v budově C, Mírové 
náměstí 23/24 v Hlučíně. Budova je bezbariérová. 

 

Kdo se může na nás obrátit: 

- dítě, i bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu, 
- rodiče nebo osoba odpovědná za výchovu dítěte, 
- každý (občané i instituce) upozorňující na nedostatky v péči rodičů nebo jiných osob 

odpovědných za výchovu dětí.  

 
 
V kterých případech: 

- chcete ukončit společné soužití a je potřeba upravit výchovu a výživu Vašich 
nezletilých dětí, chcete změnu v úpravě,   

- dítě má problémy a potřebuje pomoc odborníků, 
- dítě má výchovné problémy, 
- dítě je ohroženo nedostatečnou péčí, je zanedbáváno, týráno či zneužíváno, 
- máte zájem stát se náhradním rodičem. 

 
 
 
Spádová oblast: 

Městský úřad Hlučín je obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

Územní obvody obcí – Bělá, Bohuslavice, Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Dolní 
Benešov, Hať, Hlučín, Kozmice, Ludgeřovice, Markvartovice, Píšť, Šilheřovice, Vřesina 
a Závada. 
 

Úřední hodiny: 

Úřední hodiny OSV 
Den Čas 

Pondělí 8–17 
Úterý 8–14 
Středa 8–17 
Čtvrtek 8–14 
Pátek 8–13  

(po předchozí domluvě) 



Rozdělení agendy SPOD dle místa trvalého pobytu dětí 

Rozdělení agendy:   

Jméno pracovníka, kontakt Číslo 
kanc. 

Obvod 

Bc. Jana Vahylová 

Tel. 595 020 246  

vahylova@hlucin.cz 

C 208 Sociální pracovnice:  

Hlučín G-M, Darkovice, Hať, Píšť   

Mgr. Monika Chudá  

Tel. 595 020 247 

chuda@hlucin.cz 

C 206 Sociální pracovnice:  

Hlučín A-F, Darkovičky, Děhylov, Dobroslavice, Kozmice, 
Markvartovice, Šilheřovice 

Bc. Lenka Čičáková, DiS. 

Tel. 595 020 302 

cicakova@hlucin.cz 

C 205 Sociální pracovnice: 

Hlučín S –Ť, Bobrovníky, Bohuslavice,  

náhradní rodinná péče:  

Hlučín N-Ž, Bobrovníky, Bohuslavice, Darkovice, Darkovičky, 
Děhylov, Píšť, Šilheřovice 

Bc. Martina Kremrová 

Tel. 595 020 301 

kremrova@hlucin.cz 

 

C 205 Sociální pracovnice: 

Bělá, Vřesina, Závada 

náhradní rodinná péče: 

Hlučín A-M, Bělá, Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Kozmice, 
Ludgeřovice, Markvartovice, Vřesina, Zábřeh, Závada  

Bc. Judita Stočková 

Tel. 595 020 236 

stockova@hlucin.cz 

 

C 207 Sociální pracovnice:  

Hlučín U-Ž 

Kurátorka pro mládež:  

Hlučín, Bělá, Bobrovníky, Bohuslavice, Darkovice, Děhylov, 
Dobroslavice, Dolní Benešov+ Zábřeh – A-M, Hať, Kozmice, 
Markvartovice, Píšť, Šilheřovice, Vřesina, Závada  

Mgr. Jana Poběžalová 

Tel. 595 020 234 

pobezalova@hlucin.cz 

C 206 Sociální pracovnice:  

Hlučín N-Ř, Dolní Benešov, Ludgeřovice, Zábřeh 

Kurátorka pro mládež: 

Ludgeřovice, Dolní Benešov + Zábřeh – N-Ž 

 

 

 

 

 



 

Pracovní pohotovost: 

Pracovní pohotovost slouží pracovníci úseku SPOD MěÚ Hlučín tak, aby byla zajištěna nepřetržitá 
sociálně-právní ochrana dětí v celé spádové oblasti Hlučína. V době pohotovosti řeší pracovníci 
situace, které nesnesou odkladu, např. ohrožení života či zdraví dítěte, účast u neodkladného úkonu 
podle trestního řádu apod. Doba pracovní pohotovosti je vyhrazena pro výkon základních, nutných a 
bezodkladných úkonů. 

Standard č. 2 
Prostředí a podmínky 

 

Podmínky a prostředí pro práci s klienty: 

Odbor sociálních věcí, úsek SPOD sídlí v 1. patře (2. nadzemním podlaží) budovy „C“ MěÚ. Úsek 
SPOD má k dispozici čtyři kanceláře. Pracoviště je bezbariérové, dostupné výtahem.  

Klientům je zaručena diskrétnost a soukromí při jednáních. V kancelářích, kde pracují dva pracovníci, 
probíhá vždy jen jedno jednání.  

Jestliže se při jednání očekává větší počet účastníků, například při případových konferencích, mohou 
být k jednání využity zasedací místnosti v budově „C“ a v budově „A“ MěÚ. Zasedací místnost 
v budově „C“ je rovněž využívána pro supervize pracovníků úseku SPOD.  

Ve většině kanceláří, kde to dispozice dovolují, je zřízen hrací koutek, jsou k dispozici hrací pomůcky 
pro děti různého věku, které používají při rozhovorech s dětmi nebo pro vyplnění volného času dětí, 
když pracovník jedná s rodiči. V ostatních kancelářích jsou k dispozici alespoň psací potřeby a drobné 
hračky pro děti, které přijdou na jednání s rodiči. 

Úsek SPOD disponuje takovým vybavením, aby byl umožněn bezproblémový výkon agendy.  

Pracovníci mohou využívat služební automobil s řidičem nebo po absolvování školení řidičů mohou 
sami řídit služební vozidlo.  

Klienti mají k dispozici běžné hygienické zázemí v podobě toalet s umyvadlem, které jsou v přízemí 
budovy „C“. Imobilní klienti nebo rodiče s kočárkem využívají výtah. Jestliže klient potřebuje své dítě 
nakrmit či přebalit, pracovník mu nabídne tuto možnost v kanceláři, případně může využít 
přebalovacího pultu v přízemí budovy „A“, kde je zajištěn bezbariérový přístup.  

Pro potřeby sociálních šetření v domácnostech klientů mají pracovníci k dispozici návleky na obuv, 
pracovní rukavice a desinfekční gely a jiné prostředky, které mohou dle vlastního uvážení používat 
v terénu. V souvislosti s výskytem SARS-CoV2 jsou pracovníkům poskytovány v případě potřeby 
roušky, respirátory, ochranné štíty, jednorázové rukavice, desinfekce na ruce a na povrchy. 
Zároveň je nařízená důkladná desinfekce pracovních prostor a sanitárních zařízení ze strany odboru 
vnitřních věcí.  U vchodu do všech budov úřadu jsou umístěny zásobníky s desinfekcí. Pracovníci se 
řídí pokyny zaměstnavatele.  

 

 

 



Standard č. 3 
Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 

 

Trvale přístupné  standardy: 

Standard č. 1 – Místní a časová dostupnost  

Standard č. 3 – Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 

Standard č. 7 – Prevence 

Standard č. 13 – Vyřizování a podávání stížností 

Standard č. 14 – Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty 

 

Způsob zveřejnění standardů a průvodce standardy:  

- na nástěnce, jež se nachází na chodbě odboru sociálních věcí Odboru, 
- prostřednictvím webových stránek MěÚ Hlučín www.hlucin.cz v sekci „Sociální věci“, 
- kompletní standardy jsou v tištěné podobě uloženy u vedoucí odboru sociálních věcí Ing. Lenky  

Petermannové v kanceláři C 203 a každý do nich může po domluvě nahlédnout, 
- průvodce standardy je v tištěné podobě v každé kanceláři úseku SPOD. 

 

Informační letáky: 

- leták určený pro rodiče, osoby odpovědné za péči, 
- leták určený dětem. 

 

Letáky jsou k dispozici: 

- v tištěné podobě na chodbách Odboru, v kancelářích, u organizací pracujících s dětmi,  
- na webových stránkách MěÚ Hlučín www.hlucin.cz v sekci „Sociální věci“.  

 

V případě potřeby je možné se s dotazy na poskytování sociálně-právní ochrany dětí obrátit na 
pracovníky úseku sociálně-právní ochrany dětí či na vedoucí odboru sociálních věcí. 

 

 

 

 

 

 

 



Standard č. 4 

Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 

 

MěÚ Hlučín má na výkon sociálně-právní ochrany dětí vyčleněno 7 pracovních míst.  

Každý pracovník úseku SPOD má veden na úseku personálním odboru vnitřních věcí svůj 
„osobní spis“, jehož součástí je pracovní náplň a pracovní profil pracovníka.   

Každý pracovník na úseku SPOD Městského úřadu Hlučín je vybaven písemnou formou 
oprávnění, pověření a povinností, které může na požádání předložit (pracovní náplň, pověření 
a oprávnění). Pověření a oprávnění pracovník předkládá v případě potřeby při jednání u institucí 
(soud, věznice, zařízení pro výkon ústavní výchovy, apod.).  

Každý pracovník má k dispozici služební průkaz, kterým se prokazuje u klientů a institucí.  

Každý zaměstnanec na úseku sociálně-právní ochrany dětí vykonává pouze agendu sociálně-
právní ochrany dětí. Vedoucí odboru má kumulovanou funkci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Standard č. 5 

Přijímání a zaškolování 

 

Kvalifikační předpoklady: 

Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany dětí musí splňovat předpoklady 
uzákoněny v těchto právních předpisech:  

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

pozdějších předpisů, 
• vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních 
      samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, 

• vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních 
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Přijímání pracovníků: 

Přijímání nových pracovníků k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v Hlučíně probíhá na 
základě vyhlášených výběrových řízení, v souladu s Pravidly pro přijímání pracovníků. 

 

Zvláštní odborná způsobilost: 
 
Je-li přijat zaměstnanec, který se neprokáže zkouškou zvláštní odborné způsobilosti k výkonu 
sociálně-právní ochrany dětí, je přihlášen ke zkoušce odborné způsobilosti, a to v zákonem 
stanovené lhůtě. V souladu s vyhláškou o uznání rovnocennosti vzdělání může být 
zaměstnanec, který absolvoval určitý typ bakalářského nebo magisterského studia, zproštěn 
povinnosti absolvovat zkoušku odborné způsobilosti. 
 

Zaškolování pracovníků: 

Každý zaměstnanec, který je nově zařazen na pozici referenta úseku SPOD, je během zkušební doby 
řádně seznámen s organizací, s pracovním prostředím, pracovním kolektivem a s požadavky na řádný 
výkon profese, absolvuje potřebná odborná školení. Je mu určen jeden nebo více mentorů, kteří jej 
provází adaptačním procesem.   

  

 Umožnění praxe studentům:  
 

Odbor sociálních věcí umožňuje praxi studentům vyšších odborných a vysokých škol po dohodě 
s tajemníkem MěÚ.  Studentu je přidělen garant praxe (mentor). Po ukončení praxe je vypracováno 
hodnocení studenta.  

 

 



 

Standard č. 6 

Profesní rozvoj zaměstnanců 

 

Hodnocení zaměstnanců: 

Vedoucí odboru sociálních věcí minimálně jednou ročně hodnotí podřízené zaměstnance, kteří 
se podílejí na výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Vedoucí odboru je hodnocena panem 
tajemníkem. Závěrem hodnocení každého zaměstnance je vytýčení cíle v oblasti profesního 
rozvoje zaměstnance pro příští období.  

 

Individuální plány vzdělávání: 

Každý zaměstnanec úseku SPOD má písemně zpracován individuální plán dalšího vzdělávání, 
který vychází ze vzdělávacích potřeb zaměstnance a pracoviště, vychází z hodnocení 
zaměstnance. 

Každý zaměstnanec absolvuje vzdělávání minimálně v rozsahu 6 pracovních dnů za kalendářní 
rok, a to formou účasti na vzdělávacích kurzech akreditovaných Ministerstvem práce a 
sociálních věcí. 

 

Pomoc nezávislého odborníka: 

Pracovníkům úseku SPOD je za běžných okolností zajištěna pomoc nezávislého 
kvalifikovaného odborníka – supervizora. Supervize může být zaměřena na hledání řešení 
v problematických případech, na posilování vztahů v pracovním týmu, profesní dovednosti 
členů týmu, měla by sloužit jako prevence profesního vyhoření.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Standard č. 7 

Prevence 

 

 

Vyhledávání: 
 

Všichni pracovníci úseku SPOD při jednotlivých sociálních šetřeních v terénu a komunikaci se 
spolupracujícími subjekty (zdravotnickými, školskými zařízeními, poskytovateli sociálních služeb, 
apod.) aktivně zjišťují, zda tyto nemají informace o ohrožených dětech či rodinách, které by mohly 
potřebovat pomoc ze strany orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 

Rodinám s dětmi je k dispozici leták, v němž jsou vymezeny možnosti, jak může úsek SPOD pomoci 
rodinám s dětmi, máme také leták s informacemi pro děti.  

 
Spolupráce v rámci prevence:  

Pracovníci úseku SPOD se zúčastňují akcí zaměřených na prevenci kriminality mládeže pořádaných 
Policií České republiky, spolupracují s městskou policií.  

Pověřený pracovník je zapojen do multidisciplinárního týmu pro mládež v rámci okresu Opava, kde jsou 
řešena témata související s prevencí kriminality mládeže a také pracovník, který se účastní aktivit 
spojených s komunitním plánováním a prevencí kriminality, je členem pracovní skupiny komunitního 
plánování pro osoby ohrožené sociální exkluzí a prevence kriminality, pracovní skupiny pro rodinu, děti 
a mládež. 

Vedoucí odboru nebo jím pověřený pracovník organizuje metodická setkávání pracovníků úseku SPOD 
a zástupců poskytovatelů sociálních služeb (např. SAS, nízkoprahové zařízení pro mládež), případně 
dalších subjektů. 

V případě zájmu zaměstnanci úseku SPOD organizují přednášky týkající se činnosti a kompetencí 
orgánu sociálně-právní ochrany dětí, či jiné přednášky podle požadavků školy.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Standard č. 8 

Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu 

 

Přijetí případu, posouzení naléhavosti případu: 

Oznámení o případu úsek SPOD přijímá osobně, telefonicky, e-mailem, písemně či datovou 
schránkou, na základě depistáže (v terénu, při preventivních aktivitách). 

Během přijímání oznámení je cílem pokud možno zjistit, o které dítě se jedná a maximum 
informací o něm, které budou následně sloužit i k ověření naléhavosti případu, a to podle míry 
ohrožení života dítěte, jeho bezpečí a zdravého vývoje. Naléhavý případ je nutné řešit 
bezodkladně v daný okamžik.   

 

Přidělení koordinátorovi případu: 

Koordinátor případu je pracovník úseku SPOD, kterému je případ přidělen, který řídí a 
odpovídá za průběh poskytování sociálně-právní ochrany dětí, vykonává sociální práci, 
vyhodnocuje situaci dítěte a zpracovává individuální plán ochrany dítěte, zodpovídá za jeho 
naplňování, vyhodnocování a aktualizaci. 

Případy jsou přidělovány koordinátorovi případu podle druhu agendy (výkon sociálně-právní 
ochrany dětí - v obecné rovině, kuratela, náhradní rodinná péče) a podle místa trvalého pobytu 
dítěte. 

Klient je prokazatelně informován o tom, kdo je koordinátorem případu, případně o jeho změně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Standard č. 9 

Jednání, vyhodnocení a individuální plán ochrany dítěte 

 

Základní principy výkonu sociálně-právní ochrany dětí: 

– respektuje individuální přístup ke všem klientům, 
– vychází z individuálních potřeb každého klienta, 
– podporuje samostatnost klientů, 
– uplatňuje individuální přístup k potřebám každého klienta, 
– motivuje k péči o děti, 
– posiluje sociální začleňování klientů, 
– důsledně dodržuje lidská práva a základní svobody, 
– podporuje kontakt s přirozeným sociálním prostředím, 
– informuje klienta o postupech používaných při výkonu sociálně-právní ochrany. 

 

Jednání s osobami se specifickými potřebami: 

Orgán SPOD zajišťuje služby potřebné pro jednání s osobami se specifickými potřebami, 
využívá tlumočnických a překladatelských služeb. 

 

Vyhodnocení situace dítěte: 
 

Po zaevidování případu se provádí základní – úvodní vyhodnocování případu zaměřené na 
zjištění, zda se jedná o případ ohroženého dítěte. 

V situaci, kdy pracovník v rámci základního vyhodnocení dospěje k závěru, že se v daném 
případě jedná či by se mohlo jednat o dítě ohrožené, provádí se podrobné vyhodnocování a určí 
se míra ohrožení dítěte. 

Vyhodnocování se provádí pro každé dítě samostatně.  

 

Individuální plán ochrany dítěte: 

V případě, že bylo provedeno podrobné vyhodnocování se závěrem, že se jedná o ohrožené 
dítě, zpracovává koordinátor případu individuální plán ochrany dítěte, kde stanoví opatření 
k zajištění ochrany dítěte.   

 

 

 

 



Standard č. 10 

Kontrola případu 

 

 

Orgán SPOD zajišťuje pravidelnou kontrolu případů. 

Nedílnou součástí adaptačního procesu nově přijatého pracovníka je kontrola spisové 
dokumentace ze strany mentora a vedoucí odboru sociálních věcí.  

Vedoucí odboru minimálně 1x ročně provádí namátkovou kontrolu spisů u každého pracovníka.  

Spisová dokumentace je vedoucí odboru kontrolována vždy při vyřizování stížnosti klienta na 
nesprávný pracovní postup nebo na nevhodné chování pracovníka.  

S poznatky z kontrol jsou seznamováni všichni pracovníci úseku SPOD v rámci porad na 
odboru, jsou upozorňováni na zjištěné chybné postupy a následně jsou realizována nápravná 
opatření.  

 

 

 

 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



Standard č. 11 

Rizikové a nouzové situace 

 

Pracovníci úseku SPOD jsou připraveni na výskyt rizikových a nouzových situací. Pravidelně 
jsou v rámci úřadu proškolováni v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

Rizikové situace: 

Jedná se o situace, kdy nastává riziko zranění zaměstnance či klienta, zranění dalších osob, 
případně hrozí vznik škody na majetku, např. při jednání s klientem pod vlivem návykových 
látek, s agresivním klientem. Zaměstnancům může hrozit nákaza onemocněním COVID-19. 
Pracovníci se snaží situacím předejít.  

 

Nouzové situace: 

Nouzové jsou takové situace, kdy může dojít k omezení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 
z důvodu vzniku nenadálých skutečností, které nelze předem předpokládat, např. výpadek 
elektrické energie, porucha služebního vozidla, vysoký počet pracovníků v nemocenském 
stavu, v karanténě nebo čerpajících tzv. ošetřovné. Pracovníci se snaží situace řešit tak, aby 
pokud možno nedošlo k omezení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Standard č. 12 

Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 

 
Vedení spisu: 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí vede o dětech zařazených v evidenci spisovou 
dokumentaci. Všechny úkony, které pracovníci úseku SPOD činí, jsou ve spisu 
zdokumentovány, jsou vedeny takovým způsobem, aby byly srozumitelné pro klienta. 

Nahlížení do spisu: 

Rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte nebo jejich zástupce na základě písemně 
udělené plné moci mají právo při nahlížení do spisové dokumentace vedené dle § 6 zákona o 
SPOD, činit si z ní výpisy a pořizovat za úhradu kopie spisové dokumentace nebo její části. 
Pracovník na žádost o nahlédnutí do spisové dokumentace musí odpovědět do 15 dnů ode dne, 
kdy osoby výše uvedené o nahlédnutí požádaly, a to včetně termínu, kdy bude nahlédnutí 
umožněno. Pokud odmítne žádost o nahlédnutí, rozhodne o tom písemně. 

Pokud rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte nebo jejich zástupce na základě 
písemně udělené plné moci chtějí nahlédnout do spisové dokumentace, kdy je Město Hlučín 
ustanoveno opatrovníkem nezletilých, oprávněné osoby jsou odkázány na možnost nahlédnout 
do spisu vedeného u příslušného soudu, kterou má každý účastník řízení. V případě, že v 
průběhu vedení spisu dle § 6 zákona o SPOD, je Město Hlučín ustanoveno opatrovníkem nezl. 
v soudním řízení, je umožněno oprávněným osobám nahlédnout do části spisové dokumentace 
vedené do té doby. V případě, že oprávněné osoby přesto podají žádost o nahlédnutí do spisu, 
je rozhodnuto o odmítnutí této žádosti (viz výše).     

Nahlížení do spisové dokumentace správního řízení se řídí § 38 zák. č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů a je vedeno obdobným způsobem.  

 

 

 

 

 

 

 



Standard č. 13 

Vyřizování a podávání stížností 

 

Každý klient má právo vyjádřit svůj nesouhlas s činností orgánu sociálně-právní ochrany dětí 
podáním stížnosti, a to proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního 
orgánu. 
 
Pracovníci úseku SPOD informují klienty a další osoby o možnosti podat stížnost, a to 
způsobem srozumitelným klientům a dalším osobám. 
 
 
Možné způsoby podání stížnosti: 

- písemně na podatelnu MěÚ,  
- ústně na odboru sociálních věcí (pořizuje se protokol), 
- elektronicky, se zaručeným elektronickým podpisem, na adresu podatelny 

(podatelna@hlucin.cz), 
- do datové schránky města Hlučína, 
- elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu, pokud do 5 dnů potvrdí podání 

jedním z výše uvedených způsobů. 
 

 

Obsah stížnosti: 

Ze stížnosti musí být patrno, kdo činí podání, které věci se týká a co se navrhuje. Stěžovatel 
uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro 
doručování podle § 19 odst. 4 správního řádu. Podání musí obsahovat označení správního 
orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti stanovené zákonem a podpis osoby, která je činí. 
V případě, že stížnost neobsahuje předepsané náležitosti, správní orgán vyzve toho, kdo stížnost 
podal, k odstranění nedostatků a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. 

 

Vyřizování stížnosti: 

Stížnost proti nevhodnému chování úředních osob a stížnosti na vedoucí odboru vyřizuje 
tajemník MěÚ. Ostatní stížnosti vyřizuje vedoucí odboru.   

Skutečnosti uvedené ve stížnosti jsou prošetřeny a je připravena odpověď, která je zaslána 
stěžovateli. Anonymní stížnosti se šetří, pokud jsou adresné a konkrétní, výsledek šetření se 
potom zakládá do spisu.  

 

 

 

 



Standard č. 14 

Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty  

 

Spolupráce s jinými subjekty:  

Orgán sociálně-právní ochrany dětí doporučuje a zprostředkovává klientům sociální a jiné navazující 
služby, které jsou v souladu s individuální potřebami dítěte a rodiny, v souladu s individuálním plánem 
ochrany dítěte. 

V případě potřeby je zorganizováno setkání zástupců poskytovatelů sociálních služeb nebo pověřených 
osob a pracovníků úseku SPOD s cílem zajistit co nejefektivnější podporu rodin.  

Někteří pracovníci odboru se účastní jednání pracovních skupin komunitního plánování, kde se setkávají 
se zástupci poskytovatelů sociálních služeb, poradenských zařízení, se zástupci města, apod. a mohou 
zde přenášet informace týkající se potřeby v oblasti sociálních služeb.   

 

Příprava dětí na samostatný život: 

V rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí pracovníci pravidelně navštěvují děti v náhradní rodinné 
péči, děti s nařízenou ústavní výchovou a děti, které spadají pod kuratelu. U dětí starších 16 let se 
intenzivně věnují jejich přípravě na samostatný život. Přitom přihlížejí k přáním, schopnostem a 
možnostem dítěte a jeho sociálnímu okolí.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Standard č. 15 
 

Dohoda o výkonu pěstounské péče 
  
 
Orgány sociálně-právní ochrany, které mají s osobami pečujícími a osobami v evidenci 
uzavřeny dohody o výkonu pěstounské péče: 
 
- mají písemně zpracována vnitřní pravidla pro uzavírání, změnu a zrušení dohod, 
- pravidla pro způsob hodnocení naplňování cílů uzavírané dohody o výkonu pěstounské péče, 
- plánují společně s dítětem, osobou pečující nebo osobou v evidenci, rodinou dítěte a 
příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností, 
- orgány sociálně-právní ochrany mají vzdělávací plán zaměřený na rozvoj kompetencí a na 
zvyšování kvality výkonu pěstounské péče. 
 
 
Orgán sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadě Hlučín: 
 

- neuzavírá s osobami v evidenci a s osobami pečujícími dohody o výkonu pěstounské péče, 
- při jednání se zájemcem o uzavření dohody o výkonu pěstounské péče je mu poskytnuto 
poradenství a doporučeno uzavření dohody s doprovodnými organizacemi, které uzavírají 
dohody o výkonu pěstounské péče s osobami pečujícími, plánují společně s dítětem, pečující 
osobou nebo osobou v evidenci a orgánem sociálně-právní ochrany dětí průběh pobytu dítěte v 
pěstounské péči, podílí se na tvorbě individuálního plánu ochrany dítěte v náhradní rodinné 
péči a v souladu s dohodou zajišťují vzdělávání osob pečujících a osob v evidenci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Standard č. 16 
 

Předávání informací v rámci výkonu pěstounské péče 
 
 

Orgány sociálně-právní ochrany, které mají s osobami pečujícími a osobami v evidenci 
uzavřeny dohody o výkonu pěstounské péče: 

- pravidelně informují dítě, osobu pečující nebo osobu v evidenci, rodinu dítěte, obecní úřad 
obce s rozšířenou působností a případně další oprávněné orgány veřejné moci o průběhu 
sociálně-právní ochrany a naplňování individuálního plánu ochrany dítěte,  

- mají písemně zpracována vnitřní pravidla pro předávání případů dětí a rodin, se kterými 
pracují, mezi zaměstnanci zařazenými v orgánu sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-
právní ochrany, 

- mají pro zaměstnance zařazené v orgánu sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní 
ochrany písemně stanovený postup pro získávání a předávání informací o průběhu výkonu 
sociálně-právní ochrany u dětí a rodin, se kterými pracují. 
 
 
Orgán sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadě Hlučín: 
 
- dohody o výkonu pěstounské péče s osobami pečujícími a osobami v evidenci uzavírají 
doprovodné organizace, které pravidelně vypracovávají a doručují orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí zprávu o průběhu výkonu pěstounské péče.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Standard č. 17 
 

Změna situace 
 
 

Orgány sociálně-právní ochrany, které mají s osobami pečujícími a osobami v evidenci 
uzavřeny dohody o výkonu pěstounské péče: 

- mají písemně stanovena pravidla a postupy práce pro situace významných změn v životě dětí 

a rodin, včetně ukončení pobytu dítěte v původní nebo náhradní rodině. 

 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadě Hlučín: 
 
- dohody s osobami pečujícími a osobami v evidenci neuzavírá, postupuje v souladu s 
legislativou a platnými metodickými postupy. 

 

  


