
Kontakty na jednotlivé pracovníky: 
 

Vedoucí odboru sociálních věcí  
a zdravotnictví  
Ing. Lenka Petermannová  
Tel. 595 020 229 
Email: petermannova@hlucin.cz 
 

Sociálně-právní ochrana dětí 
Bc. Jana Vahylová 
Tel. 595 020 246 
Email: vahylova@hlucin.cz  
 
Mgr. Monika Chudá 
Tel. 595 020 247 
Email: chuda@hlucin.cz 
 
Náhradní rodinná péče 
Bc. Lenka Čičáková, DiS. 
Tel. 595 020 302 
Email: cicakova@hlucin.cz 

 

Bc. Martina Kremrová 
Tel. 595 020 301 
Email: kremrova@hlucin.cz  
 
Kurátoři pro mládež 
Mgr. Jana Poběžalová 
Tel. 595 020 234 
Email: pobezalova@hlucin.cz  
 
 
Bc. Judita Stočková 
Tel. 595 020 236 
Email: stockova@hlucin.cz  
 
 
 
 
 
 

Kde nás najdete: 

 
 

Pracovní doba: 
Pondělí  8 – 17 
Úterý   8 – 14 
Středa  8 – 17 
Čtvrtek  8 – 14 
Pátek   8 - 13 

 
Správní obvod:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orgán sociálně – právní ochrany dětí 
(OSPOD) 

 
 

Informace o činnosti 
 

 
 
 
 

Městský úřad Hlučín 
 
 
 

Kontaktní údaje: 
 

Mírové náměstí 23, Hlučín, 748 01 
e-mail: podatelna@hlucin.cz 

web: www.hlucin.cz  
tel. spojovatelka: 595 020 211, 595 020 221 
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OSPOD – budova C, 1. patro 

 



 
Co znamená sociálně – právní ochrana dětí?  

Smyslem a cílem sociálně-právní ochrany dětí 
(„SPOD“) je zajistit všem dětem ochranu  
a vhodné podmínky pro to, aby mohly své dětství 
prožívat šťastně, spokojeně a nedostávaly se 
do konfliktu se svým okolím. OSPOD vyhledává 
ohrožené děti, zaměřuje se na preventivní 
opatření v rodinách, zprostředkovává náhradní 
rodinnou péči a zastupuje děti u soudu.  
 
 
 

 

 

SPOD se vztahuje na děti mladší 18 let,  

a týká se především:   

– dětí, jejichž rodiče zemřeli, 
– dětí, jejichž rodiče neplní práva a povinnosti 

plynoucí z rodičovské zodpovědnosti - zanedbávání 
péče, týrání, zneužívání, opuštění dítěte, apod., 

– dětí, které jsou opakovaně umísťovány do zařízení 
zajišťujících nepřetržitou péči, 

– dětí, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo 
jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, 

– dětí, které se na území ČR nacházejí bez doprovodu 
rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu  
a jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, 

– úpravy rodičovské odpovědnosti před i po dobu  
po rozvodu manželství – svěření do péče, stanovení 
výživného, úprava styku, 

– úpravy rodičovské odpovědnosti u dětí narozených 
mimo manželství - otcovství dítěte, svěření do péče, 
stanovení výživného, úprava styku, 

– schválení právního úkonu za nezletilé děti,  
– řešení problematických vztahů mezi rodiči dětí, 

obtíží v komunikaci,  
– dětí, na kterých byl spáchán trestný čin. 

 

 

 

 

 

 

Pracovníci náhradní rodinné péče se zabývají 

především:  

– zprostředkováním pěstounské péče, osvojení, 
pěstounskou péčí na přechodnou dobu, apod.  

– dětmi, které byly svěřeny do péče jiné osoby 
odpovědné za výchovu. 
 
 
 
 
 

Kurátoři pro mládež se zabývají především: 

- dětmi, které mají výchovné problémy - vedou 
zahálčivý nebo nemravný život (zanedbávají školní 
docházku, požívají alkohol nebo návykové látky, 
páchají trestnou činnost, dopouštějí se přestupků, 
nerespektují rodiče apod.), 

– dětmi, které se opakovaně dopouští útěků. 

Kdo se může na naše oddělení obrátit? 

Ve výše uvedených situacích je oprávněn jednat 
především zákonný zástupce nezletilého dítěte 
nebo osoba odpovědná za jeho výchovu.  
Každý je také oprávněn upozornit OSPOD  
na porušení práv a povinností vyplývajících 
z rodičovské zodpovědnosti.  I každé dítě má 
právo požádat o pomoc, a to i bez vědomí rodičů.  
Jako pracovníci OSPOD zachováváme mlčenlivost 
o skutečnostech, se kterými jsme se seznámili 
s výjimkou těch skutečností, kterou mohou mít 
charakter trestného činu. Rovněž zachováváme 
mlčenlivost o osobě, která nás upozornila  
na možné ohrožení dítěte, pokud o to tato osoba 
požádá. Dále jsme povinni zachovávat mlčenlivost 
i o místu pobytu rodiče, který se stal obětí 
domácího násilí v rodině s dítětem. 

 
S kým spolupracujeme? 

Pomáháme rodičům a dětem i prostřednictvím 
jiných státních a nestátních organizací, které 
spolupůsobí v oblasti péče o rodiny s dětmi. 
Spolupracujeme s odbornými pracovišti, např. 
školami a školskými zařízeními, pediatry, 
psychology, psychiatry, poradnami, azylovými 
domy, sociálně-aktivizačními službami, úřady 
práce, středisky výchovné péče, probační  
a mediační službou.  


