
 
 

Tento dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora standardizace výkonu sociálně-právní ochrany MěÚ Kuřim, reg. č. 
CZ.1.04/3.1.03/C2.00012.  Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu. 
 

Čtvrtá část 
 

JAK TO DĚLÁME - úřední postupy a dokumentace o naší práci – 
řídíme se zákonnými normami a pravidly 
 
OBSAH standardů SPOD 

- Standard č. 8  
- Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu  

  

- Standard č. 9  
- Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte  

  

- Standard č. 10  
- Kontrola případu  

 

- Standard  č. 12  
- Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí  

 
 
 
 
8. Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu 
 

Kritérium 
8a 
Orgán sociálně-právní ochrany jednotně postupuje při přijetí oznámení případu a jeho 
evidenci. 

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

8c 
Každý případ je přidělen konkrétnímu koordinátorovi případu. Koordinátor řídí průběh výkonu 
sociálně-právní ochrany u daného případu. 

8d 
Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní 
ochrany pracuje maximálně s 80 rodinami, v případě kurátora pro děti a mládež se 40 
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rodinami. V případě práce s osobami pečujícími a osobami v evidenci pracuje maximálně se 
40 rodinami. 

 
9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte  

 
Kritérium 

 
9a 
Při jednání s klientem dodržuje orgán sociálně-právní ochrany základní principy výkonu 
sociálně-právní ochrany zejména:  

 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 základních svobody,  
 podporuje kontakt s přirozeným sociálním prostředím,  
 informuje klienta o postupech používaných při výkonu sociálně-právní 

ochrany 
  
9b  
Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje služby potřebné pro jednání s osobami se 
specifickými potřebami, nebo má dojednanou spolupráci s fyzickými osobami a právnickými 
osobami, které tyto služby zajistí externě. 

9c  
Orgán sociálně-právní ochrany provádí u všech případů, zejména v okamžiku zavedení 
dítěte do evidence dětí uvedených v § 54 zákona, základní vyhodnocování potřeb dítěte a 
situace rodiny (dále jen „vyhodnocování“), zaměřené na skutečnost, zda se jedná o dítě 
uvedené v § 6 a § 54 písm. a) zákona, o dítě uvedené v § 54 písm. b) zákona, nebo o dítě 
zařazené do Evidence dětí z jiného důvodu. Jestliže ze závěru vyhodnocování vyplývá, že se 
jedná o dítě uvedené v § 6 zákona, provádí orgán sociálně-právní ochrany podrobné 
vyhodnocování. 

9d  
Orgán sociálně-právní ochrany zpracovává v případě, kdy provedl podrobné vyhodnocování 
se závěrem, že se jedná o dítě uvedené v § 6 zákona, individuální plán ochrany dítěte, podle 
potřeby jej přehodnocuje a následně jej uzavírá. 

Kritéria 9c a 9d se nehodnotí u orgánu sociálně-právní ochrany, je-li jím obecní úřad, krajský 
úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. 

 
10. Kontrola případu  

 
Kritérium 
 

10a 
Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje pravidelnou kontrolu případů. 
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12. Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 
  

Kritérium 
 

12a 
Orgán sociálně-právní ochrany uplatňuje systém zpracování, vedení, evidence a archivace 
dokumentace, včetně vedení elektronické dokumentace v informačním systému sociálně-
právní ochrany dětí o klientech a dalších osobách. 

 
12b 
Záznamy orgánu sociálně-právní ochrany jsou vedeny takovým způsobem, aby byly 
srozumitelné pro klienta. 


