Obec Volevčice
IČO: 00 266 175

Směrnice č. 3/2015
Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí obce
Volevčice

Účinnost : od 1.5.2015
Obecní úřad Volevčice je v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní
ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany dětí v plném rozsahu zajišťuje obecní úřad obce
s rozšířenou působností – Magistrát města Mostu.
Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

podle § 10 odst. 1 písm. a) povinen vyhledávat děti uvedené v § 6 zákona (děti
ohrožené, na něž se vztahuje sociálně právní ochrana); - tzv. vyhledávat ohrožené
děti
podle § 10 odst. 1 písm. b) povinen působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající
z rodičovské odpovědnosti;
podle § 10 odst. 1 písm. c) povinen projednat s rodiči odstranění nedostatků ve
výchově dítěte;
podle § 10 odst. 1 písm. d) povinen projednat s dítětem nedostatky v jeho chování;
podle § 10 odst. 1 písm. e) povinen sledovat, zda je na základě kontrolních oprávnění
zamezováno v přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy
ohrožující;
podle § 10 odst. 1 písm. f) povinen poskytnout nebo zprostředkovat rodičům na jejich
žádost poradenství při uplatňování nároků dítěte podle zvláštních právních předpisů;
podle § 10 odst. 1 písm. g) povinen oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v § 6 zákona;
podle § 13 odst. 3 obecní úřad s rozšířenou působností může požádat příslušný
obecní úřad, aby sledoval, zda jsou dodržována výchovná opatření, o nichž rozhodl;
podle § 15 odst. 1 – ocitne-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, zejména
v důsledku úmrtí rodičů nebo jejich hospitalizace, je obecní úřad povinen zajistit
takovému dítěti neodkladnou péči; při zajištění této péče zpravidla dá přednost
příbuznému dítěte. O uvedeném opatření neprodleně uvědomí obecní úřad obce
s rozšířenou působností;
podle § 32 odst. 1
a) zaměřuje svoji pozornost na využívání volného času těchto dětí,
b) zaměřuje svoji pozornost na děti vyhledávající styky s fyzickými osobami nebo
skupinami těchto osob požívajícími alkoholické nápoje nebo návykové látky nebo
páchajícími trestnou činnost,
c) sleduje u dětí projevy nesnášenlivosti a násilí,
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d) věnuje pozornost dětem z rodin s nízkou sociální úrovní,
e) zabraňuje pronikání nepříznivých sociálních a výchovných vlivů mezi ostatní
skupiny dětí,
f) nabízí dětem programy pro využití volného času se zřetelem k zájmům dětí a jejich
možnostem,
g) spolupracuje se školami, pověřenými osobami, zájmovými sdruženími a dalšími
subjekty.
• podle § 37 odst. 1 povinen učinit opatření k ochraně života a zdraví a zajistit
uspokojování základních potřeb v nejnutnějším rozsahu včetně zdravotních služeb
dítěti uvedenému v § 2 odst. 3 zákona (dítětem je ale v tomto případě cizinec), ocitloli se takové dítě bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně
ohroženy nebo narušeny. O opatřeních neprodleně informuje obecní úřad obce
s rozšířenou působností;
• podle § 51 odst. 3 písm. a) obecní úřad na vyžádání podává zprávy o poměrech
dítěte, u něhož soud rozhodl o výchovném opatření;
• podle § 51 odst. 3 písm. b) doporučuje soudu osobu vhodnou stát se poručníkem
a toto své doporučení oznamuje obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností;
• podle § 51 odst. 3 písm. c) podává obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
zprávy o poměrech dítěte;
• podle § 51 odst. 3 písm. d) podává státnímu zastupitelství zprávy o poměrech dítěte,
u něhož soud na návrh státního zastupitelství v občanskoprávním řízení uložil
ochrannou výchovu;
• podle § 56 vede „zjednodušenou“ evidenci a spisovou dokumentaci dle čl. 34 a 35
Směrnice MPSV čj.: 2013/26780-21 (ze dne 19. 9. 2013) o stanovení rozsahu
evidence dětí a obsahu spisové dokumentace.
Při výkonu sociálně-právní ochrany dětí jsou orgány sociálně-právní ochrany povinny řídit se
standardy kvality sociálně-právní ochrany, které jsou uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 473/2012 Sb.:
1. Místní a časová dostupnost - u obecního úřadu se nehodnotí.
2. Prostředí a podmínky
2a Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci
s ohroženými dětmi a rodinami. Orgán sociálně-právní ochrany zajistí takové prostory pro
výkon sociálně-právní ochrany, které představují odpovídající zázemí pro výkon sociálněprávní ochrany a jejichž kapacita odpovídá množství konzultací spojených s poskytováním
sociálně-právní ochrany.
Výkon sociálně právní ochrany je v případě potřeby zajištěn v prostorách místní knihovny,
která se nachází v přízemí budovy obecního úřadu obce Volevčice na adrese Volevčice 22,
434 01 Most. Vchod do budovy obecního úřadu je vpravo z podloubí budovy označen
zvonkem. Prostor místní knihovny navozuje klidnou a osobní atmosféru pro výkon sociálně
právní ochrany, nachází se zde PC s internetem a koutek s možností malování a četby.
V bezprostřední blízkosti je zdroj pitné vody a toalety. Vytápění je řešeno v rámci celé
budovy obecního úřadu. V případě, že se výkon sociálně právní ochrany bude krýt
s provozní dobou knihovny / čtvrtek 17.00 hodin – 18.00 hodin /, může být uskutečněn
v 1.patře obecního úřadu v prostorách kanceláří. Všechny uvedené prostory jsou
uzpůsobeny tak, aby zůstala zachována důvěrnost jednání a soukromí klienta. Kapacita
prostor obecního úřadu obce I.typu je pro výkon sociálně právní ochrany dostatečná a
nemůže dojít k odložení jednání z důvodu nedostatku nebo obsazenosti prostor. V případě,
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že je to pro klienta vhodné a je-li zajištěno bezpečí a soukromí klienta, uskutečňuje se
jednání mimo pracoviště obecního úřadu.

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí
3a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným
vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy jím vytvořené za účelem naplnění těchto
standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany.
3b Orgán sociálně-právní ochrany má zpracovány informace o rozsahu a podmínkách
poskytování sociálně-právní ochrany, a to ve formě srozumitelné cílové skupině. Tyto
informace jsou veřejně dostupné.
Rozsah činnosti obecního úřadu v rámci sociálně právní ochrany dětí je veřejně přístupný na
webových stránkách obce www.volevcice.cz.
4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí
Strukturu obecního úřadu tvoří neuvolněný starosta, neuvolněný místostarosta, další tři
zastupitelé a administrativní pracovnice. V organizační struktuře obecního úřadu není
zařazen žádný zaměstnanec, který by měl v pracovní náplni, či v části jeho pracovního
úvazku zajišťování sociálně právní ochrany.
Úřední hodiny na obecním úřadu : středa 9.00- 12.00 hodin a 13.00 – 17.00 hodin
Kontakt na člena zastupitelstva, který se zabývá problematikou sociálně právní ochrany dětí
– paní Martina Vorálková tel. 723 075 733, email: woralkova@seznam.cz
Telefonní kontakt na obecní úřad : 476 110 032, 775 590 455
Podatelna: podatelna.ouvolevcice@seznam.cz
Datová schránka: tksbpzp
5. Přijímání a zaškolování
Vzhledem k tomu, že v Obecním úřadu Volevčice není zařazen zaměstnanec, v jehož
pracovní náplni je zajišťování sociálně-právní ochrany, není standard zpracován.
6. Profesní rozvoj zaměstnanců
Vzhledem k tomu, že v Obecním úřadu Volevčice není zařazen zaměstnanec, v jehož
pracovní náplni je zajišťování sociálně-právní ochrany, není standard zpracován.

7. Prevence
7a Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti.
Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém
správním obvodu.
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Obecní úřad Volevčice jakožto obecní úřad obce I. stupně spolupracuje s městem Most, jako
obcí s rozšířenou působností a bezodkladně oznamuje informace o ohroženém dítěti podle §
10 odst. 1 písm. g) zákona č. 359/1999 Sb. Každý občan má právo a povinnost upozornit na
porušení povinností, či zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti, nebo na
skutečnosti, že na dětech byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou
důstojnost, mravní vývoj nebo je podezření ze spáchání takového činu anebo, že děti jsou
ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte,
popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami.
7b Orgán sociálně-právní ochrany v rámci preventivních aktivit spolupracuje s dalšími
fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci, zejména s orgány územní
samosprávy, pověřenými osobami, poskytovateli sociálních služeb, zástupci škol a školských
zařízení, Policií České republiky, Probační a mediační službou, soudem, státním
zastupitelstvím, poskytovateli zdravotních služeb, případně dalšími fyzickými osobami,
právnickými osobami a orgány veřejné moci zúčastněnými na péči o ohrožené děti podle
místních potřeb a podmínek. Všechny uvedené subjekty mohou jako formu spolupráce
v rámci výše uvedeného zvolit tým pro děti a mládež.
Obecní úřad Volevčice podporuje v rámci prevence své občany formou kulturních,
hmotných i finančních aktivit. Pro předškolní děti a děti mladšího školního věku je v obci
vybudováno dětské hřiště s herními prvky a pískovištěm, sportovního hřiště pro starší děti a
mládež bude zprovozněno v letošním roce.
Místní knihovna je otevřená každý čtvrtek v době od 17.00 hodin do 18.00 hodin pro dospělé
i děti.
Volnočasovými aktivitami a budováním prostorů pro tyto aktivity, se obec snaží vést své
občany a jejich děti k všeobecně uznávaným hodnotám, přispívat k prevenci nežádoucího
chování a snížit riziko ohrožení dětí ve smyslu vybraných bodů §6.
Tým pro děti a mládež nebyl ustaven. Z jednání s případnými subjekty je vždy pořízen
stručný záznam, který se ukládá v kanceláři starosty.
8. Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu
8a Orgán sociálně-právní ochrany jednotně postupuje při přijetí oznámení případu a jeho
evidenci.
Obec Volevčice při přijetí jednotlivých forem oznámení či podání, až po způsob a realizaci
jejich evidování jako případů, postupuje jednotně. Jednotný postup zaručuje možnost řešení
konkrétního případu bez průtahů. Přijmout oznámení je povinen pracovník i zastupitel
Obecního úřadu Volevčice.
Obecní úřad Volevčice přijímá jednotlivé podněty e-mailem, datovou schránkou, písemnou
zprávou, telefonickou i osobní či jinou formou / viz bod 4 / i na základě anonymního
oznámení a vlastním zjištěním.
8b Každý případ orgánu sociálně-právní ochrany je posouzen s ohledem na jeho naléhavost.
Standard 8b v návaznosti na standard 8a zajišťují, že každý případ je posuzován s ohledem
na jeho naléhavost. Naléhavé případy jsou řešeny bez prodlení a přednostně. Při
posuzování naléhavosti využívá Obecní úřad Volevčice jako kritérium míru ohrožení života
dítěte, jeho bezpečí a zdravý vývoj.
K oznámení mimo běžnou pracovní dobu Magistrátu města Mostu obecní úřad využije
Obecní policii v Bečově, se kterou má obec uzavřenou veřejnoprávní smlouvu, případně
bude přizvána Policie ČR.,
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8c Každý případ je přidělen konkrétnímu koordinátorovi případu. Koordinátor řídí průběh
výkonu sociálně-právní ochrany u daného případu.
V organizační struktuře Obecního úřadu Volevčice není zařazen žádný zaměstnanec,
v jehož pracovní náplni, ani v části jeho pracovního úvazku je zajišťování sociálně-právní
ochrany dětí. Veškerou agendu spojenou s výkonem sociálně právní ochrany, která je
zákonem kladena na obec I. stupně vykonává zaměstnanec obce.
9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte
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.
Zaměstnanci obecního úřadu znají a při výkonu sociálně-právní ochrany respektují Listinu
základních práv a svobod, Úmluvu o právech dítěte, obecná ustanovení zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, v platném znění, atd.
V případě osob se specifickými potřebami jsou využívány veškeré dostupné formy
komunikace, k jednání jsou přizváni zástupci právnických či fyzických osob, které jsou
schopny komunikaci tlumočit příp. převádět do znakové řeči, apod.
10. Kontrola případu
10a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje pravidelnou kontrolu případů.
Kontrola je prováděna dle potřeby a četnosti případů řešených v rámci výkonu sociálněprávní ochrany dětí.
11. Rizikové a nouzové situace
11a Zaměstnanci zařazení v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní
ochrany jsou připraveni na výskyt rizikových a nouzových situací a jsou prokazatelně
seznámeni se situacemi, které mohou nastat v souvislosti s výkonem sociálně-právní
ochrany včetně postupů při jejich řešení.
V případě rizikové a nouzové situace bude zaměstnancem příp. členem zastupitelstva
přizvána na jednání Obecní policie v Bečově, případně bude přizvána Policie ČR.
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12. Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochraně dětí
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.
O dětech, které jsou zařazeny v evidenci obecního úřadu, vede Obecní úřad Volevčice
spisovou dokumentaci dle § 56 zákona č. 359/1999 Sb. a čl. 34 a 35 prováděcí Směrnice
MPSV č.j. 2013/26780-21 ze dne 19. 9. 2013.
Pozn.: Jedná se o jednoduchou evidenci a spisovou dokumentaci dětí, jímž obecní úřad ve
své působnosti poskytl pomoc a ochranu. Podrobnosti jsou uvedeny ve Směrnici MPSV.
13. Vyřizování a podávání stížností
13a Orgán sociálně-právní ochrany má zpracována pravidla pro podávání, vyřizování
a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty.
13b Orgán sociálně-právní ochrany informuje klienty a další osoby o možnosti podat
stížnost, a to způsobem srozumitelným klientům a dalším osobám.
Při vyřizování stížností, které se týkají postupu obecního úřadu I. a II. stupně při zajišťování
sociálně-právní ochrany dětí nebo chování zaměstnanců obecního úřadu, kteří jsou pověřeni
výkonem sociálně-právní ochrany dětí, platí pravidla stanovená v § 175 správního řádu.
(1) Dotčené osoby mají právo obracet se na správní orgány se stížnostmi proti nevhodnému
chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, neposkytuje-li tento zákon jiný
prostředek ochrany.
(2) Podání stížnosti nesmí být stěžovateli na újmu; odpovědnost za trestný čin nebo správní
delikt není tímto ustanovením dotčena.
(3) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li podána ústně stížnost, kterou nelze ihned
vyřídit, sepíše o ní správní orgán písemný záznam.
(4) Stížnost se podává u toho správního orgánu, který vede řízení. Tento správní orgán je
povinen prošetřit skutečnosti ve stížnosti uvedené. Považuje-li to za vhodné, vyslechne
stěžovatele, osoby, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě další osoby, které mohou přispět
k objasnění věci.
(5) Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení správnímu orgánu
příslušnému k jejímu vyřízení. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě
vyrozuměn. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit
podklady potřebné pro vyřízení stížnosti.
(6) Byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, je správní orgán povinen
bezodkladně učinit nezbytná opatření k nápravě. O výsledku šetření a opatřeních přijatých k
nápravě se učiní záznam do spisu; stěžovatel bude vyrozuměn jen tehdy, jestliže o to
požádal.
(7) Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, nebyla
řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení
stížnosti.
14. Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty
14a Orgán sociálně-právní ochrany zprostředkovává a doporučuje klientům služby jiných
fyzických a právnických osob podle jejich potřeb, a to v souladu s cíli podpory stanovenými
v individuálním plánu ochrany dítěte.
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Obecní úřad zde úzce spolupracuje s Magistrátem města Mostu, který je klíčovým článkem
v soustavě orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Může též doporučit služby např.
poskytovatelů sociálních služeb nebo osob či organizací, které mají pověření k výkonu
sociálně-právní ochrany dětí.
15. Účinnost směrnice
Účinnosti tato směrnice nabývá dnem 1.5.2015
Ve Volevčicích dne 29.4.2015

……………………………………..
Stanislav Salon, starosta
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