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Příloha č. 1 – Příspěvek na úhradu potřeb dítěte se zdravotním postižením za kalendářní 

měsíc 

Dítě ve věku 
Dítě ve stupni 

závislosti I. (lehká 
závislost) 

Dítě ve stupni 
závislost II. (středně 

těžká závislost) 

Dítě ve stupni 
závislosti III. 

(těžká závislost) 

Dítě ve stupni 
závislosti IV. (úplná 

závislost) 

do 6 let 4 650 Kč 5 550 Kč 5 900 Kč 6 400 Kč 

6-12 let 5 650 Kč 6 800 Kč 7 250 Kč 7 850 Kč 

12-18 let 6 450 Kč 7 800 Kč 8 300 Kč 8 700 Kč 

18-26 let 6 750 Kč 8 100 Kč 8 600 Kč 9 000 Kč 

   

 

Příloha č. 2 – Standardy kvality 

A. Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány 

sociálně-právní ochrany 
1. Místní a časová dostupnost 

Kritérium 

1a 
Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu 
na celém území svého správního obvodu. 

1b 

Doba výkonu sociálně-právní ochrany je přizpůsobena potřebám osob, jimž je nebo může být v budoucnu 
sociálně-právní ochrana poskytována nebo na něž se zaměřuje, zejména dětem (dále jen „cílová skupina“). 
Osobní výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn každý pracovní den; mimo pracovní dobu a ve dnech 
pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost. 

Kritéria 1a a 1b 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. 

2. Prostředí a podmínky 

Kritérium 

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 sociálně-právní ochrany a jejichž kapacita odpovídá množství 
konzultací spojených s poskytováním sociálně-právní ochrany. 

2b 
Orgán sociálně-právní ochrany má vhodné materiální vybavení s ohledem na výkon sociálně-právní ochrany 
na pracovišti i mimo něj. K dispozici je zejména potřebný počet automobilů, mobilních telefonů, notebooků, 
fotoaparátů a dalších prostředků záznamové techniky pro práci v terénu. 

2c 
Orgán sociálně-právní ochrany má k dispozici vhodné materiální vybavení pro práci s osobami z cílové 
skupiny, jimž je poskytována sociálně-právní ochrana (dále jen „klient“), zejména s ohledem na potřeby dětí. 

2d 
Orgán sociálně-právní ochrany má k dispozici potřebné hygienické zázemí a osobní ochranné pracovní 
prostředky pro zaměstnance zařazené v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní 
ochrany. 

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 

Kritérium 

3a 
Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem 
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. 

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 

Kritérium 

4a 
Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a 
zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k 
výkonu sociálně-právní ochrany. 

4b 
Počet zaměstnanců je přiměřený správnímu obvodu orgánu sociálně-právní ochrany. Při výpočtu 
přiměřeného počtu zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany je zohledněno kritérium ovlivňující 
náročnost výkonu sociálně-právní ochrany ve správním obvodu orgánu sociálně-právní ochrany. Základním 



 

výchozím kritériem je nejméně 1 zaměstnanec na 800 dětí (osob do 18 let věku), které jsou hlášeny k 
trvalému pobytu ve správním obvodu orgánu sociálně-právní ochrany. Do počtu pracovníků se započítává 
vedoucí pracovník adekvátně svému zapojení do práce s klienty. 

4c 

Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci organizační struktury vnitřním předpisem písemně zpracována 
oprávnění a povinnosti k jednotlivým pracovním pozicím vztahujícím se k výkonu sociálně-právní ochrany, 
uplatněním specializace zejména pro oblast náhradní rodinné péče, sociální kurately pro děti a mládež a 
ochrany týraných a zneužívaných dětí a důsledně dbá na to, aby konkrétní pracovní pozice byla vyhrazena 
výlučně výkonu sociálně-právní ochrany. 

Kritérium 4b 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. 

5. Přijímání a zaškolování 

Kritérium 

5a 
Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany splňuje 
kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách a 
disponuje zvláštní odbornou způsobilostí na úseku sociálně-právní ochrany. 

5b 
Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracována pravidla pro přijímání nových zaměstnanců 
zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany. 

5c 
Orgán sociálně-právní ochrany přihlásí nového zaměstnance zařazeného v orgánu sociálně-právní ochrany 
a vykonávajícího sociálně-právní ochranu v právními předpisy stanovených lhůtách ke zkoušce zvláštní 
odborné způsobilosti. 

5d 
Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracována pravidla pro zaškolování nových zaměstnanců 
vykonávajících sociálně-právní ochranu. 

5e 
Orgán sociálně-právní ochrany určuje, zda umožní studentům a jiným fyzickým osobám stát se stážisty nebo 
dobrovolníky na svém pracovišti. Orgán sociálně-právní ochrany umožňuje studentům nebo jiným fyzickým 
osobám působit jako stážisté nebo dobrovolníci, a to na základě smlouvy a po náležitém proškolení. 

Kritérium 5a a 5c se nehodnotí u orgánu sociálně-právní ochrany, je-li jím Ministerstvo práce a sociálních věcí a 
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. 

6. Profesní rozvoj zaměstnanců 

Kritérium 

6a 

Vedoucí zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany zařazený k výkonu sociálně-právní ochrany 
pravidelně hodnotí podřízené zaměstnance, kteří se podílejí na výkonu sociálně-právní ochrany. Vedoucí 
zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany je hodnocen svým přímým nadřízeným minimálně jednou 
ročně. Hodnocení je zaměřeno zejména na stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeb 
další odborné kvalifikace. 

6b 
Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracovány individuální plány dalšího vzdělávání jednotlivých 
zaměstnanců zařazených v orgánu sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany. 

6c 

Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje průběžné vzdělávání zaměstnanců zařazených v orgánech 
sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany v rozsahu minimálně 6 pracovních dnů za 
kalendářní rok, a to formou účasti zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu 
sociálně-právní ochrany na vzdělávacích kurzech akreditovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí. 
Vzdělávání zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany 
vychází z individuálních plánů dalšího vzdělávání a je zaměřeno na rozšíření odborné kvalifikace. 

6d 
Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje pro zaměstnance zařazené v orgánech sociálně-právní ochrany k 
výkonu sociálně-právní ochrany, kteří vykonávají přímou práci s klienty, podporu nezávislého kvalifikovaného 
odborníka. 

7. Prevence 

Kritérium 

7a 
Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, 
případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním obvodu. 

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. 

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 rodinami. V případě práce s osobami 
pečujícími a osobami v evidenci pracuje maximálně se 40 rodinami. 

Kritérium 8d 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. 

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. 

11. Rizikové a nouzové situace 

Kritérium 

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. 

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. 

13. Vyřizování a podávání stížností 

Kritérium 

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. 

14. Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další fyzické osoby a právnické osoby 

Kritérium 

14a 
Orgán sociálně-právní ochrany zprostředkovává a doporučuje klientům služby fyzických a právnických osob 
podle jejich potřeb, a to v souladu s cíli podpory stanovenými v individuálním plánu ochrany dítěte. 



 

14b 
Orgán sociálně-právní ochrany se intenzivně věnuje oblasti přípravy na samostatný život u dětí starších 16 
let, které se nacházejí v ústavní výchově, v náhradní rodinné péči nebo v péči kurátorů. 

Kritérium 14b 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. 

 

B. Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany 

pověřenými osobami podle § 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona 
1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 

Kritérium 

1a 
Pověřená osoba má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle, cílovou skupinu a zásady své činnosti, a 
to formou srozumitelnou cílové skupině, se kterou pracuje. Pověřená osoba má zveřejněn seznam činností, 
které vykonává na základě pověření. 

1b 
Pověřená osoba má písemně zpracována pravidla vymezující možný střet zájmů zaměstnanců pověřené 
osoby a osob z cílové skupiny, včetně pravidel pro řešení těchto situací. 

2. Ochrana práv a chráněných zájmů 

Kritérium 

2a 

1. Pověřená osoba důsledně dodržuje lidská práva a svobody, zejména práva dětí včetně práva na 
soukromí, důstojnost a rodinný život.2. Pověřená osoba má písemně stanovena pravidla pro předcházení 
porušování základních práv a svobod, zejména má stanoveny mechanismy k nápravě a postupy vůči 
zaměstnanci, který by se porušení základních práv a svobod dopustil.3. Pověřená osoba vždy zjišťuje názor 
dítěte a přikládá mu váhu. 

2b 
Pověřená osoba chrání dítě před zneužíváním, zanedbáváním a týráním. Má písemně stanovený postup pro 
předcházení těmto situacím a písemně stanoven postup při zjištění takového jednání (jak ze strany rodiče či 
jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, tak zaměstnance pověřené osoby). 

3. Prostředí a podmínky 

Kritérium 

3a 
Pověřená osoba vytváří materiální, technické a hygienické podmínky, které odpovídají rozsahu činností 
poskytovaných pověřenou osobou. Prostory musí odpovídat potřebám cílové skupiny, musí být důstojné a 
respektovat potřebu soukromí. 

4. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany a činnosti pověřené osoby 

Kritérium 

4a 
Pověřená osoba informuje cílové skupiny srozumitelným způsobem o poskytování sociálně-právní ochrany 
pověřenou osobou. 

4b 
Pověřená osoba má písemně zpracována pravidla a postupy stanovující, kdy lze cílové skupině poskytnutí 
sociálně-právní ochrany odmítnout. Tato pravidla nesmí být diskriminující. 

4c 
Pověřená osoba zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem pravidla a 
postupy jí vytvořené za účelem naplnění těchto standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování 
sociálně-právní ochrany. 

5. Podpora přirozeného sociálního prostředí 

Kritérium 

5a Pověřená osoba podporuje děti ve vztazích s přirozeným sociálním prostředím. 

5b 

Pověřená osoba podporuje navazování a rozvíjení kontaktů a sociálních vztahů s osobami dítěti příbuznými 
nebo blízkými, je-li to v jejich zájmu a má písemně stanovena pravidla jak a kde kontakt dítěte s těmito 
osobami probíhá a jak na kontakt připravuje dítě, pěstouny, rodiče, osoby odpovědné za výchovu dítěte 
nebo osoby s dítětem příbuzné nebo blízké. 

6. Personální zabezpečení 

Kritérium 

6a 
Pověřená osoba má písemně stanovenou organizační strukturu, počet pracovních míst, kvalifikační 
požadavky a osobnostní předpoklady a pracovní profily jednotlivých zaměstnanců. 

6b 
Organizační struktura a počty zaměstnanců jsou přiměřené rozsahu poskytované činnosti a potřebám cílové 
skupiny. 

6c 
Pověřená osoba má v rámci organizační struktury písemně stanovena oprávnění a povinnosti k jednotlivým 
pracovním pozicím. 

7. Přijímání a zaškolování zaměstnanců 

Kritérium 



 

7a 
Zaměstnanci pověřené osoby a další fyzické osoby, které se jménem pověřené osoby podílejí na přímém 
poskytování sociálně-právní ochrany, splňují odbornou způsobilost a jsou bezúhonní podle zákona. 

7b Pověřená osoba má písemně zpracována pravidla pro přijímání a zaškolování nových zaměstnanců. 

7c 
Pověřená osoba má písemně zpracována pravidla pro působení osob, které nejsou s pověřenou osobou v 
základním pracovněprávním vztahu, zejména dobrovolníků a stážistů. 

8. Profesní rozvoj zaměstnanců 

Kritérium 

8a 
Pověřená osoba má písemně zpracován postup pro pravidelné hodnocení zaměstnanců, který obsahuje 
zejména stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeby další odborné kvalifikace 
zaměstnanců. 

8b Pověřená osoba má písemně zpracovány individuální plány dalšího vzdělávání jednotlivých zaměstnanců. 

8c Pověřená osoba má zpracován systém finančního a morálního oceňování zaměstnanců. 

8d Pověřená osoba zajišťuje pro své zaměstnance podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka. 

9. Pracovní postupy pověřené osoby 

Kritérium 

9a 
Pověřená osoba má písemně zpracovány pracovní postupy a metodiky zaručující řádný a odborný výkon 
činností realizovaných na základě pověření po celou dobu platnosti pověření. Tyto postupy a metodiky 
pověřená osoba zpracovává pro práci s cílovými skupinami. 

9b 
Pověřená osoba má písemně zpracována pravidla pro realizaci příprav, průběhu a vyhodnocování příprav, 
včetně obsahu, formy a výstupů skupinové a individuální přípravy, způsobu práce s žadateli ve všech fázích 
procesu příprav. 

9c 
Pověřená osoba má vždy určeného sociálního pracovníka pro práci s dítětem a osobou pečující nebo 
osobou v evidenci. 

10. Dohoda o výkonu pěstounské péče 

Kritérium 

10a 

Pověřená osoba má písemně zpracována pravidla pro uzavírání, změnu a zrušení dohod o výkonu 
pěstounské péče, zejména kdo je oprávněn dohodu uzavřít, změnit nebo zrušit, jaké další náležitosti, kromě 
těch zákonem stanovených, dohoda obsahuje, jaké přílohy jsou spolu s dohodou předány klientovi. Při 
uzavírání, změně nebo zrušení dohody pověřená osoba postupuje tak, aby obsah a účel byl pro osoby z 
cílové skupiny srozumitelný. 

10b 
Pověřená osoba má písemně zpracována pravidla pro způsob hodnocení naplňování cílů uzavírané dohody 
o výkonu pěstounské péče. 

10c 

Pověřená osoba plánuje společně s dítětem, osobou pečující nebo osobou v evidenci, rodinou dítěte, 
příslušným orgánem sociálně-právní ochrany průběh pobytu dítěte v pěstounské péči. Základem tohoto 
procesuje vyhodnocování realizované příslušným orgánem sociálně-právní ochrany a individuální plán 
ochrany dítěte vypracovávaný příslušným orgánem sociálně-právní ochrany. 

10d 
Pověřená osoba má pro osoby pečující a osoby v evidenci, se kterými má uzavřenu dohodu o výkonu 
pěstounské péče, vypracovaný následný vzdělávací plán zaměřený na rozvoj kompetencí osoby pečující 
nebo osoby v evidenci a na zvyšování kvality výkonu pěstounské péče. 

11. Předávání informací 

Kritérium 

11a 
Pověřená osoba pravidelně informuje dítě, osobu pečující nebo osobu v evidenci, rodinu dítěte, obecního 
úřad obce s rozšířenou působností a případně další oprávněné orgány veřejné moci o průběhu sociálně-
právní ochrany a naplňování individuálního plánu ochrany dítěte. 

11b 
Pověřená osoba má písemně zpracována pravidla pro předávání případů dětí a rodin, se kterými pracuje, 
mezi zaměstnanci pověřené osoby. 

11c 
Pověřená osoba má pro zaměstnance písemně stanovený postup pro získávání a předávání informací o 
průběhu výkonu sociálně-právní ochrany u dětí a rodin, se kterými pracují. 

12. Změna situace 

Kritérium 

12a 
Pověřená osoba má písemně stanovena pravidla a postupy práce pro situace významných změn v životě 
dětí a rodin, včetně ukončení pobytu dítěte v původní nebo náhradní rodině. 

13. Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany 

Kritérium 

13a 
Pověřená osoba má zpracována pravidla pro vedení písemné, případně elektronické spisové dokumentace o 
osobách, se kterými pracuje, zejména pravidla pro založení, uzavření a zapůjčení spisu, pravidla pro 



 

nahlížení do spisové dokumentace a pořizování kopií ze spisu a pravidla pro odmítnutí žádosti o nahlédnutí 
do spisu vedeném o dítěti a rodinách. 

14. Vyřizování a podávání stížností 

Kritérium 

14a 

Pověřená osoba má písemně zpracována a zveřejněna pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci 
stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálně-právní ochrany, zejména informuje cílovou skupinu 
jakou formou stížnost podat, na koho se obrátit, kdo a jakým způsobem bude stížnost vyřizovat a v jaké 
lhůtě. 

15. Rizikové, havarijní a nouzové situace 

Kritérium 

15a 
Pověřená osoba má písemně definovány rizikové, havarijní a nouzové situace a postup při jejich řešení, s 
nimiž prokazatelně seznámí zaměstnance. S těmito postupy je v nezbytném rozsahu seznámena 
přiměřeným způsobem i cílová skupina. 

16. Zvyšování kvality výkonu sociálně-právní ochrany 

Kritérium 

16a 
Pověřená osoba má písemně stanoven systém pravidelné revize naplňování standardů kvality, systém 
průběžné kontroly a hodnocení způsobu výkonu sociálně-právní ochrany. 

16b 
Pověřená osoba má písemně stanovena pravidla pro zjišťování zpětné vazby od cílové skupiny, obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností i dalších spolupracujících fyzických osob, právnických osob a orgánů 
veřejné moci. 

 

C. Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany 

zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro d čti vyžadující okamžitou pomoc 

Kritérium 

1a 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle, cílovou 
skupinu a zásady své činnosti, a to formou srozumitelnou dětem, jejich rodičům nebo jiným osobám 
odpovědným za výchovu dítěte a dalším osobám příbuzným nebo dítěti blízkým. 

1b 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracovány pracovní postupy a metodiky 
zaručující dítěti pomoc a ochranu s cílem stabilizovat jeho situaci a navrátit jej do rodinného prostředí. 
Pracovní postupy a metodiky obsahují zejména způsoby práce s ohroženým dítětem a jeho rodinou, postup 
při vedení rozhovoru s dítětem a pro vyhodnocování potřeb dítěte. 

2. Ochrana práv a chráněných zájmů 

Kritérium 

2a 

1. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc důsledně dodržuje lidská práva a svobody, zejména práva 
dětí, právo na soukromí, důstojnost a rodinný život.2. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc písemně 
stanoví pravidla pro předcházení porušování lidských práv a svobod, zejména stanoví mechanismy k 
nápravě a postupy vůči zaměstnanci, který by se porušení lidských práv a svobod dopustil.3. Zařízení pro 
děti vyžadující okamžitou pomoc vždy zjišťuje názor dítěte a přikládá mu váhu. 

2b 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc chrání dítě před zneužíváním, zanedbáváním a týráním. 
Zařízení má písemně stanoven postup pro předcházení těmto situacím a postup při zjištění takového 
jednání, jak ze strany rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, tak zaměstnance zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc či dalších dětí umístěných v zařízení, a postupuje podle něj v praxi. 

2c 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracována pravidla vymezující možný střet 
zájmů zaměstnanců zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a dětí a rodin, včetně pravidel pro řešení 
těchto situací. 

3. Prostředí a podmínky 

Kritérium 

3a 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc vytváří materiální, technické a hygienické podmínky pro 
poskytování sociálně-právní ochrany tak, aby se co nejvíce podobaly podmínkám v přirozeném rodinném 
prostředí. Vždy klade důraz na individuální potřeby dětí a na jejich bezpečné soukromí. 

3b 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má oddělenu pobytovou část od části ambulantní, ve které 
jsou poskytovány konzultace, a dále část, kde probíhají návštěvy dětí. 

3c 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc zřízené při zdravotnickém či školském ústavním zařízení 
odděluje činnosti provozované v rámci režimu sociálně-právní ochrany a ústavního zařízení a dbá na to, aby 
bylo o děti vždy pečováno v souladu s formou jejich umístění a jejich potřebami. 

4. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany 



 

Kritérium 

4a 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc informuje dítě, jeho rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu 
dítěte a další osoby dítěti příbuzné nebo blízké srozumitelným způsobem o poskytování sociálně-právní 
ochrany ze strany zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, zejména o průběhu pobytu dítěte v 
zařízení, právech a povinnostech umístěných dětí, zaměstnanců a ředitele zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc. 

4b 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným 
vhodným způsobem pravidla a postupy jím vytvořené za účelem naplnění těchto standardů kvality sociálně-
právní ochrany. 

5. Podpora přirozeného sociálního prostředí 

Kritérium 

5a 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podporuje děti umístěné v zařízení ve vztazích s přirozeným 
sociálním prostředím, zejména podporuje navazování a rozvíjení kontaktů a sociálních vztahů s osobami 
dítěti příbuznými nebo blízkými. 

5b 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc vytváří příležitosti, aby dítě umístěné v zařízení využívalo 
veřejně dostupných služeb (škola nebo mateřská škola, zájmové kroužky mimo zařízení atd.) 

5c 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně vypracována pravidla pro poskytování pomoci a 
poradenství rodině umístěného dítěte, zejména stanoveny možnosti a nabídky zajištění pomoci při 
vyřizování a zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, zajištění terapie, nácviku rodičovských a dalších 
dovedností při péči o dítě, které v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte rodina potřebuje. 

6. Personální zabezpečení zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

Kritérium 

6a 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně stanovenou organizační strukturu, počet 
pracovních míst, kvalifikační požadavky, osobnostní předpoklady a pracovní profily jednotlivých 
zaměstnanců. 

6b 

Organizační struktura a počty zaměstnanců jsou přiměřené rozsahu poskytované činnosti a potřebám 
umístěných dětí. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má kromě zaměstnanců zajišťujících osobní 
péči o děti vždy v pracovním poměru v rozsahu úvazku 1,0 sociálního pracovníka minimálně na každých 10 
umístěných dětí, který splňuje podmínky odborné způsobilosti stanovené zákonem o sociálních službách. 

6c 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má vždy zajištěnu pro umístěné děti dostupnou zdravotní péči 
a péči psychologa. Pokud je zdravotní péče nebo péče psychologa zajišťována externě, pak zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc zveřejní, kdo tuto péči pro zařízení zajišťuje a v jakém rozsahu. 

6d 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má v rámci organizační struktury písemně stanovena 
oprávnění a povinnosti k jednotlivým pracovním pozicím. 

7. Přijímání a zaškolování zaměstnanců 

Kritérium 

7a 
Zaměstnanci zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kteří přímo poskytují sociálně právní ochranu, 
splňují požadavky odborné způsobilosti a bezúhonnosti podle zákona. 

7b 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracována pravidla pro přijímání nových 
zaměstnanců a tato pravidla uplatňuje v praxi. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má zpracována 
pravidla pro zaškolování nových zaměstnanců. 

7c 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracována pravidla pro působení osob, které 
nejsou se zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc v základním pracovněprávním vztahu, zejména 
dobrovolníků a stážistů. 

8. Profesní rozvoj zaměstnanců 

Kritérium 

8a 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracován postup pro pravidelné hodnocení 
zaměstnanců, který obsahuje zejména stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeby 
další odborné kvalifikace zaměstnance. 

8b 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracovány plány dalšího vzdělávání jednotlivých 
zaměstnanců. 

8c 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má zpracován systém finančního a morálního oceňování 
zaměstnanců. 

8d 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má zajištěnu pro své zaměstnance podporu nezávislého 
kvalifikovaného odborníka. 

9. Přijímání dětí do zařízení 

Kritérium 



 

9a 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má vypracován písemný postup pro příjem dítěte do zařízení, 
pro návštěvy dítěte mimo zařízení, pro návštěvy rodičů či jiných osob dítěti příbuzných nebo blízkých v 
zařízení, pro co nejširší osobní, telefonický nebo písemný styk dítěte s rodiči či jinými osobami dítěti 
příbuznými nebo blízkými; s těmito postupy prokazatelně seznámí dítě, jeho rodiče či jiné osoby odpovědné 
za výchovu dítěte a další osoby dítěti příbuzné nebo blízké a podle nich postupuje v praxi. 

9b 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracována pravidla pro uzavírání dohod o 
svěření dítěte do péče zařízení, zejména kdo je oprávněn dohodu uzavřít, jaké další náležitosti, kromě těch 
zákonem stanovených, dohoda obsahuje, jaké přílohy jsou spolu s dohodou předány zákonnému zástupci, 
se kterým je dohoda uzavírána a též možnosti zrušení dohody. Při uzavírání dohody zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc postupuje tak, aby obsah a účel byl pro zákonné zástupce i dítě srozumitelný. 

9c 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracována pravidla a postupy pro situace, kdy 
lze umístění dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě dohody se zákonným 
zástupcem odmítnout. Tato pravidla nesmí být diskriminující. 

9d 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve spolupráci se zákonnými zástupci umístěného dítěte, s 
dítětem nebo obecním úřadem obce s rozšířenou působností projedná požadavky, očekávání, cíle a účel 
pobytu dítěte v zařízení; toto vždy formuluje v souladu s nejlepším zájmem dítěte a výkonem sociálně-právní 
ochrany. 

10. Plán sociálně-právní ochrany dítěte umístěného v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

Kritérium 

10a 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracována pravidla pro vytváření plánu 
poskytování sociálně-právní ochrany v konkrétním případě a pravidla a postupy určující způsob hodnocení, 
zda je plán poskytování sociálně-právní ochrany naplňován. V souladu s pravidly zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc zpracovává plán poskytování sociálně-právní ochrany dětí v konkrétním případě. 

10b 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracována pravidla upravující spolupráci 
zařízení s rodiči, obecním úřadem obce s rozšířenou působností a dalšími fyzickými osobami, právnickými 
osobami a orgány veřejné moci, které jsou zapojeny do řešení situace dítěte při vytváření plánu poskytování 
sociálně -právní ochrany dítěti v zařízení. 

10c 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má pro vypracování a vyhodnocování naplňování plánu 
sociálně-právní ochrany pro každé dítě určeného sociálního pracovníka. 

10d 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracována pravidla a postupy pro případ změny 
sociálního pracovníka nebo zaměstnance zajišťujícího osobní péči o dítě. 

11. Předávání informací 

Kritérium 

11a 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má zpracována pravidla, která stanoví způsob a rozsah 
informování dítěte, jeho rodiny, osob odpovědných za výchovu dítěte nebo osob blízkých dítěti, obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností a případně další oprávněných orgánů veřejné moci, o průběhu sociálně-
právní ochrany a naplňování plánu sociálně-právní ochrany. 

11b 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má pro zaměstnance písemně stanovený postup pro získávání 
a předávání informací o průběhu výkonu sociálně-právní ochrany u jednotlivých dětí a rodin (systém 
předávání informací mezi jednotlivými zaměstnanci, kteří se podílejí na řešení situace dítěte a rodiny), a to 
též za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů dětí a členů jejich rodin, zejména na ochranu soukromí a 
osobních údajů. 

12. Ukončení péče v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

Kritérium 

12a 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně stanovena pravidla práce pro situace 
významných změn v životě dětí a rodin, včetně ukončení pobytu dítěte v zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc. 

13. Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany 

Kritérium 

13a 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má zpracována pravidla pro vedení písemné, případně 
elektronické spisové dokumentace o osobách, se kterými pracuje, zejména pravidla pro založení, uzavření a 
zapůjčení spisu, pravidla pro nahlížení do spisové dokumentace a pořizování kopií ze spisu a pravidla pro 
odmítnutí žádosti o nahlédnutí do spisu vedeném o dítěti a rodinách. 

14. Vyřizování a podávání stížností 

Kritérium 

14a 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracována a zveřejněna pravidla pro podávání, 
vyřizování a evidenci stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálně-právní ochrany, zejména 
informuje cílovou skupinu jakou formou stížnost podat, na koho se obrátit, kdo a jakým způsobem bude 
stížnost vyřizovat a v jaké lhůtě. 



 

15. Rizikové, havarijní a nouzové situace 

Kritérium 

15a 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně definovány rizikové, havarijní a nouzové situace a 
postup při jejich řešení, s nimiž prokazatelně seznámí zaměstnance.S těmito postupy jsou v nezbytném 
rozsahu seznámeny přiměřeným způsobem i umístěné děti, jejich rodiče či jiné osoby odpovědné za 
výchovu dítěte a další osoby dítěti příbuzné nebo blízké. 

16. Zvyšování kvality výkonu sociálně-právní ochrany 

Kritérium 

16a 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně stanoven systém pravidelné revize naplňování 
standardů kvality, systém průběžné kontroly a hodnocení způsobu výkonu sociálně-právní ochrany. 

16b 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně stanovena pravidla pro zjišťování zpětné vazby 
od cílové skupiny, obecního úřadu obce s rozšířenou působností a dalších spolupracujících fyzických osob, 
právnických osob a orgánů veřejné moci. 

 

Příloha č. 3 – Seznam respondentů 

Číslo Pohlaví Kraj Vzdělání Délka praxe 

1 žena Jihočeský Mgr. 18 let 

2 žena Jihočeský Mgr. 18 let 

3 žena Jihočeský Bc. 3 roky 

4 žena Jihočeský Bc. 5 měsíců 

5 muž Jihočeský  -   -  

6 žena Jihočeský Mgr. 7 let 

7 muž Jihočeský  -  - 

8 muž Jihočeský  -  - 

9 muž Jihočeský  -  -  

10 žena Jihočeský Mgr. 4 roky 

11 žena Jihočeský Mgr. 0,5 roku 

12 žena Jihočeský Bc. 12 let 

13 žena Jihočeský Mgr. 7 let 

14 žena Jihomoravský Mgr. 11 let 

15 žena Jihomoravský Bc. 17 let 

16 žena Jihomoravský Mgr. 16 let 

17 žena Královehradecký Mgr. 1 rok 

18 žena Jihomoravský Mgr. 6 let 

19 žena Karlovarský Mgr. 24 let 

20 žena Jihočeský Bc. 5 let 

21 muž Moravskoslezský Bc. 15 let 

22 žena Moravskoslezský Bc. 5 let 

23 žena Jihomoravský Bc. 1 rok 

24 žena Královehradecký Mgr. 35 let 

25 muž Jihočeský   1 rok 

26 žena Olomoucký Mgr. 2 roky 

27 muž Královehradecký Bc. 21 let 

28 žena Královehradecký SŠ 17 let 

29 žena Jihomoravský Mgr. 5 měsíců 

30 žena Olomoucký Mgr. 5 let 

31 žena Jihomoravský Bc. 6 let 

32 žena Plzeňský Bc. 2 roky 

33 žena Moravskoslezský Bc. 3,5 roku 

34 žena Olomoucký Mgr. 2 roky 

35 žena Královehradecký SŠ 18 let 

36 muž Pardubický Bc. 10 let 

37 žena Královehradecký Bc. 1 rok 

38 žena Moravskoslezský Mgr. 29 let 

39 žena Středočeský DiS. 4 roky 

40 žena Jihomoravský Mgr. 12 let 

41 žena Jihočeský SŠ 10 let 

42 žena Liberecký Bc. 12 let 

43 žena Ústecký SŠ 18 let 

44 žena Praha DiS. 1 rok 

45 žena Praha DiS. 11 let 

46 žena Praha Mgr. 2 roky 

47 žena Karlovarský Mgr. 7 let 



 

48 žena Olomoucký Bc. 6 let 

49 žena Jihočeský Soc.-právní akademie 19 let 

50 žena Olomoucký Mgr. 8 let 

51 žena Středočeský Mgr. 20 let 

52 žena Ústecký Mgr. 25 let 

53 muž Středočeský Mgr. 6 let 

54 muž Středočeský DiS. 10 let 

55 muž Plzeňský Bc. 14 let 

56 žena Královehradecký Bc. 24 let 

57 žena Pardubický Mgr. 1 rok 

58 žena Královehradecký DiS. 8 let 

59 žena Moravskoslezský Mgr. 10 let 

60 muž Ústecký Bc. 10 let 

61 žena Středočeský DiS. 4 roky 

62 žena Vysočina Bc. 11 let 

63 žena Jihočeský DiS. 5 let 

64 žena Královehradecký Bc. 17 let 

65 žena Vysočina Bc. 2 roky a 9 m. 

66 žena Jihočeský Mgr. 20 let 

67 muž Ústecký Bc. 10 let 

68 žena Olomoucký Mgr. 5 let 

69 žena Olomoucký Mgr. 6 let 

70 žena Praha Mgr. 7 let 

71 žena Jihomoravský Mgr. 16 let 

72 muž Královehradecký SŠ 13 let 

73 muž Středočeský Ing. 5 let 

74 žena Plzeňský Ing. 21 let 

75 žena Zlínský Bc. 15 let 

76 žena Ústecký DiS. 10 let 

77 žena Královehradecký Bc. 5 let 

78 žena Moravskoslezský SŠ 19 let 

79 žena Moravskoslezský DiS. 20 let 

80 žena Vysočina DiS. 11 let 

81 muž Ústecký Bc. 15 let 

82 žena Plzeňský Bc. 9 let 

83 žena Praha Mgr. 2,5 roku 

84 žena Plzeňský Mgr. 1,5 roku 

85 žena Královehradecký Bc. 3,5 roku 

86 žena Královehradecký Mgr. 5 let 

87 žena Královehradecký Bc. 18 let 

88 žena Středočeský Bc. 2 roky 

89 žena Středočeský Bc. 2 roky 

90 žena Olomoucký Ing. 19 let 

91 žena Zlínský Mgr. 7 let 

92 žena Vysočina Mgr. 3 roky 

93 žena Jihomoravský Bc. 21 let 

94 žena Liberecký Bc. 17 let 

95 žena Praha Bc. 15 let 

96 žena Zlínský Mgr. 2,5 roku 

97 žena Jihomoravský DiS. 6 let 

98 žena Ústecký Bc. 3 roky 

99 žena Moravskoslezský Bc. 13 let 

100 žena Středočeský Mgr. 10 let 

101 žena Praha Bc. 25 let 

102 muž Zlínský Mgr. 20 let 

103 žena Moravskoslezský Mgr. 25 let 

104 žena Praha DiS. 15 let 

105 žena Liberecký Bc. 7 let 

106 žena Vysočina Mgr. 4 roky 

107 muž Jihočeský  -   -  

108 žena Středočeský Nedokončená VOŠ 10 let 

109 muž Jihomoravský Mgr. 17 let 

110 žena Moravskoslezský Mgr. 11 let 

111 žena Plzeňský PhDr. 30 let 

112 žena Pardubický DiS. 5 let 

113 žena Olomoucký Mgr. 8 let 

114 muž Moravskoslezský Mgr. 17 let 

115 muž Pardubický Mgr. 1 rok 



 

116 muž Jihomoravský Mgr. 5 let 

117 žena Ústecký Bc. 11 let 

118 muž Ústecký Bc. 7 let 

119 žena Středočeský Bc. 12 let 

120 žena Plzeňský Bc. 7 let 

121 žena Olomoucký Mgr. 26 let 

122 žena Královehradecký Mgr. 2 roky 

123 žena Ústecký Bc. 33 let 

124 žena Vysočina Mgr. 2,5 roku 

125 žena Moravskoslezský Mgr. 8 let 

126 žena Pardubický Bc. 22 let 

127 žena Středočeský SŠ 12 let 

128 žena Ústecký Bc. 20 let 

129 žena Karlovarský Mgr. 30 let 

130 žena Ústecký Mgr. 22 let 

131 žena Praha Bc. 6 let 

132 žena Ústecký Bc. 10 let 

133 žena Olomoucký SŠ 18 let 

134 žena Ústecký Bc. 3 roky 

135 žena Ústecký Bc. 3 roky 

136 žena Olomoucký Bc. 28 let 

137 žena Vysočina Bc. 20 let 

138 žena Olomoucký DiS. 10 let 

139 žena Praha Mgr. 4 roky 

140 žena Praha SŠ 20 let 

141 žena Jihomoravský Mgr. 18 let 

142 žena Plzeňský DiS. 10 let 

143 žena Ústecký Bc. 8 let 

144 žena Praha Mgr. 13 let 

145 žena Moravskoslezský Mgr. 7 let 

146 žena Vysočina SŠ 25 let 

147 žena  Jihomoravský  Mgr.  2 roky  

148 žena  Ústecký  Bc.  20 let 

149 žena  Pardubický SŠ 22 let  

150 žena Zlínský Bc.  17 let  

151 žena Jihomoravský Mgr. 4 roky 

152 muž Jihočeský  -   -  

153 muž Liberecký Bc. 15 let 

154 žena Moravskoslezský Bc. 10 let 

155 žena Pardubický SŠ 34 let 

156 žena Olomoucký Bc. 4 roky 

157 muž Jihočeský Nástavbové studium 19 let 

158 žena Olomoucký SŠ 13 let 

159 žena Jihočeský SŠ 17 let 

160 žena Liberecký Bc. 5 let 

161 žena Středočeský Mgr. 6 let 

162 žena Liberecký Bc. 10 let 

163 žena Praha Mgr. 3 roky 

164 žena Vysočina DiS. 7 let 

165 žena Ústecký Mgr. 20 let 

166 žena Liberecký Mgr. 21 let 

167 žena Ústecký Bc. 17 let 

168 žena Karlovarský Bc. 15 let 

169 žena Olomoucký Nedostudovaná VOŠ 20 let 

170 žena Ústecký Bc. 5 let 

171 žena Zlínský Bc. 21 let 

172 žena Jihomoravský Mgr. 7 let 

173 žena Jihočeský Bc. 15 let 

174 muž Moravskoslezský Ing. 2 roky 

175 žena Karlovarský SŠ 22 let 

176 žena Olomoucký Mgr. 18 let 

177 žena Moravskoslezský Bc. 10 let 

178 žena Liberecký Bc. 22 let 

179 žena Pardubický Mgr. 14 let 

180 žena Středočeský Bc. 7 let 

181 žena Královehradecký SŠ 20 let 

182 muž Olomoucký Mgr. 32 let 

183 žena Olomoucký DiS. 8 let 



 

184 muž Plzeňský Mgr. 7 let 

185 žena Moravskoslezský Nástavbové studium 13 let 

186 muž Moravskoslezský Bc. 6 let 

187 žena Pardubický Mgr. 2 roky 

188 žena Olomoucký DiS. 9 let 

189 žena Jihočeský Mgr. 24 let 

190 žena Zlínský Bc. 20 let 

191 žena Olomoucký  Bc.  13 let  

192 žena  Praha  DiS.  14 let  

193 žena  Praha  DiS.  15 let  

194 žena Vysočina  Ing. 17 let 

195 žena   Královehradecký SŠ 27 let  

196 žena   Ústecký Bc. 20 let  

197 žena   Liberecký SŠ 12 let  

198 žena   Královehradecký Bc. 25 let  

199 žena   Středočeský Mgr. 4 roky  

200 žena   Praha Mgr. 18 let  

201 žena Středočeský Bc. 25 let 

202 žena Praha Bc. 10 let 

203 žena Moravskoslezský Ing. 33 let 

204 žena Zlínský Bc. 25 let 

205 žena Moravskoslezský DiS. 26 let 

206 žena Moravskoslezský DiS. 20 let 

207 žena Olomoucký DiS. 22 let 

208 žena Ústecký Mgr. 13 let 

209 žena Vysočina Mgr. 11 let 

210 žena Ústecký Bc. 3 roky 

211 žena Olomoucký Mgr. 4 roky 

212 žena Královehradecký DiS. 5 let 

213 žena Jihomoravský Mgr. 19 let 

214 žena Ústecký Bc. 1 rok 

215 žena Ústecký Bc. 9 let 

216 žena Jihomoravský Bc. 11 let 

217 žena Moravskoslezský Mgr. 8 let 

218 muž Vysočina Bc. 21 let 

219 muž Zlínský DiS. 9 let 

220 žena Jihomoravský Bc. 18 let 

221 žena Jihočeský SŠ 23 let 

222 žena Královehradecký Bc. 1,5 roku 

223 žena Moravskoslezský Mgr. 11 let 

224 žena Zlínský Bc. 10 let 

225 žena Praha Mgr. 3,5 roku 

226 žena Vysočina Bc. 27 let 

227 žena Praha Mgr., JUDr. 20 let 

228 muž Středočeský Bc. 8 let 

229 žena Pardubický Bc. 11 let 

230 žena Olomoucký Bc. 10 let 

231 žena Jihomoravský Bc. 20 let 

232 žena Středočeský Bc. 10 let 

233 žena Olomoucký Mgr. 11 let 

234 žena Ústecký Bc. 20 let 

235 žena Středočeský Bc. 16 let 

236 žena Praha Mgr. 4 roky 

237 žena Vysočina Mgr. 5 let 

238 žena Moravskoslezský Bc. 8 let 

239 žena Praha Mgr. 5 let 

240 žena Jihočeský Bc. 18 let 

241 žena Zlínský Bc. a Ing. 13 let 

242 žena Pardubický DiS. 20 let 

243 muž Královehradecký Bc. 5 let 

244 žena Praha Bc. 28 let 

245 žena Jihočeský Bc. 20 let 

246 žena Zlínský Bc. 10 let 

247 žena Liberecký Bc. 7 let 

248 žena Královehradecký Nedostudovaná VOŠ 4,5 roku 

249 žena Olomoucký Bc. 18 let 

250 žena Jihočeský Mgr. 7 let 

251 muž Plzeňský Bc. 15 let 



 

252 žena Moravskoslezský SŠ 34 let 

253 žena Plzeňský Mgr. 0,5 roku 

254 žena Olomoucký DiS. 15 let 

255 žena Pardubický Mgr. 25 let 

256 muž Moravskoslezský Mgr. 22 let 

257 žena Moravskoslezský Mgr. 6 let 

258 muž Královehradecký Mgr. 13 let 

259 žena Moravskoslezský Bc. 0,5 roku 

260 žena Plzeňský DiS. 10 let 

261 muž Pardubický Mgr. 13 let 

262 žena Olomoucký DiS. 10 let 

263 žena Karlovarský SŠ 4 roky 

264 žena Zlínský Bc. 19 let 

265 žena Liberecký Bc. 8 let 

266 žena Liberecký Bc. 8 měsíců 

267 žena Královehradecký Bc. 2 roky 

268 žena Vysočina Ing. 21 let 

269 žena Jihomoravský Bc. 5 let 

270 muž Vysočina Bc. 21 let 

271 žena Středočeský Mgr. 20 let 

272 žena Jihomoravský SŠ 25 let 

273 muž Praha DiS. 5,5 roku 

274 žena Zlínský Mgr. 2 roky 

275 žena Moravskoslezský DiS. 10 let 

276 žena Pardubický Mgr. 17 let 

277 žena Praha PhDr. 6 let 

278 muž Středočeský Bc. 8 let 

279 žena Moravskoslezský Ing. 8 let 

280 muž Zlínský Ing., Mgr. 20 let 

281 žena Jihočeský SŠ 5 let 

282 žena Moravskoslezský Mgr. 10 let 

283 žena Praha DiS. 1 rok 

284 žena Moravskoslezský Ing. 8 let 

285 muž Olomoucký Mgr. 12 let 

286 žena Královehradecký Bc. 10 let 

287 žena Olomoucký Mgr. 5 let 

288 žena Zlínský Mgr. 13 let 

289 žena Královehradecký Mgr. 15 let 

290 žena Pardubický Bc. 32 měsíců 

291 žena Jihomoravský Mgr. 1 rok 

292 žena Královehradecký Mgr. 2,5 roku 

293 žena Pardubický  Bc.  4 roky  

294 žena  Moravskoslezský  Mgr.  21 let  

295 žena  Liberecký  Mgr.  18 let  

296 žena  Karlovarský  Nedostudovaná VOŠ  10 let  

297 žena  Zlínský  Bc. 33 let 

298 žena Středočeský  Nástavbové studium  26 let 

299 žena  Moravskoslezský  Bc.  7 let  

300 žena  Karlovarský  DiS.  6 let  

301 žena Olomoucký SŠ 20 let 

302 žena Královehradecký DiS. 17 let 

303 žena Plzeňský Bc. 17 let 

304 žena Středočeský Bc. 2 roky 

305 žena Jihomoravský Mgr. 8 let 

306 žena Jihočeský SŠ 20 let 

307 žena Středočeský DiS. 17 let 

308 muž Středočeský DiS. 6 let 

309 žena Jihomoravský Bc. 23 let 

310 žena Středočeský Mgr. 6 let 

311 muž Vysočina Ing. 10 let 

312 žena Praha SŠ 11  let 

313 žena Praha Bc. 18 let 

314 žena Moravskoslezský SŠ 22 let 

315 žena Liberecký Bc. 7 let 

316 žena Královehradecký Mgr. 7 let 

317 žena Jihomoravský DiS. 20 let 

318 muž Jihomoravský Mgr. 18 let 

319 muž Zlínský Mgr. 12 let 



 

320 žena Praha Mgr. 12 let 

321 žena Ústecký Bc. 11 let 

322 žena Olomoucký Bc. 29 let 

323 žena Praha DiS. 14 let 

324 žena Jihomoravský Mgr. 30 let 

325 žena Plzeňský SŠ 26 let 

326 žena Olomoucký SŠ 15 let 

327 žena Zlínský Mgr. 7 let 

328 žena Královehradecký Bc. 6 let 

329 žena Liberecký Bc. 0 

330 muž Vysočina Mgr. 11 let 

331 žena Vysočina Bc. 5 měsíců 

332 muž Olomoucký Bc. 22 let 

333 žena Karlovarský DiS. 9 let 

334 muž Jihomoravský Mgr. 16 let 

335 žena Středočeský DiS. 6 let 

336 muž Vysočina Bc. 6 let 

337 žena Jihočeský Bc. 7 let 

338 muž Jihočeský  -   -  

339 žena Královehradecký Mgr. 35 let 

340 žena Liberecký Bc. 13 let 

341 žena Moravskoslezský Mgr. 5 let 

342 žena Praha DiS. 14 měsíců 

343 muž Jihomoravský DiS. 21 let 

344 žena Jihomoravský Mgr. 17 let 

345 žena Karlovarský Mgr. 15 let 

346 žena  Olomoucký  Mgr.  21 let  

347 žena  Královehradecký  Bc.  17 let  

348 žena  Vysočina  DiS.  10 let  

349 žena  Zlínský  Bc.  2 roky  

350 žena  Zlínský  Bc.  15 let  

351 žena Jihomoravský Mgr. 13 let 

352 žena Jihomoravský SŠ 22 let 

353 žena Moravskoslezský Bc. 10 let 

354 žena Jihomoravský Mgr. 16 let 

355 žena Vysočina Bc. 30 let 

356 žena Moravskoslezský SŠ 8 let 

357 žena Praha Bc. 4 roky 

358 žena Pardubický DiS. 3 roky 

359 žena Jihočeský Bc. 7 let 

360 žena Vysočina SŠ 20 let 

361 žena Jihomoravský Nástavbové studium 20 let 

362 žena Moravskoslezský Nedostudovaná VOŠ 12 let 

363 muž Moravskoslezský Bc. 6 let 

364 žena Středočeský DiS. 12 let 

365 žena Plzeňský DiS. 1 rok 

366 žena Jihočeský Bc. 21 let 

367 žena Jihočeský Bc. 4 roky 

368 žena Jihočeský Bc. 4 roky 

369 žena Středočeský Bc. 17 let 

370 žena Praha Bc. 5 let 

371 žena Královehradecký Bc. A Ing. 12 let 

372 žena Středočeský Bc. 18 let 

373 žena Praha Mgr. 23 let 

374 žena Středočeský Bc. 13 let 

375 žena Jihočeský Bc. 9 let 

376 muž Pardubický Bc. 15 let 

377 žena Plzeňský Bc. 13 let 

378 žena Plzeňský DiS. 23 let 

 

 

Příloha č. 4 – Tabulky s výsledky dotazníku 

A. Vítané změny v novele zákona č. 359/1999 Sb. 



 

Odpovědi Počet 

Výchovná opatření 30 

Ústavní výchova 6 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 10 

Preventivní a poradenská činnost 1 

Zaměření sociálně-právní ochrany 3 

Případové konference 53 

Spolupráce se sociálními službami 4 

Žádné 59 

Vše má svá pro a proti 5 

Náhradní rodinná péče 87 

Individuální plán ochrany dítěte 38 

Vymezení pojmů 3 

Změny jsou horší 1 

Konkretizace postupu práce s rodinou 1 

Kuratela pro děti a mládež 10 

Důvody umístění dětí v zařízení 1 

Od 12 let vyjádření před soudem  1 

Standardy kvality  10 

Nevím, nekomentuji 12 

Nástup na OSPOD až po změně 5 

Neziskové organizace (doprovázení pěstounů, větší 
odpovědnost) 2 

Posílení kapacit OSPOD 2 

Každá změna je dobrá 8 

Větší pravomoci sociálních pracovníků 2 

Péče zaměřena na celou rodinu, ne jen na dítě 1 

Nezodpovězeno  23 

Celkem 378 

 

B. Postrádané změny v novele zákona č. 359/1999 Sb. 

Odpovědi Počet 

Nevyplněno 44 

Navýšení účelových dotací 1 

Nic mě nenapadá 93 

Návštěva u ochranné/ústavní výchovy v jiném městě zastoupením 3 

Zpoplatnění soudních jednání při mnoha úkonech 1 

Ani nepostrádám 10 

Ano 11 

OSPOD  může nařídit lékařskou péči  3 

Uložit povinnost terapie agresorovi  1 

Drogově závislý rodiče (úhrada vyšetření) 1 

Dlouhodobější ústavní výchova 1 

Ustanovení týkající se pěstounské péče 14 

Ukotvení diagnostických ústavů 1 

Chybí návaznost na dávkové systémy 2 

Práce s rodiči 19 

Vynahrazení neplnění výživného 2 

Konkretizace spolupráce OSPOD s ostatními institucemi, odborníky 7 

Výchovná opatření 7 

Lhůty pro soudy 1 

Je jich mnoho 1 

Povinnost odborníků účastnit se případových konferencí 2 

Nastavení cen jednotlivých úkonů 1 

Nepostrádám  120 

Ochrana soc. pracovníka 3 

Práce s drogově závislými dětmi 1 



 

Sociální bydlení 1 

Posílení práv dětí 1 

Celková kontinuita 1 

Metodika 4 

Povinnosti obce v rámci OSPOD 3 

Zrušení Komise pro soc.-právní ochranu dětí 1 

Stanovení počtu pracovníků na počet rodin 6 

Více pracovišť pro sanaci rodiny 3 

Vyšší odpovědnost neziskových organizací 1 

Konkretizace jednotlivých paragrafů 2 

Vymahatelnost zákona 2 

Zjednodušení administrativy 1 

Zrušení stanoveného dohledu 1 

Zvýšení pravomoci pracovníků OSPOD 1 

Celkem 378 

 

C. Výhody pěstounské péče na přechodnou dobu 

Odpovědi Počet 

Nevyplněno 22 

Pokud bude dost pěstounů, bude to fungovat 3 

Ve všem 1 

V ničem 77 

Individuální přístup 41 

Dítě nemusí do ústavu (rodinné prostředí) 153 

Snížení citové deprivace 5 

Touto problematikou se nezabývám 20 

Navázání citové vazby 22 

Lepší přechod k osvojitelům 2 

Zatím jsem s pěstouny na přechodnou dobu nepracovala 5 

Rozšíření volby při řešení situace dítěte 4 

Flexibilita 2 

Jasně vymezený prostor pro biologické rodiče 3 

Je ve prospěch dítěte 7 

Dobrá jen v některých případech 15 

Možnost okamžitého umístění 10 

Myšlenka dobrá, praxe horší 3 

Nedokážu zcela jasně odpovědět 12 

Celkem 407 

 

D. Rizika pěstounské péče na přechodnou dobu 

Odpověď Počet 

Nevyplněno 23 

Možnost zneužiti pěstouny (finance) 55 

Nedostatek pěstounů 38 

Citové pouto, které se přetrhne (oboustranně) 139 

Nedostatečné/nekvalitní vzdělání pěstounů 49 

Zaměření jen na určitou skupinu (problematika u starších dětí) 18 

Časové ohraničení 16 

Časté střídání pěstounů 43 

Hodně rizik 3 

Chybí celková logistika 2 

Kontakt s rodiči 1 

Nepřemýšlel/a jsem o tom / Nevím 9 

Nepřipravenost příbuzných pěstounů 1 

Nedělám NRP 6 



 

Rizika nejsou 13 

Demotivace biologických rodičů 1 

Zdravotní riziko (skryté onemocnění) 6 

Nevhodné pro dítě 3 

Kladení podmínek pěstouny 2 

Syndrom vyhoření u pěstounů 6 

Utváření postojů dítěte 1 

Zbytečné finanční náklady 1 

Ztráta utajení rodičů, když dají dítě k adopci 1 

Celkem 437 

 

 

E. Jak hodnotíte zavedení individuálního plánu ochrany dítěte? 

Odpověď Počet 

Nevyplněno 17 

Byrokratické/časové zatížení 96 

Nic nového, dělali jsme i před novelou 42 

IPOD je přínosný 96 

IPOD je zcela zbytečný 39 

Nekomentuji 1 

Dobrá myšlenka, horší praxe 25 

Spíše záporné hodnocení 10 

IPOD je nadbytečný 8 

Účelný jen v určitých (závažných) případech 20 

Těžké sehnat potřebné podpisy 1 

IPOD je nutný 3 

V něčem dobrý, v něčem ne 13 

Náročné na jednání s rodiči 1 

Nedostatek navazujících služeb (NNO) 4 

Přímo s IPOD nepracuji 2 

Celkem 378 

 

F. Jakou metodiku IPOD využíváte? 

Odpověď Počet 

Nevyplněno 41 

Vlastní 94 

"Naše dítě" 1 

MPSV 144 

Cesta 1 

Různé zdroje 44 

Nemám s tím moc zkušeností 1 

Kraj/Krajský úřad 14 

Lumos 4 

O.Matoušek - Hodnocení ohroženého dítěte 2 

"Rozhodujeme v zájmu dítěte" 11 

Stále hledáme 4 

Nemáme žádnou 9 

Nevím 6 

Rozum a cit 1 

RVP 1 

Celkem 378 

 

G. Pro jaké situace využíváte případových konferencí? 



 

Odpověď Počet 

Nevyplněno 22 

Konflikt v rodině 38 

Náhradní rodinná péče 40 

Ústavní výchova 139 

Návrat dítěte do rodiny 12 

Vyhodnocení situace 7 

Nevěděli jsme kudy kam (složité případy) 25 

Nefunkční rodina 70 

Případy dané zákonem 16 

Výchovné problémy dítěte 89 

Pomoc s autistickým dítětem 1 

Soudní dohled 12 

Nespolupráce rodičů s odborníky 7 

Všechny případy  8 

Sanace rodiny 7 

Motivace klientů 3 

Asistovaný styk  3 

Zbavení způsobilosti rodiče 4 

Střídavá péče rodičů 2 

Různé případy 5 

Kontakt dítěte s rodičem 6 

Zletilost dítěte v dětském domově 1 

Změna příjmení dítěte 1 

Celkem 518 

 

H. Jaké potíže jste během pořádání případových konferencí zaznamenali? 

Odpověď Počet 

Nevyplněno 22 

Samotné vedení PK 9 

Administrativní náročnost 9 

Časová náročnost 32 

Zajištění účasti odborníků 69 

Absence někoho z pozvaných 28 

Nezatížení provozu OSPOD 2 

Domluvení termínu konání 46 

Příprava rodiny na tuto spolupráci 1 

Nepřiměřené reakce-vznik konfliktů 3 

Slabá motivace rodičů 52 

Získání kvalitního facilitátora 25 

Nezkušenost s PK 6 

Dosud žádné obtíže 65 

Je jich více 3 

Lidé mimo OSPOD mají problém s radikálním řešením situace 1 

Moc odborníků najednou 1 

Náročná příprava 2 

Nedokážu říci 3 

Chybí vhodné prostory 4 

Nemotivovanost pracovníků 2 

Nedostatek financí 3 

Zaznamenávání PK 3 

PK je nesmysl 1 

Obtížná komunikace mezi klienty 1 

Tendence učitelů trestat 1 

Celkem 394 

 


