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Cíle kritéria: 

• bezpečné a přátelské prostředí pro klienty, zejména děti, 

• respekt k soukromí klienta a důvěrnost jednání, 

• vhodné jednací prostory (vzhledem k počtu účastníků) s dostatečným materiálním 

vybavením (s ohledem na potřeby klientů). 

Postup: 

1. Pracoviště disponuje vhodnými prostory pro práci s cílovou skupinou. K jednáním 

s klienty slouží kanceláře, které jsou obsazeny jedním nebo dvěma zaměstnanci. Tímto 

nedochází ke zbytečným prodlevám ani k neúměrnému protahování jednání s klientem, 

které by mohly vzniknout vzhledem k obsazenosti kanceláře. Vlastní pracovní prostor 

kanceláří je uspořádán tak, aby konzultace s klienty nebyly narušovány a aby zůstala 

zachována důvěrnost jednání a soukromí klienta. V mimořádných situacích, kdy 

u jednání s klientem není žádoucí přítomnost dalšího spolupracovníka či cizí osoby, se 

může konzultace uskutečnit v jiné volné kanceláři či případně v zasedací místnosti 

OSPOD. Dětem je dána volba, kde v průběhu konzultace chtějí být, zda spolu s rodičem 

v kanceláři zaměstnance, zda počkají před kanceláří nebo zda chtějí být se 

spolupracujícím zaměstnancem v jiné kanceláři, který se jim bude patřičně věnovat. 

Konzultace mohou být prováděny i mimo pracoviště SPOD (ve škole, v zaměstnání, ve 

zdravotnickém zařízení apod.), musí však být současně zajištěno dostatečné bezpečí 

a soukromí pro klienta. Prostor před kancelářemi pracovníků sociálně-právní ochrany dětí 

je vybaven omyvatelnými židlemi, případně stoly, na nichž si mohou čekající klienti 

vypsat či vyplnit různé dokumenty. 

2. Budova úřadu je bezbariérová, vybavena výtahem. Vnitřní prostory umožňují bezpečné 

odstavení kočárku, případně jeho vjezd přímo do kanceláře. Kanceláře zaměstnanců 

OSPOD se nachází v přízemí a v prvním patře budovy na Nám. J. Gagarina č. 4.  

3. Jednací prostory pracoviště jsou vhodně materiálně vybaveny. Uspořádání a vnitřní 

vybavení jednacích prostor je účelné a bezpečné jak pro klienty, a to zejména děti, tak 

pro zaměstnance. Uspořádání reflektuje rovnocenný vztah zaměstnance a klienta. Každý 

STANDARD č. 2: PROSTŘEDÍ A PODMÍNKY 

Kritérium  

2a Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro 

komunikaci s ohroženými dětmi a rodinami. Orgán SPOD 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. 
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zaměstnanec má v kanceláři k dispozici pevný telefon, mobilní telefon, stolní počítač 

s neomezeným internetovým připojením, má přístup k tiskárně a kopírovacímu stroji. 

Díky tomuto technickému vybavení není žádný zaměstnanec omezen při výkonu své 

činnosti. Každý zaměstnanec OSPOD má přístup do spisovny, která se nachází v suterénu 

budovy na náměstí Jurije Gagarina 5, Slezská Ostrava. Ve spisovně je uložena vyřazená 

spisová dokumentace OM, dále spisy NOM i ČJ z předchozích let, se kterými se již 

nepracuje. Jedná se o místnost, do které mají přístup pouze pracovníci zařazeni do 

oddělení sociálně-právní ochrany dětí, čímž je zajištěna i ochrana těchto dokumentů. 

Klíče od spisovny jsou k dispozici v kanceláři č. 207 a kanceláři č. 109 a 110. 

4. V budově je k dispozici prostorná zasedací místnost, která je umístěna v podkroví č. dveří 

507. Zasedací místnost je rozdělená na dvě části – prostor pro jednání a herna pro děti. 

V prostoru pro jednání se nacházejí stoly a židle pro minimálně 13 osob. Probíhají zde 

porady OSPOD, případové konference, školení, supervize a další důležitá jednání. Herna 

pro děti je vybavena dětským sedacím vakem, tabulí s křídami, dětským stolem a židlemi, 

hračkami a knížkami. Je zde vytvořeno příjemné a útulné prostředí pro pobyt a hru dětí. 

V případě potřeby zde probíhají pohovory s dětmi. V případě, že není v zájmu dětí, aby 

byly přítomny jednání rodičů s pracovníky OSPOD, mohou si děti za dohledu hrát 

v herně. V zasedací místnosti je zajištěn klid a soukromí pro nerušené jednání s klienty a 

jejich dětmi. Klíče od zasedací místnosti jsou uloženy v kanceláři č. 109 a na recepci 

budovy. 
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Cíle kritéria:  

• kvalitně, efektivně a plynule poskytovaná sociálně-právní ochrana, 

• odpovídající technické vybavení dostupné každému zaměstnanci i s ohledem na výkon 

nepřetržité pracovní pohotovosti, 

• jasně dané množství automobilů, mobilních telefonů, notebooků, tiskáren, scannerů 

a další záznamové techniky pro výkon sociálně-právní ochrany ve správním obvodu, 

• existence pravidel pro využívání materiálního vybavení a techniky v terénu pro usnadnění 

výkonu sociálně-právní ochrany. 

Postup: 

1. Každému pracovníkovi OSPOD je při nástupu přiděleno osobní pracovní místo 

v kanceláři. Toto místo je vybaveno dostatkem prostoru pro uložení dokumentace 

potřebné pro výkon sociálně-právní ochrany dětí. K uložení spisové dokumentace jsou 

pracovníkům k dispozici uzamykatelné skříně, případně kovové kartotéky. Pro případ 

zastupitelnosti jsou zaměstnanci vzájemně informováni o uložení klíčů. 

2. Materiální vybavení, kterým pracoviště disponuje, umožňuje poskytovat sociálně-právní 

ochranu v odpovídající kvalitě na pracovišti i mimo něj. Každý zaměstnanec má 

k dispozici v kanceláři kancelářské potřeby v potřebném množství1, stolní počítač 

s neomezeným internetovým připojením, počítačovou tiskárnu a notebook 

s internetovým připojením. Dále má možnost využít při své činnosti mobilní tiskárnu 

a neomezený přístup ke kopírovacímu stroji. Pravidla pro nakládání s prostředky 

výpočetní techniky a softwarového vybavení jsou zpracována v písemné podobě 

prostřednictvím vnitřního předpisu úřadu a zaměstnanci jsou s těmito pravidly 

prokazatelně seznámeni.  

3. Zaměstnancům je k dispozici také odborná literatura uložená v kanceláři vedoucího 

odboru sociálních věcí. Seznam literatury a vedení výpůjček má na starosti referent pro 

administrativu sociálně-právní ochrany dětí. 

4. Každý zaměstnanec má k dispozici služební mobilní telefon, který je určen výhradně pro 

potřeby sociálně-právní ochrany dětí. Dále má k dispozici v kanceláři pevnou telefonní 

linku. Pracoviště disponuje záznamovou mobilní technikou, zaměstnanci mohou při 

výkonu SPOD využít fotoaparát, videokameru, diktafon. Technika je uložena 

 
1 Systém objednávání a výdej kancelářských potřeb je vnitřně upraven.  

2b Orgán sociálně-právní ochrany má vhodné materiální vybavení s ohledem 

na výkon SPO na pracovišti i mimo něj, k dispozici je zejména potřebný 

počet automobilů, mobilních telefonů, notebooků, fotoaparátů a dalších 

záznamových technik v terénu. 
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u pověřeného zaměstnance, kterým je referent pro administrativu sociálně-právní ochrany 

dětí. 

5. Pracoviště disponuje také služebním automobilem včetně řidiče OSPOD, který je 

k dispozici pouze výlučně pro potřeby OSPOD ÚMOb Slezská Ostrava a je řízen dle 

vnitřního předpisu (viz. Příloha č. 122) vedoucím oddělení sociálně-právní ochrany dětí. 

Zaměstnavatel má interním předpisem upravena pravidla o provozu motorových vozidel 

a podmínkách účelného a hospodárného využití těchto vozidel 3. Služební automobil se 

využívá v rámci sociálních šetření, pracovních pochůzek v souvislosti s výkonem 

sociálně-právní ochrany dětí a návštěvy dětí s nařízenou ústavní či ochrannou výchovou. 

Každý pracovník OSPOD zná systém využívání služebního vozu, který je vnitřně 

upraven4. 

 

 

  

 
2 Rozhodnutí tajemníka č. 1/2020 k zajištění provozu motorových vozidel užívaných starostou, místostarosty, 

tajemníkem úřadu a zaměstnanci statutárního města Ostrava, zařazenými do Úřadu městského obvodu Slezská 

Ostrava. 
3 Tamtéž. 
4 Režim využívání služebního vozu SPOD pro účely sociálně-právní ochrany. 
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Cíle kritéria: 

• hračky a pomůcky pro práci s dětmi bezpečné z hlediska hygieny a manipulace, 

• aktivní používání pomůcek pro práci s dětmi. 

Postup: 

1. V každé kanceláři sociálních pracovníků a kurátorů pro mládež jsou pro děti k dispozici 

hračky a kreslící potřeby, aby se mohly cítit uvolněně a příjemně. Zajištění hraček 

a vhodných pomůcek pro práci s dětmi usnadňuje výkon sociálně-právní ochrany i dobré 

navázání komunikace a spolupráce s celou rodinou. Jedna kancelář umístěná v prvním 

patře budovy na Nám. Jurije Gagarina 4, Slezské Ostravy je rovněž vybavena dětským 

koutkem (dětské židle, stoleček, dětský koberec, hračky), kde se může dětský klient 

pohodlně usadit a uvolnit. Způsob posezení navozuje důvěrnější atmosféru mezi 

zaměstnancem a dítětem. Dítě lze pozorovat v jeho přirozeném projevu při hraní. 

K dispozici je rovněž dětská herna (viz. Kritérium 2a, odst. č. 4). Hračky jsou pravidelně 

obměňovány a dbá se na jejich čistotu. 

2. Pro potřeby rodiče přebalit dítě nebo jej nerušeně nakrmit lze uvolnit jednací prostor. 

3. Pro inspiraci přímé práce s rodinou mají zaměstnanci k dispozici knihovnu s odbornou 

literaturou (viz. Kritérium 2b, odst. č. 3).  

4. Pracoviště má k dispozici povinné bezpečností vybavení při využívání služebního vozu k 

přepravě dětí, tj. 2 ks autosedaček, které jsou uloženy v provozní místnosti v přízemí 

budovy vedle kanceláře č. 116. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2c Orgán sociálně-právní ochrany má k dispozici vhodné materiální vybavení 

pro práci s osobami z cílové skupiny, jimž je poskytovaná sociálně-právní 

ochrana, zejména s ohledem na potřeby dětí. 
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Cíle kritéria: 

• dostupné a bezpečné hygienické zázemí pro zaměstnance i klienty, 

• dostatek osobních ochranných prostředků pro zaměstnance potřebných při výkonu 

sociálně-právní ochrany, 

• nastavený systém ochrany zaměstnanců v případech ohrožení, 

• vše musí být v souladu se směrnicemi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně 

všeobecných hygienických norem. 

Postup:  

1. Hygienické zázemí na pracovišti odpovídá počtu zaměstnanců a jejich pohlaví. Pro 

návštěvníky jsou k dispozici bezbariérové toalety umístěné v přízemí budovy. Klíč od 

toalet je k vyzvednutí na recepci umístěné při vstupu do budovy. V případě potřeby lze 

uvolnit jednací prostory za účelem přebalení dítěte či jeho nerušeného nakrmení. 

2. Zaměstnanci mají k dispozici osobní ochranné prostředky: lékárničku (umístěna 

v kanceláři vedoucího OSPOD), mobilní telefon pro přivolání zdravotnické či policejní 

pomoci, toalety se zajištěným úklidem a dezinfekcí. Každá kancelář je vybavena 

umyvadlem s dezinfekčními prostředky. Externí firmou je zajištěn pravidelný úklid 

a dezinfekce jednacích a společných prostor. V souvislosti s nebezpečím výskytu 

onemocnění COVID, mají pracovníci k dispozici dezinfekční prostředky a roušky, které 

jsou k dispozici vedoucího odboru sociálních věcí.  

3. Vnitřním předpisem úřadu (viz. Příloha č. 135) jsou specifikovány zásady pro poskytování 

osobních ochranných pracovních pomůcek, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. 

Podle těchto zásad jsou zaměstnanci dle potřeby vybaveni dezinfekčními prostředky, a to 

jak přenosnými (pro práci v terénu), tak i pro kanceláře. Požadavek na zajištění 

dezinfekčního prostředku uplatňuje zaměstnanec u pověřeného zaměstnance odboru 

hospodářské správy. Zaměstnanci jsou rovněž vybaveni ochrannými oděvy a obuví do 

terénu, které je pravidelně obnovováno dle vnitřní směrnice6. Zaměstnanci OSPOD 

ÚMOb Slezská Ostrava mají nárok na ochranné očkování proti hepatitidě typu A, B, a to 

z preventivního důvodu pro práci v terénu.  

4. Pracovníci OSPOD jsou každoročně řádně proškoleni v oblasti Bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a požární ochrany. Vědí, jak se zachovat v případě 

vzniklého rizika na pracovišti. (viz. Standard č. 11). 

 
5 Rozhodnutí tajemníka č. 9/2019 o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících 

a dezinfekčních prostředků. 
6 Tamtéž. 

2d Orgán sociálně-právní ochrany má k dispozici potřebné hygienické zázemí 

a osobní ochranné prostředky pro zaměstnance zařazené v orgánech 

sociálně-právní ochrany. 
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5. Pro případ potřeby ochrany při ohrožení jsou všichni pracovníci OSPOD poučeni 

o možnosti přivolat v úředních dnech službukonajícího pracovníka ostrahy, který 

prochází chodbami úřadu nebo v případě ohrožení telefonicky zástupce Policie ČR. 

Kanceláře jsou rozmístěny vedle sebe, jsou přístupné ze společné chodby a jsou mezi 

zaměstnanci snadno dostupné. Pokud se z kanceláře začne ozývat hluk, nejbližší kolega 

se jde do této kanceláře přesvědčit, zda není nutné přivolat pomoc. Po předcházející 

domluvě nebo v akutním případě může být u jednání s klientem s agresivními projevy 

přítomen kolega. V rámci terénní práce mají zaměstnanci možnost jít do neznámého 

a potenciálně nebezpečného prostředí ve dvojici. V případě vyhodnocení situace jako 

ohrožující (klient zjevně pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, agresivní 

klient, apod.) do domácnosti pracovník OSPOD nevstupuje, případně přivolá pomoc ze 

strany Policie České republiky. 

 

 

 

 

 


