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Cíle kritéria: 

• zajištění základní orientace zaměstnanců i klientů v systému písemně zpracovaných 

vnitřních pravidel a postupů pracoviště, 

• dostupnost informace o provázanosti dílčích pravidel a postupů s jednotlivými kritérii 

standardů kvality prostřednictvím internetu či v tištěné podobě přímo na pracovišti. 

Postup:  

1. Úřad městského obvodu Slezská Ostrava má zveřejněna pravidla a postupy vytvořené na 

základě požadavků standardů kvality sociálně-právní ochrany podle přílohy č. 1 vyhlášky 

č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí: 

o na oficiálních stránkách Městského obvodu Slezská Ostrava, formou 

internetového odkazu na webových stránkách www.slezska.cz, v sekci 

radnice/úřad/odbor sociálních věcí/oddělení sociálně-právní ochrany dětí, klienti 

mají možnost přístupu na webové stránky i z elektronické úřední desky, která je 

umístěna u vchodu pro zaměstnance budovy na náměstí Jurije Gagarina 5, Slezská 

Ostrava. 

o v písemné podobě na pracovišti OSPOD.  

2. Na uvedených webových stránkách je rovněž zveřejněna informace, že pracoviště 

OSPOD má zpracovány standardy kvality, které jsou připraveny k nahlédnutí občanům 

v kanceláři vedoucího OSPOD, Mgr. Václava Pěkníka. 

3. V prostorách budovy v přízemí a v prvním patře jsou umístěny nástěnné tabule 

s informacemi týkajícími se problematiky sociálně-právní ochrany dětí. V každé 

kanceláři jsou pak v písemné podobě informace týkající se výkonu sociálně-právní 

ochrany a informace o síti spolupracujících institucí a organizací v této oblasti, které jsou 

umístěny na viditelném místě (viz. Příloha č. 23).  

4. Aktuální informace o výkonu SPOD jsou zveřejňovány rovněž v lokálním tisku 

Slezskoostravských novin. 

5. Informace o výkonu SPOD jsou průběžně aktualizovány, upravovány a zveřejňovány 

v souladu se změnami vnitřních pravidel a norem úřadu městského obvodu. 

STANDARD č. 3: INFORMOVANOST O VÝKONU SPOD 

Kritérium  

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. 

http://www.slezska.cz/
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Cíle kritéria: 

• zpracovaný informační materiál se souborem základních informací o rozsahu 

a podmínkách poskytování sociálně-právní ochrany, 

• srozumitelnost a dostupnost informačního materiálu dětem, rodičům i ostatním klientům 

a široké veřejnosti. 

 

Postup: 

1. Rozsah poskytování sociálně-právní ochrany dětí vymezuje zákon. č. 359/1999 Sb., 

o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Pracoviště OSPOD má zpracovány základní informace o rozsahu a podmínkách 

poskytování sociálně-právní ochrany ve srozumitelné formě pro určenou cílovou skupinu 

klientů dětí i dospělých, a to: 

o na internetových stránkách Městského obvodu Slezská Ostrava 

www.slezska.cz, v sekci radnice/úřad/odbor sociálních věcí/oddělení sociálně-

právní ochrany dětí, kde jsou činnosti SPOD popsány s ohledem na situace, které 

ohrožují děti, jsou zde uvedeny také tzv. životní situace, dále jsou uvedeny 

kontakty na zaměstnance, kteří jednotlivé agendy vykonávají a zároveň 

příslušné lokality, které mají na starost, 

o prostřednictvím informačních tabulí umístěných na pracovišti OSPOD 

v přízemí a prvním patře budovy, 

o v tištěných informačních materiálech vypracovaných OSPOD ÚMOb Slezská 

Ostrava, které jsou k dispozici v kancelářích u pracovníků OSPOD (Leták - 

Informace o činnosti OSPOD pro školy a školská zařízení. Leták – Informace o 

činnosti OSPOD pro děti. Leták – Informace o činnosti OSPOD pro rodiče. 

Informace o činnosti oddělení SPOD. Úprava styku obou rodičů s dítětem. 

Rozvod manželství s nezletilým dítětem. Vyživovací povinnost rodičů k dětem. 

Výchovné problémy u nezl. dětí a mladistvých. Svěření dítěte do péče jiné osoby 

než rodiče. Uložení výchovných opatření. Trestná činnost dětí a mladistvých. 

Síť spolupracujících institucí a organizací v oblasti SPOD. Základní poučení 

zákonného zástupce nebo osoby odpovědné za výchovu dítěte k neplnění 

povinné školní docházky. Informace o povinném předškolním vzdělávání. 

Poučení o roli OSPOD jako kolizního opatrovníka.),  

o ústně jednotlivými zaměstnanci OSPOD v rámci osobního či telefonického 

kontaktu, kdy jsou poskytnuty základní informace o činnosti OSPOD, 

o formou emailové komunikace, kdy jsou podány obecné a základní informace o 

činnosti OSPOD na žádost klienta, 

o formou informací uveřejněných ve Slezskoostravských novinách 

(periodicky). 

3b Orgán sociálně-právní ochrany má zpracované informace o rozsahu 

a podmínkách poskytování sociálně-právní ochrany, a to ve formě 

srozumitelné cílové skupině. Tyto informace jsou veřejně dostupné. 

http://www.slezska.cz/
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3. Rozsah sociálně-právní ochrany je dán situací dítěte a jeho rodiny a vychází 

z vyhodnocení této situace. OSPOD využije svého oprávnění navštívit dítě a rodinu 

v místě bydliště, ve škole, případně v dalších institucích před i po vyhodnocení situace 

dítěte a rodiny. Na základě vyhodnocení volí OSPOD jednotlivé intervence a opatření, 

kterými mohou být: 

o konzultace a odborné poradenství, 

o zprostředkování odborných služeb pro rodiny s dětmi (terapie, mediace), 

o zprostředkování právní pomoci, 

o poskytování podpory dětem, 

o poskytování pomoci rodinám při zlepšování jejich životní situace, včetně 

získávání dovedností pro řádné vedení domácnosti, 

o poskytování pomoci rodinám při řešení sociálních nebo psychických problémů,  

o poskytování pomoci rodinám při řešení výchovných problémů s dětmi, 

o podpora společenských aktivit rodin, 

o sociální šetření v rodině. 

4. Intervence probíhají v souladu se Standardem č. 8b, kde jsou uvedeny časové limity pro 

řešení případů dle naléhavosti. Poradenství je poskytováno především při osobním 

kontaktu se sociálním pracovníkem na pracovišti či v terénu. Telefonické a e-mailové 

kontakty slouží k předání základních informací nezbytně nutného rozsahu dle 

vyhodnocení situace OSPOD.  

 

5. Kontakt s klienty prostřednictvím mobilních telefonů zaměstnanců je možný v pevné 

pracovní době OSPOD. Rodiče nezletilých dětí, osoby odpovědné za výchovu 

nezletilého dítěte jsou povinny spolupracovat s OSPOD na řešení vzniklých problémů. 

Rodiče by se měli vždy snažit dosáhnout dohody o podmínkách výchovy svých dětí 

přirozenou cestou, tak aby jejich komplikovaným vztahem nebyly děti poškozovány. 

Není v silách OSPOD, aby vytvořil dětem harmonické výchovné prostředí, které se 

odvíjí vždy primárně od vztahů mezi rodiči. Spolupráce není jednostranným 

přizpůsobením. Činnost zaměstnanců OSPOD je vykonávána v maximálním rozmezí 

pružné pracovní doby, tj. do 18 h, včetně doby dojezdu.  

 

V rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí nejsou řešeny následující oblasti, a to za 

předpokladu, že orgán sociálně-právní ochrany dětí vyhodnotí, že se nejedná o ohrožení 

dítěte dle § 6 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí: 

 

✓ sousedské spory, 

✓ technické závady v obydlí, 

✓ občanské soužití v domech, 

✓ řešení majetkových vztahů mezi rodiči, 

✓ předávání dárků, finančních prostředků či věcí osobní spotřeby ze strany rodičů 

a osob blízkých dítěti prostřednictvím orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 

Pokud pracovníci zařazeni do oddělení sociálně-právní ochrany dětí vyhodnotí, že se výše 

uvedené záležitosti netýkají agendy sociálně-právní ochrany, poskytnou občanovi poradenství 
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s příslušnými informacemi, na kterou organizaci se obrátit s řešením daného problému. 

Informace o dostupných sociálních službách na území města Ostravy naleznou např. v katalogu  

sociálních služeb (viz. Příloha č. 261). 

 

 

Sociální pracovnice a kurátoři pro mládež vykonávají sociálně-právní ochranu pro správní 

obvod Slezská Ostrava a rovněž pro občany MOb Michálkovice a MOb Radvanice a Bartovice. 
 

Sociální pracovnice: 

Bc. Marcela Bajusová, DiS.  

(oblast Slezské Ostravy vyjma ulic paní Mamčařové) 

kancelář č. 207, tel.: 599 410 040, email: mbajusova@slezska.cz 

 

Bc. Hana Kubová 

(oblast ulic Slezské Ostravy – Šenovská, Zárubecká; Počáteční, Kunčičky – Lihovarská, Výhradní, 

Vratimovská, Muglinov – Švédská, Vdovská a Orlovská) 

kancelář č. 207, tel.: 599 410 040, email: hkubova@slezska.cz 

 

Mgr. Martina Korenna 

(oblast Hrušova a ul. Technická a Betonářská,) 

kancelář č. 208, tel.: 599 410 083, email: mkorenna@slezska.cz 

 

Kateřina Mamčařová, DiS.  

(oblast ulic Slezské Ostravy – Michálkovická, U Staré Elektrárny, Zámostní, Těšínská 35 (ohlašovna), 

Bohumínská – Kamenec; Na Kamenci, Dědičná, Dobrovského, Ferdinanda Koláře, Koblov, 

Antošovice, Kunčice), kancelář č. 116, tel.: 599 410 028, email: kmamcarova@slezska.cz 

 

Bc. Markéta Šťukavcová  

(oblast Michálkovic) 

kancelář č. 116, tel.: 599 410 028, email: mstukavcova@slezska.cz 

 

Bc. Eva Palečková 

(oblast Ostrava Radvanice a Bartovice) 

kancelář č. 214, tel. 599 410 035, epaleckova@slezska.cz 

 

Mgr. Martina Vondráková  

(oblast Kunčiček – Bořivojova, Holvekova, Nadační, Orlovská, Pstruží, Škrobálkova, Heřmanic) 

kancelář č. 216, tel.: 599 410 073, email: mvondrakova@slezska.cz 

 

Hana Ratajová, DiS. 

(oblast Muglinova, Liščiny)  

kancelář č. 214, tel.: 599 410 035, email: hratajova@slezska.cz 

 
1 Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava, 2016. 

Přehled zaměstnanců OSPOD včetně jejich specializace a rozdělení správního obvodu 
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Kurátoři pro mládež: 

Iveta Hodinová  

(oblast Michálkovic, Slezské Ostravy, Muglinova vyjma ulic paní Stiborové, DiS.)  

kancelář č. 215, tel.: 599 410 408, email: ihodinova@slezska.cz 

 

Bc. Iveta Janočková, DiS. (oblast Radvanice a Bartovice) 

kancelář č. 215, tel. 599 410 408, email: ijanockova@slezska.cz 
 

Iveta Papíková, DiS.  

(oblast Kunčičky, Kunčice a Heřmanice) 

kancelář č. 118, tel.: 599 410 039, email: ipapikova@slezska.cz 
 

Andrea Stiborová, DiS.  

(oblast Hrušov, Koblov, Antošovice, Muglinov – Muglinovská, Boční, Keramická, Olešní, Vančurova, 

Zemanská), kancelář č. 208, tel.: 599 410 083, email: astiborova@slezska.cz 
 

Mgr. Václav Pěkník, vedoucí OSPOD  

(děti s nařízenou ústavní či ochr. výchovou) 

kancelář č. 110, tel.: 599 410 027, email: vpeknik@slezska.cz 


