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Cíle kritéria: 

• poskytování stejného rozsahu sociálně-právní ochrany na celém území správního obvodu, 

• zastupitelnost každého zaměstnance, 

• zajišťování sociálně-právní ochrany tak, aby nedošlo k časové prodlevě. 

Postup: 

1. Místem kontaktního pracoviště a tedy sídlem orgánu sociálně-právní ochrany je: 

Úřad městského obvodu Slezská Ostrava 

Náměstí J. Gagarina 4 

710 00 Ostrava - Slezská Ostrava 

 

Telefon: 599 410 011 

Podatelna: posta@slezska.cz 

ID datové schránky: 56zbpub 

IČ: 00845451 

Sociálně-právní ochrana dětí je vykonávána na Odboru sociálních věcí, oddělením 

sociálně-právní ochrany dětí. Činnost tohoto oddělení se řídí zejména zákonem 

č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Správní obvod pro výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí ÚMOb Slezská Ostrava v 

rámci přenesené působnosti tvoří územní části městského obvodu Slezská Ostrava:  

Slezská Ostrava, Heřmanice, Kunčice, Kunčičky, Hrušov, Koblov, Antošovice, 

Muglinov 

Působnost ÚMOb Slezská Ostrava při výkonu sociálně-právní ochrany je od 1.1.2014 

rozšířena pro: 

Michálkovice 

Působnost ÚMOb Slezská Ostrava při výkonu sociálně-právní ochrany je od 4. 11. 2019 

rozšířena pro: 

Radvanice a Bartovice 

STANDARD č. 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. 
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3. Budova úřadu, kde sídlí pracoviště SPOD, je dobře dostupná z jednotlivých městských 

částí prostřednictvím pravidelných linek městské hromadné dopravy. V těsné blízkosti 

budovy je umístěna zastávka „Náměstí J. Gagarina“ městské hromadné dopravy, kde 

staví trolejbusové linky č. 105, 106 a 108. V případě užití osobního automobilu je 

v blízkosti budovy úřadu k dispozici veřejné parkoviště.  

4. Pracoviště SPOD má bezbariérový přístup, který je u vstupu do budovy zajištěný 

nájezdem. V budově je k dispozici výtah, který umožňuje bezbariérový přístup ke 

kancelářím pracovníků OSPOD. 

5. Sociálně-právní ochranu dětí na území správního obvodu Městského obvodu Slezská 

Ostrava a pro Městský obvod Michálkovice realizují následující pracovníci zařazeni do 

úřadu v tomto počtu a složení: 1 vedoucí OSPOD, 8 sociálních pracovníků OSPOD, 

4,5 kurátoři pro mládež. Na výkonu sociálně-právní ochrany dětí se dále podílí referent 

pro administrativu sociálně-právní ochrany. 

6. Předním hlediskem, kterým se pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí při 

poskytování sociálně-právní ochrany řídí, je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství 

a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Potřebné 

ochrany se dostává stejně všem dětem bez ohledu na jazykovou bariéru, zdravotní 

handicap či sociální vyloučení.  

7. Pracoviště SPOD má správní obvod rozčleněno dle jednotlivých lokalit. Všichni 

zaměstnanci OSPOD jsou s tímto rozdělením obeznámeni, na žádost klienta poskytují 

informace o tomto rozdělení.1 Příchozím návštěvníkům, klientům či budoucím klientům 

sociálně-právní ochrany je při vstupu do budovy k dispozici informační panel, na kterém 

je uvedeno, ve kterém patře se nachází pracoviště SPOD včetně informace o pozici 

vedoucích zaměstnanců. Bližší informace, kterého konkrétního zaměstnance by měl 

klient vyhledat, může poskytnout zaměstnanec recepce, sídlící u vstupu do budovy. 

V jednotlivých patrech úřadu jsou naproti hlavnímu schodišti umístěny informační tabule 

se jmény jednotlivých zaměstnanců a údaji o pozici jejich kanceláře. U dveří kanceláří 

jsou umístěny informační tabulky s číslem kanceláře, jménem a příjmením zaměstnance 

a rozpisem lokality správního obvodu, který byl zaměstnanci přidělen. Aktuální rozdělení 

pracovníků OSPOD a čísla jejich kanceláří s dalšími kontaktními údaji jsou klientům 

dostupné i na webových stránkách ÚMOb Slezská Ostrava www.slezska.cz v sekci 

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

8. V případě nepřítomnosti pracovníka OSPOD vyčleněného pro část správního obvodu je 

zajištěn zástup pracovníkem OSPOD sdílejícím s ním kancelář, případně je označena 

další kancelář, ve které je k dispozici zastupující pracovník. Zastupující pracovník 

OSPOD řeší případ do návratu příslušného pracovníka. Pracovníci opatřují v případě 

nepřítomnosti informační tabulky u dveří jednotlivých kanceláří informací o zástupu 

 
1 Přehled zaměstnanců OSPOD včetně jejich specializace a rozdělení správního obvodu. 

http://www.slezska.cz/
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v jiné kanceláři, případně důvodem nepřítomnosti. Podmínky zastupitelnosti pracovníků 

OSPOD upravuje interní pokyn2. Rozsah zastupování nepřítomného zaměstnance 

vyplývá z obsahu pracovní náplně. 

9. Pracoviště SPOD zajišťuje výkon činnosti na úřadě (např. jednání s klienty) a v terénu 

(např. jednání s dalšími institucemi, sociální šetření v rodinách, výchovných ústavech 

a dětských domovech). Poskytování sociálně-právní ochrany je zabezpečováno po celém 

správním obvodu bez časové prodlevy. Prostřednictvím služebního vozu, které má 

pracoviště SPOD k dispozici, a pravidelných linek městské hromadné dopravy, jsou 

zaměstnanci schopni se dopravit do všech míst správního obvodu v přiměřeném časovém 

horizontu, který odpovídá povaze a potřebám řešeného případu. Rozpis jízd služebním 

vozem je vnitřně upraven (viz. Standard č. 2, kritérium 2b). Rovněž je vnitřně upraven 

způsob používání jízdného MHD.3 V akutních případech, vyžaduje-li to zájem klienta, 

mají zaměstnanci možnost navštívit jakékoliv místo správního obvodu bezodkladně. 

Zaměstnavatel má interním předpisem (viz. Příloha č. 124) upraveny pravidla o provozu 

motorových vozidel a podmínkách účelného a hospodárného využití těchto vozidel. 

 

Přílohy ke standardu 1a: 

Přehled zaměstnanců OSPOD včetně jejich specializace a rozdělení správního obvodu. 

  

 
2 Pokyn vedoucího OSPOD č. 1 k zastupování pracovníků oddělení SPOD. 

 
4 Rozhodnutí tajemníka č. 1/2019 k zajištění provozu motorových vozidel užívaných starostou, místostarosty, 

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

Ostrava. 
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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 
 

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 

Přehled zaměstnanců OSPOD včetně jejich specializace a rozdělení správního obvodu 

mailto:ihodinova@slezska.cz
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Cíle kritéria: 

• přizpůsobení výkonu sociálně-právní ochrany potřebám cílové skupiny, 

• plné časové pokrytí výkonu sociálně-právní ochrany a časová flexibilita zaměstnanců, 

• optimální dostupnost zaměstnanců v rámci výkonu sociálně-právní ochrany, 

• soulad výkonu činnosti se zákoníkem práce. 

Postup: 

1. Doba výkonu sociálně-právní ochrany je přizpůsobená charakteru poskytovaných úkonů 

v sociálně-právní ochraně dětí s ohledem na potřeby dětí a má charakter pružné pracovní 

doby, která je schopna nejefektivněji zajistit přímý výkon sociálně-právní ochrany dětí 

s ohledem na časovou náročnost. Konzultace jsou plánovány a uskutečňovány podle 

potřeb a časových možností klientů. Schůzky s dětmi v době školního vyučování 

probíhají jen v nezbytně nutném případě.  

2. Pracoviště má stanovenou pracovní dobu. Její rozvržení je upraveno interním předpisem 

(viz. Příloha č. 175). Délka stanovené týdenní pracovní doby činí pro zaměstnance 40 

hodin týdně. V tomto čase jsou zaměstnanci pro klienty dostupní a v rámci výkonu práce 

poskytují dětem sociálně-právní ochranu. Základní pracovní doba v pondělí a ve středu 

je vymezena jako úřední den, jedná se o čas, kdy jsou zaměstnanci OSPOD klientům k 

dispozici osobně v budově úřadu. Neúřední dny, tj. úterý, čtvrtek a pátek, jsou určeny 

zejména pro zpracování administrativy, provádění šetření v terénu, konzultace. Po 

domluvě s klientem lze v tyto dny sjednat osobní jednání na oddělení SPOD. Zaměstnanci 

jsou v neúřední dny dostupní prostřednictvím telefonu. V případě, že se klient dostaví 

bez ohlášení a předem sjednané schůzky na pracoviště úřadu v neúřední den, 

pracovník recepce ÚMOb Slezská Ostrava se telefonicky spojí s věcně příslušným 

pracovníkem OSPOD, případně jeho zástupcem přítomným na pracovišti, který 

projedná s daným občanem jeho záležitosti, a to pouze za předpokladu, že 

vyhodnotí, že nesnesou odkladu a nemohou být řešeny v následující úřední den.  

3.  

 
5 Rozhodnutí tajemníka č. 3/2013 o stanovení pevné pracovní doby a pohotovosti, o uplatňování pružné pracovní 

doby, o evidenci pracovní doby, o práci přesčas, noční práci a pracovní pohotovosti včetně dodatku č. 8 k 

rozhodnutí tajemníka č. 3/2013 

 

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 děti (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. 
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Tabulka č. 1: Rozvržení pracovní doby zaměstnanců OSPOD ÚMOb Slezská Ostrava 

v jednotlivých dnech 

 Prvý úsek volitelné 

pracovní doby 

Základní pracovní 

doba 

Druhý úsek volitelné 

pracovní doby 

pondělí  6:00 – 8:00  8:00 – 15:00  15:00 – 18:00  

úterý  6:00 – 8:00  8:00 – 14:00  14:00 – 18:00  

středa  6:00 – 8:00  8:00 – 15:00  15:00 – 18:00  

čtvrtek  6:00 – 8:00  8:00 – 14:00  14:00 – 18:00  

pátek  6:00 – 8:00  8:00 – 12:00  12:00 – 18:00  

 

4. Informace o pracovní době je umístěna na viditelném místě u vstupu na pracoviště 

a rovněž na internetových stránkách úřadu. Z informace je zřejmé, které dny jsou úřední, 

tzn. kdy jsou zaměstnanci OSPOD dostupní osobně, a kdy prostřednictvím telefonu. 

5. Mimo výše uvedenou pracovní dobu vykonávají zaměstnanci OSPOD ÚMOb Slezská 

Ostrava pracovní pohotovost v rámci pohotovostního týmu, jehož jsou součástí. Jedná se 

o dobu, kdy jsou určití zaměstnanci připraveni k případnému výkonu práce. Doba 

pohotovosti bezprostředně navazuje na stanovenou pracovní dobu, je vykonávána 

v dobách pracovního klidu a státních svátků. V pondělí a ve středu začíná v 17:00 hodin, 

v úterý a ve čtvrtek v 15:30 hodin, v pátek ve 14:00 hodin. Pracovní pohotovost končí 

každý pracovní den v 7:30 hodin. Je vykonávána na celém území města Ostravy včetně 

jeho širšího správního obvodu a podílí se na ní i další zaměstnanci Statutárního města 

Ostravy zařazeni do jednotlivých úřadů městských obvodů.  

6. Mezi poskytováním sociálně-právní ochrany v pracovní době a poskytováním sociálně-

právní ochrany v době pohotovosti je patrný rozdíl. V době pracovní doby je sociálně-

právní ochrana poskytována v celém rozsahu. V době výkonu pracovní pohotovosti 

plní službukonající zaměstnanci OSPOD výhradně úkoly související s poskytováním 

neodkladné pomoci dítěti v případech jeho bezprostředního ohrožení. Zejména se 

jedná o plnění povinností podle § 14 odst. 7, § 15 odst. 2, § 16, § 27a odst. 7 a § 37 odst. 

2,3 zákona o SPOD ve spojení s § 452, § 497, § 503 a § 504 zákona č. 292/2013 Sb., o 

zvláštních řízeních soudních (přehled úkonů je vnitřně upraven)6. V době pracovní 

pohotovosti by tedy pracovníci OSPOD měli vykonávat základní, nutné a bezodkladné 

úkony, nikoli úkoly, které by měly být plněny v pracovní době, kdy je SPO poskytována 

v plném rozsahu. Důvodem je fakt, že může výkon běžných činností blokovat pracovníky 

v době, kdy skutečně budou muset řešit naléhavý případ bezprostředně ohroženého dítěte, 

kde nesmí dojít k časové prodlevě. 

7. Informace o pracovní pohotovosti a telefonický kontakt na službukonajícího zaměstnance 

jsou dostupné Policii ČR. 

 
6 Přehled úkonů prováděných zaměstnanci OSPOD v době pracovní pohotovosti. 
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8. Nastane-li mimořádná situace, kdy je úřad uzavřen v pracovní den, je pro výkon činnosti 

SPOD na dosahu pracovník OSPOD, a to do doby začínající pracovní pohotovosti. 

Minimálně je dostupný na služebním mobilním telefonu, na který jsou přepojené pevné 

linky ostatních zaměstnanců OSPOD. Tohoto zaměstnance určuje vedoucí OSPOD.  

9. Veškeré zajištění provozu je řešeno v souladu se zákoníkem práce. Zaměstnanci mohou 

ukončit pracovní směnu v rámci pružné pracovní doby. Aby bylo plně časově pokryto 

poskytování sociálně-právní ochrany v době mezi ukončením pracovní doby a počátkem 

pohotovosti, střídají se v neúřední dny v době od ukončení základní pracovní doby do 

počátku doby pohotovosti ve službách na pracovišti všichni zaměstnanci dle interního 

rozpisu služeb7.  

Na webových stránkách www.slezska.cz jsou k dispozici všem občanům informace týkající 

se výkonu sociálně-právní ochrany dětí na území Městského obvodu Slezská Ostrava, 

Městského obvodu Michálkovice a Městského obvodu Radvanice a Bartovice včetně 

kontaktů na jednotlivé pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí. V případě změny 

pracovníků jsou telefonní kontakty aktuálně obnovovány, kdy požadavky na změnu zadává 

vedoucí OSPOD operátorovi informačních a komunikačních technologií pracovníkovi. 

 

 
7 Interní rozpis služeb zaměstnanců OSPOD. 

http://www.slezska.cz/

