standardv sociálně právní ochranv dětí pro orgánv sociálně
právní ochranv na úrovni obecního úřadu l. stupně
Výkon SPOD je zajištěn v prostorách budovy Obecního úřadu v Pšově, Pšov 48 (zasedací
místnost, event. knihovna).

V případě nutnosti v,ýkonu SPOD je dítě převezeno do těchto prostor orgánem
SPOD (starostka tng. Radmila Houdková, Novosedly 80, 364 52 Žlutice, te1.724
LBO373, neboVenuše Šmídmajerová,Pšov 56, 96452Žtutice, te\.737145 316).
Orgán SPOD okamžitě kontaktuje obecní úřad obce s rozšířenou působností =
Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, oddělení sociálně právní ochrany

dětí, vedoucí oddělení lng.Bc. František Pav!ásek, te!. 353 118 586, soc.pracovnice
Mgr. Jana Balintová, tel. 353 118 580, 725 8t8 257. Setrvá s dítětem do příjezdu
koordinátora.
Orgán SPOD postupuje jednotně při přijetí oznámení případu a jeho evidenci.

-

Vede evidenci dětí, kterým v rámcivýkonu SPOD poskytl pomoc a ochranu = rejstřík
oznaČený spisovou značkou ROD. A dále rejstřík dětí, u kterých byl obecní úřad
poŽádán obecním úřadem obce s rozšířenou působností,nebo soudem o poskytnutí
součin nosti

p

ři sledov ání dodržován í výchovných opatřen

í.

Orgán SPOD spolupracuje se školskými zařízeními, terénními sociálními pracovníky a Policií
čn.
Obecní úřad jako orgán SPOD je povinen provádět preventivní a poradenskou činnost dle
předpisu Č.359/L999 Sb, §10 odst, 1-a) až g) a odst. 2 Zákona o sociálně právní ochraně dětí.

Ocitne li se dítě bez péčepřiměřené jeho věku v situaci vyžadujícívýkon orgánu spoD dle §6
odst.a)až h) postupuje orgán SPOD dle §15 předpisu č. 359/1999Sb.
Na postup orgánu SPOD při zajišťovánísoclální ochrany dětí lze podat stížnost. Při vyřizování

stížnostíplatí pravidla uvedená v § 175 správního řádu.

Standardy SPOD se uplatňují zejména v případech:

A} Ocitne Ii se dítě bez rodičůdle § 6 a}
B) V případě porušení předpisu č.359/1999

Sb. § 6b) až h)

Ad A)
Ocitne li se dítě bez péče(úmrtírodičů,
pobyt rodičůve zdravot.středisku), je obec povinna
zajistit dítěti neodkladnou péči,nejlépe u příbuzných a neprodleně uvědomívyššíorgán

sPoD.

Neníli možnost umístit dítě k příbuzným , je dítě neprodleně dopraveno do prostor
zajiŠtěnýchk výkonu SPOD. A obec okamžitě informuje vyššíorgánSPOD o vzniklé situaci.
vyhodnotí situaci, ocitne li se dítě bez jakékoli péče,nebo jsou li jeho život
a přirozený vývoj vážně ohroženy, nebo narušeny, je tento orgán povinen podat neprodleně
návrh soudu na vydání předběžného opatření.

VyŠŠÍ
orgán SPOD

DÍtě vytrvá v prostorách zajištěných k výkonu SPOD do příjezdu sociálnípracovnice SPOD

Magistrátu města K.Vary. Tento orgán rozhoduje o umístěnídítětedo ústavu, do péče
budoucím pěstounům, nebo budoucím pěstounům.
Ze vzniklé situace se vyhotoví zápis.

Ad B)
Dojde li k porušenípředpisu č.359/L999 sb. §6b až h), obec provede zápis události"
Projedná s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dětí.
Projedná s dítětem nedostatky v jeho chování.

Oznámítuto událost písemně do 3 dnů vyššímuorgánu SPOD.
Poskytne, nebo zprostředkuje rodičůmna jejich žádost poradenství.
Nedojde li k nápravě, oznámí vyššímuorgánu SPOD skutečnosti, které vedly k opakovanému
porušení předpisu č.359/L999 Sb. zákona o sociálně právní ochraně dětí.

V Pšově t2.1,1,,201,4

::b
Vypracovala: lng. Radmila Houdková
starostka, osPoD

