
STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 

ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 

MAGISTRÁTU MĚSTA DĚČÍN 

VYMEZENÍ: 

Sociálně-právní ochrana dětí je jednou z významných forem sociální pomoci. Jedná 

se o činnosti, jejichž cílem je zabezpečit ochranu zájmu dítěte a jeho zdravý a 

harmonický vývoj v případě, že je dítě ohroženo způsobem, které je vymezeno 

v zákoně. 

Orgány sociálně-právní ochrany dětí jsou povinny řídit se při výkonu sociálně-právní 

ochrany dětí standardy.  

Standardy kvality jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je určena úroveň 

kvality poskytované sociálně-právní ochrany při postupu orgánů sociálně-právní 

ochrany dětí ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu, 

včetně stanovení vnitřních postupů orgánu sociálně-právní ochrany a podpory 

zaměstnanců sociálně-právní ochrany dětí. Plnění standardů kvality se hodnotí 

systémem bodů. 

Standardy kvality sociálně-právní ochrany Magistrátu města Děčín vycházejí  z novely 

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

konkrétně z ustanovení § 9a, odst. 4 ZSPOD a vyhlášky č. 473/2012, o provedení 

některých ustanovení zákona a dále  z Manuálu implementace Standardů kvality 

sociálně-právní ochrany pro orgány sociálně-právní ochrany dětí Ministerstva práce a 

sociálních věcí a případných dokumentů metodického a kontrolního orgánu, kterým je 

nadřízený správní orgán, tj. Krajský úřad Ústeckého kraje a z dobré praxe, zkušeností 

a dovedností pracovníků a znalosti terénu. 

Dalšími právními předpisy upravující problematiku ohrožených dětí jsou:  

- úmluva o právech dítěte 

- zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník 

- zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník 

- zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád  

- zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 

- zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve 

školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních 

- zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže 

 

 

 



Seznam Standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí 

 

 

STANDARD Č. 1  Místní a časová dostupnost 

STANDARD Č. 2 Prostředí a podmínky 

STANDARD Č. 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 

STANDARD Č. 4  Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 

STANDARD Č. 5 Přijímání a zaškolování 

STANDARD Č. 6 Profesní rozvoj zaměstnanců 

STANDARD Č. 8 Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu 

STANDARD Č. 9 Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte 

STANDARD Č. 10 Kontrola případu 

STANDARD Č. 11 Rizikové a nouzové situace 

STANDARD Č. 12 Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 

STANDARD Č. 13 Vyřizování a podávání stížností 

STANDARD Č. 14 Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty 

 

 

 

Dostupnost 

Pro občany jsou zveřejnovány pouze některé standardy či kritéria. Tyto jsou dostupná 
níže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


