
Postup při spolupráci školy a OSPOD 

Legislativa: 

 Z. č. 359/1990 o sociálně právní ochraně dětí, novelizace Z. č. 401/2012 a Z. č. 103/2013 Sb. 

Předmět spolupráce:  

Sociálně právní ochrana dětí se týká dětí tj. nezletilých osob /i nezletilí žáci střední školy/, jestliže je 

nepříznivě ovlivňují skutečnosti: 

 Rodiče zemřeli 

 Rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti 

 Rodiče nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti 

 Svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby, která neplní své povinnosti 

 Vedou zahálčivý nebo nemravný život – zanedbávají školní docházku, požívají alkohol nebo 

návykové látky, jsou ohroženy závislostí, spáchaly trestný čin, opakovaně páchají přestupky, 

ohrožují občanské soužití, živí se prostitucí 

 Opakovaně se dopouštějí útěků od rodičů 

 Byl na nich spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, důstojnost, mravní vývoj 

nebo jmění – nebo je podezření na spáchání takového činu 

 Opakovaně jsou na žádost rodičů umísťovány do speciálních zařízení nebo je jejich pobyt ve 

speciálním zařízení delší než 6 měsíců 

 Ohrožovány násilím mezi rodiči 

 Žadatelé o udělení mezinárodní ochrany, azylanta nebo doplňkové ochrany 

 

Spolupráce školy a OSPOD: 

1/ sdělení školy na základě žádosti OSPOD 

Postup školy  

1. třídní učitel zjistí potřebné informace a vypracuje zprávu s požadovanými údaji 

2. třídní učitel informuje výchovného poradce o vzniklé situaci a předá mu vypracovanou zprávu 

3. výchovný poradce zajistí odeslání požadovaných údajů na OSPOD popř. Polici ČR 

 

2/ oznamovací povinnost -  škola je povinna oznámit OSPOD skutečnosti, které nasvědčují tomu, že 

jde o děti uvedené v zákoně /viz výše/ bez zbytečného odkladu s cílem zajistit rychlou a efektivní 

pomoc  

Postup školy  

1.  jestliže pedagogický pracovník nebo zaměstnanec školy zjistí některou z výše uvedených 

skutečností nebo je dítětem požádán o pomoc ve výše uvedených náležitostech, ihned 

informuje třídního učitele 

2.  třídní učitel ihned informuje výchovného poradce a ten ověří, zda se jedná o dítě vyžadující 

sociálně – právní ochranu  

3.  škola prostřednictvím třídního učitele informuje rodiče nebo zákonného zástupce o svolání 

výchovné komise a jejím obsahu /viz školní řád/ 



4.  výchovná komise projedná vzniklou situaci, výchovný poradce sepíše zápis o proběhlém 

jednání, seznámí rodiče s dalším postupem a předá jim kopii zápisu 

5.  v odůvodněných případech škola musí uznat přání dítěte na neinformování rodičů a 

postoupit žádost dítěte dalším orgánům – OSPOD, popř. Policie i bez vědomí rodičů (např. při 

podezření na týrání dítěte) a zprostředkuje dítěti kontakt s těmito orgány  

6. třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem vypracuje zprávu s demonstrativním 

výčtem příznaků, které nasvědčují tomu, že dítě potřebuje sociálně právní ochranu 

7. výchovný poradce postoupí informace dalším orgánům – OSPOD popř. Policie 

8.  škola prostřednictvím výchovného poradce má oprávnění požádat OSPOD o vyjádření, zda 

shledal či neshledal, zda jde o dítě vyžadující sociálně právní pomoc 

9. OSPOD je povinen informovat školu o výsledku šetření do 30 dnů od obdržení oznámení 

10.  jestliže OSPOD uspořádá případovou konferenci k dané záležitosti, zástupce školy /výchovný 

poradce, třídní učitel/se zúčastní jejího jednání 

11. spolupráce školy a OSPOD bude 2 x ročně vyhodnocována výchovným poradcem 

 

 

 

 

Kontaktní osoba na SOŠ a SOU, Znojmo, Dvořákova 19:  

Ing. Helena Rokoská, výchovná poradkyně Ing. Helena Rokoská 

Kontaktní osoba na OSPOD: 

Bc. Ivana Pluskalová, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí, náhradní rodinná péče, tel.: 515 

216 534, e-mail: ivana.pluskalova@muznojmo.cz 

 

OSPOD:  

Mgr. Karel Burdík, vedoucí odboru, tel.: 515 216 560, e-mail: karel.burdik@muznojmo.cz 

Bc. Marie Ochmanová, administrativa, tel.: 515 216 557, e-mail: marie.ochmanova@muznojmo.cz 

 

 

 

 

Zpracoval: Ing. Helena Rokoská, výchovný poradce 

Datum: 8. 10. 2013 
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