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STANDARD  č. 15 

Dohoda o výkonu pěstounské péče – Městský úřad Sokolov, orgán sociálně-

právní ochrany v současné době nemá uzavřenou žádnou dohodu o výkonu PP 
 

CÍL: 

Zajištění písemného zpracování vnitřních pravidel pro uzavírání, změnu a 

zrušení dohod o výkonu PP, pravidel pro způsob hodnocení naplňování cílů 

uzavírané dohody o výkonu PP, vyhodnocování a vypracování 

individuálního plánu ochrany dítěte v PP, vypracování vzdělávacího plánu 

zaměřeného na rozvoj kompetencí osoby pečující nebo osoby v evidenci, 

vypracování následného vzdělávacího plánu pro osoby pečující nebo 

v evidenci. 
 

 

15a Orgány sociálně-právní ochrany, které mají s osobami pečujícími a 

osobami v evidenci uzavřeny dohody o výkonu pěstounské péče, 

mají písemně zpracována vnitřní pravidla pro uzavírání, změnu a 

zrušení dohod o výkonu pěstounské péče, zejména 

1. Kdo je oprávněn dohodu uzavřít, změnit nebo zrušit, 

2. Jaké další náležitosti, vedle těch zákonem stanovených, 

dohoda obsahuje, 

3. Jaké přílohy jsou spolu s dohodou předány klientovi. 

 

Při uzavírání, změně nebo zrušení dohody orgány sociálně-právní 

ochrany, které mají s osobami pečujícími a osobami v evidenci 

uzavřeny dohody o výkonu pěstounské péče, postupují tak, aby 

obsah a účel byl pro osoby z cílové skupiny srozumitelný. 
 

CÍL: 

Zajištění písemného zpracování vnitřních pravidel pro způsob hodnocení 

naplňování cílů uzavírané dohody o výkonu PP 

 

15b Orgány sociálně-právní ochrany, které mají s osobami pečujícími a 

osobami v evidenci uzavřeny dohody o výkonu pěstounské péče mají 

písemně zpracována pravidla pro způsob hodnocení naplňování cílů 

uzavírané dohody o výkonu PP. 

 

CÍL: 

Plánování průběhu pobytu dítěte v PP, vyhodnocování a individuální plán 

ochrany dítěte. 
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15c Orgány sociálně-právní ochrany, které mají s osobami pečujícími a 

osobami v evidenci uzavřeny dohody o výkonu pěstounské plánují 

společně s dítětem, osobou pečující nebo osobou v evidenci, rodinou 

dítěte a příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností 

průběh pobytu dítěte v pěstounské péči. Základem tohoto procesu je 

vyhodnocování realizované orgánem sociálně-právní ochrany a 

individuální plán ochrany dítěte vypracovávaný orgánem sociálně-

právní ochrany. 
 

CÍL: 

Vypracování následného vzdělávacího plánu zaměřeného na rozvoj 

kompetencí osoby pečující nebo v evidenci. 
 

15d Orgány sociálně-právní ochrany, které mají s osobami pečujícími a 

osobami v evidenci uzavřeny dohody o výkonu pěstounské péče, mají 

pro osoby pečující a osoby v evidenci, se kterými mají uzavřenou 

dohodu o výkonu pěstounské péče, vypracovaný následný vzdělávací 

plán zaměřený na rozvoj kompetencí osoby pečující nebo osoby 

v evidenci a na zvyšování kvality výkonu PP. 
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