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STANDARD č. 9 
Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte.  
 
 
Cíl: 
Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte. 
 

 

9a 
 

Při jednání s klientem dodržuje orgán SPO základní principy výkonu 
SPO, zejména respektuje individuální přístup ke všem klientům, 
vychází z individuálních potřeb každého klienta, podporuje 
samostatnost klientů, uplatňuje individuální přístup k potřebám 
každého klienta, motivuje k péči o děti, posiluje sociální začleňování 
klientů, důsledně dodržuje lidská práva a základní svobody, 
podporuje kontakt s přirozeným sociálním prostředím, informuje 
klienta o postupech používaných při výkonu SPO. 

 

Znalost principů sociálně-právní ochrany a jejich uplatňování v praxi jsou základem při 
poskytování sociálně-právní ochrany. Některé principy a zásady uplatňované v oblasti 
sociální práce:  

- respekt k jedinečnosti každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou 
příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, 
ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení, a to bez ohledu na to, jak se 
podílí na životě celé společnosti,  

- respekt k právu každého jedince na seberealizaci,  
- ochrana důstojnosti a lidských práv klientů,  
- není přípustná žádná forma diskriminace,  
- ochrana klientova práva na soukromí a důvěrnost jeho sdělení,  
- předávání informací o klientovi třetím osobám se souhlasem klienta,  
- vedení klientů k vědomí odpovědnosti sám za sebe,  
- hledání možností, jak zapojit klienty do procesu řešení jejich situace.  

 

Zaměstnanci se řídí Etickým kodexem zaměstnance MěÚ Sokolov – VS 04/08. 
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9b 
 

Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje služby potřebné pro jednání 
s osobami se specifickými potřebami, nebo má dojednanou spolupráci 
s fyzickými osobami a právnickými osobami, které tyto služby zajistí 
externě. 

 

V případě mimořádné potřeby komunikace v cizím jazyce či ve znakové řeči je tato služba 
zajištěna externími pracovníky – viz Katalog sociálních služeb. Pracovníci mají k dispozici 
seznam soudních tlumočníků.  
 
 
 

9c Orgán SPO provádí u všech případů, zejména v okamžiku zavedení 
dítěte do evidence dětí uvedených v § 54 zákona, základní 
vyhodnocování potřeb dítěte a situace rodiny (dále jen 
„vyhodnocování“, zaměřené na skutečnost, zda se jedná o dítě 
uvedené v § 6 a § 54 písm. a) zákona, o dítě uvedené v § 54 písm. b) 
zákona, nebo o dítě zařazené do evidence dětí z jiného důvodu. Jestliže 
ze závěru vyhodnocování vyplývá, že se jedná o dítě uvedené v § 6 
zákona, provádí orgán sociálně-právní ochrany podrobné 
vyhodnocování.  

 

• K základnímu vyhodnocování potřeb dítěte přistupuje pracoviště v okamžiku přijetí 
oznámení případu. Výsledkem vyhodnocení je zjištění, zda se jedná o případ spadající 
do situací uvedených v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 
v platném znění.  

• Podrobné vyhodnocení se provádí v případě, že se jedná o dítě ohrožené ve smyslu 
uvedeného § 6.  

• Vyhodnocování je prováděno v souladu s ustanoveními zákona o sociálně-právní 
ochraně dětí a metodickými příručkami a materiály k vyhodnocování potřeb dítěte a 
situace rodiny.  

• Je v zájmu dítěte, aby bylo provedeno v co nejkratším časovém období, avšak 
v rozsahu potřebném ke zjištění a řádnému posouzení všech skutečností významných 
pro situaci dítěte a jeho rodiny.  
 

 

9d 
 

Orgán sociálně-právní ochrany zpracovává v případě, kdy provedl 
podrobné vyhodnocování se závěrem, že se jedná o dítě uvedené v § 6 
zákona, individuální plán ochrany dítěte, podle potřeby jej 
přehodnocuje a následně jej uzavírá. 

 

• Pro všechny děti, které byly vyhodnoceny jako děti spadající do § 6 zákona o sociálně-
právní ochraně dětí, je zpracován individuální plán ochrany dítěte. Tento plán je 
součástí spisové dokumentace.  
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• Individuální plán je sestavován v souladu s § 10 odst. 5 zákona o SPOD.  

• Plán se zpracovává za účasti dítěte, jeho rodiny či jiných osob odpovědných za 
výchovu. Jsou naplánovány jednotlivé kroky směřující k podpoře dítěte a k zlepšení či 
vyřešení obtížné situace.  

• V individuálním plánu jsou uvedeny dílčí kroky, časový harmonogram a jsou 
označeny osoby spoluodpovědné za plnění úkolu.  

• Jednotlivé dílčí kroky jsou přehledné a srozumitelné pro klienty. 

• Zákon ukládá povinnost zpracovat plán od počátku doby poskytování SPO, nejpozději 
do jednoho měsíce od přijetí podnětu.  

• Individuální plán ochrany dítěte je dle potřeby aktualizován, po ukončení poskytování 
SPO je plán uzavřen.  

 

Zpracovatel: oddělení péče o rodinu a dítě, oddělení sociální prevence a 
pomoci odboru SV 
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