
3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí  
 
Popis naplnění standardu: 
 
3a   Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či  
jiným vhodným způsobem pravidla a postupy jím vytvořené za účelem naplnění těchto  
standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany.  
 
Přehled interních postupů a pravidel k naplnění standardů 
 
• Informace o práci podle nastavených standardů kvality výkonu sociálně-právní ochrany 

orgánem sociálně-právní ochrany dětí Sedlčany při poskytování sociálně-právní ochrany, 
povinnostech, možnostech a službách, je uvedena:  

- na nástěnce Odboru  
- na webu Města Sedlčany. 

       Web a nástěnka jsou aktualizovány dle potřeb.       
• Přehled interních dokumentů a pracovních postupů OSPOD k naplnění standardů kvality 

při výkonu SPO je zpracován do formátu tabulky a zveřejněn na nástěnce Odboru a 
webu.  

• Webové stránky Města Sedlčany činnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí prezentují 
jako veřejnou službu územních samosprávných celků (v souladu se zněním zákona č. 
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších 
předpisů) a jejich povinnosti uvádějí (dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů) v obecném pro cílovou skupinu - prioritně 
nezletilé děti, jejich rodiče a   rodiny.   

• Informaci klientům o naplňování Standardů kvality OSPOD Sedlčany mohou v obecném, 
na žádost, poskytnout všichni jednotliví pracovníci úseku SPOD.  

• V kompletní listinné podobě je text Standardů kvality výkonu sociálně právní ochrany 
orgánem sociálně-právní ochrany dětí Sedlčany při poskytování sociálně právní ochrany 
k nahlédnutí v kanceláří vedoucí Odboru, a to předchozí dohodě o termínu. 

 
Přehled interních dokumentů Městského úřadu Sedlčany a OSPOD Sedlčany ve vztahu  
k zajištění naplnění standardů kvality výkonu sociálně-právní ochrany OSPOD 
Sedlčany 
 

Standard/kritérium Název dokumentu/materiálu 

1a 
●   Rozdělení obvodů SO ORP Sedlčany pro účely sociálně-právní ochrany  
     dětí – interní materiál OSPOD Sedlčany 
●   Vnitřní předpis Městského úřadu Sedlčany 

1b 

●   Pracovní řád Městského úřadu Sedlčany 
●   Metodický pokyn č. 1 Pohotovost pracovníků Odboru sociálních věcí 

Úseku 
     sociálně-právní ochrany dětí   
●   Výkaz výkonu pracovní činnosti nad rámec pracovní doby – interní 

materiál 

2b 

●   Pracovní řád Městského úřadu Sedlčany  
●   Směrnice k využívání počítačového vybavení na Městském úřadu 

Sedlčany 
     – vnitřní předpis 
●   Bezpečnostní dokumentace (plán) Městského úřadu Sedlčany 

3a ●   Pracovní postupy/manuály OSPOD Sedlčany – interní materiál 

4a 
 

●   Organizační struktura orgánů města Sedlčany a Městského úřadu  
     Sedlčany 
●   Organizační struktura Odboru sociálních věcí/Úseku sociálně-právní  
     ochrany dětí – součást Standardů kvality výkonu sociálně-právní 

ochrany  



     OSPOD Sedlčany 
●   Pracovní profily zaměstnanců Úseku sociálně-právní ochrany dětí – 

součást Standardů kvality výkonu sociálně-právní ochrany OSPOD 
Sedlčany 

●   Vnitřní předpis Městského úřadu Sedlčany  

6a 
●   Směrnice k hodnocení zaměstnanců Městského úřadu Sedlčany č. 

1/T/2018 

6d 
●   Dohoda o provádění služby supervize (mezi městem Sedlčany a  
     odborníkem) 

7a, 7b 

●   Smlouva o poskytování odborné a poradenské služby občanům v oblasti  
     finanční gramotnosti (mezi městem Sedlčany a odborníkem) 
●   Smlouva o poskytování služeb Střediska výchovné péče v Příbrami 

(mezi  
     městem Sedlčany a DÚ a SVP Praha) 

8a 

●   Spisový řád, Skartační řád a Skartační plán, vnitřní předpis, příkaz  
      tajemníka Městského úřadu Sedlčany VP/9/2015/T 
●   Rozdělení obvodů SO ORP Sedlčany pro účely sociálně-právní ochrany 
     dětí – interní materiál OSPOD Sedlčany 
●   EZOP Elektronické zpracování oběhu pošty (spisová a archivní služba),  
     Uživatelská příručka 
●   Vnitřní směrnice o užívání úředních razítek, o užívání státních symbolů 
     a symbolů města Sedlčany, Směrnice č. 4/2018/RM 

8c 

• Manuál  1 Nahlížení do spisu 
• Manuál  2 Správní řízení v SPOD 
• Manuál  3 Podjatost 
• Manuál  4 Předběžné opatření 
●    Manuál  5 Případová konference 

9a 
• Vnitřní předpis Etický a morální kodex úředníků a zaměstnanců města 

Sedlčany (Městského úřadu Sedlčany), Příkaz č. 1/2012/T 

10a 
●   Pracovní řád Městského úřadu Sedlčany 
●   Kontrolní řád města Sedlčany, vnitřní předpis-směrnice č. 1/RM/2021 

11a 

●   Vyhodnocení rizik na pracovišti  
●   Požární poplachová směrnice Městského úřadu Sedlčany  
●   Bezpečnostní dokumentace (plán) Městského úřadu Sedlčany  
●   Směrnice k využívání počítačového vybavení na Městském úřadu 

Sedlčany 
     Směrnice č. 1/2012/T  
●   Provozní řády budov Městského úřadu Sedlčany 
●   Vnitřní směrnice DRESS-CODE zaměstnanců Městského úřadu 

Sedlčany 
●   Vnitřní směrnice pro kontrolu alkoholu a jiných návykových látek na 
     pracovišti  
●   Stupně pohotovosti PES – interní materiál Krizového štábu města 

Sedlčany 

12a     

●   Spisový řád, Skartační řád a Skartační plán, vnitřní předpis, příkaz  
      tajemníka Městského úřadu Sedlčany VP/1/2021/T 
●   EZOP Elektronické zpracování oběhu pošty (spisová a archivní služba),  
     Uživatelská příručka 

13a 
●   Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností (předpis města  
     Sedlčany č. RM 1/2018) 

14a 

●   Komunitní plán sociálních služeb regionu Sedlčanska 
●   Kontakty na spolupracující partnery OSPOD Sedlčany - součást 

Standardů  
     kvality výkonu sociálně-právní ochrany OSPOD Sedlčany 

14b ●   Manuál 5 Případové konference - interní materiál OSPOD Sedlčany 
 
 
 
 



3b Orgán sociálně-právní ochrany má zpracovány informace o rozsahu a podmínkách  
poskytování sociálně-právní ochrany, a to ve formě srozumitelné cílové skupině. Tyto  
informace jsou veřejně dostupné.  
 
Přehled o činnostech zajišťovaných orgánem sociálně-právní ochrany dětí - informace  
v formátech:   
 
1. Elektronická verze - web Města Sedlčany 
   ● Informace o práci/činnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí je uveřejněna na 

webových  
      stránkách Města Sedlčany.  
      Činnost je prezentována jako veřejná služba úředníků územních samosprávných celků – 

v souladu s legislativou (zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 
celků, ve znění pozdějších předpisů). 

      S odkazem na ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve 
znění pozdějších předpisů, jsou cílovou skupinou zaměstnanců orgánu sociálně-právní 
ochrany  prioritně nezletilé děti,  jejich rodiče, případně rodiny. 

      Webové stránky jsou aktualizovány dle potřeb. 
 
2.  Listinná podoba  
• Informace v písemné podobě jsou k dispozici veřejnosti/klientům a návštěvníkům Odboru  

prostřednictvím zveřejnění na nástěnce v prostorách Odboru – informuje  o rozsahu a  
podmínkách poskytování sociálně-právní ochrany. 

       Informace jsou aktualizovány dle potřeb. 
 
3. Plošná informace veřejnosti – formou letáků  
• Informace jsou k dispozici veřejnosti, klientům i spolupracujícím subjektům – školským,  

zdravotnickým zařízením, poskytovatelům služeb, služeb návazných, obcím ad. – 
materiály předávány. 
 

4. Prostřednictvím spolupracujících subjektů - informace předávány na společných akcích – 
např.  Setkání poskytovatelů sociálních služeb a služeb návazných, setkání v Pracovní 
skupině pro prevenci, v individuálním jednáních, při jiných příležitostech. 

 
 
Odkaz na legislativu 
 
*  příslušná ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění  
   pozdějších předpisů 
*  zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších   
   předpisů 
 
 
 
 
 
 
 


