
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUÁL VÝKONU SPO  
PRO POVĚŘENÉ OSOBY 
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Tento předpis stanovuje pravidla pro pracovníky pracující v rámci pověření k výkonu sociálně-právní 
ochrany. 
 
OSNOVA – výčet standardů SPO pro pověřené osoby: 
 
1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 
1a) Pověřená osoba má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle, cílovou skupinu a zásady své 
činnosti, a to formou srozumitelnou cílové skupině, se kterou pracuje. Pověřená osoba má zveřejněn 
seznam činností, které vykonává na základě pověření. 
1b) Pověřená osoba má písemně zpracována vnitřní pravidla vymezující možný střet zájmů 
zaměstnanců pověřené osoby a osob z cílové skupiny, včetně pravidel pro řešení těchto situací. 
 
2. Ochrana práv a chráněných zájmů 
2a)1. Pověřená osoba důsledně dodržuje lidská práva a svobody, zejména práva dětí včetně práva na 
soukromí, důstojnost a rodinný život. 
2a)2. Pověřená osoba má písemně stanovena pravidla pro předcházení porušování základních práv a 
svobod, zejména má stanoveny mechanismy k nápravě a postupy vůči zaměstnanci, který se porušení 
základních práv a svobod dopustil. 
2a)3. Pověřená osoba vždy zjišťuje názor dítěte a přikládá mu váhu. 
 
2b) Pověřená osoba chrání dítě před zneužíváním, zanedbáváním a týráním. Má písemně stanovený 
postup pro předcházení těmto situacím a písemně stanoven postup při zjištění takového jednání (jak 
ze strany rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, tak zaměstnance pověřené osoby). 
 
3. Prostředí a podmínky 
3a) Pověřená osoba vytváří materiální, technické a hygienické podmínky, které odpovídají rozsahu 
činností poskytovaných pověřenou osobou. Prostory musí odpovídat potřebám cílové skupiny, musí 
být důstojné a respektovat potřebu soukromí. 
 
4. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany a činnosti pověřené osoby 
4a) Pověřená osoba informuje cílové skupiny srozumitelným způsobem o poskytování sociálně-právní 
ochrany pověřenou osobou. 
4b) Pověřená osoba má písemně zpracována pravidla a postupy stanovující, kdy lze cílové skupině 
poskytnutí sociálně-právní ochrany odmítnout. Tato pravidla nesmí být diskriminující. 
4c) Pověřená osoba zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní 
pravidla a postupy jí vytvořené za účelem naplnění těchto standardů kvality sociálně- právní ochrany 
při poskytování sociálně-právní ochrany. 
 
5. Podpora přirozeného sociálního prostředí 
5a) Pověřená osoba podporuje děti ve vztazích s přirozeným sociálním prostředím. 
5b) Pověřená osoba podporuje navazování a rozvíjení kontaktů a sociálních vztahů s osobami dítěti 
příbuznými nebo blízkými, je-li to v jejich zájmu a má písemně stanovena pravidla jak a kde kontakt 
dítěte s těmito osobami probíhá a jak na kontakt připravuje dítě, pěstouny, rodiče, osoby odpovědné 
za výchovu dítěte nebo osoby s dítětem příbuzné nebo blízké. 
 
6. Personální zabezpečení 
6a) Pověřená osoba má písemně stanovenou organizační strukturu, počet pracovních míst, kvalifikační 
předpoklady a osobnostní předpoklady a pracovní profily jednotlivých zaměstnanců. 
6b) Organizační struktura a počty zaměstnanců jsou přiměřené rozsahu poskytované činnosti a 
potřebám cílové skupiny. 
6c) Pověřená osoba má v rámci organizační struktury písemně stanovena oprávnění a povinnosti k 
jednotlivým pracovním pozicím. 



 

 

 
7. Přijímání a zaškolování zaměstnanců 
7a) Zaměstnanci pověřené osoby a další fyzické osoby, které se jménem pověřené osoby podílejí na 
přímém poskytování sociálně-právní ochrany, splňují odbornou způsobilost a jsou bezúhonní podle 
zákona. 
7b) Pověřená osoba má písemně zpracována pravidla pro přijímání a zaškolování nových zaměstnanců. 
7c) Pověřená osoba má písemně zpracována pravidla pro působení osob, které nejsou s pověřenou 
osobou v pracovněprávním vztahu, zejména dobrovolníků a stážistů. 
 
8. Profesní rozvoj zaměstnanců 
8a) Pověřená osoba má písemně zpracován postup pro pravidelné hodnocení zaměstnanců, který 
obsahuje zejména stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeby další odborné 
kvalifikace zaměstnanců. 
8b) Pověřená osoba má písemně zpracovány individuální plány dalšího vzdělávání jednotlivých 
zaměstnanců. 
8c) Pověřená osoba má zpracován systém finančního a morálního oceňování zaměstnanců. 
8d) Pověřená osoba zajišťuje pro své zaměstnance podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka. 
 
9. Pracovní postupy pověřené osoby 
9a) Pověřená osoba má písemně zpracovány pracovní postupy a metodiky zaručující řádný a odborný 
výkon činností realizovaných na základě pověření po celou dobu platnosti pověření. Tyto postupy a 
metodiky pověřená osoba zpracovává pro práci s cílovými skupinami. 
9b) Pověřená osoba má písemně zpracována vnitřní pravidla pro realizaci příprav, průběhu a 
vyhodnocení příprav, včetně obsahu, formy a výstupů skupinové a individuální přípravy, způsobu práce 
s žadateli ve všech fázích procesu příprav. 
9c) Pověřená osoba má vždy určeného sociálního pracovníka pro práci s dítětem a osobou pečující 
nebo osobou v evidenci. 
 
10. Dohoda o výkonu pěstounské péče 
10a) Pověřená osoba má písemně zpracována pravidla pro uzavírání, změnu a zrušení dohod o výkonu 
pěstounské péče, zejména kdo je oprávněn dohodu uzavřít, změnit nebo zrušit, jaké další náležitosti, 
kromě těch zákonem stanovených, dohoda obsahuje, jaké přílohy jsou spolu s dohodou předány 
klientovi. Při uzavírání, změně nebo zrušení dohody pověřená osoba postupuje tak, aby obsah a účel 
byl pro osoby z cílové skupiny srozumitelný. 
10b) Pověřená osoba má písemně zpracována pravidla pro způsob hodnocení naplňování cílů 
uzavírané dohody o výkonu pěstounské péče. 
10c) Pověřená osoba plánuje společně s dítětem, osobou pečující nebo osobu v evidenci, rodinnou 
dítěte, příslušným orgánem sociálně-právní ochrany průběh pobytu dítěte v pěstounské péči. 
Základem tohoto procesu je vyhodnocování realizované orgánem sociálně- právní ochrany a 
individuální plán ochrany dítěte vypracovaný orgánem sociálně- právní ochrany. 
10d) Pověřená osoba má pro osoby pečující a osoby v evidenci, se kterými má 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 pěstounské péče. 
 
11. Předávání informací 
11a) Pověřená osoba pravidelně informuje dítě, osobu pečující nebo osobu v evidenci, rodinu dítěte, 
obecní úřad obce s rozšířenou působností a případně další oprávněné orgány veřejné moci o průběhu 
sociálně- právní ochrany a naplňování plánu ochrany dítěte. 
11b) Pověřená osoba má písemně zpracována vnitřní pravidla pro předávání případů dětí a rodin, se 
kterými pracuje, mezi zaměstnanci pověřené osoby. 
11c) Pověřená osoba má pro zaměstnance písemně stanovený postup pro získávání a předávání 
informací o průběhu výkonu sociálně- právní ochrany u dětí a rodin, se kterými pracují. 



 

 

 
12. Změna situace 
12a) Pověřená osoba má písemně stanovena pravidla a postupy práce pro situace významných změn 
v životě dětí a rodin, včetně ukončení pobytu dítěte v původní nebo náhradní rodině. 
 
13. Dokumentace o výkonu sociálně- právní ochrany 
13a) Pověřená osoba má zpracována pravidla pro vedení písemné, případně elektronické spisové 
dokumentace o osobách, se kterými pracuje, zejména pravidla pro založení, uzavření a zapůjčení spisu, 
pravidla pro nahlížení do spisové dokumentace a pořizování kopií ze spisu a pravidla pro odmítnutí 
žádosti o nahlédnutí do spisu vedeném o dítěti a rodinách. 
 
14. Vyřizování a podávání stížností 
14a) Pověřená osoba má písemně zpracována a zveřejněna pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci 
stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálně- právní ochrany, zejména informuje cílovou 
skupinu jakou formou stížnost podat, na koho se obrátit, kdo a jakým způsobem bude stížnost vyřizovat 
a v jaké lhůtě. 
 
15. Rizikové, havarijní a nouzové situace 
15a) Pověřená osoba má písemně definovány rizikové, havarijní a nouzové situace a postup při jejich 
řešení, s nimiž prokazatelně seznámí zaměstnance. S těmito postupy je v nezbytném rozsahu 
seznámena přiměřeným způsobem i cílová skupina. 
 
16. Zvyšování kvality výkonu sociálně-právní ochrany 
16a) Pověřená osoba má písemně stanoven systém pravidelné revize naplňování standardů kvality, 
systém průběžné kontroly a hodnocení způsobu výkonu sociálně- právní ochrany. 
16b) Pověřená osoba má písemně stanovena vnitřní pravidla pro zjišťování zpětné vazby od cílové 
skupiny, obecního úřadu obce s rozšířenou působností i dalších spolupracujících fyzických osob, 
právnických osob a orgánů veřejné moci. 
 
 



 

 

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 
 
1a) Pověřená osoba má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle, cílovou skupinu a zásady své 
činnosti, a to formou srozumitelnou cílové skupině, se kterou pracuje. Pověřená osoba má zveřejněn 
seznam činností, které vykonává na základě pověření. 
 
SEMIRAMIS z. ú. je zapsaný ústav, který byl založen v roce 2000. 
Deklarace identity:  
Jsme profesionální organizace s dlouholetou tradicí v oblasti prevence rizikového chování a vzdělávání. 
Těžištěm naší práce je lidský vztah a aktivní přístup ke změně.  
Motto: 
Pomáháme najít ten správný směr. 
Základní popis organizace:  
Těžištěm naší práce je lidský vztah, skrze něj podporujeme a rozvíjíme schopnosti dětí a mladých lidí v 
řešení životních situací, odolnosti vůči různým formám rizikového chování a nastavování a udržování 
zdravých vztahů ve svém sociálním okolí. Patříme mezi nejstarší a nejzkušenější organizace na poli 
prevence, sociálních a adiktologických služeb v České republice. Od roku 2000 se věnujeme 
systematické práci s dětmi a mládeží. Realizujeme preventivními programy, vzděláváme pedagogické 
sbory, pomáháme utvářet funkční mezilidské vztahy v rodině, provozujeme K-centrum a terénní 
programy pro uživatele drog, tedy mnohostranně podporujeme zdravý životní styl naší cílové skupiny.  
 
Pověření k výkonu SPO a jeho zasazení do systému služeb SEMIRAMIS z. ú.: 
SEMIRAMIS z. ú. realizuje široké spektrum preventivních, adiktologických a sociálních služeb, nicméně 
v žádné z nich nerealizujeme služby typický či obvyklé pro pověření k výkonu SPO. I přes tuto 
skutečnost jsme záměrně zvolili pověření k výkonu SPO, které jsme cíleně zaměřili pouze pro službu 
primární prevence rizikového chování na základních školách. Jsme tedy netypickou službou pro 
pověření SPO. Hlavní důvody pro pověření SPO v rámci Centra primární prevence: 
- V případě výskytu mimořádné situace či závažného rizikového chování ve třídních kolektivech, se 

kterými v rámci preventivních programů pracujeme, nám pověření k SPO umožňuje tuto situaci 
neprodleně a bez souhlasu školy komunikovat s příslušným orgánem SPO, v rámci spádové ORP. 
Podrobný postup při výskytu tzv. mimořádné situace na škole v programu primární prevence 
realizovaným organizací SEMIRAMIS z. ú. je součástí odborného manuálu služby. 

- Důvěra základních škol, na kterých s našimi programy primární prevence působíme, v naše služby 
a poradenské aktivity směřované jak dětem, rodičům, tak také pedagogům.  

- Díky pověření k SPO jsme důvěryhodným partnerem pro příslušné orgány SPO v rámci spádových 
ORP, které se na nás mohou obracet v případech náročných situací na základních školách. 

- V případě individuální poradenské činnosti se na naše zařízení, v rámci realizace preventivních 
programů, obrací děti i rodiče s dotazy závažného nebo velmi vážného charakteru, při kterých 
chceme mít možnost plnohodnotně hájit práva a oprávněné zájmy dětí a mládeže. Tyto dotazy jsou 
z povahy našeho výkonu služeb anonymní a veskrze jednorázové, nicméně jednoznačné, odborně 
zakotvené a eticky opodstatněné směřování v rámci této poradenské činnosti je pro nás pevným 
výchozím bodem.  

 
Máme pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu: 
- Činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku (§31 a 32). 
- Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, 

sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou (§11 odst. 1 písm. c). 
- Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o děti (ve smyslu 

§ 11 odst. 1 písm. a). 
 
 



 

 

Na základě tohoto pověření realizujeme následující vzdělávací a preventivní činnosti: 
Centrum primární prevence SEMIRAMIS z. ú. (dále jen Centrum PP) poskytuje služby v oblasti specifické 
primární prevence rizikového chování. Jeho pracovníci působí na prvních i druhých stupních základních 
škol. S dětmi se pracuje na podpoře zdravého životního stylu, na rozvoji osobnosti a na posilování 
pozitivních mezilidských vztahů a vzájemné tolerance. Škole a jejím pedagogům je poskytováno 
poradenství ohledně Minimálních preventivních programů, metodické vedení, informace o různých 
formách rizikového chování a pomoc v krizových situacích. 
 
Poslání 
Centrum PP poskytuje školám a odborné i laické veřejnosti na území Středočeského kraje profesionální 
intervenci a odborné poradenství v oblasti primární prevence rizikového chování. Toto realizuje 
prostřednictvím dlouhodobých programů specifické primární prevence, poradenských a vzdělávacích 
aktivit, čímž se snaží u dětí a mládeže předcházet problémům spojeným s rizikovým chováním nebo 
tyto problémy oddálit do co nejpozdějšího věku. 
 
Cíle 
Hlavní cíl: Cílem je preventivně působit proti vzniku jakýchkoliv forem rizikového chování. Předat 
cílovým skupinám takové znalosti, dovednosti a postoje, které pomohou eliminovat projevy rizikového 
chování ve společnosti a podporují zdravý životní styl. 
 
Dílčí cíle: 
- Preventivně působit proti vzniku jakýchkoliv forem rizikového chování (např. zneužívání 

návykových látek, šikaně, agresivitě, rizikovému sexuálnímu chování). 
- Podávat dětem a mládeži pravdivé a objektivní informace o formách rizikového chování, učit je 

orientovat se v nich a vést je k vytváření odpovědného postoje vůči nim. 
- Pravdivě a objektivně informovat pedagogy, rodiče i širokou veřejnost o formách a důsledcích 

rizikového chování a snažit se u nich odbourávat stále přetrvávající mýty. 
- Naučit děti a mládež sociálním dovednostem. 
- Podporovat zdravé sebevědomí, sebepřijetí, individualitu. 
- Podporovat bezpečné a zdravé prostředí. 
 
Cílová skupina 
- Žáci ZŠ (od 4. do 9. tříd). 
- Mladší školní věk (6 – 12 let), starší školní věk (12 – 15 let), mládež (15 - 18 let). 
- Nezasažená populace bez výrazné zdravotně - sociální zátěže. 
 
- Pedagogové (třídní učitelé, školní metodici prevence, ředitelé škol a ostatní členové 

pedagogického sboru). 
- Mladí dospělí (18 – 26 let), dospělá populace (nad 26 let). 
- Nezasažená populace bez výrazné zdravotně - sociální zátěže. 
 
Primární cílová skupina: 
- Žáci 1. a 2. stupně běžných základních škol a žáci nižších stupňů víceletých gymnázií. 
- Třídní učitelé. 
- Školní metodici prevence. 
 
Sekundární cílová skupina: 
- Ředitelé škol 
- Rodiče žáků. 
- Odborná i laická veřejnost. 
 
 



 

 

Principy a zásady naší činnosti 
- Princip bezpečí. 
- Princip rovného přístupu. 
- Princip dobrovolnosti. 
- Princip odbornosti. 
- Princip komplexnosti, kontinuity a systematičnosti. 
- Naši pracovníci jsou odborně způsobilí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. 
- Ke každému klientovi přistupujeme individuálně. 
- Pracovníci respektují právo klientů na vlastní rozhodnutí. 
- Pracovníci respektují důvěrnou a citlivou povahu informací, se kterými pracují. 
- Služby jsou poskytovány nediskriminačně, bez ohledu na věk, pohlaví, etnickou příslušnost, 

sexuální orientaci, sociální status, vyznání a další. 
- Pracovníci v přímé péči preventivně omezují rizika vzniku závislosti klienta na službě. 
- Pracovníci respektují práva dospělých i dětí, jak je uvedeno v dokumentech a listinách nejen 

našeho, ale i mezinárodního práva, které ČR ratifikovala. 
 
Informace o poslání, činnosti a zásadách naší činnosti jsou zveřejněny na našich webových stránkách 
www.os-semiramis.cz a jsou průběžně aktualizovány. 
 
1b) Pověřená osoba má písemně zpracována vnitřní pravidla vymezující možný střet zájmů 
zaměstnanců pověřené osoby a osob z cílové skupiny, včetně pravidel pro řešení těchto situací. 
 
Vzhledem k povaze vykonávané činnosti, na které je primárně nasměrováno pověření k SPO, jsou 
klienti – děti, klienti – rodiče i klienti – pedagogové, vedeni v anonymním módu a nejsou zjišťována 
žádná osobní data. Povahou služby primární prevence není doprovázení klientů jako např. ve službě 
pěstounské péče apod., nejsou tedy uzavírány individuální plány ani jiné dohody. Níže uvedený výčet 
možných střetů zájmů je tedy obecného charakteru a je také méně početný než u služby typické pro 
výkon SPO.  
 
Možné střety zájmů a postupy pro řešení: 
- Klient je v příbuzenském nebo v blízkém osobním vztahu k zaměstnanci pověřené osoby. 

o Zaměstnanec seznámí svého nadřízeného s tím, že má s klientem příbuzenský nebo osobní 
vztah, který by mu mohl bránit v nezaujatém postoji a přístupu ke klientovi, nadřízený po 
dohodě s dotyčným zaměstnancem a s klientem pověří výkonem sociálně-právní ochrany 
u tohoto klienta jiného zaměstnance pověřené osoby, případně odkáže klienta na jiného 
poskytovatele služby. 

- Klient je vlastníkem majetku či nemovitosti, kterou pověřená osoba užívá. 
o Jakákoliv dohoda ani jiná případná smlouva či poskytovaná poradenská péče nebude 

uzavřena, klient bude odkázán na jinou právnickou osobu, s níž lze dohodu uzavřít, 
případně získat potřebné poradenské informace. 

- Klient vykonává pro pověřenou osobu určitou práci. 
o Dohoda ani jiná smlouva nebude uzavřena, klient bude odkázán na jinou právnickou 

osobu, s níž lze dohodu uzavřít či poradenské informace získat. 
- Klient si chce zajistit „lepší péči“ zaměstnance dárkem nebo nabídkou. 

o Klientovi budou vysvětleny zásady poskytování péče, jeho návrh bude odmítnut vhodně, 
ale jasně a srozumitelně. 

 
 
2. Ochrana práv a chráněných zájmů 
 
2a)1. Pověřená osoba důsledně dodržuje lidská práva a svobody, zejména práva dětí včetně práva na 
soukromí, důstojnost a rodinný život. 



 

 

2a)2. Pověřená osoba má písemně stanovena pravidla pro předcházení porušování základních práv a 
svobod, zejména má stanoveny mechanismy k nápravě a postupy vůči zaměstnanci, který se porušení 
základních práv a svobod dopustil. 
2a)3. Pověřená osoba vždy zjišťuje názor dítěte a přikládá mu váhu. 
 
Zaměstnanci SEMIRAMIS z. ú. vykonávající činnost v rámci pověření k sociálně-právní ochraně, jsou si 
vědomi, že zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať již 
uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními – školy, zařízení sociální péče, soudy, správními 
nebo zákonodárnými orgány (Úmluva o právech dítěte, čl. 3), a že předním hlediskem sociálně-právní 
ochrany dětí je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na 
rodičovskou výchovu a péči. Přitom se přihlíží k širšímu sociálnímu prostředí dítěte (§5 zákona 
359/1999 sb., o sociálně-právní ochraně dětí). Při své práci dbají na dodržování těchto zásad: 
- Nejlepší zájem a blaho dítěte (ochrana práv dítěte je důležitým a citlivým prvkem v činnosti všech 

zaměstnanců). 
- Zachování lidské důstojnosti (klient je rovnocenným partnerem). 
- Respektování individuality klienta (vlastní vůle a rozhodování klienta). 
- Individuální přístup ke klientovi dle jeho potřeb (podpora a rozvíjení jeho schopností). 
- Dodržování lidských práv a osobních svobod (úcta k člověku a ochrana práv- jednání a zacházení s 

klientem, bezpečí a mlčenlivost). 
- Odbornost pracovníků (vzdělaný a kvalifikovaný zaměstnanec, znalost lidských práv, zejména práv 

dítěte, pravidelné vzdělávání, supervize). 
- Příjemné, vstřícné a přátelské prostředí. 
- Dodržování Etického kodexu organizace. 
 
Pravidla pro předcházení porušování lidských práv a svobod 
Znalost a dodržování lidských práv a svobod, včetně práv dítěte: 
- Průběžné vzdělávání všech zaměstnanců v oblasti lidských práv a práv dítěte. 
- Pravidelné porady, metodické konzultace, intervize, supervize. 
- Účast na metodických dnech, pořádaných KÚ. 
- Poučení a souhlas klienta při předávání informací třetí osobě. 
- Možnost podání stížnosti m.j. na porušení lidských práv a svobod je samostatně uvedeno ve 

standardu č. 14. 
 
Posuzování nejlepšího zájmu a blaha dítěte: 
- Faktory pro stanovení zájmu dítěte jsou následující (nejsou hierarchické): názor dítěte, identita 

dítěte, ochrana rodinného prostředí a udržování vztahů, péče, bezpečí a ochrana dítěte, 
zranitelnost, právo dítěte na zdraví, právo dítěte na vzdělání. 

- Je posuzován individuálně, podle konkrétní situace dítěte, se zřetelem k jejich osobním 
souvislostem, situaci a potřebám. 

- Je vždy předním hlediskem při jakékoliv činnosti a rozhodování. 
o Dodržujeme právo dítěte být slyšeno a jeho práva na informace. 

- Vždy zjišťujeme názor dítěte přiměřeně jeho věku dle jeho rozumových schopností, emocionální 
zralosti a přikládáme mu náležitou váhu. 

- Zjišťování názoru dítěte je prováděno s respektem k jeho potřebám, citlivým způsobem, při 
zachování jeho důvěry a bezpečnosti. 

- S dítětem může hovořit pouze zaměstnanec, odborník, v jehož profesní výbavě je schopnost vedení 
rozhovoru s dítětem. 

- Zaměstnanci jsou si vědomi, že v praxi mohou nastat kolize mezi jednotlivými právy. 
 
 
 



 

 

Mechanismy k nápravě a postupy vůči zaměstnanci, který se dopustil porušení základních práv a 
svobod klienta: 
- Zaměstnanec, který porušil právo klienta, se klientovi omluví (písemně nebo osobně), omluvu 

obdrží klient také od vedoucího zaměstnance pověřené osoby. Jelikož byla důvěra mezi klientem a 
pracovníkem narušena, dojde po vzájemné dohodě ke změně zaměstnance, který toto právo 
porušil. 

- Se zaměstnancem, který právo klienta porušil, bude proveden motivační pohovor a bude přeškolen 
v této oblasti. Zaměstnanec využije supervizi k osobnímu zpracování celé situace. 

 
2b) Pověřená osoba chrání dítě před zneužíváním, zanedbáváním a týráním. Má písemně stanovený 
postup pro předcházení těmto situacím a písemně stanoven postup při zjištění takového jednání (jak 
ze strany rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, tak zaměstnance pověřené osoby). 
 
Pravidla pro předcházení situacím zneužívání, zanedbávání a týrání dítěte: 
- Veškeré preventivní programy realizované Centrem primární prevence SEMIRAMIS z. ú. jsou ze své 

podstaty předcházením celému spektru rizikového chování, mezi které patří jednoznačně patří 
syndrom CAN (syndrom zneužívaného, zanedbávaného či týraného dítěte).  

- Při svém vstupním zavádění je každý pracovník poučen, že je jakýmkoliv projevům rizikového 
chování věnována zvýšená pozornost, obzvlášť indiciím, nasvědčujícím přítomnost syndromu CAN.  

- Při zjištění či samotném projevu jakéhokoliv rizikového jevu, obzvláště syndromu CAN u dítěte je 
situace ve školní třídě vyhodnocena jako mimořádná a postupuje se podle metodiky pro 
mimořádné situace v odborném manuálu služby. 

- Informace o podezření či samotném projevu rizikového chování se k pracovníkům preventivních 
programů dostávají výhradně v anonymním modu, prostřednictvím schránky na anonymní dotazy 
v rámci preventivního programu, skrze emailové poradenství, poradenství přes sociální sítě či 
telefonické poradenství. Jedná se vždy o situaci, kde je tazatel v anonymitě a k dalšímu postupu je 
motivován paralelně tazatel a škola (třídní učitel, školní metodik prevence a vedení školy). 

- Pracovník tedy věnuje zvýšenou pozornost takovému dítěti/dětem/třídnímu kolektivu, u kterého 
v rámci programu primární prevence zjistí zvýšený zájem či anonymní dotazy na zneužívání, 
zanedbávání či týrání. Na základě této informace poskytne zvýšenou péči dítěti/dětem/třídě a 
následně třídnímu učiteli, školnímu metodikovi prevence a vedení školy.  

- V rámci povinného vzdělávání zaměstnanců pověřené osoby budou zařazeny přednášky v oblasti 
rozpoznání a prevence syndromu CAN. 

- Pracovník má možnost konzultovat problematiku CAN v rámci pravidelných supervizních setkání. 
- V rámci pobytů se zajištěním celodenní péče (např. adaptační kurzy) budou dětem předány 

informace o tom, že nikdo nesmí dítěti ubližovat – dětská práva, a také informace o tom, že v 
případě, kdy by se s něčím takovým dítě setkalo, má právo: 

o Svěřit se přítomnému pracovníkovi. 
o Využít linku bezpečí, tel. 116 111. 
o Kontaktovat jemu místně příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí (kontakty dítěti 

předá pracovník preventivního programu). 
- Seznámení zaměstnanců pověřené osoby s postupy a pravidly v případě zjištění syndromu CAN. 
 
Pravidla postupu při zjištění zneužívání, zanedbávání nebo týrání dětí ze strany rodiče či jiné osoby 
odpovědné za výchovu dítěte: 
- Pracovníci jsou povinni bez zbytečného odkladu oznámit OSPOD skutečnosti, které nasvědčují 

tomu, že je dítě zneužíváno, zanedbáváno nebo týráno. 
- Při zjištění takovéhoto stavu ve škole/v třídním kolektivu, je tato skutečnost komunikována 

prostřednictvím institutu tzv. mimořádné situace (odborný manuál služby, třídní pedagog, školní 
metodik prevence, vedení školy). 

- V případě podezření ze spáchání trestného činu mají pracovníci povinnost oznámit tuto skutečnost 
orgánům činným v trestním řízení. 



 

 

- Pracovníci informují o této skutečnosti vedoucí centra primární prevence. 
- Legislativní rámec – Trestní zákoník č. 40/2009 Sb., a zákon 359/1999 Sb., oznamovací povinnost 
 
Pravidla postupu při zjištění zneužívání, zanedbávání nebo týrání dětí ze strany pracovníků (lektorů 
preventivních programů) pověřené osoby: 
- Oznámení této skutečnosti vedoucí centra primární prevence. 
- Vedoucí se dále řídí oznamovací povinností při podezření ze spáchání trestného činu. 
- Takové jednání je považováno za hrubé porušení pracovní kázně, na jehož základě může být se 

zaměstnancem okamžitě rozvázán pracovní poměr. 
 
Pravidla postupu v případě, že dítě nahlásí podezření ze zneužívání, zanedbávání nebo týrání: 
- Pokud se toto podezření týká jiného dítěte, než které tuto skutečnost ohlašuje, zaměstnanec 

vhodným způsobem zjistí identitu dítěte, které má být tímto jednáním ohroženo. V rámci 
programů primární prevence je oznamující dítě motivováno k dalšímu sdělení této skutečnosti 
třídnímu učiteli/školnímu psychologovi. Pracovník preventivního programu dítě podporuje a 
procesem oznámení doprovází. 

- Dále postupuje dle pravidel, jako by podezření nahlásila kterákoli jiná osoba s tím, že s 
ohlašovatelem jedná adekvátně k jeho věku a schopnostem. 

- Zaměstnanec je si vědom toho, že skutečnosti, které dítě ohlašuje, se mohou týkat dítěte 
samotného a dle toho s ním jedná. 

- Pokud se jedná o dítě, které ohlašuje skutečnosti týkající se jeho samotného, pracovník vede 
rozhovor s tímto dítětem, dle níže uvedených pravidel. 

- Dále postupuje dle pravidel, jako by podezření nahlásila kterákoli jiná osoba. 
 
 
3. Prostředí a podmínky 
 
3a) Pověřená osoba vytváří materiální, technické a hygienické podmínky, které odpovídají rozsahu 
činností poskytovaných pověřenou osobou. Prostory musí odpovídat potřebám cílové skupiny, musí 
být důstojné a respektovat potřebu soukromí. 
 
Materiální a technické vybavení pověřené osoby umožňuje poskytovat sociálně-právní ochranu v 
odpovídající kvalitě s limity, které určuje prostředí základních škol, kde jsou programy primární 
prevence vykonávány.  
 
Prostředí základních škol: 
Oblast pověření 
- Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o děti (ve smyslu 

§ 11 odst. 1 písm. a). 
- Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, 

sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou (§11 odst. 1 písm. c). 
- Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku (§31 a 32). 
 
Popis prostor 
Program primární prevence je realizován převážně v domovských třídách zapojených tříd, vždy za 
přítomnosti třídního pedagoga a dvou lektorů organizace SEMIRAMIS z. ú.  
Třída je uzpůsobena programu, pracuje se v komunitním kruhu a na předem určeném místě je vždy 
před zahájením programu umístěna schránka na anonymní dotazy. Všechny děti jsou na ní upozorněny 
vždy na začátku každého preventivního bloku.  
Při výskytu tzv. mimořádné situace se řešení přesouvá do poradenské místnosti dané školy, jestliže je 
škola takovým prostorem vybavena. Pakliže není, řešení situace se odehrává v prostoru k tomu 
vhodném, např. kabinet třídního učitele, kancelář vedení školy. 



 

 

Zázemí centra primární prevence: 
Adresa – Centrum primární prevence SEMIRAMIS z. ú., Sadová 2107, 288 02 Nymburk. 
Centrum primární prevence sídlí v suterénním prostoru panelového domu na sídlišti v Nymburce. 
V prostorách je společenská místnost, vybavená potřebným nábytkem a pomůckami, kuchyňka, 
kancelář pro personál, toalety (pro klienty, pro zaměstnance), úklidová místnost, předsíň se šatnou. 
 
 
4. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany a činnosti pověřené osoby 
 
4a) Pověřená osoba informuje cílové skupiny srozumitelným způsobem o poskytování sociálně-právní 
ochrany pověřenou osobou. 
 
Informovanost osob z cílové skupiny je zajištěna prostřednictvím webových stránek, tištěných 
informačních materiálů a prostřednictvím podání ústních informací. 
 
Webové stránky SEMIRAMIS z. ú. obsahují záložku určenou sociálně-právní ochraně dětí. Služby jsou 
popsány, včetně informací komu jsou služby určeny a za jakých podmínek. Stránky jsou aktualizovány 
dle potřeby.  
V písemné formě je zpracováván informační leták, používaný v rámci programu primární prevence.  
Leták obsahuje popis činnosti poskytovaných cílové skupině, podmínky využití služeb a kontakty na 
pracovníky.  
Informační materiály, které jsou zhotoveny k našim službám, jsou předávány jak dětem/třídním 
kolektivům, tak třídním učitelům a školnímu metodikovi prevence školy zapojené v preventivním 
programu. 
Na námi pořádaných akcích – hlavně preventivních setkáních s třídními kolektivy zapojenými 
v preventivním programu, přednáškách, seminářích a setkáních – jsou účastnící informováni o službách 
ústně i prostřednictvím tištěných materiálů. 
 
4b) Pověřená osoba má písemně zpracována pravidla a postupy stanovující, kdy lze cílové skupině 
poskytnutí sociálně-právní ochrany odmítnout. Tato pravidla nesmí být diskriminující. 
 
Jako pověřená osoba poskytující sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu 
takové činnosti (dále jen "pověření") vykonáváme a poskytujeme primárně činnost týkající se ochrany 
dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku, pořádáme v rámci poradenské činnosti kurzy a 
přednášky, zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a 
jeho výchovou, poskytujeme a zprostředkováváme poradenství rodičům při výchově a vzdělávání 
dítěte.  
 
Důvody pro odmítnutí poskytnutí služeb, vyplývajících z pověření k sociálně-právní ochraně dětí: 
1) Střet zájmů 
- Žadatel o službu je v příbuzenském nebo v blízkém osobním vztahu k zaměstnanci pověřené osoby. 
- Žadatel o službu vykonává pro pověřenou osobu určitou práci. 
- Žadatel o službu je vlastníkem majetku či nemovitosti, kterou pověřená osoba užívá. 
- Žadatel je zakladatel nebo ředitel organizace pověřené osoby. 
 
Postup pro řešení možného střetu zájmů: 
- Zaměstnanec seznámí svého nadřízeného s tím, že má s klientem dlouhodobý osobní přátelský 

vztah, který by mu mohl bránit v nezaujatém postoji a přístupu ke klientovi. 
- Nadřízený po dohodě s dotyčným zaměstnancem a s klientem pověří výkonem sociálně-právní 

ochrany u tohoto klienta jiného zaměstnance pověřené osoby. 
 
 



 

 

2) Služba bez oprávnění pověřené osoby 
V případě, že klient bude požadovat službu v rozsahu, mimo vydané pověření, bude klient na toto 
upozorněn a bude odkázán na příslušný orgán SPOD. 
 
4c) Pověřená osoba zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní 
pravidla a postupy jí vytvořené za účelem naplnění těchto standardů kvality sociálně-právní ochrany 
při poskytování sociálně-právní ochrany. 
 
Tato pravidla jsou zveřejněna na webových stránkách SEMIRAMIS z. ú. 
 
 
5. Podpora přirozeného sociálního prostředí 
 
5a) Pověřená osoba podporuje děti ve vztazích s přirozeným sociálním prostředím. 
 
Podpora vztahů dětí s jejich přirozeným sociálním prostředím je součástí činnosti vykonávané naší 
organizací tak, jak vyplývá i z Úmluvy o právech dítěte. K této činnosti dochází hlavně prostřednictvím 
preventivních programů, kde se zaměřujeme na problematiku dynamiky třídních kolektivů, podporu 
zdravých vztahů dětí mezi sebou, včetně pomoci začlenění všech dětí bez ohledu na národnost, barvu 
pleti, sociální statut, rodinnou situaci a prostředí, ve kterém žijí. Typologie realizovaných preventivních 
programů je podrobně rozpracována v odborném manuálu služby. 
 
V rámci naší činnosti, programy primární prevence, z nich vyplývající poradenská činnost pro děti, 
učitele i rodiče a vzdělávací aktivity podáváme dle aktuálních potřeb zprávy směřující k nápravě 
vyvstalé situace, která je spojena s rizikovým chování (myšleno hlavně při podezření na syndrom CAN). 
Toto provádíme prostřednictvím výše zmiňované tzv. mimořádné situace.  
V rámci případného pohovoru s dítětem v rámci vyvstalé mimořádné situace na škole, mapujeme 
mimo jiné vztahy v širší rodině a vztahy s přirozeným sociálním prostředím, vztahy ve škole a 
volnočasové aktivity.  
V rámci vzdělávání osob pečujících (v tomto případě rodičů či pěstounů) klademe důraz na opakování 
práv a povinností vyplývající z výkonu rodičovské odpovědnosti. 
V případě potřeby je navázána, resp. doporučena a odkázána spolupráce s dalšími subjekty (psycholog, 
psychiatr, právník atd.). Kontakty na tuto navazující odbornou péči předáváme dětem/třídním 
kolektivům/učitelům v rámci realizace preventivních programů. 
 
5b) Pověřená osoba podporuje navazování a rozvíjení kontaktů a sociálních vztahů s osobami dítěti 
příbuznými nebo blízkými, je-li to v jejich zájmu a má písemně stanovena pravidla jak a kde kontakt 
dítěte s těmito osobami probíhá a jak na kontakt připravuje dítě, pěstouny, rodiče, osoby odpovědné 
za výchovu dítěte nebo osoby s dítětem příbuzné nebo blízké. 
 
Naplnění tohoto standardu realizuje preventivní program v obecné rovině. V rámci preventivního 
programu podporujeme zdravé vztahy nejenom v rámci třídních kolektivů, ale základním východiskem 
preventivní práce je zdravý životní styl.  
Součástí zdravého životního stylu je komplex tzv. bio-psycho-sociálně-spirituální pohody, do které patří 
rozvíjení zdravých vztahů dětí a rodičů, dětí a širších rodiny, včetně případné podpory vztahů dětí a 
osob pečujících (nebiologických rodičů). 
 
V obecné rovině tedy v rámci programů primární prevence dochází k podpoře navazování a rozvíjení 
kontaktů a sociálních vztahů dětí s osobami z rodiny či osobami příbuznými nebo jinak blízkými. 
 
 
 



 

 

6. Personální zabezpečení 
 
6a) Pověřená osoba má písemně stanovenou organizační strukturu, počet pracovních míst, kvalifikační 
předpoklady a osobnostní předpoklady a pracovní profily jednotlivých zaměstnanců. 
 
Organizační struktura organizace je součástí Organizačního řádu. 
 
Ředitel organizace  
Ředitel působí v rámci Výkonných orgánů organizace jako nejvyšší jednotka. Jeho úkolem je mimo jiné 
reprezentování organizace navenek. 
Kompetence: Reprezentace organizace navenek, řízení Vedoucího podpory služeb, řízení PR manažera, 
řízení Odborné ředitelky SEMIRAMIS z.ú.  
Zodpovědnosti: Dodržování obecně platných právních předpisů v organizaci, hospodaření organizace, 
finanční toky v rámci organizace, fungování organizační struktury, aktuálnost a platnost organizačních 
předpisů  
Stručný popis práce:  
- Kontrola hospodaření organizace  
- Reprezentace organizace navenek  
- Vydávání vnitřních předpisů  
- Zpracování rozpočtu organizace  
- Řízení odborných procesů v organizaci  
- Poskytování odborných konzultací jednotlivým Centrům spadajícím do typu služby a Intervize 

Center  
- Metodické vedení  
- Kontrola zpracování odborných částí projektů, průběžných a závěrečných zpráv  
- Plánování rozvoje služeb  
- Podpora Vedoucího centra při personální práci (přijímání, propouštění, odměňování zaměstnanců)  
- Účast na kontraktování a hodnocení supervize Centra za zadavatele  
- Podpora při řízení kvality služby  
- Hodnocení služby  
- Styk s úřady a kontrolními orgány  
- Styk s odbornou veřejností a spolupracujícími organizacemi (A.N.O., ČAA, SNN apod.)  
- Hodnocení vedoucích center a jejich odměňování  
 
Organizační zařazení:  
Nadřízený orgán: Správní rada  
Podřízení: Vedoucí podpory služeb, PR manager, vedoucí center  
Formální vzdělání: VŠ nebo VOŠ  
Neformální vzdělání: Praxe v problematice řízení v neziskovém sektoru min 5 let.  
 
Odborná ředitelka SEMIRAMIS  
Kompetence: Odborné řízení služeb a personální politika organizace  
Zodpovědnosti: Plánování rozvoje služby, poskytování služby v souladu se Standardy odborné 
způsobilosti, Zákonem o sociálních službách a jinými relevantními normami, práce s lidskými zdroji 
organizace, pověření k výkonu SPOD. 
Stručný popis práce:  
- Řízení odborných procesů v organizaci  
- Poskytování odborných konzultací jednotlivým Centrům spadajícím do typu služby a Intervize 

Center 
- Metodické vedení  
- Kontrola zpracování odborných částí projektů, průběžných a závěrečných zpráv  
- Plánování rozvoje služeb  



 

 

- Podpora Vedoucího centra při personální práci (přijímání, propouštění, odměňování zaměstnanců)  
- Účast na kontraktování a hodnocení supervize Centra za zadavatele  
- Podpora při řízení kvality služby  
- Hodnocení služby  
- Styk s úřady a kontrolními orgány  
- Styk s odbornou veřejností a spolupracujícími organizacemi  
- Hodnocení vedoucích center a jejich odměňování  
 
Organizační zařazení:  
Nadřízený orgán: Ředitel organizace  
Podřízení: Vedoucí center  
Formální vzdělání: VŠ nebo VOŠ  
Neformální vzdělání: Praxe v problematice řízení min. 5 let  
 
Vedoucí centra  
Vedoucí Centra je přímo podřízen řediteli. Je zodpovědný za praktický chod Centra.  
Kompetence: zastupování Centra navenek směrem k vedení organizace, vedení týmu, vedení porad 
týmu, hodnocení pracovníků, tvorba vize Centra, komunikace s PR managerem.  
Zodpovědnosti: každodenní odborný provoz Centra, plánování rozvoje Centra v souladu se 
strategickým plánem, fungování supervize v Centru, dodržování práv klientů, odbornost a koheze 
pracovního týmu Centra, dokumentace Centra, aktuálnost informací o Centru na webu organizace, 
vedení odborné dokumentace, udržování a aktualizace odborné sítě, fungování Centra v souladu s 
etickými kodexy, Standardy odborné způsobilosti a Certifikací RVKPP, účast zástupců Centra na 
jednáních protidrogových komisí, KPSS apod. spadajících do oblasti působnosti Centra (po konzultaci s 
regionálním zástupcem).  
Stručný popis práce:  
- Vedení porad týmu Centra  
- Účast na supervizích týmu Centra  
- Účast na intervizích vedených ředitelem, odbornou ředitelkou  
- Reprezentace Centra na odborných setkáních  
- Přímá odborná práce s klienty Centra  
- Udržení, rozvoj a tvorba odborných metodik a manuálů Centra (za podpory ředitele)  
- Zpracování odborných částí projektů Centra  
- Hodnocení pracovníků Centra  
- Styk s odbornou veřejností a spolupracujícími organizacemi (A.N.O., PROADIS apod.)  
 
Organizační zařazení:  
Nadřízený orgán: Ředitel  
Podřízení: Pracovník Centra  
Formální vzdělání: VŠ nebo VOŠ  
Neformální vzdělání: Praxe ve službách min 2 roky  
 
Pracovník centra  
Pracovník Centra je podřízen Vedoucímu Centra. Pracovník Centra vykonává přímou práci související s 
poskytováním služeb Centra cílové skupině.  
Kompetence: zpětná vazba k vedení Centra, výkon přímé práce s klienty, vedení běžné dokumentace  
Zodpovědnosti: kvalita každodenní práce s klienty Centra, dodržování práv klientů, výkon práce v 
souladu s metodikou  
Stručný popis práce:  
- Přímá práce s klienty Centra  
- Vedení administrativy Centra  
- Účast na supervizích týmu Centra  



 

 

- Účast na týmových intervizích Centra s odbornou ředitelkou  
- Účast na poradách centra  
 
Organizační zařazení:  
Nadřízený orgán: Vedoucí Centra / Zástupce vedoucího Centra  
Podřízení: ////  
Formální vzdělání: SŠ nebo VŠ nebo VOŠ  
Neformální vzdělání: kurzy dle vzdělávacího plánu 
 
6b) Organizační struktura a počty zaměstnanců jsou přiměřené rozsahu poskytované činnosti a 
potřebám cílové skupiny. 
 
Vzhledem k specifickému výkonu činnosti organizace a ke specifickým programům primární prevence, 
které organizace poskytuje, se nejedná o obvyklý výkon SPOD. 
Proto je organizačně pověřenou osobou odborná ředitelka, která činnosti související s výkonem SPOD 
řídí a dozoruje. Prakticky: 
- V rámci SPOD, v systému preventivních služeb, dozoruje všechny vzniklé mimořádné situace. 
- V rámci SPOD je jedinou kompetentní osobou, která rozhoduje o dalším postupu se vzniklou 

mimořádnou situací – komunikace s OSPOD, návazná poradenská činnost směřovaná jak dětem, 
rodičům tak učitelům. 

 
6c) Pověřená osoba má v rámci organizační struktury písemně stanovena oprávnění a povinnosti k 
jednotlivým pracovním pozicím. 
 
Kompetence jednotlivých zaměstnanců jsou definovány v dokumentu Náplně práce a jsou přílohou 
pracovní smlouvy. 
 
 
7. Přijímání a zaškolování zaměstnanců 
 
7a) Zaměstnanci pověřené osoby a další fyzické osoby, které se jménem pověřené osoby podílejí na 
přímém poskytování sociálně-právní ochrany, splňují odbornou způsobilost a jsou bezúhonní podle 
zákona. 
 
Všichni zaměstnanci podílející se na výkonu SPOD splňují kvalifikační předpoklady dle § 49a zákona 
359/99 Sb. 
Před uzavřením pracovní smlouvy předkládají výpis z rejstříku trestů a profesní životopis, doklady o 
dosaženém vzdělání a odborné praxi. Doklady zaměstnance jsou zaslány Krajskému úřadu 
Středočeského kraje s žádostí o zařazení v rámci jako pověřené osoby pro výkon SPOD. Kopie jsou 
uloženy ve spise zaměstnance. 
 
7b) Pověřená osoba má písemně zpracována pravidla pro přijímání a zaškolování nových zaměstnanců. 
 
Písemně zpracovaná pravidla pro přijímání a zaškolování nových zaměstnanců jsou zpracované 
v Personální předpisu organizace. 
 
Výběr a přijímání pracovníků  
Za přijímání zaměstnanců je zodpovědný Vedoucí centra. V případě managementu organizace 
ředitel/vedoucí podpory služeb. Výběrové řízení na pracovníka Centra vyhlašuje Vedoucí centra v 
kooperaci PR manažerem a ředitelem.  
Vedoucí centra zodpovídá za soulad odborného vzdělání pracovníka v příslušné registrované sociální 
službě se zákonem o sociálních službách a vnitřními předpisy.  



 

 

Dokumentace související s výběrovým řízením je považována za důvěrnou a nesmí být zpřístupněna 
nekompetentním osobám. 
 
První kolo  
V prvním kole přijímacího řízení je v inzerátu na vypsanou pracovní pozici uvedena e-mailová adresa 
ředitele, na kterou zájemci o pracovní pozici zasílají své profesní životopisy (motivační dopis, dotazník). 
První kolo může proběhnout jak formou interního, tak externího výběrového řízení. Pokud víme o 
vhodných kandidátech na pozici, mohou být osloveni přímo.  
Vedoucí centra ve spolupráci s ředitelem (Výběrová komise) na základě došlých profesních životopisů 
a dalších dokumentů vyřadí nevyhovující uchazeče a vyhovující uchazeče pozvou (Vedoucí centra) na 
druhé kolo výběrového řízení. O výsledku prvního kola jsou vždy informováni všichni (i neúspěšní) 
uchazeči. 
 
Druhé kolo  
Druhého kolo výběrového řízení provádí Výběrová komise ve složení ředitel, Vedoucí centra. Toto kolo 
je zaměřeno jednak na odbornost pracovníka a jednak přímo na vhodnost umístění pracovníka do 
pracovního týmu.  
Součástí osobních pohovorů jsou otázky na vztah k návykovým látkám u uchazeče v minulosti i 
současnosti. Toto je zaznamenáváno do záznamového archu k výběrovému řízení. Na základě těchto 
informací zvažujeme rizika pro zaměstnance i klienty a postupujeme individuálně.  
 
Zkušební doba  
Zkušební doba u nového pracovníka je stanovena na 3 měsíce od data nástupu do pracovního procesu. 
Před jejím uplynutím vyvolá Vedoucí Centra hodnotící setkání s ředitelem, kde se hodnotí pracovníkův 
výkon a zavedení v Centru. Výsledkem je rozhodnutí Vedoucího centra na setrvání pracovníka v 
pracovním procesu či ukončení jeho působení ve zkušební době. Následně stejné hodnotící setkání 
vyvolává Vedoucí Centra s novým zaměstnancem. Na tomto setkání probíhá přímé hodnocení 
pracovníka Vedoucím centra. Pracovníkovi se oznamuje výsledek o /ne/pokračování vzájemné 
spolupráce. To vše probíhá na závěr zkušební doby, ještě před jejím uplynutím. 
Rozhodnutí o /ne/pokračování vzájemné spolupráce je oznamováno Vedoucímu podpory služeb 
nejpozději 5 dní před uplynutím zkušební doby. 
 
Přijímání vedoucích pracovníků  
Na vnitřní manažerské pozice (VC/VPS/Ř) se primárně vyhlašuje interní výběrové řízení, a to na popud 
přímého nadřízeného konkrétní pozice. Zájemce dodá k rukám ředitele motivační dopis a svoji vizi 
fungování centra pod jeho případným vedením. Následně se sejde výběrová komise, kde je předsedou 
komise budoucí přímý nadřízený, s uchazečem o pozici. Na základě této schůzky dojde k přijetí nebo 
nepřijetí uchazeče na danou pozici. Předseda komise vždy informuje o výsledku řízení všechny (i 
neúspěšné) uchazeče.  
V případě, že není vhodný kandidát vybrán v interním výběrovém řízení, je vyhlášeno externí výběrové 
řízení. 
  
Interní výběrové řízení  
V rámci interního výběrového řízení a přechodu mezi Centry platí podmínka vyrovnání všech závazků 
ke stávajícímu Centru a informování vedoucího centra o hlášení se do interního výběrového řízení. O 
přechodu mezi službami se vyjednává na úrovni Ředitel - Vedoucí centra. 
 
Zavádění pracovníka do Organizace  
Zavádění pracovníka v organizaci je klíčovým procesem, kterému je věnována zásadní pozornost. 
Kvalita zavedení pracovníka má přímý vliv na výkon jeho práce, ale také na dobu setrvání v organizaci 
a další rozvoj zaměstnance. Konkrétní průběh zavádění pracovníků se může v jednotlivých centrech 



 

 

mírně lišit v závislosti na poskytované službě, zkušenostech nového pracovníka a pozici, na kterou je 
přijímán. 
 
Garant nového pracovníka  
Každý nový pracovník má ihned po svém nástupu přiděleného Garanta z řad pracovníků daného týmu 
(určí Vedoucí centra), který je pracovníkovi první měsíce práce plně k dispozici (odpovídá na otázky 
související s přímou prací, dokumentací atd.). Garant může být finančně odměněn Vedoucím centra.  
 
Fáze zavádění pracovníka  
Fáze před nástupem  
V této fázi pracovník spolupracuje především se svým budoucím přímým nadřízeným a personalistkou.  
Nový pracovník předá budoucímu nadřízenému nebo personálnímu pracovníkovi základní osobní údaje 
na vyplněném vstupním dotazníku, dohodu o zasílání mzdy, aktuální výpis z rejstříku trestů a ověřený 
doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání. Dále proběhne vstupní prohlídka (vstupní prohlídka je 
zaměstnanci proplacena z pokladny centra po skončení zkušební doby, náklady na výpis ze zdravotní 
dokumentace a na cestu na vstupní prohlídku si hradí nový pracovník sám) a očkování proti hepatitidě 
B (pokud není již pracovník očkován). 
Pro nového pracovníka je připravena pracovní smlouva, mzdový výměr a náplň práce. Pracovní 
smlouva je uzavírána na pozici a její výkon je specifikován v náplni práce dle typu služby např. kontaktní, 
terénní, poradenský pracovník apod. Pracovní smlouva se uzavírá na dobu určitou s možnosti 
prodloužení. Po dvou prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou se uzavírá pracovní smlouva na 
dobu neurčitou. 
 
Fáze po nástupu  
V této fázi pracovník podepisuje pracovní smlouvu (první den pracovního poměru) a nastupuje na svoji 
pozici.  
V průběhu prvního měsíce pracovního poměru absolvuje seznámení s dokumenty organizace (zajistí 
přímý nadřízený) a proškolení v BOZP a PO a školení řidičů (zajistí administrativní pracovník pověřený 
Vedoucím podpory služeb). 
 
Fáze do ukončení zkušební doby  
V této fázi se pracovník seznamuje s předpisy relevantními k jeho pozici – např. metodikami a 
manuálem Centra. Za zavádění do přímé práce plně zodpovídá přímý nadřízený pracovníka. V průběhu 
této fáze je nový pracovník pravidelně hodnocen podle předem stanoveného harmonogramu, před 
koncem zkušební doby proběhnou schůzky popsané v bodě 3.3 tohoto předpisu. Výstupem je 
rozhodnutí o pokračování/nepokračování spolupráce. 
 
7c) Pověřená osoba má písemně zpracována pravidla pro působení osob, které nejsou s pověřenou 
osobou v pracovněprávním vztahu, zejména dobrovolníků a stážistů. 
 
Organizace nevyužívá žádné dobrovolníky ani stážisty. Všichni pracovníci jsou v pracovně právním 
vztahu s organizací.  
 
 
8. Profesní rozvoj zaměstnanců 
 
8a) Pověřená osoba má písemně zpracován postup pro pravidelné hodnocení zaměstnanců, který 
obsahuje zejména stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeby další odborné 
kvalifikace zaměstnanců. 
 
Postup pro odměňování, hodnocení a vzdělávání zaměstnanců je podrobně popsán v Personálním 
předpisu organizace. 



 

 

 
8b) Pověřená osoba má písemně zpracovány individuální plány dalšího vzdělávání jednotlivých 
zaměstnanců. 
 
Individuální vzdělávací plán je podrobně zpracován v Personálním předpisu organizace. 
 
8c) Pověřená osoba má zpracován systém finančního a morálního oceňování zaměstnanců. 
 
Systém finančního oceňování a stanovení mzdy je podrobně popsán v Personálním předpisu 
organizace. Základní mzda je stanovena dle platové tabulky. Po zkušební době lze zaměstnanci přiznat 
osobní ohodnocení na základě návrhu přímého nadřízeného. Mimořádné odměny se stanoví dle 
finančních možností organizace, maximální výši odměn stanoví ředitelka, konkrétní výši odměny pro 
zaměstnance stanoví přímí nadřízení pracovníka. 
 
8d) Pověřená osoba zajišťuje pro své zaměstnance podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka. 
 
Poskytování supervize je podrobně popsáno v Organizačním řádu organizace. Organizace zajišťuje 
pravidelné supervize nezávislým odborníkem minimálně 6 hodin v daném roce. Se supervizorem je 
sepsána smlouva o poskytnutí supervize, kde je definován cíl a četnost poskytování supervize. 
Zaměstnanec může zažádat o poskytnutí individuální supervize. Povinnost pracovníka účastnit se 
supervize je dána v pracovní smlouvě. 
 
 
9. Pracovní postupy pověřené osoby 
 
9a) Pověřená osoba má písemně zpracovány pracovní postupy a metodiky zaručující řádný a odborný 
výkon činností realizovaných na základě pověření po celou dobu platnosti pověření. Tyto postupy a 
metodiky pověřená osoba zpracovává pro práci s cílovými skupinami. 
 
Jak již bylo uvedeno, služby Centra primární prevence nejsou typické služby disponující pověřením 
k SPO. Důvody, proč toto pověření přesto užíváme, jsou uvedeny v bodě 1a na začátku tohoto 
dokumentu. S ohledem na neobvyklý charakter služby se i vedená dokumentace vymyká standardní 
podobě u pověření k SPO – nepracujeme s rejstříky nebo individuální plány, individuální poradenské 
služby poskytujeme zpravidla anonymně a jednorázově. 
 
Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku ve smyslu § 31 a 
32 zákona č. 359/99 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů. 
Tato činnost probíhá v rámci Programů primární prevence na základních školách. 
V rámci specifické prevence rizikového chování, resp. v případě mimořádných a závažných situací 
v kolektivech lektor programu telefonicky kontaktuje pověřenou osobu, která ho instruuje o dalším 
postupu. Lektor s daným dítětem sepíše zápis o mimořádné situaci s popisem a doporučením pro školu 
podle instrukcí pověřené osoby. Tento zápis v kopii následně předá vedení školy k realizaci popsaných 
kroků. Originál zápisu je uchováván ve složce konkrétní školy v uzamčené kartotéce, přístup k této 
složce má pracovník Centra primární prevence vázaný mlčenlivostí, pověřená osoba a škola jako klient. 
 
Individuální poradenské činnosti pod patronací Centra primární prevence jsou poskytovány anonymně 
a jsou zaznamenávány pouze jako statistická data – množství, pohlaví a bližší zařazení do školy a 
ročníku (pokud známe), základní popis situace, doporučený postup, způsob poskytnutí a druh výkonu. 
Takto strukturované údaje se zapisují do připravené evidenční tabulky pro celý kalendářní rok. Tabulka 
je vedena elektronicky v databázi Centra. Na konci školního roku je proveden součet, který je 
elektronicky archivován. Přístup k tabulce i archivaci výstupů mají pracovníci Centra vázaní mlčenlivostí 



 

 

a pověřená osoba. Evidenční tabulku vyplňuje každý lektor podle zažité praxe, pověřená osoba je o 
každé poradenské situaci informována v jejím průběhu a vydává jasná doporučení k dalšímu postupu. 
 
Pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů 
souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu ve smyslu § 11 odst. 1 písm. c) zákona 359/99 Sb. 
Témata pro přednášky jsou stanovena na základě požadavků nebo potřeb klientů organizace. Převážně 
se jedná o potřeby škol a školských zařízení. 
Lektorský tým je složen z odborníků v daném oboru s odpovídající praxí a vzděláním. 
Účastníci obdrží studijní materiály a potvrzení o absolvování semináře. 
Dokumentace k přednáškám a kurzům zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů 
souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou se skládá z prezenčních listin účastníků. Ty obsahují jméno 
účastníka, datum a místo narození, jeho podpis, název kurzu, termín, jméno lektora a místo pořádání. 
Za vyplnění prezenčních listin je odpovědný lektor, tj. pověřená osoba, příp. lektor pod jejím dozorem. 
Listiny se ukládají v uzamykatelné kartotéce v kanceláři Centra. Přístup k nim má pověřená osoba a 
pracovník Centra zastřešující sekci vzdělávání. Vedle prezenčních listin kompetentní pracovník vede 
statistiku realizovaných kurzů – počet vzdělávacích akcí a počet účastníků. Tato tabulka je uchovávána 
v elektronické podobě na uložišti organizace. 
 
Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě ve smyslu § 11 
odst. 1 písm. a) zákona 359/99 Sb. 
V případě, že se na pracovníky organizace obrátí rodič nebo osoba pečující je mu poskytnuto 
poradenství související s péčí o dítě. 
Poradenství poskytuje pouze osoba pověřená pro výkon SPOD a s dostatečnými odbornými znalostmi. 
Poradenství je vedeno v anonymním modu a je učiněn záznam o poskytnutém poradenství, který je 
statisticky veden.  
 
9b) Pověřená osoba má písemně zpracována vnitřní pravidla pro realizaci příprav, průběhu a 
vyhodnocení příprav, včetně obsahu, formy a výstupů skupinové a individuální přípravy, způsobu práce 
s žadateli ve všech fázích procesu příprav. 
 
Nemáme toto pověření. Organizace nenaplňuje výkon SPOD v této obvyklé formě, ale je specifická 
svým zaměřením na oblast programů primární prevence na základních školách. 
 
9c) Pověřená osoba má vždy určeného sociálního pracovníka pro práci s dítětem a osobou pečující 
nebo osobou v evidenci. 
 
Organizace má stanoveného jednoho klíčového pracovníka, který v rámci specifického přístupu 
k výkonu SPOD v oblasti primární prevence dozoruje a komunikuje vyvstalé mimořádné situace na 
školách, jako jediný je kompetentní k vydávání instrukcí o dalším postupu řešení apod. 
Kompetence a kvalifikační předpoklady vyplývají z pracovní smlouvy, vždy však splňují kvalifikační 
předpoklady pro výkon SPOD. 
Tento pracovník řídí a zodpovídá za průběh poskytované sociálně-právní ochrany. V případě organizace 
SEMIRAMIS z. ú. se jedná o Odbornou ředitelku organizace.  
 
 
10. Dohoda o výkonu pěstounské péče 
 
10a) Pověřená osoba má písemně zpracována pravidla pro uzavírání, změnu a zrušení dohod o výkonu 
pěstounské péče, zejména kdo je oprávněn dohodu uzavřít, změnit nebo zrušit, jaké další náležitosti, 
kromě těch zákonem stanovených, dohoda obsahuje, jaké přílohy jsou spolu s dohodou předány 
klientovi. Při uzavírání, změně nebo zrušení dohody pověřená osoba postupuje tak, aby obsah a účel 
byl pro osoby z cílové skupiny srozumitelný. 



 

 

 
Organizace nemá toto pověření a nerealizuje služby jakkoliv spojené s Pěstounskou péčí. Hlavní 
aktivitou organizace je realizace programů primární prevence na základních školách. 
 
10b) Pověřená osoba má písemně zpracována pravidla pro způsob hodnocení naplňování cílů 
uzavírané dohody o výkonu pěstounské péče. 
 
Organizace nemá toto pověření a nerealizuje služby jakkoliv spojené s Pěstounskou péčí. Hlavní 
aktivitou organizace je realizace programů primární prevence na základních školách. 
 
10c) Pověřená osoba plánuje společně s dítětem, osobou pečující nebo osobu v evidenci, rodinnou 
dítěte, příslušným orgánem sociálně-právní ochrany průběh pobytu dítěte v pěstounské péči. 
Základem tohoto procesu je vyhodnocování realizované orgánem sociálně- právní ochrany a 
individuální plán ochrany dítěte vypracovaný orgánem sociálně- právní ochrany. 
 
Organizace nemá toto pověření a nerealizuje služby jakkoliv spojené s Pěstounskou péčí. Hlavní 
aktivitou organizace je realizace programů primární prevence na základních školách. 
 
10d) Pověřená osoba má pro osoby pečující a osoby v evidenci, se kterými má 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 pěstounské péče.10 
 
Organizace nemá toto pověření a nerealizuje služby jakkoliv spojené s Pěstounskou péčí. Hlavní 
aktivitou organizace je realizace programů primární prevence na základních školách. 
 
 
11. Předávání informací 
 
11a) Pověřená osoba pravidelně informuje dítě, osobu pečující nebo osobu v evidenci, rodinu dítěte, 
obecní úřad obce s rozšířenou působností a případně další oprávněné orgány veřejné moci o průběhu 
sociálně-právní ochrany a naplňování plánu ochrany dítěte. 
 
Povinnost předávat informace se řídí zákonem (§53 odst. 1, § 47b odst. 5, § 47c odst. 4, § 10 odst. 4 
zákona č. 359/99 Sb.). 
- Na výzvu orgánu sociálně právní ochrany je pověřená osoba povinna sdělit údaje potřebné pro 

poskytování sociálně právní ochrany. 
- Pověřená osoba má povinnost bez zbytečného odkladu oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že se jedná o děti uvedené v § 6 z. 359/99 Sb.;11. 
- Jedenkrát za rok předkládat Krajskému úřadu Středočeského kraje, příslušnému odboru, 

vypracovanou tzv. Výroční zprávu SEMIRAMIS z. ú. o činnosti v rámci sociálně-právní ochrany dětí 
za příslušný kalendářní rok. 

 
11b) Pověřená osoba má písemně zpracována vnitřní pravidla pro předávání případů dětí a rodin, se 
kterými pracuje, mezi zaměstnanci pověřené osoby. 
 
Pravidla pro předávání informací v rámci organizace jsou zpracována v Organizačním řádu a Odborné 
metodice programu. V rámci specifičnosti výkonu SPOD v podání naší organizace se jedná pouze o 
způsob nakládání s mimořádnou událostí, ke které může dojít v rámci programu primární prevence. 
Více popsáno v Odborné metodice programu. 
 
11c) Pověřená osoba má pro zaměstnance písemně stanovený postup pro získávání a předávání 
informací o průběhu výkonu sociálně- právní ochrany u dětí a rodin, se kterými pracují. 



 

 

Pravidla pro předávání informací v rámci organizace jsou zpracována v Organizačním řádu a Odborné 
metodice programu. V rámci specifičnosti výkonu SPOD v podání naší organizace se jedná pouze o 
způsob nakládání s mimořádnou událostí, ke které může dojít v rámci programu primární prevence. 
Více popsáno v Odborné metodice programu. 
 
 
12. Změna situace 
 
12a) Pověřená osoba má písemně stanovena pravidla a postupy práce pro situace významných změn 
v životě dětí a rodin, včetně ukončení pobytu dítěte v původní nebo náhradní rodině. 
 
Podle metodického výkladu tohoto standardu, se tato oblast dotýká opět převážně pěstounské péče. 
Organizace nemá toto pověření a nerealizuje služby jakkoliv spojené s Pěstounskou péčí. Hlavní 
aktivitou organizace je realizace programů primární prevence na základních školách. 
 
 
13. Dokumentace o výkonu sociálně- právní ochrany 
 
13a) Pověřená osoba má zpracována pravidla pro vedení písemné, případně elektronické spisové 
dokumentace o osobách, se kterými pracuje, zejména pravidla pro založení, uzavření a zapůjčení spisu, 
pravidla pro nahlížení do spisové dokumentace a pořizování kopií ze spisu a pravidla pro odmítnutí 
žádosti o nahlédnutí do spisu vedeném o dítěti a rodinách.  
 
V rámci výkonu SPO, v podání organizace SEMIRAMIS z. ú., vzhledem k tomu, že své služby realizuje 
hlavně na poli preventivních programů na základních školách, nevedeme žádné spisy ani o dětech, ani 
o rodinách.  
Ohledně dokumentace se jedná o vedení spisové agendy týkající se vzniku tzv. Mimořádné situace 
v rámci programu primární prevence. Postupy ohledně vypracování, přístupu a archivaci jsou 
podrobně sepsané v Odborné metodice programu. 
 
 
14. Vyřizování a podávání stížností 
 
14a) Pověřená osoba má písemně zpracována a zveřejněna pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci 
stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálně-právní ochrany, zejména informuje cílovou 
skupinu jakou formou stížnost podat, na koho se obrátit, kdo a jakým způsobem bude stížnost vyřizovat 
a v jaké lhůtě. 
 
Stížnosti podávané školou 
- V první fázi se škola se svou stížností obrací na lektora Programů DPP, který je lektorem pro 

příslušnou školu a třídu. Lektor je povinen stížnost ihned ústně řešit. Poté ji neprodleně předává 
vedoucí příslušného Centra PP. Následně je dokumentace ke stížnosti evidována v “Knize stížností” 
a archivována v příslušné složce školy (stížnosti související s Programy DPP), kde je o situaci učiněn 
zápis. 

- V případě, že nedojde ke shodě se školou a stížnost je přes vzájemnou diskusi stále aktuální, obrací 
se škola na vedoucí příslušného Centra PP (která je již lektory o situaci informována). Vedoucí je 
povinna se k žádosti vyjádřit nejdéle do 10 pracovních dnů. Vyjádření je v písemné podobě. 

- Pokud ani poté ke shodě nedojde, je možné se postupně odvolávat k dalším nadřízeným 
pracovníkům (či orgánům) v organizační struktuře SEMIRAMIS z. ú. V těchto případech je škole 
rozhodnutí o stížnosti podáváno vždy písemně.  

- Postup podávání stížností ze strany školy je zveřejněn na webových stránkách SEMIRAMIS z. ú. 
v sekci Podání stížnosti a ZŠ jsou o něm navíc ústně informovány při zahajování spolupráce. 



 

 

 
Stížnosti podávané žáky Programů DPP 
- Žáci zapojení do Programů DPP jsou na počátku vzájemné spolupráce seznámeni s možností 

vyjadřovat se, připomínkovat a vznášet stížnosti k realizovaným Programům DPP ústní či písemnou 
formou lektorům Programů DPP. 

- Podávání stížností ze strany žáků probíhá ústně při samotném průběhu pracovního bloku nebo 
písemně. Žáci mají k dispozici schránku na anonymní dotazy, připomínky a stížnosti, dále mají 
možnost využít pracovního emailu lektorů. 

- Pokud jsou stížnosti podané přímo na bloku, jsou řešeny na konci pracovního bloku, kde je pro 
takové situace vymezen prostor. 

- Pokud je stížnost podaná prostřednictvím emailu, lektoři stížnost řeší stejnou formou.  
- Každá stížnost ze strany žáků je následně projednána s vedoucí Centra PP, je o ní sepsán zápis, 

který je po konzultaci založen ve složce školy a evidován v Knize stížností daného Centra PP. 
- Pokud stížnost nebude z pohledu žáka uspokojivě vyřízena, je možné se postupně odvolávat 

k dalším nadřízeným pracovníkům (či orgánům) v organizační struktuře SEMIRAMIS z. ú.  
- Po ukončení daného bloku je lektory o vzniklé situaci informován třídní učitel, pokud není 

přítomen, případně i školní metodik prevence. 
- Postup přijímání, vyřizování a dokumentování je totožný v případech diskriminace, fyzického, 

psychického, ekonomického či sexuálního zneužívání klientů ze strany pracovníků Centra PP a 
externích lektorů. Tyto případy jsou řešeny v Etickém kodexu SEMIRAMIS z. ú., Etickém kodexu 
Center PP, ve střetu zájmů, Kodexu práv účastníků (koncepce Center PP). 

- Témata stížností se řeší na poradách a supervizích týmů Center PP a na intervizích s odborným 
ředitelem. Jsou přijímána následná opatření, pro eliminaci opakování dané situace, tato opatření 
jsou následně zapracována do písemných materiálů Centra PP (Koncepce Center PP, Operační 
manuál Center PP). 

- V případě zaznamenání stížnosti na konkrétního pracovníka (lektora), je tato dokumentace 
uchovávána i v osobní složce pracovníka. 

- Soupis stížností je veden v knize stížností archivované v uzamykatelné kartotéce v kanceláři 
každého Centra PP.  

 
 
15. Rizikové, havarijní a nouzové situace 
 
15a) Pověřená osoba má písemně definovány rizikové, havarijní a nouzové situace a postup při jejich 
řešení, s nimiž prokazatelně seznámí zaměstnance. S těmito postupy je v nezbytném rozsahu 
seznámena přiměřeným způsobem i cílová skupina. 
 
Riziková situace, Nouzová situace, Havarijní situace 
Povinnosti a práva zaměstnanců při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) 
jsou obecně stanoveny v § 106 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce (dále jen ZP), ve znění 
pozdějších předpisů a navazujících prováděcích předpisech. 
Obdobně požární ochrana (dále je PO) je upravena zákonem č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a prováděcími předpisy. 
Seznámení s povinnostmi, vyplývajícími z právních a ostatních předpisů a pokynů zaměstnavatele k 
zajištění BOZP a PO je součástí procesu zaškolování zaměstnanců. Zaměstnanci organizace jsou 
pravidelně proškolováni v oblasti BOZP a PO. 
 
V prostorách výkonu preventivních programů se každý pracovní SEMIRAMIS z. ú. řídí vždy pravidly a 
zásadami BOZP příslušné školy či organizace, kde vykonává pracovní činnost.  
 
V prostorách SEMIRAMIS z. ú. je třeba dodržovat tyto všeobecné zásady: 
- Dbát všech právních a ostatních předpisů a dalších pokynů zaměstnavatele k zajištění BOZP a PO. 



 

 

- Oznámit ihned každou zjištěnou závadu na pracovišti, která by mohla ohrozit BOZP a PO, svému 
nadřízenému. 

- Nepoužívat strojů nebo zařízení, které nebyly zaměstnanci podle pracovního zařazení nebo na 
pokyn nadřízeného přiděleny. Do konstrukce stroje nebo zařízení nezasahovat a nedemontovat 
zejména ochranné a bezpečnostní prvky bez potřebného oprávnění. 

- Neuvádět svěřený stroj nebo zařízení do chodu bez ověření, že tím nikdo nebude ohrožen na životě 
nebo zdraví. 

- Zkontrolovat vizuálně před každým použitím elektrický spotřebič Tato kontrola se skládá z: a) 
prohlídky, b) zkoušky chodu. Při prohlídce se kontroluje, zda spotřebič nemá viditelně poškozené 
kryty, držadla a ovládací prvky. Pevně připojený, odpojitelný nebo prodlužovaní přívod nesmí mít 
poškozenou, zpuchřelou nebo ztvrdlou izolaci a nesmí mít poškozenou vidlici. Větrací otvory 
spotřebiče nesmí být zaprášené nebo zakryté. Při zkoušce chodu musí být ověřeno, zda ovládací a 
bezpečnostní prvky plní svoji funkci. Pokud je spotřebič vybaven motorem, musí být jeho chod 
pravidelný bez nadměrného hluku. V případě zjištění závady je nutné spotřebič okamžitě vyřadit z 
používání a nahlásit závadu v případě výpočetní techniky nadřízenému, v případě ostatních 
elektrických spotřebičů též nadřízenému. 

- Udržovat pořádek a čistotu na pracovišti a svěřené zařízení, stroje a nářadí udržovat vždy v 
bezvadném stavu. 

- Při práci používat ochranných pracovních prostředků a pomůcek, které byly pro práci přiděleny. 
- Nepožívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky na pracovišti, nenastupovat pod jejich vlivem 

do práce. Podrobit se podle pokynu oprávněného zaměstnance organizace vyšetření za účelem 
zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. 

- Dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v celé budově SEMIRAMIS z. ú. 
- Každý pracovní úraz ihned oznámit. Dojde-li k úrazu mimo běžnou pracovní dobu, oznámit jej 

nadřízenému. Při pracovním úrazu s nutností ošetření drobného poranění, při závažnějším úrazu 
nebo náhlé nevolnosti se obrátit vždy na nadřízené a osobu, která má k dispozici lékárničku první 
pomoci a je odborně vyškolena. V případě potřeby zajistí přivolání rychlé zdravotnické záchranné 
služby. 

 
 
16. Zvyšování kvality výkonu sociálně - právní ochrany 
 
16a) Pověřená osoba má písemně stanoven systém pravidelné revize naplňování standardů kvality, 
systém průběžné kontroly a hodnocení způsobu výkonu sociálně-právní ochrany. 
 
Systém hodnocení naplňování standardů kvality je prováděn zpravidla 1x za rok na tzv. Odborném 
výjezdu pracovníků Centra primární prevence. Reviduje se naplňování nejenom standardů SPO, ale 
také standardů odborné způsobilosti MŠMT. Stručný popis postupu: 
- Jedenkrát v roce reflexe naplňování standardů kvality pod vedením vedoucího pracovníka. 

Povinnost se tohoto setkání zúčastnit mají všichni zaměstnanci v přímé práci s klientem. 
- Jako podklady pro zhodnocení naplňování standardů budou statistické výkazy (evaluační 

dotazníky), analýza přijatých stížností, výstupy z hodnocení zaměstnanců, podněty klientů. 
- V průběhu porady budou zpracovány dílčí závěry a výstupem bude celkové zhodnocení činnosti. 
- Na základě celkového zhodnocení budou provedeny změny a úpravy v postupech. 
 
16b) Pověřená osoba má písemně stanovena vnitřní pravidla pro zjišťování zpětné vazby od cílové 
skupiny, obecního úřadu obce s rozšířenou působností i dalších spolupracujících fyzických osob, 
právnických osob a orgánů veřejné moci. 
 
Kvalitativní hodnocení práce a efektivity 
Toto hodnocení probíhá formou porad týmu, intervizí, supervizí a porad s odbornou ředitelkou.  



 

 

Pro školu, na které je realizován preventivní program, je zpracovávána závěrečná zpráva, která mimo 
jiné obsahuje hodnocení spolupráce se školou. 
Jednou z povinností lektorů je vždy po absolvování každého bloku jeho průběh ústně zhodnotit 
s třídním učitelem, poskytnout informace týkající se dění na bloku školnímu metodikovi prevence a 
v případě zájmu i statutárnímu zástupci dané školy. 
Na základě práce s konkrétními třídními kolektivy je v Zápisu z bloku pro školu zpracováváno 
doporučení pro další práci se třídou. 
Dalším z nástrojů kvalitativního hodnocení je evaluační systém Centra PP. Pro jednotlivé bloky 
programu jsou vymezeny konkrétní cíle ve třech oblastech: znalosti, dovednosti a kompetence. Systém 
tak umožňuje sledovat naplňování konkrétních vytyčených cílů již v průběhu bloku a efektivněji tak 
formulovat doporučení pro další práci se třídou a efektivněji plánovat náplň dalšího setkání. 
 
Kvalitativní hodnocení práce a efektivity ze strany účastníků preventivních programů 
Preventivní programy jsou ze strany žáků hodnoceny pomocí jednoduchých dotazníků (po ukončení 
jednotlivých bloků i po ukončení celého programu). Tyto dotazníky jsou po každém bloku 
vyhodnocovány jako součást interního zápisu z bloku. Případně po každém bloku či v závěru celého 
preventivního programu dochází ze strany žáků k ústnímu zhodnocení, které je lektory následně 
zaznamenáno do interního zápisu z bloku.  
Ze strany školních metodiků prevence jsou programy opět hodnoceny prostřednictvím dotazníku, který 
vyplňují na konci každého školního roku. Tyto dotazníky jsou za každý školní rok vyhodnocovány a 
výsledek je zohledněn při revizích Programu VDPP, případně úpravách koncepcí. 
Třídní učitel poskytuje zpětnou vazbu po každém realizovaném bloku formou písemného zhodnocení 
v Zápisu z bloku pro školu a ústně při reflektování bloku s lektory po jeho skončení.  


