
Standard č. 7 
 
7. Prevence  
 
Dle platné legislativy má orgán SPOD za povinnost zajišťovat preventivní a 
poradenskou činnost. Preventivní činnost spočívá ve vyhledávání výše uvedených 
dětí. 
 
Sociálně právní ochrana se zaměřuje na děti uvedené v § 6 zákona č. 359/1999 Sb. 
Jedná se zejména o děti, 

- jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, 
nevykonávají nebo zneužívají práva rodičovské odpovědnosti 

- které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud 
tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy (§ 6 
a,b) 

- které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že 
zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj 
obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se 
prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší 15 let, spáchaly čin, 
který by jinak byl trestným činem, opakovaně  nebo soustavně páchají 
přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití (§ 6 c) 

- které se opakovaně dopouští útěků z domova od rodičů nebo jiných fyzických 
nebo právnických osob, odpovědných za výchovu dítěte 

- na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující jejich život, zdraví, svobodu, 
jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze 
spáchání takového činu (§ 6 d,e) 

- které jsou na základě žádosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich 
výchovu opakovaně umisťovány do zařízení zajišťující nepřetržitou péči o děti 
nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců 

- které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými 
za jejich výchovu, popřípadě  násilím mezi dalšími fyzickými osobami 

- které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami 
požívajícími doplňkové ochrany, a které se na území České republiky 
nacházejí bez doprovodu rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich 
výchovu, azyl – odloučenými od svých rodičů, případně jiných osob 
odpovědných za jejich výchovu (§ 6 g,h) 

pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že 
nepříznivě ovlivňují vývoj dítěte nebo jsou nebo mohou být příčinou nepříznivého 
vývoje dítěte. 
 

 

Způsoby vyhledávání a monitorování ohrožených dětí 

Vlastní činností: 

- zaměstnanci  SPOD v rámci běžných výkonů a šetření věnují pozornost všem 
dětem, se kterými se dostávají do kontaktu, zjišťují, zda se nejedná o 



ohrožené dítě. Toto je zajištěno i v době pohotovostní služby pracovníků 
OSPOD  

- zaměstnanci  SPOD prověřují důkladně podněty a oznámení o ohroženém 
dítěti. Pravidla postupu po přijetí oznámení, posouzení naléhavosti – viz 
standard č. 8 

- SPOD spolupracuje úzce s dalšími institucemi a organizacemi , zejména se 
školskými a zdravotnickými zařízeními. Kurátor pro mládež se účastní 
výchovných komisí ve školách. Spolupráce je navázána s městskou policií, s 
Policií ČR, psychology, poradnami pro rodinu a děti, PPP, občanskou 
poradnou, s PMS v Mladé Boleslavi, s organizací Semiramis (v rámci 
protidrogové prevence), SVP Čáp v Liberci 
 

Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro spádové území města 
Mnichovo Hradiště poskytuje zájemcům ucelený přehled služeb v širším okolí 
spádové oblasti města Mnichovo Hradiště. . V elektronické podobě je Katalog 
klientům dostupný na webovém portálu sociálních služeb:www.socialnisluzbyvmh.cz. 
 
Komise pro sociálně právní ochranu dětí při MÚ Mnichovo Hradiště dle zákona o 
sociálně právní ochraně dětí § 38 písm. c taktéž činí preventivní opatření. Uvedená 
komise se schází minimálně 1 x ročně a dále dle potřeby. Je sestavena z odborníků, 
kteří se podílejí na preventivní, poradenské i výchovné činnosti dětí (ředitelé, 
výchovní poradci základních škol, ředitelka mateřské školy, pediatr, zástupce policie). 
Z jednotlivých jednání jsou učiněny zápisy, jsou stanoveny výstupy či doporučená 
opatření.   
 
Multidisciplinární tým pro mládež soudního okresu Mladá Boleslav se schází 
jednou ročně, jeho činnost je zajišťována Probační a mediační službou ČR, 
střediskem Mladá Boleslav. Jeho účastníky jsou pracovníci probační a mediační 
služby, zástupci okresního státního zastupitelství,  soudci okresního soudu, zástupci 
Policie ČR, psychologové, zástupci nevládních neziskových organizací,  občanské 
poradny. Z jednání jsou činěny zápisy. 
 
Vyhledávání a monitorování ohrožených dětí prostřednictvím jiných subjektů: 

- Městská policie Mnichovo Hradiště monitoruje při své hlídkové činnosti děti, 
které by měly být v dopoledních hodinách ve dnech školního vyučování ve 
škole. O těchto dětech informují strážníci následně  OSPOD, z důvodu zjištění 
záškoláctví. Strážníci též informují SPOD o dětech, které se pohybují 
v závadových partách či ve společnosti dospělých, u kterých je podezření, že 
užívají návykové látky, či mohou děti ovlivnit jinými patologickými jevy. 
Strážníci informují telefonicky či podávají písemná vyrozumění. Monitorování 
je prováděno též prostřednictvím kamerového systému. Zde se městská 
policie zaměřuje hlavně na pohyb dětí ve městě v pozdních večerních či 
nočních hodinách. Městská policie zajišťuje i přednáškovou preventivní 
činnost ve školách. 
 



- Policie ČR, OO Mnichovo Hradiště písemně informuje OSPOD o každé 
závažnější skutečnosti, při které je přítomno nezletilé dítě 
 

- Organizace Semiramis, o.s. poskytuje v základních školách, jejichž 
zřizovatelem je Město Mnichovo Hradiště, prostřednictvím svého Centra 
primární prevence programy v oblasti specifické primární prevence rizikového 
chování. Jedná se o dlouhodobé působení na žáky základních škol, začíná 
v šestém ročníku a postupuje až do ročníku devátého.  Celý projekt je velmi 
přínosný nejen pro žáky ale i pro učitele. Učitel může poznat žáka i z jiného 
pohledu, než je z výuky, může proto i lépe reagovat na problémy žáků. 
Lektorkám i učitelům se tak daří lépe odhalit sociální klima ve třídách, podařilo 
se i opakovaně podchytit problematiku několika dětí, např. špatné vztahy 
v rodině, alkohol u matky, podezření na nepřiměřené fyzické potrestání dítěte 
rodičem. V těchto případech lektorky spolupracují se školním preventistou, 
s třídními učiteli, s oddělením SPOD. Uvedené zařízení zajišťuje i ve městě 
Mnichovo Hradiště terciární prevenci  v rámci terénního programu (program 
Harm Reduction – dodávání balíčků do lékáren, výměna injekčního materiálu, 
poradenství uživatelům návykových látek). Organizace podává na Městský 
úřad Mnichovo Hradiště – odbor sociálních věcí a zdravotnictví pravidelně 
zprávu o realizaci projektu Terénní program Mnichovo Hradiště. 
 

- Občanské sdružení REP realizuje registrovanou sociální službu odborného 
poradenství-  poradnu pro rodinu a děti. Poskytuje odborné sociální 
poradenství dětem a mladistvým od 11 do 18 let, kteří se nacházejí v 
zátěžových situacích, které souvisí s narušením sociálních vztahů. V rámci 
odborného poradenství jsou poskytovány jednorázové nebo opakované 
konzultace. REP realizuje dva programy, a to program výchovného 
poradenství pro rodiny a děti a program resocializace mladých obviněných 
nebo odsouzených, který je akreditovaný probační službou.Cílem je 
dosáhnout pozitivní změny chování a životních podmínek u dětí a mládeže 
tím, že je jim poskytována odborná pomoc, informace a podpora. Dalším cílem 
je posílení celé rodiny. Poradenství je poskytováno bezplatně každý pátek 
odpoledne ve Volnočasovém centru v Mnichově Hradišti.  
 

- Organizace Centrum pro rodinu Náruč, z.s. Turnov poskytuje služby a 
poradenství pěstounským rodinám pro ORP Mnichovo Hradiště . Náruč 
realizuje též projekt “ Dáváme rodinám šanci”, který nabízí ve spolupráci s 
OSPOD psychologickou pomoc pro rodiny a děti. Poradenství je poskytováno 
formou individuálních konzultací, a to na základě doporučení OSPOD. V 
současné době je projekt rozšířen o preventivní program “Znáš svá práva” pro 
žáky ZŠ – 1. stupeň. Služby jsou poskytovány zdarma, pravidelně jednou 
měsíčně ve Volnočasovém centru Mnichovo Hradiště. Dalším projektem je 
program na podporu preventivních aktivit pro rodiny a děti “Přijďte mezi nás”.  

 
 
 
Školská, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, obecní úřady kontaktují 
OSPOD v rámci oznamovací povinnosti při podezření na ohrožené dítě uvedené v § 
6 zákona č. 359/1999 Sb. S těmito zařízeními spolupráce formální i neformální 
probíhá, stejně tak vzájemné informování. 


