Přehled oprávnění a povinností zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany dětí
Kralupy nad Vltavou
K činnostem souvisejícím s výkonem sociálně-právní ochrany dětí je z titulu svého
pracovního zařazení zaměstnance orgánu sociálně-právní ochrany dětí oprávněn v rámci
výkonu sociálně-právní ochrany ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně
dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k těmto činnostem:


ve smyslu § 8 odst.1 zákona hovořit s dítětem a poskytnout mu odpovídající pomoc
při ochraně jeho práv a oprávněných zájmů a to i bez vědomí rodičů nebo jiných osob
odpovědných za výchovu dítěte ( § 8 odst. 1)



dle § 19 odst.3 zákona ověřit kdykoli v době, po kterou je dítě svěřeno rozhodnutím
obecního úřadu obce s rozšířenou působností do péče budoucích osvojitelů nebo do
péče fyzické osoby, která má zájem stát se pěstounem, zda nedošlo ke změně
skutečností rozhodných pro vydání takového rozhodnutí ( § 19 odst. 3)



dle § 19 odst.4 zákona sledovat vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných
fyzických osob než rodičů a v této souvislosti navštěvovat rodinu, kde dítě žije,
popřípadě jiné prostředí, kde se dítě zdržuje ( § 19 odst. 4)



dle § 29 odst.1 zákona sledovat dodržování práv dítěte ve školských zařízeních pro
výkon ústavní a ochranné výchovy, v domovech pro osoby se zdravotním postižením a
v dětských domovech pro děti do 3 let věku a v obdobných ústavech
dle § 29 odst.2 a odst. 3 zákona navštívit dítě, kterému byla nařízena ústavní nebo
uložena ochranná výchova, hovořit s dítětem bez přítomnosti dalších osob, zejména
zaměstnanců ústavního zařízení, a nahlížet do dokumentace, kterou zařízení o dítěti
vede ( § 29 odst. 2 a 3)



dle § 29 odst. 2 zákona navštívit rodiče dítěte, kterému byla nařízena ústavní výchova
nebo uložena ochranná výchova



dle § 29 odst. 2 písm. c) zákona navštívit dítě, které matka opustila a zanechala je ve
zdravotnickém zařízení



dle § 34 odst. 3 zákona navštívit dítě, které je ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu
odnětí svobody, a dítě, o které ve věznici pečuje odsouzená nebo obviněná žena



dle § 34 odst. 4 zákona nahlížet do spisové dokumentace vztahující se k přípravě
odsouzeného mladistvého na budoucí povolání, a spisové dokumentace vztahující se k
dítěti, o než ve věznici pečuje odsouzená nebo obviněná žena



dle § 42 odst. 7 zákona navštívit dítě umístěné v zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu



dle § 47b odst. 5 zákona sledovat naplňování dohody nebo rozhodnutí o výkonu
pěstounské péče



dle § 52 odst. 1 zákona navštívit dítě a rodinu, ve které žije, v obydlí a zjišťovat
v místě bydliště dítěte, ve škole a ve zdravotnickém zařízení, v zařízení poskytovatele
zdravotních služeb, v zaměstnání nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, jak
rodiče nebo jiné osoby zodpovědné za výchovu dítěte o dítě pečují, v jakých
sociálních podmínkách dítě žije a jaké má dítě chování



dle § 52 odst. 2 zákona oprávněn pořizovat obrazové snímky a obrazové a zvukové
záznamy dítěte a prostředí, v němž se dítě zdržuje, je-li to třeba pro účely ochrany
práv dítěte

