
   

   

 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav II 

r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009051 

 

Zápis ze setkání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti a rozvoj potenciálu každého žáka, které se 

konalo 21. října 2019 od 18:00 do 19:30 hodin v zasedací místnosti č. 10 MěÚ Čáslav. 

 

Přítomni: viz. prezenční listina 

Téma: Spolupráce škol, OSPOD a pediatrů 

 

1/ Představení  

Setkání zahájil manažer MAP, Mgr. Norbert Kobela a představil vzájemně přítomné hosty. Poté 

předal slovo vedoucí OSPOD – oddělení MÚ Čáslav, který vykonává sociálně-právní ochranu 

v samostatné i přenesené působnosti. Kateřina Woháková krátce shrnula legislativní rámec. 

- základním hlediskem pro práci s rodinou je ohroženost dítěte, kterou upravuje § 6 z. č. 359/1999 

Sb., kde je jasně striktně dáno, čím je dítě ohrožené 

- nad rámec toho je možné pouze poradenství, není možné narušovat autonomii rodiny 

 

2/ Nutná spolupráce  

- vedoucí OSPOD poděkovala za dosavadní spolupráci 

- s většinou z pediatrů spolupracuje OSPOD dlouhodobě 

- jsou důležitým článkem řetězce  

- jejich poznatky jsou podstatným zdrojem informací 

- zvláštní poděkování patří MN Čáslav, dětskému oddělení, kde máme dlouhodobě nastavená 

pravidla a jako velmi pozitivní vnímáme možnost umístit v noci dítě z víceméně sociálního důvodu, 

kdy se ráno řeší, co dál 

 

3/ Způsob spolupráce  

- písemné zprávy – povinnost dle § 53 odst. 1 písm. c) a d) z. č. 359/1999 Sb. 



   

   

- OSPOD si uvědomuje, že se jedná pro pediatry o administrativní zátěž 

- OSPOD nežádá, když to není skutečně nutné nebo když to zákon vysloveně neukládá 

- zprávy od pediatrů jsou důležitým zdrojem informací, nejsou jen pro založení, pracuje se s nimi dál 

- jedná se o důležité a velmi cenné poznatky – chování rodičů, spolupráce s nimi, celkový stav dítěte, 

stupeň jeho vývoje, nemocnost, zda rodinu navštívili doma, nebát se napsat, jak to tam vypadalo 

- často je to ze strany pediatrů o osobní statečnosti 

- K. Woháková vysvětlila, že OSPOD nejde o diagnózy, míry, výsledky testů atp., ale spíše o sociální 

pohled na věc 

- informace, které může podávat OSPOD pak upravuje § 51 odst. 4 písm. e) z. č. 359/1999 Sb. 

 

4/ Oznamovací povinnost 

- dle z. č. 40/2009 - § 368 – neoznámení trestného činu – (týrání svěřené osoby) PČR nebo státnímu 

zástupci (je možné to se státním zástupcem předem konzultovat) – je chybou to hlásit OSPOD. 

 

5/ Odmítnutí rodičů podrobit své dítě povinnému očkování  

- metodický výklad MPSV – odmítnutí či odložení povinného očkování nenaplňuje takovou míru 

ohrožení dítěte, aby spadalo do kompetence OSPOD. 

- řešení těchto případů není v kompetenci OSPOD, který nemůže posoudit, zda na straně dítěte 

neexistují důvody pro neprovedení takového očkování. 

- pediatr se musí se svým podnětem obrátit na příslušný orgán veřejného zdraví, kterým je krajská 

hygienická stanice nebo její nejbližší pobočka. 

- příslušná KHS je povinna posoudit, zda v daném případě není důvod k zahájení správního řízení o 

přestupku. 

- OSPO0D může v rámci své kompetence poskytnout rodičům základní poradenství, upozornit je na 

zákonné povinnosti a možné důsledky plynoucí z jejich neplnění a vést ke spolupráci s dětským 

lékařem. 

Diskuze: 

- Oznamovací povinnost 

- Záškoláctví a skryté záškoláctví 

- Omlouvání absencí ve škole 


