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STANDARD 12 – DOKUMENTACE O VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 

KRITÉRIUM 12A 

Orgán sociálně-právní ochrany uplatňuje systém zpracování, vedení, evidence a archivace, 

včetně vedení elektronické dokumentace v informačním systému sociálně-právní ochrany  

o klientech a dalších osobách. 

Dokumentaci a její vedení komplexně upravuje směrnice MPSV č.j.: 2013/26780-21 ze dne 19.9.2013, 

o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-

právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti 

náhradní rodinné péče. 

Tuto směrnici má každý pracovník SPOD k dispozici v písemné podobě a je povinen se jí řídit.  

Jednotlivé dokumenty a založené spisy jsou vedeny také v elektronickém systému spisové služby 

VERA, který v rámci Městského úřadu Ústí nad Orlicí slouží jako povinná součást evidence 

zpracovávaných písemností. Zde jsou vedeny jednotlivé spisy v elektronické podobě.   

Písemné dokumenty a spisy jsou vždy uloženy v uzamykatelné skříni.  

Archivace dokumentace je ovlivněna také zmiňovanou směrnicí, která mj. upravuje, kdy je možné 

spis vyřadit ze základní evidence. Po vyřazení spisu ze základní evidence je spis archivován a následně 

skartován dle postupu, který je upraven Spisovým řádem Městského úřadu Ústí nad Orlicí ze dne  

3. 1. 2020. 

 

Přílohy: Rozsah spisové dokumentace 

Směrnice MPSV č.j.: 2013/26780-21 ze dne 19.9.2013 

 Spisový řad ze dne 3. 1. 2020 
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KRITÉRIUM 12B 

Záznamy orgánu sociálně-právní ochrany jsou vedeny takovým způsobem, aby byly 

srozumitelné pro klienta. 

Neoddělitelnou součástí spisové dokumentace jsou záznamy sociálního pracovníka z jednání 

s klientem – dítětem, rodičem, příbuzným, pečující osobou či osobou spojenou se zájmem dítěte,  

a z provedených šetření v místě bydliště, konzultací, telefonátů. Záznamy jsou psány neutrálním 

jazykem. Zachycují reálná zjištění bez subjektivních emočně zabarvených hodnocení.  

Rodič dítěte, kterému náleží rodičovská odpovědnost, nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte 

nebo jejich zástupce na základně písemně udělené plné moci, má možnost na základě písemné 

žádosti nahlížet do spisové dokumentace vedené o dítěti. Proto jsou záznamy vedeny tak, aby klient 

plně a samostatně rozuměl obsahu záznamů ze spisové dokumentace, která je na něho vedena.  

Forma záznamů je proto: 

- bez cizích slov, popřípadě s jejich vysvětlením, 

- jednoduché formulace, 

- jazyk srozumitelný klientovi, 

- zohlednění věku klienta (měl by porozumět mladistvý klient), 

- v některých situacích ověřování srozumitelnosti záznamu společně s klientem, 

- vyhýbáme se subjektivním hodnocením, 

- vyhýbání se používání zkratek, případně jen s vysvětlením, 

- v případě žádosti klienta jsou skutečnosti uvedené ve spise vysvětleny.  

 

Všechny záznamy a zápisy zaznamenává pracovník OSPOD v písemné podobě a zakládá do spisu. 

Písemnosti došlé od třetích stran (posudky odborníků, zprávy apod.) se zakládají v podobě, jak byly 

na pracoviště doručeny, nijak se neupravují. 

 


