
 

 

 

 

  

 
Láskyplný domov pro každé dítě 

STANDARD 13 

Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany 

 

a) 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. 

 

Založení spisové dokumentace 

Ke každé pěstounské rodině, která spolupracuje s SOS dětskou vesničkou (dále jen „SOS DV Brno“), 

je vedena spisová dokumentace dle ustanovení § 17 správního řádu. Dokumentaci zakládá klíčový 

sociální pracovník. Již ve fázi jednání se zájemcem o spolupráci zjišťujeme osobní údaje (zejména 

údaje z rozsudku o svěření dětí do péče), při první osobní schůzce se zájemcem tedy podepisujeme 

souhlas se zpracováním osobních údajů (viz přílohy). Podepsáním tohoto dokumentu zakládáme 

spisovou dokumentaci. V případě, že se se zájemcem nedomluvíme na spolupráci, obsahem 

dokumentace je tento souhlas a zápis z jednání se zájemcem, případně další dokumenty předané 

zájemcem nebo sociálním pracovníkem OSPOD. Tyto zakládáme do šanonu Jednání se zájemcem, 

který je uložen v kanceláři vedoucího sociálního pracovníka (Borůvková 9).  

Spis pěstounské rodiny obsahuje:  

 souhlas se zpracováním osobních údajů,  

 souhlasné vyjádření OSPOD k obsahu Dohody o výkonu pěstounské péče,  

 Dohodu o výkonu pěstounské péče,  

 Rozsudky o svěření dětí do péče, 

 Zprávy o průběhu výkonu pěstounské péče, 

 Individuální plán vzdělávání, 

 IPOD 

 IPRO 

 Zápisy ze schůzek, 

 komunikaci s OSPOD 

Dále se do spisu zakládají další existující dokumenty, např.:  

 nájemní smlouvu, 

 udělení souhlasu se zveřejňováním fotografií 
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 dodatky ke smlouvám a dohodám, 

 zápisy z telefonických konzultací, 

 další rozsudky, 

 psychologické zprávy, 

 předávací protokoly ke sponzorským darům, 

 osvědčení z absolvovaných vzdělávání pěstouna,  

 Dohodu o kontaktu dítěte s biologickou rodinou, 

 Smlouvy o poskytování podpory 

 dokumenty poskytnuté osobou pečující/osobou v evidenci (lékařské zprávy) 

 dopisy, poznámky, vyjádření apod. 

 

Veškerá komunikace s rodinou a zápisky ze schůzek vede klíčový sociální pracovník v elektronické 

formě a průběžně jsou kompletovány, vytisknuty a následně založeny do spisu v písemné podobě. 

Písemná spisová dokumentace je řazena abecedně a je uložena v uzamykatelné skříni v kanceláři 

příslušného klíčového sociálního pracovníka. Klíč od uzamykatelné skříňky se spisovou dokumentací 

má k dispozici klíčový pracovník rodiny, náhradní klíč od kanceláře i od uzamykatelné skříňky je 

uložen v bezpečnostní schránce na klíče v kanceláři asistentky SOS DV Brno. Klíče od skříněk mají 

pracovníci pověření zastupováním.  

Elektronická spisová dokumentace je uložena na sdíleném disku S: ve složce Pěstounské rodiny, ke 

které mají přístup pouze pracovníci služby SOS Přístav a Regionální ředitelka pro Jihomoravský kraj, 

sociální pedagog. Každý pověřený pracovník má své přístupové heslo. Klíčový sociální pracovník je 

zodpovědný za řádné vedení písemného a elektronického spisu. 

 

Uzavření spisu 

V okamžiku ukončení spolupráce dochází k uzavření spisu sociálním pracovníkem, který spis 

zkompletuje a zkontroluje. Poté je spis přesunut do šanonu Uzavřené spisy. Dále se postupuje dle 

spisového a skartačního řádu. 

 

Zapůjčení spisu 

SOS DV Brno spisovou dokumentaci svých klientů neposkytuje k zapůjčení. 

 

Nahlížení do spisové dokumentace a pořizování kopií ze spisu 
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Přístup do spisové dokumentace osob pečujících/osob v evidenci má v rámci SOS DV Brno klíčový 

sociální pracovník a zastupující sociální pracovník, dále vedoucí sociální pracovník služby SOS 

Přístav a regionální ředitelka pro Jihomoravský kraj. Další zaměstnanci a externí pracovníci k této 

spisové dokumentaci přístup nemají.   

Do spisové dokumentace může nahlédnout osoba pečující/osoba v evidenci či pověřený pracovník 

OSPOD. V případě někoho jiného je nutný písemný souhlas osoby pečující/osoby v evidenci.  

Osoba oprávněná nahlédnout do spisové dokumentace má možnost pořizovat si kopie ze spisové 

dokumentace. Osoba pečující/osoba v evidenci či pověřený pracovník OSPOD, sociální pracovník a 

zastupující sociální pracovník, dále vedoucí sociální pracovník služby SOS Přístav a regionální 

ředitelka pro Jihomoravský kraj mohou pořizovat kopie ze spisové dokumentace bez nutnosti 

písemného souhlasu, ostatní osoby musí předložit písemný souhlas s pořizováním kopií od osoby 

pečující/osoby v evidenci. Kopie vyhotovuje pracovník pověřené osoby, který má přístup ke spisové 

dokumentaci. Kopie vyhotovujeme zdarma. 

K nahlédnutí do spisové dokumentace dochází v předem dohodnutém termínu a čase, a to v kanceláři 

sociálního pracovníka za jeho přítomnosti.  

V případě žádosti o nahlížení do spisové dokumentace či pořizování kopií ze strany orgánů činných 

v trestním řízení je nutná písemná žádost soudu nebo písemný souhlas osoby pečující/osoby 

v evidenci. 

 

Odmítnutí žádosti o nahlédnutí do spisu 

Žádost o nahlédnutí do spisu lze odmítnout, pokud to je v rozporu se zájmem dítěte nebo 

s rozhodnutím soudu. O nevyhovění žádosti rozhoduje vedoucí sociální pracovník služby SOS Přístav. 

Své rozhodnutí písemně sdělí žadateli s odůvodněním odmítnutí žádosti.  

Odmítnout žádost o nahlédnutí do spisové dokumentace můžeme i v případě, kdy žadatel nesplnil výše 

uvedené podmínky k nahlédnutí. V takové situaci podáme žadateli ústní vysvětlení a o skutečnosti 

provedeme zápis, který založíme do příslušné spisové dokumentace.  

 

Archivace a skartace 

V rámci archivace a skartace spisové dokumentace postupujeme v souladu s archivačními a 

skartačními právními předpisy dle zákona č.500/2004Sb., správní řád 

Uzavřený spis uloží klíčový sociální pracovník v písemné podobě do archivační krabice s nápisem 

Uzavřené spisy, která je umístěna v uzamykatelné skříni v kanceláři vedoucího sociálního pracovníka 

služby SOS Přístav.  Přímo v místě služby spis zůstává zapečetěn po dobu 5 let. Po té je vyřazen a 
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přemístěn na dalších 5let do archivační místnosti SOS dětské vesničky, region Brno. Je označen 

archivační značkou s viditelně označenou dobou skartace. Po uplynutí této doby je spis skartován 

sociálním pracovníkem v kanceláři SOS Přístav. 

Spisovou dokumentaci v elektronické podobě uložíme do složky Uzavřené spisy, která je uložena na 

sdíleném disku S (složka Pěstounské rodiny).    

Elektronický spis, jeho doba je archivace je 10 let, po ukončení spolupráce s osobou pečující/osobou v 

evidenci je spis uzavřen a uložen na disku.  

 

Přílohy: 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Udělení souhlasu se zveřejňováním fotografií 

 

 

Zpracovala: Mgr. Lenka Martelliová 

Schválila: Mgr. Marcela Troubilová 

První vypracování: 17. 12. 2014 

Aktualizace: 18. 11. 2015, 15. 09. 2016, 9.1.2017 

 


