Komunikační schéma mezi školami a OSPOD o ohroženém dítěti

Možná ústní / osobní konzultace dalšího postupu v případové práci
neformální
Písemná* žádost OSPOD o poskytnutí
zprávy k ohroženému dítěti
formální

Písemné* oznámení školy
o ohroženém dítěti
formální

Možná ústní konzultace ohledně vyplnění zprávy / doplnění oznámení
neformální
Písemná zpráva školy k situaci dítěte
v odpověď na žádost OSPOD
formální

Písemné vyjádření OSPOD k oznámení
školy o ohroženém dítěti (v případě že si

Možná ústní konzultace ohledně
doplnění zprávy
neformální

Možná ústní / osobní konzultace
v další případové práci

škola toto v oznámení vyžádá)

formální

**

Písemná žádost OSPOD o cílené
doplnění zprávy
formální
Písemná doplňující zpráva školy
k situaci dítěte v odpověď na 2.
žádost OSPOD
formální

(konzultace dalšího vývoje, nové
podněty)

neformální

Možná ústní / osobní / písemná
konzultace v další případové práci
(výměna informací, případová
konference)

formální

* formální písemné podání = datová zpráva, dopis, písemnost přijatá podatelnou, písemnost přijatá osobně
** nebývá běžné
Legislativní úprava komunikace o ohroženém dítěti
Formální komunikaci mezi OSPOD a školou upravuje zákon č. 359/1999Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů. Oznámení se týká odst. 4 §10 a žádosti odst. 1 §53.
§10, odst. 4: Státní orgány, pověřené osoby, školy, školská zařízení a poskytovatelé zdravotních služeb, popřípadě další zařízení určená pro
děti, jsou povinni oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v § 6,
a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se o takové skutečnosti dozví. Pokud o to ten, kdo učinil oznámení podle věty první, požádá, obecní
úřad obce s rozšířenou působností ho informuje ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy oznámení obdržel, zda na základě skutečností uvedených
v oznámení shledal či neshledal, že jde o dítě uvedené v § 6. Zřizovatel zařízení uvedeného v § 39 odst. 1 písm. c) má při přijetí dítěte do
zařízení povinnost tuto skutečnost ohlásit bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu
má dítě trvalý pobyt, a není-li tento pobyt znám, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se nachází zařízení,
do kterého bylo dítě přijato. Při plnění povinností podle věty první a třetí se nelze dovolávat povinnosti zachovat mlčenlivost podle zvláštního
právního předpisu.
§53, odst. 1: Na výzvu orgánů sociálně-právní ochrany jsou a) státní orgány, b) zaměstnavatelé, c) další právnické osoby, zejména
poskytovatelé zdravotních služeb, školy, školská a jiná obdobná zařízení, d) fyzické osoby, pokud jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo
zřizovateli škol a dalších zařízení uvedených v písmenu c), e) pověřené osoby, f) poskytovatelé sociálních služeb,
povinni sdělit bezplatně údaje potřebné podle tohoto zákona pro poskytnutí sociálně-právní ochrany nebo pro účely rozhodování o vydání
pověření, nebrání-li tomu zvláštní právní předpis. Povinnosti zachovávat mlčenlivost podle zvláštního právního předpisu se nelze dovolávat,
jestliže mají být sděleny údaje o podezření z týrání, zneužívání dítěte nebo ze zanedbávání péče o něj. Jde-li však o údaje týkající se
zdravotního stavu vyžádané orgánem sociálně-právní ochrany, platí o úhradě zdravotních služeb zvláštní právní předpis.

vytvořeno v rámci Místní spolupráce škol a OSPOD v ORP Hlinsko, aktualizace červen 2019

