
DELEGOVÁNÍ PRAVOMOCÍ – POVĚŘENÍ PRACOVNÍKŮ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ 

OKAMŽITOU POMOC PŘI DĚTSKÉM CENTRU VESKÁ (dále jen ZDVOP) 

Ředitelka ZDVOP: Mgr. Markéta Tauberová 

Zástupkyně pro ZDVOP středisko v Holicích: Mgr. Petra Štanclová 

Zástupkyně pro ZDVOP středisko ve Veské: Bc. Věra Břízová 

Sociální pracovnice: Bc. Věra Břízová, Mgr. Jana Houdková, Mgr. Anna Fialová 

 

Pravomoci dle zákona: 

Ředitelka (nebo zástupkyně jmenovaná radou PK)) zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
je 

a) oprávněna 

1. zakázat nebo přerušit návštěvu rodičů nebo jiných osob v zařízení v případě jejich 
nevhodného chování, které by nepříznivě působilo na výchovu dětí, jde-li o děti umístěné v 
zařízení na základě rozhodnutí soudu, 

Deleguji také v plném rozsahu na sociální pracovnice ZDVOP. 

2. být přítomen při otevření listovní nebo balíkové zásilky dítětem, pokud je důvodné podezření, že 
zásilka má z výchovného hlediska závadný obsah nebo by mohla ohrozit zdraví či bezpečnost dětí, 
a uschovat ji na dobu omezenou dnem propuštění dítěte ze zařízení, a provést o tom záznam do 
spisové dokumentace o dítěti, 

3. převzít od dítěte do dočasné úschovy finanční hotovost a předměty ohrožující výchovu, zdraví či 
bezpečnost dětí a v odůvodněných případech i cenné předměty; písemný zápis o převzetí a jeho 
důvodech ověřený ředitelem, dalším odborným pracovníkem zařízení a dítětem je založen do 
spisové dokumentace o dítěti, 

4. povolit dětem umístěným podle § 42 odst. 2 písm. b) cestovat bez dozoru mimo zařízení do 
místa pobytu rodičů nebo jiných fyzických osob, 

Deleguji také v plném rozsahu na sociální pracovnice ZDVOP. 

5. zastoupit dítě v běžných záležitostech, 

Deleguji také v plném rozsahu na sociální pracovnice ZDVOP.  

Deleguji na pracovnice přímé péče úkony spojené s docházkou dětí do školy, školky nebo jiného 
kolektivního zařízení jako je omlouvání dětí z důvodu nemoci, komunikace s učiteli v záležitostech 
učiva, v organizačních a provozních záležitostech vzdělávacího zařízení.  

• Ke změně školy, (popřípadě školky nebo jiného kolektivního zařízení), kterou dítě 

navštěvuje, je třeba souhlas zákonného zástupce, vyřizuje – sociální pracovnice 

• Docházka do školné družiny – sociální pracovnice 

• Omlouvání nepřítomnosti, odhlašování obědů – pracovnice přímé péče, vedoucí ZDVOP 

domácností 

• Kontrola a podepisování žákovské knížky – pracovnice přímé péče, pedagogové 

• Rodičovské schůzky – pedagog, pracovnice přímé péče 

• Povolení či nepovolení vycházky – rozsah vycházek schvaluje podpisem ředitelka a 

sociální pracovnice, ve vycházkovém listě jsou uvedeny podmínky povolení vycházky. 

Pokud nejsou tyto podmínky splněny, může pracovnice přímé péče vycházku nepovolit 

(jedná se o záležitosti zdraví dítěte, školní docházky, docházky do školky nebo jiného kolektivního 
zařízení, volnočasových aktivit, komunikace s úřady, soudy, Policií ČR vždy tak, aby nebyla 
omezena rodičovská odpovědnost zákonného zástupce) 

6. nařídit vyšetření dítěte, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, 



 

b) povinen 

1. seznámit dítě s jeho právy a povinnostmi, 

Deleguji také v plném rozsahu na sociální pracovnice ZDVOP.  

2. předat dítě podle rozhodnutí příslušného orgánu do péče budoucího osvojitele nebo pěstouna, 

Deleguji také v plném rozsahu na sociální pracovnice ZDVOP. 

3. dát příslušnému soudu podnět ke zrušení umístění dítěte v zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc, pokud pominuly důvody pro další pobyt dítěte v tomto zařízení, a vyrozumět o 
tom příslušný orgán sociálně-právní ochrany, 

4. dát příslušnému soudu podnět k úpravě styku rodičů nebo jiných osob s dítětem v zařízení pro 
děti vyžadující okamžitou pomoc, vyžaduje-li to zájem dítěte, a vyrozumět o tom příslušný orgán 
sociálně-právní ochrany, 

5. podávat informace o dítěti zákonným zástupcům, jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte 
nebo orgánům sociálně-právní ochrany na jejich žádost, 

Deleguji také v plném rozsahu na sociální pracovnice ZDVOP.  

6. projednat předem opatření zásadní důležitosti s dítětem, s přihlédnutím k jeho věku a rozumové 
vyspělosti, a se zákonnými zástupci dítěte, nehrozí-li nebezpečí z prodlení, a bezodkladně je 
informovat o provedeném opatření; nejsou-li zákonní zástupci dosažitelní, dát soudu podnět k 
ustanovení opatrovníka, 

7. propustit dítě poté, co se dozvěděl o rozhodnutí soudu, kterým bylo zrušeno svěření dítěte do 
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, ne však dříve, než dítě převezme osoba odpovědná 
za jeho výchovu. 

Deleguji také v plném rozsahu na sociální pracovnice ZDVOP. 

Uzavírání a podepisování písemných dohod o umístění dítěte na základě žádosti zákonného 

zástupce a přijímání a podepisování žádostí o umístění dítěte na jeho vlastní žádost a přijímání a 

podepisování žádostí OSPOD se souhlasem osoby odpovědné za výchovu.  

Ze zákona ředitelka, zástupkyně ředitelky. 

Deleguji také v plném rozsahu na sociální pracovnice ZDVOP.  

 

Další pravomoci: 

Vycházky – rozsah schvaluje podpisem ředitelka nebo zástupkyně. 

Kapesné – výši schvaluje podpisem ředitelka nebo zástupkyně  

Telefonování – deleguji na pracovnice přímé péče oprávnění ukončit telefonický hovor rodiče 

s dítětem, pokud o to dítě požádá, telefonát dítě nevhodně ovlivňuje, např. rodič je vulgární či 

slovně agresivní manipuluje dítě proti druhému rodiči či jiné osobě, rodič je zjevně pod vlivem 

návykové látky, a jiné situace, které pracovnice přímé péče vyhodnotí v danou chvíli jako důvod 

k ukončení hovoru. 

Komunikace s OSPOD KÚ PK: 

Sociální pracovnice zpracovávají a podepisují pravidelné hlášení změn a zajišťují předávání 
podkladů k pobytům dětí ve ZDVOP.  

 

Mgr. Markéta Tauberová, ředitelka 

Aktualizace 15. března 2021 


