
 

 

7. Zápis – pracovní skupina pro rovné příležitosti 
 
 
 

SETKÁNÍ BYLO ZAHÁJENO OD 13:00 HODIN SPOLEČNĚ S HOSTY 
 
 
 
Termín konání:   03. 11. 2022, od 13:00 hodin 
Místo konání:   v prostorách MěÚ Bystřice nad Pernštejnem  
 
Termín další schůzky:  pátek 25. - 26. 11. 2022 od 15:00 hodin,  

hotel Skalský dvůr 
 

 
 
 
Program:            
   

13:00 Zahájení kulatého stolu 
13:10 Diskuzní příspěvky  
15:00 Závěr 
 
 
 

 

 

Účastníci schůzky 

1. Mgr. Věra Slámová, 
vedoucí PS 

Základní škola Bystřice n. P., Nádražní 615,  
pedagog 2. stupně a výchovná poradkyně 

2. Mgr. Romana Tomková 
Základní škola T. G. Masaryka, Bystřice nad Pernštejnem,  
zástupkyně ředitele školy 

3. Mgr. Renata  Pavlačková 
Základní škola Rozsochy,  
malotřídní škola, ředitelka 

4. Bc. Marcela  
Polanská-Klusáková 

Město Bystřice nad Pernštejnem,  
OSPOD a zástupce rodičů 

5. Bc. Marcela Martinková NEMOC 

Projekt MAP III - Akční plánování v ORP Bystřice nad Pernštejnem 

Klíčová aktivita Rozvoj a aktualizace  MAP III, supervize, šablony, sdílení dobré praxe 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019551 

Nositel projektu Město Bystřice nad Pernštejnem 



Kulatý stůl školy – OSPOD 

Zápis 

3.11.2022 

 

Setkání bylo zaměřeno na vzájemné představení se, řešení aktuálních otázek ze strany zástupců 

škol a vysvětlení působnosti OSPOD.  

Představení pracovnic OSPOD: 

 Zora Daňková – náhradní rodinná péče 

 Bc. Marcela Polanská Klusáková – sociální pracovnice, kolizní opatrovník, běžná 

agenda OSPOD 

 Bc. Romana Hamříková – kolizní opatrovník, přestupky na dětech 

 Bc. Leona Fousková, DiS. – sociální pracovnice, běžná agenda OSPOD, kolizní 

opatrovník 

 Aneta Setničková, DiS.- kolizní opatrovník 

 

Otázky ze strany zástupců škol se týkaly: 

 Jak pracuje OSPOD s dětmi z Ukrajiny? 

o Není to obvyklé, ale pokud je třeba, tak se OSPOD zapojuje. 

o NPI ČR – Mgr. Lukáš Válka 

 Může OSPOD odvézt dítě ze školního prostředí? Za jaké situace může škola dítě vydat? 

o Dítě může být odvedeno ze školního prostředí na základě vydání předběžného 

opatření. Odebrání dítěte ze školy provádí soudní vykonavatel (pracovníci 

OSPOD mohou být v součinnosti). 

o Dítě může být odvedeno i na základě souhlasu rodiče, že dítě (do 15ti let) bude 

odvezeno do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Pokud se pak dítě 

nechce vrátit do rodiny, může si ho převzít někdo se širší rodiny a je s ním 

uzavřena dohoda, která ho opravňuje dítě zastupovat v různých záležitostech.  

 Kontakt dítěte ve škole? 

o OSPOD může kontaktovat dítě ve škole, aniž by informoval zákonné zástupce.  

o Vždy vyžadujte služební průkaz.  

 Jak oznamovat? 

o Vždy jsem občan – občanská povinnost 

o Jako učitel – instituce má povinnost oznámit nejen OSPOD, ale i na PČR 

o V případě kontaktu OSPOD  

 Zasílat oficiální cestou do datové schránky 

 Co nejvíce konkretizovat zjištěné informace 

 Mít sepsané události, které škola už řešila a jakým způsobem 

 Kdy, jak, v jakém rozsahu, jak reagoval rodič 

 Být důsledný v zaznamenávání krizových událostí/rozhovorů, 

které mohou sloužit jako podpůrný materiál pro orgány činné 

o Anonymní oznámení 



 Jsem známý, blízký příbuzný, atp.  

 Je vhodné opět, co nejlépe popsat situaci, která se děje.  

 OSPOD zajímá, zdali je to dlouhodobé, opakované 

o Dotazy e-mailem, nebo telefonicky (v případě e-mailu, zanechte jako pedagog 

kontakt, kdy se vám mohou pracovníci OSPOD ozvat).  

o Dítě může samo kontaktovat OSPOD 

 Výslechy PČR ve škol 

o Informace pouze ze zkušeností ze spolupráce s PČR (lépe je přizvat do diskuze) 

o PČR nemá povinnost sdělovat OSPODu z jakého důvodu je dítě vyslýcháno  

o OSPOD může být součástí výslechu, funguje zde jako ochrana dítěte (zdali jsou 

zabezpečeny základní potřeby atp.) 

o PČR však většinou o výslechu informuje zákonného zástupce 

o PČR v případě ohrožení dítěte může bezodkladně dítě vyslechnout  

  



 

 

 

 

 



 
 

MAP III - Akční plánování v ORP Bystřice nad Pernštejnem 
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019551 

 

POZVÁNKA KE KULATÉMU STOLU 

ŠKOLY – OSPOD 

Termín konání: čtvrtek 3. 11. 2022, 13:00-14:00 hodin 

Místo konání:  zasedací místnost, MÚ Bystřice nad Pern. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

     Volné pokračování diskuze ze setkání v roce 2021: 
 

a) rozsah poskytovaných služeb  OSPODu pro rodiče a děti 
b) vzájemná spolupráce s metodiky prevence a výchovnými poradci 
c) obecné modelové situace 

 

Pozvánka je určena pro členy pracovní skupiny pro rovné příležitosti, 

ředitele škol ORP Bystřice nad Pernštejnem a výchovné poradce. 
 

 



VÝSTUP PRO ŠKOLY 

 

Krátký manuál pro učitele do sboroven 

Potřebujete konzultovat problém se žákem, rodičem, se kterým si nevíte rady? 

- Volejte 

- Pište e-mail, ideálně s telefonem, kdy se vám pracovnice OSPOD mohou ozvat 

Oznamujete problematickou situaci? 

- Za instituci  

o Do datové schránky 

o KONKRETIZACE 

 Jsou pro nás důležité zápisy událostí/postupů práce s dotyčnou 

osobou/osobami 

 Buďte v nich konkrétní 

 Kdy 

 Jak  

 V jakém rozsahu 

 Jak reagovalo dítě/rodič/zákonný zástupce 

 Co dále jste v daném případě realizovali za kroky. 

 Připojte kontakt (nemáme evidenci všech dětí a jejich rodičů) 

- Za sebe 

o Občanská povinnost 

o Mohu anonymně (jsem známý, blízký příbuzný) 

 Konkretizujte 

 Opakuje se to? Je to dlouhodobé? 

OSPOD ve škole 

- Může kontaktovat dítě bez oznámení rodiči/zákonnému zástupci 

- Může dítě (<15 let) na žádost rodiče dítěte a předat jej do zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc  

- Na základě soudního rozhodnutí (vážné případy) odebírá soudní vykonavatel (OSPOD 

může být v součinnosti) 

Policie ČR ve škole – řídí se pokynem policejního prezidenta ze dne 4.11.2020 o činnosti na 

úseku dětí 

- Může odvézt dítě ze školy na výslech 

- Kontaktuje zákonného zástupce 

- Pokud je přizván OSPOD, tak chrání dítě (dbá na to, aby byly zajištěny základní 

potřeby, zajištěna práva dítěte).  

 


