INFORMACE O ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
OBECNÍM ÚŘADEM VELKÁ NAD VELIČKOU
Sociálně-právní ochrana dětí je povinnost chránit dítě a jeho zájmy. Povinnost dětem pomoci a v případě
nouze jejich situaci řešit má každý z nás. Nejvíce je však možné tuto péči zajistit prostřednictvím aktivit státní
správy, samosprávy a soudů, ve spolupráci se školskými, zdravotnickými zařízeními a policií. Informace o
sociálně-právní ochraně dětí (často používaná zkratka SPOD) jsou vysvětleny pro odborníky, pro rodiče s
dětmi a pro děti.
Sociálně-právní ochrana dětí na Obecním úřadu Velká nad Veličkou
Orgánem sociálně-právní ochrany dětí je Obecní úřad Velká n. Veličkou jako obecní úřad dle § 4 odst. 1 písm.
c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a zajišťuje činnosti
obce a obecního úřadu především podle tohoto zákona.
Výkonem této činnosti je pověřen sociální pracovník, Mgr. Jana Tomčalová, tel. 601 097 241, email:
tomcalova@obecvelka.cz, kancelář č. 110:
 Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 15:30
 Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:30
 Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 15:30
 Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:30
 Pátek
8:00 - 11:00
12:00 – 15:30

Obecní úřad Velká nad Veličkou je povinen zejména:
 vyhledávat děti, které to potřebují a na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje především
 působit na rodiče, aby plnili svoje povinnosti
 projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově
 projednat s dítětem nedostatky v jeho chování
 sledovat, zda je na základě kontrolních oprávnění zamezováno přístupu dětí do prostředí, které je
pro ně ohrožující
 poskytnout rodičům na žádost poradenství při uplatňování nároků dítěte
 oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností všechny okolnosti týkající se dítěte, na které
je ochrana zaměřena především
 v případě, že se dítě ocitne bez péče přiměřené jeho věku, zejména v důsledku úmrtí rodičů nebo
jejich hospitalizace, je povinen zajistit takovému dítěti neodkladnou péči, zpravidla dá při zajištění
této péče přednost příbuznému dítěte
 podávat soudu a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností zprávy o poměrech dítěte a na
žádost poskytovat další údaje v rozsahu daném zákonem o sociálně-právní ochraně dětí
 v souvislosti s plněním úkolů podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí navštěvovat dítě a rodinu,
ve které žije, pořizovat obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy dítěte, je-li to třeba pro
ochranu práv dítěte
Na Obecní úřad Velká nad Veličkou se mohou při výkonu svých práv a povinností obracet jak rodiče nezletilých
dětí, tak i samy nezletilé děti a to i bez vědomí rodičů. Každé dítě má právo svobodně se vyjádřit k věcem,
které se ho týkají a také právo požádat o pomoc, pokud má problém, se kterým si neví rady.

Orgánem sociálně-právní ochrany dětí podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, tedy obecním úřadem obce s rozšířenou působností, který je
pověřen výkonem SPOD v plném rozsahu je pro obec Velká nad Veličkou, Městský úřad Veselí nad Moravou,
odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Oddělení sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Veselí nad Moravou, tř.
Masarykova 117, 698 01 Veselí nad Moravou:
https://veseli-nad-moravou.cz/odbor-svz-oddeleni-socialne-pravni-ochrany-deti-spod-kontakty/os35746/p1=112567
Kontakty:
Mgr. Vlastimil Hruška, vedoucí odboru
tel.: 518 670 220, e-mail: hruska@veseli-nad-moravou.cz
Mgr. Hana Marková, referent sociálně-právní ochrany dětí pro obec Velká n. Veličkou
tel.: 518 670 226, e-mail: markova@veseli-nad-moravou.cz
Mgr. Lenka Michnová, referent náhradní rodinné péče
tel.: 518 670 238, e-mail: michnova@veseli-nad-moravou.cz

Bc. Radka Petříková, sociální kurátorka pro děti a mládež
tel.: 518 670 234, e-mail: petrikova@veseli-nad-moravou.cz

