ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ČINNOSTI A ROZSAHU VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY
DĚTÍ V obci Jamolice

1. KOMPETENCE OBECNÍHO ÚŘADU v přenesené působnosti (dále jen „OÚ“) vyplývající ze
zákona o sociálně-právní ochraně dětí
OÚ je povinen (§ 10 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů, dále jen „zákon SPOD“)








vyhledávat děti uvedené v § 6 odst. 1 zákona;
působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti;
projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte;
projednat s dítětem nedostatky v jeho chování;
sledovat, zda je na základě kontrolních oprávnění zamezováno v přístupu dětí do prostředí, které
je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující;
poskytovat nebo zprostředkovat rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování nároků dítěte
podle zvláštních právních předpisů;
oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde
o děti uvedené v §6 odst. 1 zákona.

OÚ sleduje (§ 13 odst. 3 zákona SPOD)
 Obecní úřad obce s rozšířenou působností může požádat příslušný obecní úřad, aby sledoval, zda
jsou dodržována výchovná opatření (napomenutí, dohled, omezení), o nichž rozhodl.
 zda jsou dodržována opatření učiněná soudem, jestliže jej soud o to požádá.
OÚ podává podněty soudu (§ 14 odst. 6 zákona SPOD)
 k opatřením týkajícím se výchovy dětí, o podání podnětu soudu neprodleně uvědomí obecní úřad
obce s rozšířenou působností.
OÚ je povinen zajistit dítěti (§ 15 odst. 1 zákona SPOD)
 které se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku, zejména v důsledku úmrtí rodičů nebo jejich pobytu
ve zdravotnickém zařízení, neodkladnou péči, při zajištění této péče zpravidla dá přednost
příbuznému dítěti; o uvedeném opatření neprodleně uvědomí obecní úřad obce s rozšířenou
působností.
OÚ při péči o děti uvedené v § 6 odst. 1 zaměřuje pozornost (§ 32 odst. 1zákona SPOD)
 na využívání volného času těchto dětí;
 na děti vyhledávající styky s fyzickými osobami nebo skupinami těchto osob požívajícími
alkoholické nápoje nebo návykové látky nebo páchajícími trestnou činnost;
 sleduje u dětí projevy nesnášenlivosti a násilí;
 věnuje pozornost dětem z rodin s nízkou sociální úrovní;
 zabraňuje pronikání nepříznivých sociálních a výchovných vlivů mezi ostatní skupiny dětí;
 nabízí dětem programy pro využití volného času se zřetelem k zájmům dětí a jejich možnostem;
 spolupracuje se školami, pověřenými osobami, zájmovými sdruženími a dalšími subjekty.

OÚ je povinen učinit opatření (§ 37 odst. 1zákona SPOD)
 k ochraně života a zdraví a zajistit uspokojování základních potřeb v nejnutnějším rozsahu včetně
zdravotní péče dítěti-cizinci uvedenému v § 2 odst. 3 zákona;
 o opatřeních uvědomí neprodleně obecní úřad obce s rozšířenou působností.
OÚ vede spisovou dokumentaci
(§ 54 – 57 zákona SPOD, Směrnice MPSV č. j. 2013/26780-21 ze dne 19. 9. 2013)

2. Kontaktní údaje
Adresa obecního úřadu:
OBEC JAMOLICE
Adresa:
Jamolice čp. 8
672 01 Moravský Krumlov
Telefon:

515 322 345, 724 185 241 - starosta, 606 078 681 - místostarosta

E-mail:

obec@jamolice.cz, oujamolice@email.cz

Webové stránky obecního úřadu: http://www.jamolice.cz/
Úřední hodiny:

Pracovní doba a úřední hodiny OÚ
Pracovní doba

Úřední hodiny

Pondělí

7.00 - 17.00

8.00 - 17.00

Úterý

7.00 - 15.00

-

Středa

7.00 - 17.00

8.00 - 17.00

Čtvrtek

7.00 - 15.00

-

Pátek

7.00 - 13.30

-

Polední přestávka: 12.00 - 12.30

Obec s rozšířenou působností, kde je poskytována sociálně-právní ochrana v plném rozsahu:
Moravský Krumlov
Mgr. MONIKA ŠIPLOVÁ – terénní sociální pracovník
Tel.: 515 300 716
E-mail: siplovam@mkrumlov.cz
Kancelář č. 306, II. patro
Bc. Marie Bartošková- kurátorka pro mládež, a problematika CAN
Tel.: 515 300 717
Email: bartoskovam@mkrumlov.cz
Adresa: Nám. Klášterní 125, Moravský Krumlov, 672 01, II.patro, kancelář č.314
Webové stránky obce s rozšířenou působností:
www.mkrumlov.cz (rychlé odkazy,
Oddělení sociálně právní ochrany dětí: http://77.48.246.108/index.php/kontakty-na-pracovniky

Úřední hodiny obce s rozšířenou působností:
Po
7.00-11.30
12.30 – 17.00
Út
7.00-11.30
12.00 – 14.00
St
7.00-11.30
12.30 – 17.00
Čt
7.00-11.30
12.00 – 14.00
Pá
7.00-11.30
12.00 – 14.00
Mimo pracovní dny a dny pracovního klidu (večery, víkendy, svátky) je pracovníky OSPOD zajištěn
výkon pohotovosti.
3. Informace o možnostech, jak si podat stížnost na orgán sociálně-právní ochrany.
Nejsem spokojen s chováním,
jednáním pracovníků OÚ
Jihomoravský kraj, Oddělení sociální práce, rodinné politiky a
v souvislosti s SPOD
SPO, Žerotínovo nám 3, Brno 60182,
Tel.: 541 651 111
Email: posta@kr-jihomoravsky.cz
okp@kr-jihomoravsky.cz -odbor kontrolní a právní
Lhůta pro vyřízení stížností 60 dnů od doručení
Nejsem spokojený
s vyřízením stížnosti
Ombudsman:
z Krajského úřadu
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., Údolní 39, Brno, 60200,
Tel.: 542 542 777
Email: podatelna@ochrance.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor ochrany práv dětí, Na Poříčním právu 1/376, Praha2, 12801
Tel.: 221921111, 221922363
Email: posta@mpsv.cz

4. Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty
Důležité kontakty:
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ- 112 jednotné evropské číslo
HASIČI 150
Telefon : 515 322 222
Palackého 73, Moravský Krumlov
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
Telefon : 545 113 101
Fax : 545 113 104
E-mail: info@zzsjmk.cz

POLICIE ČR 158
Telefon : 515 322 333, Fax: 974 641 613
Adresa: Školní 163, 672 01 Moravský Krumlov
Vedoucí: npor. Jiří Kučera, DiS , tel. 974 641 651
Zástupce vedoucího: npor. Bc. Filip Vorlický Dis., tel. 974 641 652
Dozorčí služba: 725 292 421
Stálá služba na oddělení: 974 641 650
E-mail: zn.oop.morkrumlov.sekret@pcr.cz
http://www.mkrumlov.cz/obvodni-oddeleni-pcr/d-3479/p1=4033
MĚSTSKÁ POLICIE 156
Palackého 112
602 631 560 oznámení od osob do služ. vozidla
515 322 634 služebna MěP
724 282 835 pro vyřizování záležitostí hlídkou
156 tísňové oznámení pouze z pevné linky
Email: mestska.policie@tiscali.cz
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
Nemocnice Ivančice, Široká 16, 664 95 Ivančice
546 439 630
Lékařská služba první pomoci - Široká 16, Ivančice
Úřad práce
Zámecká 8, Moravský Krumlov, 672 01
Úřední hodiny
Po, ST - 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
ÚT. - 8.00 - 11.00
Čt, Pá - 8.00 - 11.00 (přijímání žádostí, pozvaní)
Dávky hmotné nouze - tel.: 950 176 265
https://www.mpsv.cz/cs/5 (informace o dávkách hmotné nouze)
Příspěvek na péči- tel.: 950 176 216
https://portal.mpsv.cz/soc/ssl/prispevek
Dávky pro osoby se zdravotním postižením - tel.: 950 176 216
https://portal.mpsv.cz/soc/dzp
Zprostředkování zaměstnání - tel.: 950 176 210
https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/navod#k2
Informace pro děti
http://www.pravonadetstvi.cz/deti
Na těchto stránkách se děti mohou dozvědět o svých právech a v Interaktivním katalogu si mohou
vybrat jev, který potřebují řešit. Každý jev je zde popsán, u každého jevu je i síť pomoci, postup řešení
situace, služby a zdroje pomoci a příklady z praxe.

Sociální služby v Jihomoravském kraji
http://socialnisluzby.kr-jihomoravsky.cz
Na výše uvedené webové stránce je k dispozici katalog sociálních služeb působících v Jihomoravském
kraji. V podrobném vyhledávání lze vybrat službu podle životní situace, nebo dle místa bydliště apod.
Azylové domy pro matky s dětmi Jihomoravského kraje
https://www.spo-jmk.cz/webfiles/soubory-kestazeni/volna_kapacita_azylovych_zarizeni_pro_matky_s_detmi_v_jmk.pdf
Na výše uvedených stránkách naleznete seznam azylových domů pro matky /otce v JMK i s kontakty a
aktuální volnou kapacitu azylových domů v JMK.

