
 

 

 

Název školy Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, 

příspěvková organizace 

Kód oboru vzdělání 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika 

Název: Sociálně právní 

ochrana dětí 

Název anglicky: Social and Legal Protection of 

Children 

Kód modulu: SPD/ČER Forma vzdělávání: denní 

Rozsah modulu: 26 hodin týdně 

(13P/13S) 

2 h/týdně 

Vyučující: Mgr. Karolína Červenková 

Vstupní podmínky:  Platnost modulu od: 1. 9. 2012 

Doporučené období 6.  ECTS (kredity) 2 

Typ modulu: volitelný Forma hodnocení: Zápočet (Z) 

Obsah modulu – rámcové vymezení témat v období: 

1. Zákon o rodině – nový Občanský zákoník – Rodinné právo 

- Manželství, příbuzenství a švagrovství, poručenství a jiné formy péče o dítě 

- Vztahy mezi rodiči a dětmi 

- Výživné 

- Závěrečná ustanovení 

2. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 

- Sociálně-právní ochrana dětí 

- Základní zásady sociálně-právní ochrany 

- Preventivní a poradenská činnost 

- Opatření na ochranu dětí 

- Činnost orgánů sociálně-právní ochrany při svěření dítěte do výchovy jiných fyzických 

osob než rodičů 

- Zprostředkování osvojení a pěstounské péče 

- Pěstounská péče na přechodnou dobu 

- Ústavní výchova a ochranná výchova 

- Péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost 

- Sociálně-právní ochrana ve vztahu k cizině 

- Sociálně-právní ochrana ve zvláštních případech 

- Komise pro sociálně-právní ochranu dětí a poradní sbory 

- Zařízení sociálně-právní ochrany 

- Pěstounská péče 

- Poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami 

- Inspekce poskytování sociálně-právní ochrany 

- Společná ustanovení 

- Správní delikty 

- Řízení a místní příslušnost 

- Přechodná a závěrečná ustanovení 

3. Případové konference 

- Vymezení pojmu 

- Účel případové konference 

- Vedení případové konference 

Stručná anotace vymezující vzdělávací cíle modulu: 

Modul je koncipován jako rozšiřující, navazuje na moduly Metod sociální práce. Studenti se podrobněji 

seznámí s problematikou sociálně první ochrany dětí, legislativou, institucemi a organizacemi, které působí 

v oblasti sociálně právní ochrany dětí. Osvojí si vědomosti, které jim pomohou v budoucím zaměstnání 

účinně pomáhat ohroženým dětem. Dostanou informace k problematice o ústavně právních dokumentech, 

o občanském právu, rodinném právu, zákonu o sociálně právní ochraně dětí, trestním právu  

a přestupkovém právu. Seznámí se podrobně s metodou sociální práce – případovou konferencí a při 

kazuistikách si v praxi zrealizují konání případové konference s předvedením jedné z rolí – rodič, orgán 

sociálně-právní ochrany dětí, neziskové organizace, pedagog, pediatr atd. 



Způsob ukončení modulu: Zápočet (Z) 

Požadavky na studenta:  

Aktivní účast ve výuce, zejména v diskusi 

na semináři. 

Prostudování zadané literatury a informačních 

zdrojů užívaných během výuky v období. 

 

Písemný test (min. 70 % úspěšnosti) 

 

Hodnocení Podíl závažnosti 

Aktivní účast při výuce 10 % 

Písemný test (min. 70 % úspěšnosti) 90 % 

Celkem 100 % 

Výukové strategie: Výuka bude probíhat formou přednášek a interaktivních seminářů (s využitím 

prezentací na data-projektoru). K pochopení vzájemných vztahů je nezbytné využití modelových situací  

a exkurzí organizovaných v rámci výuky. 

Základní literatura:  
KRAUSOVÁ, Lucie, NOVOTNÁ, Věra. Sociálně-právní ochrana dětí. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. 228 s. ISBN 80-

7357-214-1. 
MATOUŠEK, Oldřich, KOLÁČKOVÁ, Jana, KODYMOVÁ, Pavla. Sociální práce v praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 

2005. 352 s. ISBN 80-7367-002-X. 
NOVOTNÁ, Věra, BURDOVÁ, Eva. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí: komentář. 3., aktualiz. a dopl. vyd. 

Praha: Linde, 2007. 471 s. ISBN 978-80-86131-72-6. 
PLECITÝ, Vladimír. Zákon o rodině: komentář, judikatura, prováděcí předpisy, souvisící předpisy: stav  

k 1.10.2007. Praha: Eurounion, 2007. 521 s. ISBN 978-80-7317-063-9. 
ŠPECIÁNOVÁ, Šárka. Právní manuál pro sociálně – právní ochranu dětí. Vyd. 1. Praha: Linde, 2005. ISBN 80-

86131-61-0. 

Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. 

Doporučená literatura: 
ČICHOŇ, Milan. Sociálně právní ochrana dětí a mládeže. Sv. 2. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. 57 s. 

ISBN 80-7368-086-6. 
GELDARD, Kathryn, GELDARD, David. Dětská psychoterapie a poradenství. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 296 s. 

ISBN 978-80-7367-476-2. 
Možný, Ivo; Keller, Jan; Petrusek, Miloslav. Sociologie rodiny. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. ISBN 80-

85850-75-3. 
Normativní základy rodinné politiky. Národní centrum pro rodinu Brno, 2001. Obce, města, regiony a sociální služby. 

Vyd. 1. Praha: Socioklub, 1997. ISBN 80-902260-1-9. 
SMUTKOVÁ, Lucie. Sociální práce s rodinou. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-80-7041-

0691. 
ŠKOVIERA, Albín. Dilemata náhradní výchovy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 144 s. ISBN 978-80-7367-318-5. 
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění 
Zákon č. 109/2002 Sb., Sdělení č. 104/1991 Sb. federálního ministerstva zahraničních věcí (Úmluva o právech dítěte) 

Terezie Pemová, Radek Ptáček, Sociálně právní ochrana dětí pro praxi, Grada, Nadace Sirius, ISBN 978 - 80 - 247 - 

4317 - 2; 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; 

Zákon č. 401/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony; 

Vyhláška MPSV ze dne 17.12.2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně - právní ochraně dětí 

Zákony: 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů; 

Zákon č. 109/2002 Sb., Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních 

a o preventivně výchovné péči ve  školských zařízení a o změně některých dalších zákonů; 

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů; 

Zákon č. 401/2012 Sb., o změně některých zákonů; 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. Dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  

Vyhláška MPSV č. 473/2012 Standardy kvality sociálně – právní ochrany; 

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 o sjednání Úmluvy o právech dítěte. 
 

Doporučená periodika: 



Právo a rodina 
Internetové odkazy: 
http://www.mpsv.cz 

 

 

 

 

 


