
 

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. 

veřejná ochránkyně práv 

 

si Vás dovoluje pozvat 

na kulatý stůl 
 

Právní aspekty činnosti 
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

 

který se koná 

dne 6. října 2016 
 

v předsálí zastupitelstva  

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 

28. října 117, 702 18 Ostrava 
 

Cílem kulatého stolu je upozornit na nejčastější problémy v činnosti zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc z pohledu účinné právní úpravy. Kulatý stůl se zaměří na limity ředitele zařízení 

ovlivňovat pobyt dítěte v zařízení a mimo něj, upozorní na nutnost rozlišovat mezi jednotlivými 

právními tituly, na základě kterých bylo dítě do zařízení umístěno. Věnovat se bude také 

možnostem komunikace zařízení s orgány sociálně-právní ochrany dětí a rodiči dětí. Účastníkům 

bude také ponechán prostor pro odbornou diskusi nad jednotlivými tématy v rámci rozboru 

připravených kazuistik ve skupinách i v plénu. 
 

Kulatý stůl je určen především pro ředitele a vedoucí pracovníky zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc.  
 

Odborným garantem kulatého stolu je Mgr. et Mgr. Barbora Jechová (jechova@ochrance.cz), 

které mohou účastníci předem zasílat konkrétní dotazy či nastínit problematické otázky, 

a to nejpozději do 29. září 2016. Odpovědi na ně budou zapracovány do programu akce.  
 

Účast na kulatém stole je bezplatná. Maximální počet účastníků kulatého stolu je 30. Organizátor 

si vyhrazuje možnost v případě velkého zájmu omezit počet účastníků z jednoho zařízení. 

V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře na webových stránkách 

Veřejný ochránce práv - Rezervace, a to nejpozději do čtvrtka 29. září 2016. Každého účastníka 

prosím registrujte jednotlivě. 
 

Organizaci zajišťuje Bc. Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz). 

Upozorňujeme, že občerstvení během kulatého stolu není zajištěno. 
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RÁMCOVÝ PROGRAM 

 
6. října 2016 

 
09:00 – 09:30  Registrace účastníků 
  
 
09:30 – 11:00 Diskuse nad vymezenými problémy 

 

 právní tituly umístění dítěte v zařízení 

 písemná dohoda zařízení se zákonným zástupcem dítěte 

 zajišťování poskytování zdravotních služeb zařízením 

 omlouvání školní absence dětí 
 

 
11:00 – 11:15 Přestávka 
 
 
11:15 – 12:45 Diskuse nad vymezenými problémy 
 

 kontakt dítěte s rodiči a dalšími blízkými osobami 

 ukončení pobytu dítěte v zařízení 

 pobyt dítěte mimo zařízení 

 přemísťování dítěte do jiného zařízení 
 

 
12:45 – 13:15 Přestávka 
 
 
13:15 – 14:45 Diskuse nad vymezenými problémy 
 

 komunikace zařízení s orgánem sociálně-právní ochrany dětí 

 komunikace zařízení s rodiči 

 služby poskytované zařízením 
 
 
14:45 – 15:00 Shrnutí poznatků, doporučení, diskuse  

 
 

 

 


