Přehled dokumentů a vnitřních předpisů vztahujících se k naplnění Standardů kvality
sociálně-právní ochrany
Kritérium 1

Webové stránky města (www.mukolin.cz)
Vnitřní předpis č. 1 – Pracovní řád Městského úřadu Kolín
Příloha č. 1.1 Rozdělení ORP Kolín dle obvodů (web, nástěnka)
Příloha č. 1.2 Kontakty na obecní úřady v ORP Kolín
Příloha č. 1.3 Pracovní pohotovost

Kritérium 2

Vnitřní předpis č. 1 – Pracovní řád Městského úřadu Kolín
Vnitřní předpis č. 2 – Provozní řád informačního systému úřadu
Vnitřní předpis č. 3 – Směrnice č. 2 o používání motorových vozidel MěÚ
Kolín
Vnitřní předpis č. 4 – Pravidla technického a provozního zajištění chodu
Městského úřadu Kolín
Vnitřní předpis č. 5 – Směrnice Městského úřadu č. 11/2014 pro
poskytování a používání osobních ochranných
pracovních prostředků.
Příloha č. 2.1 Pravidla pro využívání jednacích prostor

Kritérium 3

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
Příloha č. 3.1 Přehled vnitřních předpisů a dokumentů Městského úřadu
Kolín
Příloha č. 3.2 Seznam pověřených osob k výkonu SPO
Příloha č. 3.3 Přehled činností zajišťovaných OSPOD Kolín

Kritérium 4

NAŘÍZENÍ VLÁDY 222/2010 Sb., ze dne 14. června 2010 o katalogu prací
ve veřejných službách a správě
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o
změně některých zákonů
Zákona č. 500/2004 Sb. správní řád
D1 - Sociodemografická analýza z roku 2013, SocioFactor s.r.o., 2013
Příloha č. 4.1 Organizační struktura MěÚ Kolín (www.mukolin.cz)
Příloha č. 4.2 Pracovní profily zaměstnanců OSPO
Příloha č. 4.3 Vzor pracovní náplně
Příloha č. 4.4 Oprávnění a povinnosti zaměstnanců oddělení sociálněprávní ochrany
Příloha č. 4.5 Vzor průkazu sociálního pracovníka
Příloha č. 4.6 Vzor pověření oprávněné úřední osoby
Příloha č. 4.7 Vzor zvláštního oprávnění zaměstnance

Kritérium 5

Zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o
změně některých zákonů
Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti územních
samosprávných celků
Vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků
územních samosprávných celků.
Vnitřní předpis č. 1 – Pracovní řád Městského úřadu Kolín
Vnitřní předpis č. 6 – Směrnice č. 7/2010 ze dne 4. 1. 2010 Vzdělávání a
rozvoj zaměstnanců
Příloha č. 5.1 Pravidla pro přijímání nových zaměstnanců zařazených v
oddělení sociálně-právní ochrany
Příloha č. 5.2 Pravidla výběrového řízení
Příloha č. 5.3 Vzor adaptačního plánu
Příloha č. 5.4 Pravidla pro přijímání a působení stážistů na oddělení
sociálně-právní ochrany

Kritérium 6

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o
změně některých zákonů
Vnitřní předpis č. 6 – Směrnice č. 7/2010 ze dne 4. 1. 2010 Vzdělávání a
rozvoj zaměstnanců
Vnitřní předpis č. 1 – Pracovní řád Městského úřadu Kolín

Kritérium 7

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
D2 - Strategický plán prevence kriminality (k dispozici na OSPO či na
internetových stránkách http://www.bezpecnykolin.cz/data/File/
strategicky-plan.pdf)
D3 - Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období
2015-2019 (k dispozici na OSPO či na internetových stránkách
http://www.mukolin.cz/cz/obcan/socialni-sluzby/komunitniplanovani/komunitni-plan-2015-2019/)

Kritérium 8

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
Směrnice MPSV č. j. 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013 o stanovení
rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené
orgány sociálně-právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a
obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče
(http://www.mvcr.cz/clanek/vestnik-vlady-pro-organy-kraju-a-organyobci-717579.aspx částka 5/2013)
Vnitřní předpis č. 7 – Spisový a skartační řád
Příloha č. 8.1 Postup pro zajištění okamžité pomoci
Příloha č. 8.2 Postup pro posouzení naléhavosti případu
Příloha č. 8.3 Pravidla pro stanovení koordinátora a jeho změnu

Kritérium 9

Vyhláška č. 473/2012 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o
sociálně-právní ochraně dětí
D4 - Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro spádové
území města Kolína
D5 - Etický kodex sociálních pracovníků České republiky
D6 - Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy
D7 - Průvodce k vyhodnocení situace dítěte
D8 - Manuál implementace vyhodnocování situace dítěte a rodiny a
tvorby IPOD
Příloha č. 9.1 Vzor formuláře úvodního vyhodnocení situace dítěte a jeho
rodiny
Příloha č. 9.2 Vzor formuláře podrobného vyhodnocení situace dítěte a
jeho rodiny
Příloha č. 9.3 Vzor formuláře pro zpracování IPOD

Kritérium 10

Vnitřní předpis č. 8 – Organizační řád Městského úřadu Kolín

Kritérium 11

Vnitřní předpis č. 9 – Směrnice č. 17/2015 k řízení, organizaci a provádění
požární ochrany v MěÚ Kolín
Vnitřní předpis č. 10 – Požární poplachová směrnice
Vnitřní předpis č. 3 – Směrnice Městského úřadu Kolín č. 2 ze dne 30. 4.
2007 Používání motorových vozidel Městského
úřadu Kolín
Vnitřní předpis č. 8 – Organizační řád Městského úřadu Kolín
Vnitřní předpis č. 11 – Provozní řád budov Městského úřadu
Vnitřní předpis č. 12 – Registr rizik
Příloha č. 11.1 Přehled a postup řešení rizikových a nouzových situací

Kritérium 12

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
Směrnice MPSV č. j. 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013 o stanovení
rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené
orgány sociálně-právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a
obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče
(http://www.mvcr.cz/clanek/vestnik-vlady-pro-organy-kraju-a-organyobci-717579.aspx částka 5/2013)
Vnitřní předpis č. 7 – Spisový a skartační řád Městského úřadu Kolín
Příloha č. 12.1 Postup nahlížení do spisové dokumentace

Kritérium 13

Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
Vnitřní předpis č. 13 – Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností
(www.mukolin.cz)

Příloha č. 13.1 Jak podat petici, jak podat stížnost (www.mukolin.cz)
Příloha č. 13.2 Vzor záznamu o podání ústní stížnosti
Příloha č. 13.3 Jak si stěžovat (informace pro děti)
Kritérium 14

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
D9 - Metodické doporučení MPSV č. 2/2010 pro postup OSPOD při
případové konferenci
D4 - Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro spádové
území města Kolína
Příloha č. 3.2 Seznam pověřených osob k výkonu SPO

