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1. Vyhodnocování je metodou sociální práce, jejímž prostřednictvím zaměstnanci
orgánu sociálně-právní ochrany mapují situaci dítěte a jeho rodiny. Spočívá ve
sběru relevantních informací a v jejich analýze. Výsledkem je objektivní
vyhodnocení situace konkrétního dítěte, určení míry jeho ohrožení, zmapování
kapacity a zdrojů v rodině i v širším sociálním okolí dítěte a rodiny.
PRINCIPY VYHODNOCOVÁNÍ:
 je zaměřeno na nejlepší prospěch dítěte (nikoli jednoho z rodičů apod.)
 odvíjí se od stadia vývoje daného dítěte
 je orientováno na prostředí, ve kterém dítě dosud vyrůstalo
 bere v úvahu kulturní, náboženské a etnické zázemí dítěte
 zahrnuje dítě, rodiče i širší rodinu
 zaměřuje se na silné stránky dané rodiny a objasňuje stávající obtíže
 pracuje na mezioborové úrovni, spolupracuje s úřady, nevládními neziskovými
organizacemi, zdravotníky, školou apod.
 jedná se o proces, nikoli o jednorázový úkon
 probíhá paralelně s dalšími službami a podporou pro rodinu a dítě
 je založeno na důkazech získaných terénní prací, nikoli pouze na zprostředkovaných
informacích
2. Na základě vyhodnocení jsou plánována a přijímána opatření, intervence,
zprostředkování služeb a dalších aktivit směřujících k adekvátní podpoře dítěte a
jeho rodiny (viz kritérium 9d).
3. Vyhodnocování může mít řadu podob, může využívat různých metod a způsobů
sběru dat. Cílem je
zjistit a objektivně vyhodnotit situaci dítěte a jeho rodiny. Rozlišujeme dva typy
vyhodnocování – základní a podrobné.
4. K základnímu vyhodnocování přistupujeme v okamžiku přijetí oznámení
případu (viz kritérium 8a a 8b). Koordinátor případu vyhodnotí, zda se jedná o
případ spadající do situací uvedených v § 6 zákona č. 359/1999 Sb. Postupuje dle
kritérií ad 8b. Základní vyhodnocení je součástí spisové dokumentace na každé
dítě zvlášť.
všechny děti dle § 6 zákona 359/1999 Sb. o SPOD § 6
Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti,
• a) jejichž rodiče
– 1. zemřeli,
– 2. neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nebo
– 3. nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti;
• b) které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní
povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;
• c) které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají
školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo

návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o
děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo
soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití;
• d) které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických
osob odpovědných za výchovu dítěte;
• e) na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou
důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu;
• f) které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte
opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění
v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců;
• g) které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu
dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami;
• h) které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů, popřípadě jiných osob
odpovědných za jejich výchovu;
• „pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě
ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí“

5. Podrobné vyhodnocování se provádí v situaci, kdy koordinátor případu v rámci
základního vyhodnocení dospěl k závěru, že se v daném případě jedná, či by se
mohlo jednat o dítě ohrožené ve smyslu § 6 cit. zákona. Podrobné vyhodnocení je
základním stavebním kamenem pro hledání vhodného řešení situace dítěte a jeho
rodiny. Je v zájmu dítěte, aby bylo provedeno v pokud možno co nejkratším
časovém období, avšak přesto v rozsahu potřebném ke zjištění a řádnému
posouzení všech skutečností významných pro situaci dítěte a jeho rodiny.
V případě sourozenců se vyhodnocování provádí pro každé dítě samostatně.
Přitom se vyhodnocení pro každé ze sourozenců liší v oblastech, jež jsou pro
něj specifické. Naopak se shoduje v oblastech pro všechny sourozence
společných (rodiče, bydlení apod.). Tudíž se vyhodnocení mohou vzájemně
překrývat a doplňovat.

