V Praze dne 13. března 2020, č. j. MPSV-2020/68162-250

Informace k některým činnostem OSPOD týkajícím se pobytu dětí
mimo ústav v období epidemiologické hrozby

K výše uvedenému lze uvést, že OSPOD je při vydávání písemného stanoviska s
pobytem dítěte mimo ústav i nadále vázán zákonem, a to dokud nebude vydáno
mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví podle § 69 zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví. Takové mimořádné opatření podle nám
dostupných informací doposud vyhlášeno nebylo. Zároveň platí to, že je v současné
mimořádné situaci třeba přistupovat ke každé žádosti o pobyt dítěte mimo ústav
individuálně, neboť situace každého dítěte i rodiny je výjimečná.
Písemný souhlas OSPOD s pobytem dítěte mimo ústav je formou vyjádření
OSPOD ke vhodnosti aktuálních podmínek v domácnosti rodičů (případně jiných
osob) pro návštěvu dítěte. Rozsah posouzení přitom není zákonem dán, ale lze
dovodit, že se vztahuje především k podmínkám prostředí a zajištění péče o dítě.
OSPOD není v žádném případě odpovědný za posuzování celkového
zdravotního stavu rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu,
případně za posuzování zdravotního stavu dítěte, nicméně při posuzování
žádosti rodičů nebo jiných fyzických osob o povolení pobytu dítěte mimo
ústavní zařízení OSPOD zpravidla k aktuálnímu i dlouhodobému zdravotnímu
stavu žadatelů přihlíží, přičemž primárně vychází z údajů sdělených v tomto
směru samotnými žadateli. Na druhé straně je samozřejmě nutné zohlednit rovněž
aktuální zdravotní stav dítěte, přičemž v případě onemocnění dítěte je nutné
primárně vycházet z doporučení ošetřujícího praktického lékaře pro děti a dorost (z
hlediska toho, zda je doporučeno nevystavovat dítě zátěži spojené s cestováním a
změnou prostředí).
V této mimořádné situaci lze uvažovat o tom, že OSPOD rodiče při ověřování
podmínek v domácnosti upozorní, aby dbali na odpovědný přístup k ochraně
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zdraví svého dítěte, aby např. zvážili podání žádosti o pobyt dítěte v situaci, kdy
jsou sami oslabeni z důvodu věku nebo dlouhodobého zdravotního stavu, apod.,
odpovědnost však zůstává na rodičích nebo jiných osobách přijímajících dítě.
Vydávání písemného souhlasu OSPOD zároveň nelze podmínit apelem na situaci v
daném zařízení, resp. situaci jiných dětí. Pokud v zařízení nastává nestandardní
situace, je vhodné komunikovat s dítětem přímo, zjistit jeho vnímání situace a
poskytnout mu všechny potřebné informace. V situaci, kdy by pobyt dítěte doma
skutečně nebyl možný, např. z důvodu karantény rodičů, je dobré dítě podpořit v jiné
formě udržení kontaktu s rodinou. Pokud jde o návštěvy u jiných osob, je možné s
dítětem projednat např. jejich odložení, nicméně i zde je třeba postupovat přísně
individuálně, s ohledem na potřeby dítěte (např. vazba na dané hostitele, apod.).
Zároveň v příloze uvádíme stanovisko MŠMT k činnosti ústavních zařízení v
gesci tohoto rezortu, stanovisko mají zařízení k dispozici a dle dnešních
informací stále trvá.
Vzhledem k tomu, že situace v oblasti přijímaných bezpečnostních opatření se velmi
dynamicky mění, doporučujeme sledovat aktuální informace zveřejňované ze
strany vlády.
Příloha:
Stanovisko MŠMT - Doporučení MŠMT pro školská zařízení pro výkon ústavní
výchovy a ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči
Určeno pro:
- všechny krajské úřady
- všechny obecní úřady obcí s rozšířenou působností
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