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Informace pro rodiče

KDE A KDY KURÁTORA PRO DĚTI
A MLÁDEŽ ZASTIHNETE?

Městský úřad Jeseník

Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Karla Čapka 1147/10 (budova IPOS, PENTAGON)

790 01 Jeseník

4. patro, blok B, dveře č. 439

Bc. Kateřina Všetečková

kurátorka pro děti a mládež

tel. +420 584 48 464

mob. +420 702 007 278

e-mail: katerina.vseteckova@mujes.cz

Bc. Veronika Kočí

kurátorka pro děti a mládež

tel. +420 584 498 454

mob. +420 725 964 971

e-mail: veronika.koci@mujes.cz

Úřední hodiny

� pondělí 8.00–17.00 hod.

� středa 8.00–17.00 hod.

� v ostatních dnech dle domluvy s kurátorem

Další informace naleznete
na internetových stránkách

města Jeseník, www.jesenik.org,
v sekci Oddělení sociálně právní ochrany,

Informace, Kuratela pro děti a mládež.

KDY JE VHODNÉ VYHLEDAT POMOC
KURÁTORA PRO DĚTI A MLÁDEŽ?
Vždy, kdy se dozvíte, že Vaše nezletilé dítě:
[ si neplní povinnou školní docházku
[ nepracuje, nestuduje, vede zahálčivý

způsob života
[ zneužívá návykové látky (alkohol,

marihuanu, pervitin aj.) nebo je
závislostí ohroženo

[ porušuje zákon (dopouští se přestupků,
páchá trestnou činnost)

[ utíká z domova, nerespektuje Vás,
jakožto rodiče

[ je agresivní vůči Vám či svému okolí
[ má závažné výchovné problémy
[ a další

Kdo další se může na kurátora pro děti
a mládež obrátit?

Zkontaktovat kurátora pro děti a mládež může
každý, ať je to mladistvý či dítě samotné, rodič,
učitel, soused či někdo cizí, kdo vnímá nějaký
problém ve svém okolí. Jakékoliv oznámení, ať
osobní, telefonické či písemné, včetně
anonymního, je vždy důkladně prošetřeno.

Kurátoři pro děti a mládež na Oddělení sociálně
právní ochrany dětí při Městském úřadě
v Jeseníku (dále jen OSPOD) pracují s dětmi
a mladými lidmi do 18 let věku, kteří vyžadují
zvýšenou pozornost.

Zvýšenou pozorností se pak myslí, že daná
osoba se dopouští takového chování a jednání,
které vybočuje z běžně společensky přijatelné
normy.

V zájmu kurátorů pro děti a mládež je podpora,
pomoc, ale také předcházení rizikového
chování, výchovných problémů a dalšího
závadového chování u mladistvých a dětí.



JAKÝM ZPŮSOBEM KURÁTOR
PRO DĚTI A MLÁDEŽ PRACUJE?
Kromě individuálního pohovoru v kanceláři
kurátora, ať již s dítětem nebo s rodiči, má
kurátor možnost dítě navštívit ve škole či
jiném zařízení.

Ke zlepšení situace může kurátor uspořádat
případovou konferenci nebo se účastnit
výchovné komise ve škole.

Kurátoři rovněž děti a mladistvé doprovází
v průběhu
přestupkového či
trestního řízení. Dále
se účastní výslechu
na policii a jsou přítomni

soudnímu
jednání.

V případě, že
opatření rodičů
nejsou dostatečná

nebo efektivní, může OSPOD
nebo soud v zájmu zajištění
řádné výchovy dítěte

rozhodnout o uložení
výchovných opatření, které mohou být
následující:

[ napomenout dítě/rodiče

[ stanovit nad dítětem dohled

[ uložit dítěti/rodičům omezení bránící
působení škodlivých vlivů na výchovu
dítěte, zejména zákaz určitých činností,
návštěv určitých míst, akcí nebo zařízení
nevhodných vzhledem k osobě dítěte
a jeho vývoji,

[ uložit dítěti/rodičům povinnost využít
odbornou poradenskou pomoc/mediaci

Pokud uložená výchovná opatření nevedla
k nápravě nebo je protiprávní jednání dítěte
natolik závažné může soud dítěti nařídit pobyt
např. ve středisku výchovné péče, v dětském
domově, ve výchovném ústavu,
v diagnostickém zařízení či jiném vhodném
zařízení.

JAKÁ MÁTE PRÁVA A POVINNOSTI
VŮČI SVÝM NEZLETILÝM DĚTEM?
Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti
a práva rodičů. Dokud se dítě nestane
svéprávným, mají rodiče právo své dítě
usměrňovat výchovnými opatřeními, včetně
omezení k ochraně zdraví, práv a morálky
dítěte. Dítě je naopak povinno svých rodičů
dbát a těmto opatření se podřídit.

JAK JE TO S MLČENLIVOSTÍ?
Všichni pracovníci OSPOD, tedy i kurátoři pro
děti a mládež, jsou vázáni mlčenlivostí. To však
neplatí, pokud získané informace podléhají
oznamovací povinnosti orgánům činným
v trestním řízení.

S KÝM KURÁTOR PRO DĚTI
A MLÁDEŽ SPOLUPRACUJE?
Kurátor pro děti a mládež spolupracuje
zejména se/s:

[ školami (metodici prevence, výchovní
poradci, třídní učitelé)

[ policií (státní i městskou)

[ probačními a mediačními službami

[ státním zastupitelstvím

[ soudy

[ středisky výchovné péče, diagnostickými
ústavy, dětskými domovi, dětskými domovy
se školou, výchovnými ústavy

[ věznicemi

[ neziskovými
organizacemi

[ zdravotnickými
službami (dětský
lékař, psychiatrické
nemocnice,
psychologové
a psychiatři)

[ středisky výchovné péče

[ pedagogicko-
psychologickými
poradny

[ poskytovateli
volnočasových aktivit


