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Orgán sociálně - právní ochrany dětí 

OSPOD 
Někdy se setkáte s tím, že se této instituci říká OSPOD. OSPOD sídlí na městském úřadu. 

OSPOD chrání práva dětí a sleduje jejich zdravý vývoj. Dohlíží na to, aby děti byly v bezpečí. 

Na orgánu sociálně-právní ochrany dětí pracují sociální pracovníci a kurátoři, kteří mají na 

starost děti a jejich rodiny.  
 

OSPOD pomáhá a radí rodičům:  

 S výchovou dítěte  

 S péčí o dítě  

 S péčí o domácnost  

 S bydlením a jak vyjít s penězi  

 Se školou dítěte  

 Při řešení rodinných problémů  

 Při rozchodu nebo rozvodu s partnerem 

 S úpravou péče o nezletilé děti  

 Při domácím násilí 

 S výchovnými problémy nezletilých a mladistvých 
 

OSPOD chrání práva a zájmy dětí: .  

 Pokud jsou v rodině rozpory, OSPOD chrání zájem dítěte.  

 OSPOD zjišťuje informace o dítěti a rodině a společně s vámi naplánuje, jak dítěti a vaší 

rodině dál pomáhat.  

 Pokud je dítě týrané, zanedbávané nebo rodiče nezvládají jeho výchovu 

 Pravidelně navštěvuje děti, které žijí mimo rodinu (pěstounská péče, ústavní výchova). 
 

OSPOD spolupracuje: 

 Mateřské školy, základní školy, střední školy 

 Zdravotnická zařízení 

 Soudy 

 Policie 

 Manželské a rodinné poradny 

 Krizová centra 

 Střediska výchovné péče 
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Kde nás najdete:  
Městský úřad Telč 

Nám. Zachariáše z Hradce 70 

Tel. 567 112 411 

 

Úřední hodiny: 
Pondělí, středa – 8.00 – 17. 00 hod.  

Úterý, čtvrtek, pátek – 8.00– 14. 00 hod. 

(Mimo úřední hodiny po předchozí tel. domluvě.) 

 

Kontakt:  
Mgr. Vít Drexler  

tel. 567 112 441, email – vit.drexler@telc.eu 

Vedoucí sociálního odboru 

 

Dana Kantorová 

tel. 567 112 447, email – dana.kantorova@telc.eu 

Sociálně - právní ochrana dětí + náhradní rodinná péče 

 

Radka Macků, DiS.  

tel. 567 112 443, email – radka.macku@telc.eu 

Sociálně - právní ochrana dětí 

 

Marcela Láníková, DiS. 

tel. 567 112 442, email - marcela.lanikova@telc.eu 

Sociálně - právní ochrana dětí + kurátor pro děti a mládež 

 

 

Sociálně-právní ochrana je poskytována bezplatně. 
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