
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLÍČOVÉ FUNKCE 

>  Generování všech dokumentů ze šablon >  Možnost nastavení podpisových kompetencí   

    ve vztahu ke Směrnici MPSV ČR        

>  Jednoduchá a intuitivní aplikace pro OSPOD >  Univerzální nástroje pro import a export dat  

>  Přehledné organizování záznamů  >  Přizpůsobeno pro všechny platformy (PC, tablet)  

>  Elektronické podepisování dokumentů >  Rychlé vyhledání dokumentu   

>  Integrace se spisovou službou  >  Jednoduché hromadné exporty dat do Excelu 

>  Automatické filtry nad daty    >  Možnost webového přístupu 

REFERENCE  

Základním požadavkem pro efektivní práci orgánů SPOD je jednoduchá a přehledná evidence, 

která uživateli nabízí ucelený pohled na veškeré činnosti týkající se svěřené agendy. 

Náš program splňuje podmínky Směrnice MPSV ČR o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu 

spisové dokumentace o dětech včetně všech vedených rejstříků. 

Program lze financovat z dotace na výkon agendy SPOD. 

AGENDA SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 

řešení pro podporu efektivní, přehledné a rychlé práce s klienty 

 

„Na spolupráci s ORTEXem oceňuji zejména profesionalitu, 

rychlost, ale i lidský přístup k řešení našich požadavků. Jako 

dodavatel software splnili všechna očekávání a nároky, které 

jsme k programu na zajištění agendy SPOD měli, a díky tomu 

máme efektivní podporu, kterou pro naši náročnou práci 

potřebujeme.“ 

Mgr. Světluše Kotrčová 

vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí MMHK 

 



 

ŘEŠÍME TYTO HLAVNÍ PROCESY 

>  Vedení obsahu spisové dokumentace   >  Generování podrobného vyhodnocení  

    o dětech včetně všech rejstříků        a IPOD s možností vlastních formulářů 

>  Vedení a historie všech aktivit s klientem  >  Sledování vytíženosti pracovníků  

>  Automatické generování dokumentů ze šablon >  Hlídání zletilosti klientů 

 

PODPORUJEME      EVIDUJEME INFORMACE 

 

 

 

 

PŘÍNOSY 

Hlavní výhodou je velmi jednoduché uživatelské prostředí, snadné ovládání, přehledné organizování 

záznamů. Referent získá detailní a rychlý přehled o tom, v jakém „stavu“ se klient nachází. Celá 

agenda je k dispozici přehledně na jednom místě.   

Všichni zaměstnanci OSPOD mohou pracovat v programu pod jedním spisem souběžně v jednom 

okamžiku. Odpadá předávání informací mezi pracovníky.  

 

 

 

 

 

• O dětech 

• O rodičích 

• O souvisejících osobách 

 

• Agendu sociálně-právní ochrany dětí 

• Agendu náhradní rodinné péče 

• Agendu kurately dětí a mládeže 

 

Využijte konzultace a možnosti předvedení agendy OSPOD 

na Vašem úřadě ZDARMA.   
Kontaktujte nás na adrese obchod@ortex.cz 

 


