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Standardy kvality oddělení sociálně-právní ochrany dětí  

Standard č. 5 

Přijímání a zaškolování 

5 a) Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany splňuje 
kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka podle 
zákona o sociálních službách a disponuje zvláštní odbornou způsobilostí na 
úseku sociálně-právní ochrany. 

Všichni zaměstnanci OSPOD Magistrátu města Přerova splňují kvalifikační předpoklady pro 

výkon sociálního pracovníka dle § 110 odst. 4 a 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 

celků, ve znění pozdějších předpisů. 

Kvalifikaci ověřuje a kopii dokladu o dosaženém vzdělání zaměstnance OSPOD zakládá do 

osobní složky personalista úřadu. K přípravě vykonání zkoušky odborné způsobilosti přihlašuje 

zaměstnance OSPOD personalista úřadu, který po vykonání zkoušky zakládá kopii osvědčení 

do osobní složky zaměstnance. 

 5 b) Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracována pravidla pro 
přijímání nových zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní 
ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.  

Výběrové řízení pro přijímání nových zaměstnanců na oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

vyhlašuje tajemník.  

Informace o výběrovém řízení bývají zveřejněny na webových stránkách úřadu. Uchazeč musí 

splňovat kvalifikační předpoklady dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, výpisem z Rejstříku trestů dokládá bezúhonnost, strukturovaným 

životopisem poskytuje údaje o dosavadních zaměstnáních, o svých odborných znalostech 

a dovednostech, musí splňovat podmínku plné svéprávnosti. Výhodou uchazeče je praxe 

v oboru, zájem o práci, osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti na úseku sociálně-

právní ochrany, ochota se vzdělávat, ovládat práci s výpočetní technikou, disponovat řidičským 

oprávněním k řízení motorových vozidel skupiny B. O výběru uchazeče rozhoduje komise pro 

výběrové řízení. Uchazeč je o výsledku výběrového řízení písemně vyrozuměn.  

5 c) Orgán sociálně-právní ochrany přihlásí nového zaměstnance zařazeného 
v orgánu sociálně-právní ochrany a vykonávajícího sociálně-právní ochranu 
v právními předpisy stanovených lhůtách ke zkoušce zvláštní odborné 
způsobilosti.  



 - 2 -   

 

Zvláštní odborná způsobilost je definována jako souhrn znalostí a dovedností nezbytných pro 

výkon činností stanovených prováděcím právním předpisem. Vyhláška č. 512/2002 Sb., 

o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších 

předpisů, blíže upravuje přihlašování, způsob a průběh této zkoušky. 

Nové zaměstnance přihlašuje na zkoušku zvláštní odborné způsobilosti personalista 

z Kanceláře tajemníka Magistrátu města Přerova, který zajišťuje i organizační záležitosti a vede 

evidenci osobních složek všech zaměstnanců magistrátu.  

5 d) Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracována pravidla pro 
zaškolování nových zaměstnanců vykonávajících sociálně-právní ochranu. 

Zaškolování je plánovaný a řízený proces, který umožňuje novým zaměstnancům jejich rychlou 

orientaci na pracovišti, zapracování pro výkon profese, začlenění do organizace a týmu 

spolupracovníků. Cílem zaškolování je mimo jiné ověřit, zda byl výběr zaměstnance správný 

a zda je nový zaměstnanec schopen dostát nárokům pracovní pozice.  

Nový zaměstnanec uzavře na kanceláři tajemníka pracovní smlouvu, je mu přidělen čip pro 

přístup do elektronické docházky a služební průkaz. Vedoucí odboru předá novému 

zaměstnanci pracovní náplň. Vedoucí oddělení zajistí zaměstnanci do Portálu úředníka přístupy 

do elektronických programů.  

Pro nového zaměstnance je připraven Adaptační plán, podle kterého absolvuje vstupní školení 

o bezpečnosti práce, je seznámen s vnitřními předpisy úřadu, s pracovním prostředím, 

pracovními postupy. Nový zaměstnanec má přidělenu vybavenou kancelář, jsou mu zajištěny 

pracovní pomůcky – PC, tiskárna, pevná linka, mobilní telefon, kancelářské potřeby apod.  

Nový zaměstnanec pracuje pod vedením profesně zkušeného pracovníka – mentora, kterého 

mu přidělí vedoucí oddělení nebo vedoucí odboru. Zaškolení probíhá po dobu 3 měsíců, poté 

je tato doba za účasti vedoucí odboru, vedoucí oddělení, mentora a nového zaměstnance 

zhodnocena. Časový interval nezbytný pro zaškolení je u každého zaměstnance posuzován 

individuálně. 

Pracovníci OSPOD mají zajištěnu podporu nezávislého odborníka – supervizora.  

Do plánu dosažitelnosti je zaměstnanec zařazen až po zvládnutí pracovních postupů na své 

agendě a zaškolení na souvisejících agendách. O zařazení zaměstnance do plánu dosažitelnosti 

rozhodne vedoucí oddělení a vedoucí odboru.  

Podmínky pro další profesní růst zaměstnanců je nastaven pravidelným průběžným 

vzděláváním, kontrolou pracovních postupů. 

5 e) Orgán sociálně-právní ochrany dětí určuje, zda umožní studentům 
a jiným fyzickým osobám stát se stážisty nebo dobrovolníky na svém 
pracovišti. Orgán sociálně-právní ochrany umožňuje studentům nebo jiným 
fyzickým osobám působit jako stážisté nebo dobrovolníci, a to na základě 
smlouvy o náležitém proškolení.  
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1. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí umožňuje na svém pracovišti studentům vyšších 

odborných a vysokých škol vykonání odborné praxe. Umožnění praxe na oddělení sociálně-

právní ochrany dětí není nárokovatelné. Výběr studentů mající zájem o vykonání odborné 

praxe na oddělení sociálně-právní ochrany dětí je v kompetenci vedoucí odboru SVŠ 

po konzultaci s vedoucí OSPOD. Při výběru studentů je brán zřetel na studovaný obor 

studenta, stupeň vzdělání tak, aby byla vykonaná praxe pro ně přínosem. Dalším 

podstatným hlediskem jsou také organizační možnosti oddělení v daném období (např. 

počet praktikujících studentů ve stejném období, stávající personální zajištění agendy 

na OSPOD apod.).  

Podmínkou nástupu studenta na odbornou praxi je uzavření dohody o výkonu odborné praxe 

na Magistrátu města Přerova, kterou podepisují smluvní strany. Administrativu spojenou 

s uzavřením dohody zajišťuje Kancelář tajemníka Magistrátu města Přerova, oprávněnou 

osobou k podpisu smlouvy je tajemník.   

Před nástupem studenta na odbornou praxi zajistí Kancelář tajemníka MMPr jeho 

proškolení u pověřence pro ochranu osobních údajů a dále vstupní školení ohledně BOZP 

u bezpečnostního technika MMPr.   

Student je instruován o povinnosti zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými 

přijde do styku v průběhu praxe, i po jejím ukončení a dále o povinnostech vyplývajících 

z organizace práce (pracovní doba, pracovní zařazení apod.). Podepisuje také písemné 

Prohlášení o povinnosti mlčenlivosti. Student je seznámen s vnitřní strukturou magistrátu, 

pracovním a provozním řadem MMPr, je obeznámen s chodem oddělení a jeho strukturou. 

Student má přiděleného zaměstnance OSPOD – mentora, který ho provází po dobu výkonu 

odborné praxe. Na konci praxe vypracuje mentor hodnocení studenta, které schvaluje 

vedoucí oddělení, následně je předáno studentovi. 

V rámci odborné praxe je studentovi umožněno:  

- seznámit se se standardy kvality OSPOD včetně pracovních postupů, 

- seznámit se s jednotlivými agendami a jejich náplní (terénní sociální práce, kurátor pro 

děti a mládež, náhradní rodinná péče), 

- účastnit se soudních jednání, 

- účastnit se výslechů na Policii ČR, 

- účastnit se případových konferencí, 

- účastnit se osobních jednání s klienty a sociálních šetření výslovně se souhlasem 

klientů.  

Klient je vždy pracovníkem OSPOD předem upozorněn na přítomnost studenta, přičemž 

má vždy právo odmítnout jeho přítomnost při úkonu sociálně-právní ochrany. Klient 

podepisuje Souhlas zákonného zástupce nezletilého či osoby odpovědné za výchovu 

nezletilého dítěte, s přítomností studentů u úkonu sociálně-právní ochrany.  

V rámci odborné praxe není studentovi umožněno: 

- samostatně vykonávat činnosti vyplývající z agendy sociálně-právní ochrany dětí, 
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- nahlížet do spisové dokumentace bez souhlasu klientů, 

- pořizovat si kopie nebo fotokopie spisů, 

- účastnit se jednání nebo sociálních šetření bez souhlasu klienta, 

- být přítomen u jednání s klienty, se kterými je v příbuzenském nebo jiném poměru. 

Pravidla pro působení studentů v organizaci a podmínky odborné praxe: 

• Student vykonává odbornou praxi ve stanovenou, předem dohodnutou dobu a čas. 

Případnou absenci je povinen předem řádně omluvit u vedoucí oddělení. 

• Student si ve spolupráci s mentorem vede přehled o docházce do organizace.   

• Student je povinen dodržovat zákony a vnitřní předpisy magistrátu a řídit se pokyny 

vedoucí oddělení nebo mentora, pokud nejsou v rozporu s platnou legislativou.  

• Vedoucí oddělení a mentor jsou povinni poskytnout studentovi všechny informace, 

které potřebuje pro účely svého vzdělávání, pokud tomu neodporuje zvláštní předpis.  

• Mentor vede odbornou praxi studenta, pokud je to možné, v souladu s cíli jeho praxe.  

• Při ukončení odborné praxe poskytne na vyžádání odpovědný vedoucí praxe studentovi 

či vysílající organizaci stručnou zprávu o průběhu praxe a písemné potvrzení o jejím 

absolvování.  

• Praxe může být předčasně ukončena při neplnění dohodnutých pokynů ze strany 

studenta (porušení povinné mlčenlivosti, nepravidelná docházka, nerespektování 

organizačního řádu a interních předpisů organizace). 

2. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nepřijímá na pracoviště stážisty a dobrovolníky.  

 

Použité zkratky: 

SPOD – sociálně-právní ochrana dětí 

OSPOD – oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

 

 


