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Standardy kvality oddělení sociálně-právní ochrany dětí  

Standard č. 6 

Profesní rozvoj zaměstnanců 

6 a) Vedoucí zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany zařazený 
k výkonu sociálně-právní ochrany pravidelně hodnotí podřízené 
zaměstnance, kteří se podílejí na výkonu sociálně-právní ochrany. Vedoucí 
zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany je hodnocen svým 
přímým nadřízeným minimálně jednou ročně. Hodnocení je zaměřeno 
zejména na stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeb 
další odborné kvalifikace. 

Magistrát města Přerova má vnitřním předpisem nastaven systém hodnocení zaměstnanců. 

Hodnocení zaměstnanců oddělení sociálně-právní ochrany dětí zajišťuje vedoucí oddělení 

sociálně-právní ochrany dětí. Hodnocení vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí spadá 

do kompetencí vedoucí odboru SVŠ. Součástí hodnocení zaměstnanců je také pohovor 

ohledně plnění úkolů z předchozího období, včetně doporučení ke zlepšení pracovního 

výkonu a osobního rozvoje i dalšího vzdělávání. 

Nový zaměstnanec OSPOD je hodnocen před uplynutím zkušební doby.  

Vedoucí oddělení hodnotí práci zaměstnanců - v rámci podané stížnosti nebo námitky 

podjatosti ze strany klienta, z vlastních poznatků, z vlastní iniciativy, v rámci kontroly spisové 

dokumentace.  

6 b) Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracovány individuální 
plány dalšího vzdělávání jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánu 
sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany. 

Každý zaměstnanec oddělení sociálně-právní ochrany dětí má vypracován Dohodnutý plán 

vzdělávání na příslušný kalendářní rok, v rámci kterého absolvuje průběžné vzdělávání 

v rozsahu 6 kalendářních dnů akreditovaných MPSV, které je zaměřeno na rozšíření odborné 

kvalifikace. Plán vzdělávání si zaměstnanec vypracuje v průběhu měsíce ledna kalendářního 

roku nebo do 3 měsíců od nástupu do zaměstnání. Plán vychází především z potřeb 

zaměstnance a z potřeb pracoviště OSPOD. Plán je možné průběžně měnit, a to podle aktuální 

potřeby zaměstnance nebo pracoviště OSPOD, případně podle aktuální nabídky vzdělávání. 

6 c) Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje průběžné vzdělávání 
zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu 
sociálně-právní ochrany v rozsahu minimálně 6 pracovních dnů za kalendářní 
rok, a to formou účasti zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní 
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ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany na vzdělávacích kurzech 
akreditovaných MPSV. Vzdělávání zaměstnanců zařazených v orgánech 
sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany vychází 
z individuálních plánů dalšího vzdělávání a je zaměřeno na rozšíření odborné 
kvalifikace.  

Povinnost vzdělávání zaměstnance oddělení sociálně-právní ochrany dětí je stanovena v § 18 

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

předpisů. Po nástupu do pracovního poměru je zaměstnanec OSPOD povinen si prohlubovat 

kvalifikaci ve vstupním vzdělávání, poté v rámci průběžného vzdělávání.  

Vzdělávání zaměstnance OSPOD vychází z individuálního plánu vzdělávání, který lze 

průběžně upravovat, a to s ohledem na aktuální potřeby. Vybraný seminář předloží 

zaměstnanec vedoucí oddělení a vedoucí odboru ke schválení.  

Vedoucí oddělení schvaluje účast na vzdělávání zaměstnanců s ohledem na zajištění výkonu 

sociálně-právní ochrany na pracovišti.  

Zaměstnanec zaeviduje požadavek na vzdělávání na Portál úředníka, který schvaluje vedoucí 

oddělení, vedoucí odboru a tajemník magistrátu. Úhradu a přihlášení zaměstnance na 

vzdělávání zajišťuje příslušný personalista z kanceláře tajemníka. 

Originál osvědčení, které zaměstnanec na semináři obdrží, si ponechá pro vlastní potřebu, 

přičemž vyhotoví kopii, která se zakládá do jeho osobního spisu na personálním oddělení. 

Zaměstnanec OSPOD si zvyšuje odbornou kvalifikaci studiem odborné literatury, metodik 

Krajského úřadu Olomouckého kraje a MPSV a také prostřednictvím programu CODEXIS.  

6 d) Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje pro zaměstnance v orgánech 

sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany, kteří vykonávají 

přímou práci s klienty, přímou podporu nezávislého kvalifikovaného 

odborníka.  

Zaměstnanci zařazení v oddělení sociálně-právní ochrany dětí mají zajištěnu podporu 

nezávislého kvalifikovaného odborníka – supervizora. Supervize je poskytována v přímé, 

týmové, případové a individuální formě. Supervizní setkání probíhají pravidelně v intervalech 

cca 6 týdnů. Pracovníci mají možnost i telefonické konzultace. 

V oblasti sociální práce má supervize tyto základní funkce: vzdělávací, podpůrnou a řídící. 

Vzdělávací funkce supervize se týká rozvoje dovedností, porozumění a schopností 

supervidovaných. To se děje prostřednictvím reflektování a rozebírání práce s klienty. 

Supervize pak může pomoci lépe klientovi porozumět, více si uvědomovat své reakce 

a odezvy na klienta, uvědomit si dynamiku vlastních interakcí s klienty, reflektovat vlastní 

způsoby intervencí a jejich dopady a objevovat další možnosti, jak s klienty pracovat. 

Podpůrná funkce supervize je prostředkem k reflektování emocí, které s sebou přináší 

sociální práce s klienty. Jejím cílem je naučit se emoce zpracovávat tak, aby nežádoucím 

způsobem neovlivňovaly efektivní práci s dalšími klienty a také nevedly k postupnému 

vyhoření zaměstnanců. 



 - 3 -   

 

Řídící funkce supervize je zaměřená na reflektování kvality práce pomáhajícího pracovníka 

a umožňuje mu bezpečně pojmenovat a řešit případné nedostatky, selhání, domnělé i skutečné 

chyby v práci s klienty. Jejím cílem je rozšiřování kompetencí zaměstnance a reflexe 

vlastních profesních dovedností. 

Supervizor zpracovává 1 x ročně celkovou supervizní zprávu, kterou předává vedoucí odboru 

a vedoucí oddělení. Se závěrečnou zprávou  jsou seznámeni všichni pracovníci OSPOD.  

K podpoře zaměstnanců a k rozvoji jejich profesních kompetencí mohou mimo supervize 

sloužit i intervizní setkání. Zaměstnanci je iniciují sami zejména v situacích, kdy potřebují 

sdílet jakékoliv obtíže, které přinesla jejich práce s klienty. Intervize mají převážně charakter 

kazuistický. O dohodnutých intervizích pracovníci informují svého nadřízeného. Magistrát 

pro intervizní setkání poskytuje vhodné prostory a pracovníci je mohou realizovat ve své 

pracovní době. 

Krajský úřad Olomouckého kraje zprostředkovává zaměstnancům OSPOD aktuální 

metodická stanoviska MPSV v oblasti sociálně-právní ochrany. Zaměstnanci mohou 

s metodickým orgánem konzultovat složité případy, případně dávat podněty a dotazy, které 

jsou projednávány v rámci porad. Krajský úřad pořádá porady vedoucích zaměstnanců 

jednotlivých ORP a také porady dle jednotlivých agend.  

Zaměstnanci mají možnost požádat o konzultaci nebo stanoviska odborníky v rámci 

jednotlivých odborů magistrátu – oddělení přestupků, oddělení školství, bytová problematika 

apod. Další možností je spolupráce i s právníkem odboru SVŠ při řešení složitých právních 

problémů.   

 

Použité zkratky: 

SPOD – sociálně-právní ochrana dětí 

OSPOD – oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

Odbor SVŠ – odbor sociálních věcí a školství 

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

CODEXIS. – komplexní právní informační systém 

 

 

https://atlasconsulting.cz/software/codexis-online/
https://atlasconsulting.cz/software/codexis-online/

