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Městský úřad Sokolov, odbor sociálních věcí 

 

 

příloha S 4 – 2  

 

Pracovní profil vedoucího pracovníka OSPOD 
 

Funkce je přímo podřízena: vedoucímu odboru sociálních věcí 

 

Popis pracovních činností a kompetencí:  

 kontrolní a koordinační činnost svěřeného oddělení 

 výkon sociálně-právní ochrany dětí v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., především ochrana 

práva dítěte na přirozený vývoj a na řádnou výchovu 

 ochrana oprávněných zájmů dítěte, působení k obnovení narušených funkcí rodiny 

 poskytování sociálně právního poradenství 

 koordinace a vyhledávání ohrožených dětí, zabezpečení okamžité pomoci 

 prošetřování rodinných a výchovných podmínek šetřením v rodině, škole atd., 

 koordinace nebo výkon funkce kolizního opatrovníka nezletilých dětí 

 koordinace návštěv dětí v zařízeních, kde je realizována ústavní výchova, podílení se na 

vyjádřeních k pobytu dítěte mimo zařízení 

 koordinace a zpracování vyhodnocování situace dítěte a vytváření individuálního plánu 

ochrany dítěte 

 koordinace spolupráce s ostatními orgány a organizacemi v oblasti sociálně-právní ochrany 

dětí – škola, policie, zdravotnická zařízení 

 vyřizování stížností a podnětů občanů či institucí na péči o dítě 

 koordinace a podávání návrhů a podnětů k soudu na výchovná a jiná opatření 

 koordinace a podávání návrhu soudu na vydání předběžného opatření za situace, kdy se ocitne 

dítě ve stavu nedostatku řádné péče, nebo je-li život dítěte, jeho normální vývoj nebo jeho jiný 

důležitý zájem vážně ohrožen nebo narušen 

 poskytování součinnosti soudu při výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí 

 pořádání případových konferencí pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin 

 koordinace administrativního zajištění svěřené agendy, zajištění evidence a dokumentace dětí 

v informačním systému Sociální agenda, zpracování písemností v informačním systému Elisa 

 průběžné seznamování se závaznými právními předpisy souvisejícími se svěřenou agendou 

 účast na povinných vzdělávacích programech 

 plnění dalších úkolů dle stanoveného druhu práce dle platných předpisů a pokynů vedoucí 

odboru sociálních věcí 

 

 

Osobnostní předpoklady: 

 způsobilost k právním úkonům 

 trestní bezúhonnost 

 zdravotní způsobilost 

 odborná způsobilost  

 ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu. 
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Požadavky:  

 ukončené vzdělání odpovídající kvalifikaci pro výkon práce sociálního pracovníka podle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů,  

 praxe minimálně 2 roky v oblasti sociální práce ve státní správě nebo v sociálních službách 

zaměřených na cílovou skupinu dětí 

 znalost souvisejících právních předpisů, zejména zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; zákona 

č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí; zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních 

soudních; vše ve znění pozdějších předpisů 

 velmi dobrá uživatelská znalost práce s počítačem 

 schopnost samostatného jednání, spolehlivost, odpovědnost, flexibilita 

 organizační schopnosti 

 schopnost zvládat stresové situace 

 komunikační schopnosti, schopnost jednat s lidmi.  

 

Výhody : 

 úspěšné vykonání zkoušky k prokázání zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost při 

sociálně-právní ochraně dětí   

 řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič) 

 znalost cizího jazyka. 

 

 

Pracovní profil terénního sociálního pracovníka + CAN 
 

Funkce je přímo podřízena: vedoucímu oddělení péče o rodinu a dítě 

 

 

Popis pracovních činností a kompetencí:  

 výkon sociálně-právní ochrany dětí v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., především ochrana 

práva dítěte na přirozený vývoj a na řádnou výchovu 

 ochrana oprávněných zájmů dítěte, působení k obnovení narušených funkcí rodiny 

 poskytování sociálně právního poradenství 

 vyhledávání ohrožených dětí, zabezpečení okamžité pomoci 

 prošetřování rodinných a výchovných podmínek šetřením v rodině, škole atd., 

 výkon funkce kolizního opatrovníka nezletilých dětí 

 vyhodnocování situace dítěte a vytváření individuálního plánu ochrany dítěte 

 spolupráce s ostatními orgány a organizacemi v oblasti sociálně-právní ochrany dětí – škola, 

policie, zdravotnická zařízení 

 preventivní a poradenská činnost 

 sledování vývoje dětí svěřených do péče jiné osoby než rodiče, dětí svěřených nebo 

umístěných dočasně mimo domov (ústavní zařízení, ZDVOP )  

 vyřizování stížností a podnětů občanů či institucí na péči o dítě 

 návrhy a podněty k  soudu na výchovná a jiná opatření, podněty na PČR 

 podání návrhu soudu na vydání předběžného opatření za situace, kdy se ocitne dítě ve stavu 

nedostatku řádné péče, nebo je-li život dítěte, jeho normální vývoj nebo jeho jiný důležitý 

zájem vážně ohrožen nebo narušen 

 poskytování součinnosti soudu při výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí 
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 pořádání případových konferencí pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin 

 administrativní zajištění svěřené agendy, zajištění evidence a dokumentace dětí v informačním 

systému Sociální agenda, zpracování písemností v informačním systému Elisa 

 průběžné seznamování se závaznými právními předpisy souvisejícími se svěřenou agendou 

 účast na povinných vzdělávacích programech 

 plnění dalších úkolů dle stanoveného druhu práce dle platných předpisů a pokynů nadřízeného 

 výkon pohotovostní služby v rámci činnosti OSPOD 

 CAN - pracovník je specialistou na problematiku SPOD týraných a zneužívaných. 

 

Osobnostní předpoklady: 

 způsobilost k právním úkonům 

 trestní bezúhonnost 

 zdravotní způsobilost 

 ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, nebo vyšší odborné 

vzdělání.  

 

Požadavky:  

 ukončené vzdělání odpovídající kvalifikaci pro výkon práce sociálního pracovníka podle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů,  

 znalost souvisejících právních předpisů, zejména zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; zákona 

č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí; zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních 

soudních; vše ve znění pozdějších předpisů,  

 velmi dobrá uživatelská znalost práce s počítačem 

 schopnost samostatného jednání 

 komunikační schopnosti, schopnost jednat s lidmi. 

 

 

Výhody : 

 praxe ve veřejné správě 

 praxe v oboru sociálně právní ochrana dětí  

 úspěšné vykonání zkoušky k prokázání zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost při 

sociálně-právní ochraně dětí   

 řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič) 

 znalost cizího jazyka. 

 

 

 

Pracovní profil terénního sociálního pracovníka pro ústavní péči 
 

Funkce je přímo podřízena: vedoucímu oddělení péče o rodinu a dítě 

 

Popis pracovních činností a kompetencí:  

 výkon sociálně-právní ochrany dětí v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., především ochrana 

práva dítěte na přirozený vývoj a na řádnou výchovu 

 kontrola výkonu ústavní výchovy u nezletilých – pravidelné návštěvy a pohovory s dětmi 

v ústavních zařízeních pro výkon ústavní výchovy 



4 
 

 pravidelný kontakt s rodiči a poskytování pomoci po umístění dítěte do zařízení pro výkon 

ústavní výchovy, zejména pomoc rodiči uspořádat rodinné poměry, které by umožnily návrat 

dítěte do rodiny 

 ochrana oprávněných zájmů dítěte, působení k obnovení narušených funkcí rodiny 

 poskytování sociálně právního poradenství 

 prošetřování rodinných a výchovných podmínek šetřením v rodině, škole atd., 

 výkon funkce kolizního opatrovníka nezletilých dětí 

 vyhodnocování situace dítěte a vytváření individuálního plánu ochrany dítěte 

 spolupráce s ostatními orgány a organizacemi v oblasti sociálně-právní ochrany dětí – škola, 

policie, zdravotnická zařízení 

 preventivní a poradenská činnost 

 vyřizování stížností a podnětů občanů či institucí na péči o dítě 

 návrhy a podněty k  soudu na výchovná či jiná opatření 

 podání návrhu soudu na vydání předběžného opatření za situace, kdy se ocitne dítě ve stavu 

nedostatku řádné péče, nebo je-li život dítěte, jeho normální vývoj nebo jeho jiný důležitý 

zájem vážně ohrožen nebo narušen 

 poskytování součinnosti soudu při výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí 

 pořádání případových konferencí pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin 

 administrativní zajištění svěřené agendy, zajištění evidence a dokumentace dětí v informačním 

systému Sociální agenda, zpracování písemností v informačním systému Elisa 

 průběžné seznamování se závaznými právními předpisy souvisejícími se svěřenou agendou 

 účast na povinných vzdělávacích programech 

 plnění dalších úkolů dle stanoveného druhu práce dle platných předpisů a pokynů 

nadřízeného. 

 

Osobnostní předpoklady: 

 způsobilost k právním úkonům 

 trestní bezúhonnost 

 zdravotní způsobilost 

 ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu. 

 

 

Požadavky:  

 ukončené vzdělání odpovídající kvalifikaci pro výkon práce sociálního pracovníka podle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů,  

 znalost souvisejících právních předpisů, zejména zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; zákona 

č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí; zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních 

soudních; vše ve znění pozdějších předpisů,  

 velmi dobrá uživatelská znalost práce s počítačem 

 schopnost samostatného jednání 

 komunikační schopnosti, schopnost jednat s lidmi  

 řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič). 
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Výhody : 

 praxe ve veřejné správě 

 praxe v oboru sociálně právní ochrana dětí  

 úspěšné vykonání zkoušky k prokázání zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost při 

sociálně-právní ochraně dětí   

 znalost cizího jazyka. 

 

Pracovní profil terénního sociálního pracovníka náhradní 

rodinnou péči 

 
Funkce je přímo podřízena: vedoucímu oddělení péče o rodinu a dítě 

 

Popis pracovních činností a kompetencí:  

 výkon sociálně-právní ochrany dětí v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., především ochrana 

práva dítěte na přirozený vývoj a na řádnou výchovu 

 ochrana oprávněných zájmů dítěte, působení k obnovení narušených funkcí rodiny 

 poskytování sociálně právního poradenství 

 vyhledávání vhodných dětí pro osvojení a pěstounskou péči, dále i osoby vhodné stát se 

osvojiteli či pěstouny 

 sledování vývoje dětí svěřených do péče jiné osoby než rodiče 

 navrhování uzavření dohody o výkonu pěstounské péče, popř. rozhodování o výkonu práv a 

povinností 

 prošetřování rodinných a výchovných podmínek šetřením v rodině, škole atd., 

 výkon funkce kolizního opatrovníka nezletilých dětí 

 vyhodnocování situace dítěte a vytváření individuálního plánu ochrany dítěte 

 spolupráce s ostatními orgány a organizacemi v oblasti sociálně-právní ochrany dětí – škola, 

policie, zdravotnická zařízení 

 preventivní a poradenská činnost 

 vyřizování stížností a podnětů občanů či institucí na péči o dítě 

 návrhy a podněty k  soudu na výchovná a jiná opatření, podněty na PČR 

 podání návrhu soudu na vydání předběžného opatření za situace, kdy se ocitne dítě ve stavu 

nedostatku řádné péče, nebo je-li život dítěte, jeho normální vývoj nebo jeho jiný důležitý 

zájem vážně ohrožen nebo narušen 

 poskytování součinnosti soudu při výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí 

 pořádání případových konferencí pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin 

 administrativní zajištění svěřené agendy, zajištění evidence a dokumentace dětí v informačním 

systému Sociální agenda, zpracování písemností v informačním systému Elisa 

 průběžné seznamování se závaznými právními předpisy souvisejícími se svěřenou agendou 

 účast na povinných vzdělávacích programech 

 plnění dalších úkolů dle stanoveného druhu práce dle platných předpisů a pokynů nadřízeného 

 výkon pohotovostní služby v rámci činnosti OSPOD. 

 

 

 

 



6 
 

Osobnostní předpoklady: 

 způsobilost k právním úkonům 

 trestní bezúhonnost 

 zdravotní způsobilost 

 ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné 

vzdělání.  

 

Požadavky:  

 ukončené vzdělání odpovídající kvalifikaci pro výkon práce sociálního pracovníka podle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů,  

 znalost souvisejících právních předpisů, zejména zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; zákona 

č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí; zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních 

soudních; vše ve znění pozdějších předpisů,  

 velmi dobrá uživatelská znalost práce s počítačem 

 schopnost samostatného jednání 

 komunikační schopnosti, schopnost jednat s lidmi.  

 

Výhody : 

 praxe ve veřejné správě 

 praxe v oboru sociálně právní ochrana dětí  

 úspěšné vykonání zkoušky k prokázání zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost při 

sociálně-právní ochraně dětí 

 řidičské oprávnění skupiny B   

 znalost cizího jazyka. 

 

Pracovní profil kurátora pro děti a mládež 
 

Funkce je přímo podřízena: vedoucímu oddělení sociální prevence 

 

Popis pracovních činností a kompetencí:  

 výkon sociálně-právní ochrany dětí v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., především ochrana 

práva dítěte na přirozený vývoj a na řádnou výchovu 

 práce s dětmi (a jejich rodinami) do 15 let, které se dopustily činu jinak trestného 

 práce s mladistvými, u nichž bylo zahájeno trestní stíhání, nebo se dopustili přestupku 

 práce s dětmi a mladistvými s opakovanými poruchami chování závažného charakteru jakými 

jsou zejména záškoláctví, útěky z domova, toxikomanie, alkoholismus, prostituce, gamblerství 

 ochrana oprávněných zájmů dítěte, působení k obnovení narušených funkcí rodiny 

 provádění sociální depistáže, zejména zjišťování, v jakých podmínkách se dítě nachází, 

provádění sociálních šetření 

 výkon funkce kolizního opatrovníka nezletilých dětí 

 vyhodnocování situace dítěte a vytváření individuálního plánu ochrany dítěte 

 spolupráce s ostatními orgány a organizacemi v oblasti sociálně-právní ochrany dětí – škola, 

policie, zdravotnická zařízení 

 preventivní a poradenská činnost 

 vyřizování stížností a podnětů občanů či institucí na péči o dítě 

 návrhy a podněty k  soudu na výchovná a jiná opatření, podněty na PČR 
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 podání návrhu soudu na vydání předběžného opatření za situace, kdy se ocitne dítě ve stavu 

nedostatku řádné péče, nebo je-li život dítěte, jeho normální vývoj nebo jeho jiný důležitý 

zájem vážně ohrožen nebo narušen 

 poskytování součinnosti soudu při výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí 

 pořádání případových konferencí pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin 

 zpracování podkladů pro správní rozhodnutí vydávaná v prvním stupni správního řízení 

 provádění pravidelných návštěv rodičů a dětí s nařízenou ústavní výchovou 

 příprava podkladů pro řešení přestupků na úseku sociální péče dle § 28 zák. o přestupcích 

 administrativní zajištění svěřené agendy, zajištění evidence a dokumentace dětí v informačním 

systému Sociální agenda, zpracování písemností v informačním systému Elisa 

 průběžné seznamování se závaznými právními předpisy souvisejícími se svěřenou agendou 

 účast na povinných vzdělávacích programech 

 plnění dalších úkolů dle stanoveného druhu práce dle platných předpisů a pokynů nadřízeného 

 výkon pohotovostní služby v rámci činnosti OSPOD. 

 

Osobnostní předpoklady: 

 způsobilost k právním úkonům 

 trestní bezúhonnost 

 zdravotní způsobilost 

 ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu.   

 

Požadavky:  

 ukončené vzdělání odpovídající kvalifikaci pro výkon práce sociálního pracovníka podle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů,  

 znalost souvisejících právních předpisů, zejména zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; zákona 

č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí; zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních 

soudních; vše ve znění pozdějších předpisů,  

 velmi dobrá uživatelská znalost práce s počítačem 

 schopnost samostatného jednání 

 komunikační schopnosti, schopnost jednat s lidmi.  

 

výhody : 

 praxe ve veřejné správě 

 praxe v oboru sociálně právní ochrana dětí  

 úspěšné vykonání zkoušky k prokázání zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost při 

sociálně-právní ochraně dětí   

 řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič) 

 znalost cizího jazyka. 

 


