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4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 

 
Kritérium 

4a 
Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet 
pracovních míst a zpracované  pracovní  profily  jednotlivých  zaměstnanců zařazených v 
orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany. 

4b 
Počet zaměstnanců je přiměřený správnímu obvodu orgánu sociálně-právní ochrany. Při 
výpočtu přiměřeného počtu zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany je zohledněno 
kritérium ovlivňující náročnost výkonu sociálně-právní ochrany ve správním obvodu 
orgánu sociálně-právní ochrany. Základním výchozím kritériem je nejméně 1 
zaměstnanec na 800 dětí (osob do 18 let věku), které jsou hlášeny k trvalému pobytu ve 
správním obvodu orgánu sociálně-právní ochrany. Do počtu pracovníků se započítává 
vedoucí pracovník adekvátně svému zapojení do práce s klienty. 

4c  
Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci organizační struktury vnitřním předpisem 
písemně zpracována oprávnění a povinnosti k jednotlivým pracovním pozicím vztahujícím 
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se k výkonu sociálně-právní ochrany, uplatněním specializace zejména pro oblast 
náhradní rodinné péče, sociální kurately pro děti a mládež a ochrany týraných a 
zneužívaných dětí a důsledně dbá na to, aby konkrétní pracovní pozice byla vyhrazena.  

Kritérium 4b se nehodnotí u orgánu sociálně-právní ochrany, je-li jím obecní úřad, krajský 
úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. 

 
 
5. Přijímání a zaškolování  

Kritérium 
 
5a  
Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany k výkonu 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. 

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

5c  
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. 

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

5e  
Orgán sociálně-právní ochrany 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 a po náležitém proškolení. 

Kritérium 5a a 5c se nehodnotí u orgánu sociálně-právní ochrany, je-li jím Ministerstvo 
práce a sociálních věcí a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. 
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6. Profesní rozvoj zaměstnanců 
 

Kritérium 
 

6a 
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 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. 

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

6c 
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 ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany na vzdělávacích 
kurzech akreditovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí. 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. 

6d  
Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje pro zaměstnance zařazené v orgánech sociálně-
právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany, kteří vykonávají přímou práci s klienty, 
podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka. 


