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Příloha č. 69 – Praxe  

PRAXE  

- PODMÍNKY POSKYTNUTÍ  

- Odborné praxe studentů  

Poskytování odborných praxí na Sociálním odboru MěÚ Kuřim je bezplatné, pokud vysílající 

organizace nestanoví jinak.  

Zájemce o praxi kontaktuje vedoucí odboru nebo personalistu MěÚ Kuřim, případně 

tajemnici úřadu, která je oprávněna stáž či praxe přislíbit.  

Spolu si pak dojednají termín praxe a její délku, dále co je podstatou praxe, zda je v silách 

pracovníků a možností pracoviště naplnit podmínky stanové praxe.  

Pokud praktikant potřebuje potvrzení o absolvování praxe, popřípadě hodnocení praxe 

upozorní na to vedoucího, který je povinen mu tyto materiály poskytnout. 

S praktikantem se sepíše písemná dohoda o poskytnutí praxe, kde je uvedeno jméno, obsah 

stáže a také dohoda o mlčenlivosti. 

 

Při vyřizování žádostí o praxi platí, že: 

- Praxe na odboru sociálních věcí a prevence MěÚ Kuřim je poskytována pouze 

studentům VOŠ a VŠ, kteří chtějí v budoucnu pracovat v oboru sociálně-právní 

činnost a sociální práce, v omezené míře zájemci mladší 18 let a studenti SŠ /tj. dle 

uvážení týmu, řešeno na poradách/ vzhledem k náročnosti požadavků ze strany 

školy, časovým možnostem, atd. 

 

Podmínky vykonávání praxe:   

- Praktikant je seznámen s pravidly práce sociálně právní ochrany, Etickým kodexem  

a podmínkami za nichž je práce vykonávaná. Je také proškolen odpovědným 

pracovníkem BOZP a PO = se všemi bezpečnostními předpisy  - tato pravidla  

a předpisy dodržuje 

- Je proškolen určeným pracovníkem odboru sociálních věcí a prevence 

- Praktikantovi jsou poskytnuty veškeré informace související s prací na odboru 

sociálních věcí a prevence 
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- Je zařazen k pracovnicím do úseků odboru – obecná sociální práce, kurátorství, 

orgán sociálně-právní ochrany dětí – vždy pracovnice požadovanou práci vysvětlí 

- Praktikant je seznamován s konkrétní problematikou daného úseku v průběhu 

vykonávané praxe 

- Je nutná také aktivní role ze strany praktikanta  

- Bez souhlasu nebo doprovodu pracovníka organizace práci neprovádí  

- Pokud není rozhodnuto jinak, není přítomen na poradách, nemá právo rozhodovat  

a hlasovat o věcech spojených s jeho prací a činností ve službě 

- Praktikant nemá přístup k údajům o uživatelích (pokud není smluveno jinak) ani 

nesmí pracovat s elektronickými záznamy o uživatelích  

- Nesděluje nikomu důvěrné informace o uživatelích a dodržuje jejich anonymitu 

- Při neplnění výše uvedených podmínek, nebo neplnění požadovaných úkolů či 

podmínek daných vysílající školou či zařízením /vyplývajících z uzavřené dohody  

o praxi/ je možno praxi předčasně ukončit. O ukončení praxe rozhoduje vedoucí 

odboru sociálních věcí a prevence. 

-  

Povinnost stážistů či praktikantů zachovávat mlčenlivost: 

Dle § 15 odst. 1 zákona č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje, na základě smlouvy 

s poskytovatelem služby, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích  

a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení odborné praxe či stáže, nebo příslušných prací. 

Porušení povinnosti mlčenlivosti je dle § 44 odst. 1 uvedeného zákona přestupkem. 

Porušení povinnosti mlčenlivosti může být z hlediska trestněprávního posouzeno jako 

trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji dle § 178 zákona č. 140 / 1961 Sb., 

trestní zákon, v platném znění. 

 


