
Příloha č. 9 – Popis pracovníků, kteří vykonávají sociálně-právní ochranu dětí (S č. 1) 

 

Sociálně-právní ochranu zajišťují tito pracovníci: 

 

Mgr. Pavla Cikánková 

 

Popis činnosti sociálně-právní ochrany: 

Sociální práce s dětmi, které mají výchovné problémy, spáchaly trestný čin nebo čin jinak 

trestný a s dětmi páchajícími opakovaně přestupky, plnění úkolů orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí - kuratela (kurátor pro děti a mládež). Výkon kurately pro děti a mládež zajišťuje 

v celém správním obvodu ORP Kuřim. Vykonává dohled nad výkonem ústavní výchovy. 

V případě potřeby zastupuje vedoucí odboru. 

Kontakt 

Tel: +420 774 004 652, +420 541 422 378 

E-mail: cikankova@kurim.cz  

 

Pracovnici najdete v 1. patře budovy radnice, po pravé straně od výtahu, dveře č. 217. 

V případě nepřítomnosti sociálního pracovníka zajišťuje jeho zástup jiný pověřený pracovník 

OSPOD, vedoucí odboru, popřípadě tajemnice MěÚ Kuřim. 

 

Mgr. Monika Vašková 

 

Popis činnosti sociálně-právní ochrany: 

Zajišťuje samostatný výkon odborných a specializovaných agend na úseku péče o rodinu  

a dítě spadajících do komplexního výkonu sociálně právní ochrany nezletilých dětí a to: - 

výkon kolizního opatrovnictví - sociálně právní ochranu dětí, posuzuje celkový stav a příčiny 

negativních jevů, provádí okamžitá opatření dle aktuálního stavu, provádí poradenskou 

činnost. Věnuje se problematice týraných a zneužívaných dětí. 

Provádí poradenskou činnost a činnosti související s náhradní rodinnou péčí.  

Zpracovávaná agenda:  

Náhradní rodinná péče v celém správním obvodu. 

Kolizní opatrovnictví nezletilých dětí pro: Kuřim (příjmení dítěte začíná na písmeno M-Ž), 

Jinačovice, Česká   

Kontakt 

Tel: +420 775 716 083, +420 541 422 379 

E-mail: vaskova@kurim.cz 

Pracovnici najdete v přízemí budovy radnice, vlevo, dveře č. 117.  



V případě nepřítomnosti sociální pracovnice zajišťuje její zástup jiný pověřený pracovník 

OSPOD, vedoucí odboru, popřípadě tajemnice MěÚ Kuřim. 

 

Mgr. Terezie Cebáková 

 

Popis činnosti sociálně-právní ochrany: 

Zajišťuje samostatný výkon odborných a specializovaných agend na úseku péče o rodinu  

a dítě spadajících do komplexního výkonu sociálně právní ochrany nezletilých dětí a to:  

- výkon kolizního opatrovnictví - sociálně právní ochranu dětí, posuzuje celkový stav a příčiny 

negativních jevů, provádí okamžitá opatření dle aktuálního stavu, provádí poradenskou 

činnost. Specializuje se na agendu nezletilých dětí z Ukrajiny (válečný konflikt). Specializuje 

se na kolizní opatrovnictví v trestním řízení. 

Část správního obvodu, kterým se tato pracovnice věnuje v rámci ochrany dětí tvoří: Čebín, 

Moravské Knínice, Veverská Bítýška (Nové Dvory), Chudčice, Hvozdec. 

Kolizní opatrovnictví nezletilých dětí pro: Kuřim (příjmení dítěte začíná na písmeno A-L)  

Lelekovice, Rozdrojovice.     

Kontakt 

Tel: +420 777 363 611, +420 541 422 367   

E-mail: cebakova@kurim.cz  

Pracovnici najdete v 1. patře budovy radnice, po pravé straně od výtahu, dveře č. 212. 

V případě nepřítomnosti sociální pracovnice zajišťuje její zástup jiný pověřený pracovník 

OSPOD, vedoucí odboru, popřípadě tajemnice MěÚ Kuřim. 

 

Bc. Barbora Zukalová, DiS. 

Popis činnosti sociálně-právní ochrany: 

Zajišťuje samostatný výkon odborných a specializovaných agend na úseku péče o rodinu  

a dítě spadajících do komplexního výkonu sociálně právní ochrany nezletilých dětí a to:  

výkon kolizního opatrovnictví - sociálně právní ochranu dětí, posuzuje celkový stav a příčiny 

negativních jevů, provádí okamžitá opatření dle aktuálního stavu, provádí poradenskou 

činnost.  

Část správního obvodu, kterým se tato pracovnice věnuje v rámci ochrany dětí tvoří: Kuřim, 

Česká, Lelekovice, Rozdrojovice 

Kolizní opatrovnictví nezletilých dětí pro: Čebín, Moravské Knínice, Veverská Bítýška (Nové 

Dvory), Chudčice, Hvozdec. 

Vykonává agendu NOm pro celý správní obvod – nezletilé děti řešené v rámci SPOD  

s trvalým bydlištěm mimo správní obvod ORP Kuřim. 

mailto:cebakova@kurim.cz


 

Kontakt 

Tel: +420 775 716 084, +420 541 422 353 

E-mail: zukalova@kurim.cz 

Pracovnici najdete v 1. patře budovy radnice, po pravé straně od výtahu, dveře č. 213. 

V případě nepřítomnosti sociální pracovnice zajišťují její zástup jiný pověřený pracovník 

OSPOD, vedoucí odboru, popřípadě tajemnice MěÚ Kuřim. 

 

Bc. Taťána Sojková 

 

Popis pracovní činnosti:  

Plní příslušné úkoly stanovené v organizačním řádu pro vedoucí odboru, zajišťuje 

samostatný výkon odborných a specializovaných agend na úseku péče o rodinu a dítě 

spadajících do komplexního výkonu sociálně právní ochrany nezletilých dětí, realizuje proces 

komunitního plánování sociálních služeb, podporuje sociální práci a sociální či jiné 

související služby, koordinuje a realizuje koncepci prorodinné politiky v obci, spolupracuje  

s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi, sleduje účelnost vynaložených 

prostředků na sociální práci v obci, koordinuje protidrogovou politiku v obci, koordinuje 

prorodinnou politiku v obci a výkon činnosti sociálního kurátora. V souladu s usnesením 

Rady města Kuřimi, podepisuje případně uzavřené Dohody o výkonu pěstounské péče. 

Kontakt 

Tel: +420 775 716 082, +420 541 422 376 

E-mail: sojkova@kurim.cz   

Pracovnici najdete v 1. patře budovy, po pravé straně od výtahu, dveře č. 214. 

V případě nepřítomnosti vedoucí odboru, zajišťuje zástup určená osoba, popřípadě 

tajemnice MěÚ Kuřim. 
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