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PROFIL PRACOVNÍ POZICE 

KURÁTOR PRO DĚTI A MLÁDEŽ  

Místo výkonu práce: ORP Bílina 
Zařazení v rámci 
organizační struktury: 

Městský úřad Bílina, Odbor školství, sociálních věcí a 
zdravotnictví, orgán sociálně-právní ochrany dětí 
 
 

Přímý nadřízený: Vedoucí oddělení sociálně první ochrany dětí 
 

Požadavky na uchazeče podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů: 

 fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je 
cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt  

 dosáhla věku 18 let  
 je způsobilá k právním úkonům 
 je bezúhonná (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoby, která byla pravomocně 

odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný 
z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na 
tuto osobu nehledí, jako – by nebyla odsouzena) 

 ovládá jednací jazyk 
 splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním 

předpisem 
 

Požadavky na uchazeče podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů (předpokladem k výkonu sociálního pracovníka):  

 je fyzická osoba způsobila k právním úkonům 
 je bezúhonná (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně 

odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný 
z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na 
tuto osobu nehledí, jako – by nebyla odsouzena) 

 je zdravotně a odborně způsobilá 
 

 

Další požadavky: 
Požadované vzdělání: minimálně vyšší odborné vzdělání v souladu s § 110 odst. 4 

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

Požadovaný obor, zaměření:  sociální práce 
 sociální pedagogika 
 sociální a humanitární práce 
 sociálně-právní činnost 
 charitní a sociální činnost 

Požadované znalosti:  rámcová znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů 

 znalost zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 

 dobrá uživatelská znalost PC (Word, Excel, Internet) 
 řidičské oprávnění skupiny „B“ (aktivní řidič výhodou) 
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Další dovednosti, schopnosti:  praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 
 zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oblasti 

sociálně-právní ochrany dětí (výhodou) 
 praxe v samosprávě či státní správě (výhodou) 
 kreativita 
 komunikativnost 
 předpoklady k samostatné i týmové práci 
 dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném 

projevu 
 přesnost, důraznost, důslednost, zodpovědnost 
 spolehlivost 
 odolnost vůči stresu 

 

Náplň práce: 
Číslo a název povolání podle katalogu prací, do kterého je 
zaměstnanec zařazen: 

2.08.02 SOCIÁLNÍ 
PRACOVNÍK 
2.10.13 REFERENT 
SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

 
 

Platová třída: 11 
Číslo nejnáročnější pracovní činnosti, podle které je 
zaměstnanec zařazen do platové třídy: 

11.1;  11.2; 11.3; 11.4 
 

10.09; 10.11 
 

Změna od : 01.03.2018 
Katalogový příklad nejnáročnější pracovní činnosti, kterou 
zaměstnavatel po zaměstnanci požaduje a podle které zařadil 
zaměstnance do platové třídy: 

11.4 Sociální práce 
zaměřené na 
jednotlivce, rodiny a 
skupiny se zvýšeným 
rizikem sociálního 
vyloučení nebo vzniku 
problémů v osobním 
nebo sociálním vývoji 
 
10.09 Sociální práce 
s dětmi, které spáchaly 
trestný čin nebo čin 
jinak trestný a s dětmi 
páchajícími přestupky. 
Plnění úkolů orgánu 
sociálně-právní ochrany 
dětí (kurátor pro děti a 
mládež) 
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Zaměstnanec zejména naplňuje tyto činnosti: 
 
 

 depistážní činnost, zaměření se na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným 
rizikem sociálního vyloučení nebo vzniku problémů v osobním nebo sociálním 
vývoji 

 Sociální práce s dětmi, které spáchaly trestný čin nebo čin jinak trestný a s dětmi 
páchající přestupky 

 Sociální práce s dětmi ohroženými sociálně – patologickými jevy (návykové látky, 
protiprávní jednání a negativní chování, prostituce, zahálčivý způsob života 
apod.)  

 Plnění úkolů sociálně-právní ochrany dětí 
 Zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí 
 Provádí dohled nad nezletilými dětmi 
 Vykonává preventivní a poradenskou činnost 
 
 
V souvislosti s výše uvedenými dětmi: 
 
 Zajišťuje sociálně-právní poradenství zákonným zástupcům či osobám 

odpovědným za výchovu dítěte, poskytuje jim pomoc při uplatňování práv a 
právem chráněných zájmů, při řešení výchovných nebo jiných problémů 
souvisejících s péčí o dítě. 

 Vyhledává děti, jejichž rodiče či jiné osoby odpovědné za jejich výchovu si neplní 
své povinnosti a ohrožují či narušují jejich výchovu a působí k odstranění příčin 
a důsledků těchto nedostatků. 

 Vyhodnocuje situaci dítěte a jeho rodiny. V odůvodněných případech na základě 
tohoto vyhodnocení zpracovává individuální plán ochrany dítěte. Dle potřeby 
pořádá případové konference za účelem řešení konkrétních situací ohrožených 
dětí a jejich rodin.   

 Spolupracuje se soudy, okresními státními zastupitelstvími, na jejich žádost 
podává zprávy potřebné pro rozhodování o uložení výchovného opatření či 
opatření v rámci trestního řízení, případně o změně výchovného prostředí těchto 
dětí. 

 Podává k soudu návrhy na uložení opatření dítěti, návrhy na změnu výchovného 
prostředí či předběžná opatření. 

 Zprostředkovává umístění dětí do zařízení pro výkon ústavní (ochranné) 
výchovy.  

 Zákonem stanovených lhůtách (minimálně 1x za 3 měsíce) provádí kontrolu dětí 
umístěných v ústavním zařízení či ve věznici (vazební věznice, VTOS), současně 
kontaktuje zákonné zástupce dítěte. 

 Účastní se soudního jednání ve věcech uložení výchovného opatření dítěti, 
v souvisejících případech úpravy výchovného prostředí nezletilého  

 Spolupracuje se školami, zdravotnickými zařízeními, soudy, policií (orgány 
činnými v trestním řízení) a dalšími organizacemi a zainteresovanými subjekty 

 Provádí šetření v rodině a ve výchovném  prostředí dítěte(škola, internát, 
zdravotnické zařízení apod.)  

 Spolupracuje dle potřeby a v zájmu dítěte s jinými státními orgány, institucemi a 
úřady. 

 Provádí pohovory s dětmi, informace analyzuje a komplexně hodnotí projevy 
dítěte. 

 Podává podněty na zahájení trestního stíhání rodičů (osob odpovědných za 
výchovu dítěte), při podezření na spáchání trestného činu proti dítěti 
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 Je zařazen do seznamu pracovníků vykonávajících dle rozpisu pracovní 
pohotovost, a to za účelem nepřetržitého zajištění nezbytných úkonů 
vyplývajících ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 Podle zákona o sociálně-právní ochraně vydává správní rozhodnutí o 
napomenutí, uložení povinnosti, omezení, dohledu. 

 Vykonává činnosti v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 

 Podle pokynů nadřízených plní i další úkoly, které nejsou v popisu pracovní 
činnosti uvedeny, ale odpovídají sjednanému druhu a platovému zařazení. 

 

 Titl., jméno a příjmení, funkce Datum: Podpis: 

Zpracovala: Bc. Martina Kofroňová, DiS. 
vedoucí oddělení SPOD 

01.12.2021  

 


