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PROFIL PRACOVNÍ POZICE 

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK NRP - doprovázení pěstounů 

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 právní 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 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) 

 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 způsobilá 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: 

10.8;  10.10 
 

Změna od: 01.09.2021 
Katalogový příklad nejnáročnější pracovní činnosti, kterou 
zaměstnavatel po zaměstnanci požaduje a podle které zařadil 
zaměstnance do platové třídy: 

10.2 Zajišťování náhradní 
rodinné péče 
 
10.10 Koordinace 
prorodinných služeb a 
zajištění jejich místní a 
typové dostupnosti 

 

Zaměstnanec naplňuje zejména tyto činnosti: 
 

 Uzavírá dohody s pečujícími osobami (osobou pečující a osobou v evidenci) 
k výkonu pěstounské péče, dává souhlas s uzavřením dohody s jiným subjektem 

 Vydává správní rozhodnutí, pokud není uzavřena dohoda 
 Plnění úkolů sociálně-právní ochrany dětí 
 Zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí 
 
 
V souvislosti s výše uvedenými dětmi: 
 
 Sleduje vývoj dětí svěřených do péče budoucích osvojitelů a budoucích pěstounů, 

kontroluje prostředí, kde toto dítě pobývá a kde se zdržuje. Provádí šetření 
v rodinách, kde se dítě zdržuje, tak jak ukládá zákon o sociálně-právní ochraně 
dětí 

 V zákoně stanovených lhůtách (minimálně 1x za 2 měsíce) je v kontaktu 
s pěstouny a dětmi v jejich péči, poskytuje poradenství, zajišťuje respitní péči, 
vzdělávání pěstounů, podává zprávu o plnění pěstounské péče jinému správnímu 
orgánu 
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 Podává žádosti o státní příspěvek na výkon pěstounské péče a sleduje jeho 
čerpání, hlásí změny pro posouzení nároku na státní příspěvek 

 Spolupracuje zejména s orgány státní správy, policií, probační a mediační 
službou, nestátními subjekty a jinými právními subjekty, dále s ostatními odbory 
městského úřadu, pracovníky OSPOD a sociálními pracovníky odboru, zástupci 
škol a školských zařízeních, poskytovateli zdravotnických a sociálních služeb, 
lékaři, zdravotnickými zařízeními, obecní policií, odbornými pracovníky, atd.  

 Spolupracuje s jinými státními orgány, institucemi  a úřady 
 Provádí pohovory s dětmi, informace analyzuje a komplexně hodnotí projevy 

dítěte  
 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, 
v platném znění 

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

 Vedení správního řízení podle zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, jako oprávněná úřední osoba 

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

 Je povinen se nadále vzdělávat 
 

 

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

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

  

 


