
 

5. Přijímání a zaškolování 

5e   Orgán sociálně-právní ochrany dětí 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. 

 

1) Studentské praxe na odboru sociálních věcí - oddělení 

sociálně právní ochrany dětí 

 

a) Umožnění studentské praxe  

OSPOD ÚMČ Praha 3 umožňuje praxi studentům škol, jejichž studijní obory se vztahují  

k problematice sociální práce. 

 

b) Přijímání stážistů 

Student osloví vedoucího OSV či vedoucí OSPOD či personální oddělení s žádostí o umožnění 

praxe, a to telefonicky či emailem. V případě, že požadovaný termín studenta na praxi není 

obsazený, domluví si vedoucí OSPOD se studentem schůzku a provede s ním osobní pohovor 

zaměřený na dosavadní znalosti o sociálně právní ochraně, na zájem a motivaci studenta, 

vysvětlí podmínky a průběh praxe na pracovišti. V případě dohody ohledně umožnění praxe 

na oddělení, předá vedoucí OSPOD studentovi kontakty na personální oddělení, s tím,  

že uzavření smlouvy mezi ÚMČ a školou zprostředkovává personální oddělení. Následně je 

personální oddělení informováno vedoucí OSPOD o studentovi, aby byla smlouva se 

studentem uzavřena. Po uzavření smlouvy si student s vedoucí OSPOD domluví podrobnosti 

ohledně dne nástupu na praxi. 

c) Kritéria výběru  

Dobrá spolupráce je s VOŠ Jasmínova 3166/37a, Praha 10 a jsou přijímáni studenti této 

školy. Se studenty této školy má OSPOD ÚMČ Praha 3 velmi dobré zkušenosti. Na rozdíl od 

studentů z jiných škol jsou tito studenti motivováni, projevují opravdový zájem  

o problematiku. Mezi školou a oddělením probíhá zpětná vazba o průběhu praxe. Vedoucí 

OSPOD po ukončení praxe píše hodnocení studentům pro školu.  Kromě této školy jsou 

přijímáni studenti i ze škol dalších, jejichž obory jsou zaměřeny na sociální práci. 

 



d) Uzavírání smluv  

Smlouva mezi studentem a ÚMČ  je uzavírána na personálním oddělení (Viz vzory). 

 

e) Mlčenlivost 

Poučení o mlčenlivosti  podepisuje student před nástupem na praxi na personálním 

oddělení a následně při nástupu na praxi na oddělení sociálně právní ochrany dětí. 

f) Délka praxe 

Požadavky na délku praxe jsou u škol rozdílné. Studenti z VOŠ Jasmínova Praha 10 mají svým 

rozsahem v porovnání s ostatními školami praxi v nejdelším rozsahu, 3 měsíce každé pondělí 

a úterý v rozsahu 6 hodin, přestávka na jídlo a oddech je 30 minut. U ostatních škol se jedná 

o rozsah menší, cca 20 - 40 hodin. 

g) Rozsah praxe   

Seznámení s prací zaměstnanců sociálně právní ochrany dětí, seznámení s pracovištěm, 

výkon pomocných administrativních prací. Praktické ověření teoretických poznatků nabytých 

ve škole. 

 Administrativní práce (kopírování, faxování ). 

 Sociální šetření v rodinách (za podmínek viz níže). 

 Náslech při pohovorech sociálního pracovníka s klientem (viz níže). 

 Služební cesty se sociálním pracovníkem za nezletilými klienty.  Účast na soudních 
jednáních ve věcech opatrovnických. 

 Spoluúčast při výsleších nezletilých dětí na Policii ČR. 
 

h) Kontakt a jednání s klientem 
1. Student je účasten pohovoru sociálního pracovníka s klientem po předchozím 

písemném souhlasu klienta. ( formulář F8/2014 - Souhlas zákonného zástupce nezl. 
dítěte, či osoby odpovědné za výchovu nezl. dítěte, s přítomností stážisty při 
pohovoru s pracovníkem OSPOD Praha 3.)  

2. Student se účastní služebních cest se sociálním pracovníkem, který navštěvuje děti 
z evidence OSPOD v ZDVOP, dětských domovech, dětských domovech se školou, 
výchovných ústavech, věznicích. 

3. Student se účastní sociálního šetření v rodině klienta, vždy pouze za účasti sociálního 
pracovníka a po písemném souhlasu klienta před vstupem studenta do bytu klienta ( 
formulář F9/2014 - Souhlas zákonného zástupce nezl. dítěte, či osoby odpovědné za 
výchovu nezl. dítěte, s přítomností stážisty při návštěvě sociálního pracovníka   
OSPOD v místě jeho bydliště.) 

4. Přítomnost studenta při výsleších nezletilého klienta na Policii ČR, kterých se účastní 
sociální pracovník OSPOD, za souhlasu inspektora Policie ČR. 

 

 



Žádost o umožnění praxe na Úřadu městské části 
Praha 3 – Odboru sociálních věcí 

 

Městská část Praha 3 
Úřad městské části 

Havlíčkovo nám. 9 

130 85  Praha 3 

 

V Praze dne   

 

 

Žádám Vás o umožnění získání praxe na Odboru sociálních věcí, v oddělení sociálně-právní 

ochrany dětí (OSPOD),   v termínu od   …………….  do   …………….    v rozsahu ……. hodin denně.              

       

Jméno: ………………………………………………..                  

nar. …………………………………………………………     

bytem:  ……………………………………………………..  

tel.  ………………………………………………… 

email: ……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 


