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PRAVIDLA PRO PRAXI STUDENTŮ  

NA PRACOVIŠTI OSPOD MML  
 

 

 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Liberec (OSPOD MML) umožňuje na svém 

pracovišti absolvování praxe studentům vyšších odborných a vysokých škol, které mají do své 

výuky zahrnutou odbornou praxi a jejichž studenti studují v oboru sociální práce nebo v 

souvisejících oborech (viz § 110 odst. 4 písm. a) a b) zák. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů). Praxe je umožněna na základě smlouvy o odborné praxi. Praxe je na 

základě této smlouvy realizována na odboru sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

nebo oddělení kurátorské činnosti. Na OSPOD MML nejsou přijímáni dobrovolníci.  

 

O umožnění stáže studenta a o délce trvání stáže v konkrétním případě rozhoduje vedoucí odboru 

sociální péče. Podmínkou stáže je uzavření písemné smlouvy mezi městem Liberec, vysílající 

institucí a studentem, proškolení v oblasti BOZP, PO, GDPR a podepsání poučení o povinnosti 

zachovávat mlčenlivost (§ 57 odst. 2 zákona o SPOD). Ve smlouvě jsou pak stanoveny konkrétní 

podmínky praxe na pracovišti OSPOD MML pro daného studenta. Student je povinen vykonávat 

praxi dle dohodnutého harmonogramu v rozsahu potřebném pro výkon praxe daného oboru 

studia.  

 

Stážistovi je vždy přidělena osoba, která zodpovídá za jeho odborné vedení (školitel - mentor). 

Mentor poskytuje studentovi v průběhu praxe odborné konzultace, pomoc, průběh praxe 

kontroluje, organizuje a řídí a dává studentovi pokyny k výkonu praxe. Student tak vykonává praxi 

pod odborným dohledem.  

 

Stážista je před zahájením práce seznámen s organizační strukturou OSPOD MML, se zásadami 

práce s klienty. Před nástupem na praxi na pracoviště OSPOD MML má student předem 

rozvrženo, kterými kompetencemi by se chtěl zabývat.   

 

Uskutečněná praxe studenta je v závěru stručně zhodnocena jeho mentorem. Hodnocení z praxe 

je předáno odborné škole, která stážistu vyslala, pokud o takové hodnocení škola požádá a je tak 

sjednáno ve smlouvě s vysílající organizací. 

 

V rámci stáže jsou studenti seznámeni s jednotlivými agendami OSPOD MML. Studentům je 

umožněna účast na veřejných soudních jednáních a účast na šetřeních v terénu po předchozím 

souhlasu klientů. Student se tak může seznámit se zásadami vedení spisu, jeho strukturou a 

obsahem včetně konkrétní práce sociálního pracovníka s ohrožením dítětem. Dále se seznámí 

s obsahem vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny a s podobou individuálního plánu ochrany 

dítěte.  
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Pracoviště se zavazuje zajistit studentovi možnost vykonávat praxi, která obsahuje následující 

činnosti: 

a) seznámení s dokumentací, která je vedena na pracovišti OSPOD MML, 

b) účast při jednáních s klienty na pracovišti, 

c) účast při soudních jednáních, 

d) účast při šetření v rodinách, 

e) účast při výslechu dítěte vedeném orgány činnými v trestním řízení.   

 

Vedoucí odboru sociální péče určuje počet studentů, kteří budou vykonávat praxi na pracovišti 

OSPOD MML. Pracoviště OSPOD je schopno umožnit praxi nejvíce 3 studentům 

v jednom termínu. Kontaktní osobou, koordinátorem praxe na odboru, je vedoucí odboru sociální 

péče, tel.: 485 244 941, e-mail: pavlu.vlasta@magistrat.liberec.cz. Administrativní záležitosti praxe 

včetně proškolení před zahájením praxe zajišťuje vždy personalista Magistrátu města Liberec. 

 

 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 


