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Kvalifikační požadavky musí splňovat zaměstnanci dle zákona 359/1999 §49a ve znění pozdějších
předpisů. Doklady o vzdělání jsou součástí personální dokumentace každého zaměstnance. Ostatní
je uvedeno ve standardu 7.
 Osobnostní předpoklady jsou zpracovány v Pokynu 2014/14 a jsou posuzovány při výběrovém
řízení, v adaptační době a průběžně při hodnocení jednotlivých pracovníků – viz standardy 7 a 8.
Osobnostní předpoklady (2014/14)
6_ST_ZDVOP_4
Osobnostní předpoklady jsou zpracovány pro zaměstnance, kteří pracují s dětmi umístěnými ve ZDVOP:
Přímo: pracovníci přímé péče o děti, sociální pracovník
Formou služby: psycholog, pediatr, speciální pedagog, fyzioterapeutka
Jde o soubor takových osobnostních rysů, vlastností a morálně etických postojů, které jsou primárně zaměřené na
zájem a důstojnost dítěte v zařízení:
 osobnostní vyzrálost a vyrovnanost
 přiměřená psychická odolnost a schopnost snášet zvýšenou emoční, citovou a sociální zátěž
 přiměřená citová empatie a sociální kompetentnost
 nezaujatost ve smyslu rasových, náboženských a jiných předsudků
 připravenost nést osobní a odbornou zodpovědnost při práci s klienty
 předvídavost, osobní kreativita, přizpůsobivost změnám, pohotovost a rozhodnost v krizových situacích
 schopnost kritického a objektivního úsudku
 komunikativnost, kolegialita, ochota kooperovat v interdisciplinárním týmu specialistů (i mimo zařízení),
tolerance a loajalita
 otevřenost vůči novým odborným a společenským trendům a potřebám
 schopnost odolávat sociální manipulaci a vnějšímu tlaku, neovlivnitelnost v osobních postojích a
rozhodováním, schopnost rozeznat korupční jednání druhých
 sebekritičnost, korekce vlastních motivů


otevřenost v jednání s klienty, schopnost vést je k náhledu a zodpovědnosti za vlastní život

Osobnostní předpoklady jsou posuzovány při výběrovém řízení, v adaptační době a průběžně při hodnocení
jednotlivých pracovníků.



Pracovní profily pro pozici pracovníka v přímé péči a sociálního pracovníka jsou zpracovány v
Pokynu 2014/15 a jsou předpokladem pro příjem zaměstnance na danou pozici, jsou také součástí
pracovní náplně jednotlivých zaměstnanců
Pracovní profily (2014/15)
6_ST_ZDVOP_5
 Oprávnění a povinnosti vážící se k jednotlivým pracovním pozicím jsou dále v pracovních náplních
pro jednotlivé pracovní pozice.
Náplň práce - sociální pracovník
6_ST_ZDVOP_6
Náplň práce - pracovník přímé péče
6_ST_ZDVOP_7
Obsah tohoto dokumentu je zveřejněn:
 na webových stránkách http://www.dcveska.cz/zdvop
 písemně v návštěvní místnosti v přízemí hlavní budovy
 písemně zjednodušeně v letácích

