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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 
Městská část Praha 12 – Úřad městské části  

zastoupený tajemníkem úřadu 
vyhlašuje dne 6.2.2014 výběrové řízení na obsazení místa 

sociální pracovník/ice 

oddělení péče o rodinu a děti 
odbor sociálních věcí 

 

(pozice 4/14) 

2 pracovní místa 
 

předpokládaný nástup 1.4.2014 
10. platová třída, místo výkonu práce Praha 

pracovní poměr na dobu neurčitou 
 

Stručné vymezení pracovní náplně: zajištění agendy sociálně-právní ochrany dětí dle zákona 
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a veškerých 
souvisejících úkonů, administrativní a kontrolní činnosti související s uvedenou agendou. 
 

Požadavky na uchazeče dle zákona o úřednících územních samosprávných celků: 
- občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk), 
- fyzická osoba, která dosáhla minimálně 18 let věku, 
- způsobilost k právním úkonům, 
- bezúhonnost (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, jakoby nebyla 
odsouzena). 

 

Další požadavky: 

stupeň vzdělání vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo 
vyšší odborné vzdělání 

splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon povolání sociálního 
pracovníka podle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů 

obor, zaměření vzdělání sociální práce, sociální pedagogika, sociálně-právní činnost, sociální 
a humanitární práce, charitní a sociální činnost, sociální patologie, 
speciální pedagogika, sociální péče, sociální politika 

praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí nebo sociálních služeb vítána  

znalosti výhodou absolvovaný psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik 

výborná uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, PowerPoint, 
Internet) 

zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost 
při sociálně-právní ochraně dětí výhodou (nutnost složení zkoušky 
do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru) 

řidičský průkaz skupiny „B“ výhodou 

další dovednosti a 
osobnostní předpoklady 

psychická odolnost, flexibilita, spolehlivost, organizační 
a komunikační schopnosti, samostatnost a přesnost  



 

 

Náležitostí přihlášky jsou: 
- jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu 

(adresa současného bydliště, pokud je odlišná od místa trvalého pobytu), číslo občanského 
průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum 
a podpis. 
Formulář přihlášky získáte v informační kanceláři ve vestibulu budovy ÚMČ Praha 12, Písková 830/25, 
Praha 4 nebo na webových stránkách ÚMČ Praha 12 (www.praha12.cz) – Formuláře odboru Kancelář 
tajemníka. 

 

K přihlášce připojte: 
- profesní životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných 

znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (viz další požadavky), 
- originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z evidence rejstříku trestů ne staršího 

než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost 
vydaný domovským státem – pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se 
bezúhonnost čestným prohlášením), 

- úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání . 

Do výběrového řízení budou zařazeni uchazeči, kteří splní výše uvedené požadavky 

a dodají přihlášku se všemi povinnými náležitostmi. 

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 4.3.2014 na adresu: 
Městská část Praha 12 – Úřad městské části  
Odbor Kancelář tajemníka – oddělení personální a mzdové  
k rukám Jany Zapletalové 
Adresa: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany 
Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – pozice 4/14“ 

Přihlášku nelze zaslat elektronicky!!! 

Kontakt: Jana Zapletalová, tel. 241 773 612, email: jzapletalova@p12.mepnet.cz  

Pozor! Adresa detašovaného pracoviště oddělení personálního a mzdového odboru Kancelář tajemníka je: 
U Domu služeb 166/5, 143 00 Praha 4 – Modřany. 
 

Upozornění: nevyžádané doklady s osobními údaji budou v  souladu s § 20, odst. 1 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 

po skončení výběrového řízení skartovány. 

Podle § 16 odst. 3, 4 a 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 

celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nesmí být úředník 

členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem 

činnosti je podnikání. Jinou výdělečnou činnost může (až na zákonem stanovené 

výjimky) vykonávat jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 

V Praze dne 5.2.2014 
 
 
 

Mgr. Martin Roth 
tajemník Úřadu městské části Praha 12 
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