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DALŠÍ POVINNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKU V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

 

Od 1. 1. 2014 s novelou zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů dochází k dílčím změnám v oblasti dalšího vzdělávání sociálních pracovníků  

a pracovníků v sociálních službách. Formy dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky byly 

rozšířeny o možnost započítání účasti na konferencích. Došlo i k úpravě dalšího vzdělávání 

formou účasti na školících akcích, za které se považují vzdělávací akce v maximálním 

rozsahu 8 hodin ročně organizované zaměstnavatelem, nebo odbornou organizací, jejíž je 

zaměstnavatel členem (změna: není požadováno, aby se v případě odborné organizace jednalo 

o vzdělávací zařízení akreditované ministerstvem).  

Časová dotace dalšího vzdělávání sociálních pracovníků i pracovníků v sociálních 

službách je stanovena v rozsahu minimálně 24 hodin za kalendářní rok. Tento rozsah 

dalšího vzdělávání jsou zaměstnavatelé ze zákona povinni zaměstnancům zajistit.  

Formy dalšího vzdělávání: 

 specializační vzdělávání zajišťované vysokými školami a vyššími odbornými 

školami navazující na získanou odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního 

pracovníka  

 účast na kurzech s akreditovaným programem (na základě akreditace vzdělávacích 

zařízení a vzdělávacích programů udělené ministerstvem na vysokých školách, vyšších 

odborných školách a ve vzdělávacích zařízeních právnických a fyzických osob) 

Dokladem o absolvování výše uvedených forem dalšího vzdělávání je osvědčení vydané 

vzdělávacím zařízením, které další vzdělávání pořádalo. 

 

 odborné stáže (výkon odborné činnosti na základě písemné smlouvy mezi 

zaměstnavatelem a zařízením zajišťujícím odbornou stáž)  

 účast na školicích akcích (vzdělávací akce v max. rozsahu 8 hodin organizovaná 

zaměstnavatelem nebo odbornou organizací, jejíž je zaměstnavatel členem) 

Dokladem o absolvování dalšího vzdělávání formou odborných stáží či účastí na školicích 

akcích je potvrzení vydané zařízením, ve kterém byla zajišťována odborná stáž, nebo 

zaměstnavatelem jako organizátorem odborné stáže nebo školicí akce.  

 

 účast na konferencích (tj. akcích odborného charakteru v maximálním rozsahu  

8 hodin ročně, jejichž program se týká oboru činnosti sociálního pracovníka).  

 

Dokladem o absolvování dalšího vzdělávání formou účasti na konferenci je potvrzení vydané 

organizátorem konference.  

 

 

 

Účast na dalším vzdělávání pracovníků je považována za prohlubování kvalifikace. 


