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VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE DNE 

 Ř/448/2014 JUDr. Bc. Blažková 20.10.2016 

VĚC: Pracovník přímé péče – kde vzít a nekrást?   

________________________________________________________________________ 
Doručeno poštou 
Bez příloh 
 

  

Vážená paní ředitelko,  
obracím se na Vás jako statutární zástupce výše uvedené organizace, tedy pobytové 
sociální služby, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, organizace, kam 
dochází někteří vaši studenti a spolu s nimi i pedagogové na praxi, na exkurzy.   
 
Rozhovory s pedagogy SZŠ, sociální problematiky a zejména personálního složení 
,,sociálu“ evidentně neznalé, vlastní desetiletou zkušeností v pozici ředitele sociální 
služby, který si dělá ,,výběrka“ i na uklízečku, vlastním šetřením  a v neposlední řadě 
pak i na základě situace masivního poklesu nezaměstnanosti, které ekonomové sice 
tleskají, my zaměstnavatelé napříč resorty si však už pomalu začínáme zoufat 
(pracovnímu  trhu už velmi zjevně začíná chybět kvalitní pracovní síla) jsem dospěla 
k neradostnému zjištění:  
 
V tuto chvíli v této zemi není jediný subjekt, který by připravoval po teoretické i 
praktické stránce uchazeče o místo pracovníka v sociálních službách, ačkoliv 
právě tato pracovní pozice tvoří, musí tvořit  většinu zaměstnanců sociální 
služby, zejména pak té pobytové.  Takový subjekt, vypouštějící na trh práce po 
teoretické i praktické stránce připravené, plně kompetentní pracovní sílu, 
prostě není, a to bez ohledu na to, že to některé subjekty  deklarují resp. jim to 
přisuzuje zákonná norma (např. SZŠ – obor ošetřovatel, nejrůznější vzdělávací 
agentury s akreditovanými ,,stoosmičkovými“ kurzy, tedy kurzy dle zákona č. 
108/2016 Sb., o sociálních službách, v účinném znění, dále jen ZoSS).  
 
 
 
 
 



 2 

 

Vysvětlím.  
Dle ZoSS jest odbornou způsobilostí pro pracovníka v sociálních službách s náplní 
práce dle ust. 116, odst. 1 a) základní vzdělání nebo střední vzdělání a absolvování 
akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného kvalifikačního 
kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly podle zvláštního právního 
předpisu  způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel…… 
 
Vzhledem k níže uvedenému resp. s ohledem na náplň práce pracovníka 
v sociálních službách je základní vzdělání, nota bene v našich zeměpisných šířkách, 
kde degradací celého systému školství  už i jen pouhé dosažení  maturity jest 
pomalu ostudou, nesmyslné, nepřiměřené, nedostačující. Bohužel, jak se zdá, ani 
novela ZoSS zřejmě změnu nepřinese.  
 
Akreditované kvalifikační kurzy. Naprostá většina pracovníků v sociálních 
službách ho má, neb ostatní ,,odborné způsobilosti“ se v sociálu, bohužel, nevidí – 
ale k tomu se ještě dostanu. Jsou k ničemu. Je to čistý byznys pro vzdělávací 
agentury, nic víc. Je jich celá řada, nechci nikomu ublížit, ale v tomto případě si 
s klidným svědomím dovolím házet je tzv. do jednoho pytle (a těm pár výjimkám, 
jsou-li, se omlouvám). Jsou k ničemu a pracovníka v sociálních službách, který po 
takovém kurzu neumí ani vyměnit inkopomůcku či nakrmit klienta, nemluvě o 
tom ostatním, si stejně musíme od A do Z vychovat sami. Před časem, v době tzv. 
hospodářské krize, těmito kurzy  procházeli alespoň lidé, kteří makat chtěli. Takže i 
když jim kurz absolutně nic nedal, alespoň takový kurz tu a tam  vypustil človíčka, 
z něhož se dal vypiplat docela solidní pracovník v sociálních službách. Dnes už ne. 
Dnes těmito kurzy procházejí lidé, kteří dělat nebudou, kteří o žádnou práci nestojí. A 
kdyby snad, tak sociál, rozhodně tedy ten pobytový, by je polknout nemohl, neb 
prostě na to mentálně nemají. Když jsem se tázala na ÚP Karlovy Vary, který stejně 
jako jiné ,,pracáky“ prostřednictvím ,,108“ kurzů  rekvalifikuje, mají-li nějakou zpětnou 
vazbu, zda a kolik lidí se po absolvování kurzu v sociálu uplatní, dostalo se mi 
odpovědi, že neví, že nezjišťují.  A na otázku, zda se ptají nás  zaměstnavatelů na 
kvalitu kurzů si odpovím sama – neptají, ani to si nezjišťuji.  
Smutné, uvážíme-li, že tuto – a nikoliv levnou – rekvalifikaci platíme my všichni. 
Shrnu: a) ÚP rekvalifikuje, b) daňový poplatník platí, c) vzdělávací agentura se 
směje neb  inkasuje……..a sociál? Ten z toho nemá nic.  
 
Opustím legislativu sociální, kam pracovník v sociálních službách patří, a vrhnu se na 
legislativu zdravotnickou. Ošetřovatel. Ust. § 36 zákona č. 96/2006 Sb.,o 
podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 
zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní 
péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských 
zdravotnických povoláních). 
 
V rámci exkurzí budoucích sestřiček z  karlovarské ,,zdrávky“ se vyptávám jejich 
pedagogického doprovodu právě na obor ,,ošetřovatel“. Co se dozvídám? Že nejde o 
příliš atraktivní obor, že absolventi tohoto oboru nezřídka končí v pracovních pozicích 
sanitáře. Vnímám při takových příležitostech absenci povědomí o tom, jaká je 
struktura personálu v pobytovém sociálu, co je náplní práce pracovníka v sociálních 
službách – pracovníka v přímé péči, pro jejíž výkon je kvalifikačním předpokladem 
mj. právě absolvování oboru ,,ošetřovatel“ resp. mylnou  představu, že v sociálních 
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službách pracují ošetřovatelé jako zdravotníci nebo že tam pracují sanitáři apod. To 
vnímám nejen u studentů, tam je to ještě pochopitelné, ale i u pedagogického dozoru 
,,zdrávky“, který studenty doprovází.  
 
A ono se není co divit. Zkoukla jsem pečlivě jak Vaše, tak i mnoho dalších webových 
stránek SZŠ v ČR. Na webu SZŠ a VOŠ KV je řečeno mnoho, někdy až příliš 
vzletných slov  jednak o profilu absolventa, jednak o jeho uplatnění, ale v rámci 
druhého  ani slovo o tom, že se může uplatnit na pozici pracovníka v sociálních 
službách. Je zde zmínka o ,,…ústavech sociální péče, o stacionářích pro osoby se 
zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích….„. Čili jsou zde 
uváděna zdravotnická zařízení spolu se sociálními zařízeními (,,ústavy“ už 10 v této 
republice nejsou), jakoby v obou typech zařízení zastával absolvent oboru stejnou 
pracovní pozici. Je však pravdou, že na webech jiných SZŠ jsou mnohem větší 
nesmysly, např. info o tom, že absolvent může vykonávat v sociálním zařízení práci 
zdravotníka - ošetřovatele.  
 
Možná to vypadá jako o hra se slovíčky, ale není tomu tak. Pracovník v sociálních 
službách není sanitář, ani ošetřovatel – zdravotník. Proč nedat přesné informace, 
proč nedat úplné informace, proč nedat odkaz na příslušné právní normy – tj. zákon 
o nelékařských zdravotnických  povoláních, zákon o sociálních službách  a jeho 
prováděcí vyhlášku 505/2006 Sb, kde si zájemce o obor, student či absolvent nebo 
jeho rodič najde u příslušného druhu a typu sociální služby rámcový obsah činností, 
které pracovník v sociálních službách vykonává? Proč nebýt konkrétní, přesný, 
precizní? Proč míchat ZZ a SS, když v obou segmentech zastává absolvent jinou 
pracovní pozici dle jiné legislativní normy  a do značné míry i  jinou činnost?  
 
Pracovník v sociálních službách není sanitář a ani zdravotník – ošetřovatel. 
V základu jde o průsečík znalostí a dovedností, které musí znát všechny  tři profese. 
Krom toho, zda umí vyměnit inkopomucku, nakrmit, polohovat atd. mne u 
výběrového řízení na pracovníka v sociálních službách – pracovníka přímé péče 
zajímá, zda ví a zná pojmy a jejich obsah jako např. cílová skupina, PnP, SQSS, 
základní legislativa, individuální plánování, role klíčového pracovníka, reminiscenční 
kufřík, bazální stimulace, alternativní způsoby komunikace s nekomunikujícím 
klientem, aktivizace,  v našem případě pak symptomy demence Alzheimerova typu 
atd., atd. Je to jiný, mnohem vyšší level.  
 
A to se nenaučí ani v kurzu, ani na SZŠ v oboru ,,ošetřovatel“ – prošla jsem si 
předměty všech ročníků tohoto oboru a ani jediný se nedotýká nějak konkrétněji 
sociálu.  
Vím, můžete  - a docela  logicky - argumentovat tím, že  
a) školní osnovy potažmo předměty jsou dány, s tím nic nenaděláte 
b) jste přeci ,,zdrávka“, tak jaký sociál? 
c) kdo by to probůh na ,,zdrávce“ učil?  
Prý do sociálu na praxi studenti tohoto oboru nemohou…? Divné, z jiných oborů Vaší 
SZŠ mohou a také u nás praktikují.  
 
 
A na ,,pajdě“ je přeci obor ,,sociální činnost“ (to je sice pravda, ale tyto, většinou 
studentky pokračují alespoň na Dis., a končí pak jako sociální pracovnice, to nejsou 
studenti, kteří primárně směřují k lůžku).  
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Ano, vím, uvědomuji si. Nicméně i tak jsem potřebovala některé věci prostudovat, 
zhodnotit a pokusím se je nyní shrnout. 
 
● Neatraktivnost oboru a nejen to by bylo na místě alespoň částečně zhojit přesnými 
informacemi – viz výše. Uchazeč o obor se na Vašem webu sice  dozví, že po 
absolvování si  bude  např. ,,..uvědomovat – v rámci plurality a multikulturního soužití 
– vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu..“ , ale nedostane se mu přesných, 
aktuálních a konkrétních informací o možném  uplatnění. 
 
● Pokud skutečně končí někteří Vaši absolventi tohoto oboru na pracovních pozicích 
sanitář (není pochopitelně Vaše vina, ačkoliv…viz výše)), pak jde o sanitáře 
převzdělané, drtící se zbytečně 2 – 3 roky cizí jazyky, ZSV, v prváku fyziku, chemii, 
matiku, biologii atd., vykonávající pak  činnost pracovní pozice, pro níž stačí 
absolvování 180 hodinového kurzu.  
 
● Za 10 let svého ředitelování  jsem ani u jednoho výběrka na pracovníka 
v sociálních službách nezaznamenala čerstvého absolventa probíraného oboru SZŠ 
a VOŠ KV, žádný jeho student není nebo nebyl naším dobrovolníkem. Teď už možná 
také vím, proč, alespoň částečně.  
 
● Akreditované kurzy dle ZoSS jsou v zásadě k ničemu, dnes už nedodávají žádnou 
pracovní sílu, natož kvalitní - viz výše.  
 
Suma sumárum, musím se jen opakovat. Základní pracovní sílu většiny sociálních 
služeb, u pobytovek jako DOZP, DpS a DZR to platí 100%,  představuje  co do 
významu i počtu pracovník v sociální službě – pracovník přímé obslužné péče 
dle ZoSS. Přesto v ČR není jediný subjekt, který by skutečně – reálně – fakticky  
takového pracovníka vzdělal, dal mu dovednosti, naplnil jeho kompetence tak, 
aby mohl na této pracovní pozici pracovat. Zdá se, že i celý jeden segment 
školských zařízení a to střední zdravotnické školy, byť disponují kvalifikačním 
oborem, nedávají studentům relevantní info o uplatnění, nemluvě o struktuře 
předmětů a nemožnosti vykonávat praxi v sociální službě (připomínám, že třeba 
pobytová PO KK mají cílovou skupinu těžká  a úplná závislost na pomoci jiného, 
takže tu jsou z hlediska péče u lůžka  leckdy náročnější klienti než v ZZ).  
 
Takže, kde vzít a nekrást? Přiznávám, krademe. Krademe si PSS - PPP, 
přetahujeme si je jako zaměstnavatelé, bo vzdělávací subjekty v tomto jaksi 
selhávají.  
 
Řekla bych, že něco je špatně. Něco nezměníme, jde to jaksi ,,shora“ a to je v Česku 
vždycky potíž, něco bychom napravit mohli. Určitě relevantní info na  webu, to je to 
nejmenší. Změnit strukturu předmětů asi nemůžete, i když si dovedu představit, že by 
jeden 4 semestrový předmět věnovaný sociální činnosti v sociální službě, aspoň 
nějak rámcově, stačil. Jenže kdo by jej učil? Přednášky lidí z terénu, přímo ze 
sociálu? Jen přemýšlím nahlas.  
 

V březnu 2017 bych měla u Vás s některými spolupracovníky z DZR  prezentovat 
DZR ,,MATYÁŠ“, potažmo pobytový sociál právě v posledním ročníku oboru 
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,,ošetřovatel“. Oslovila mne Vaše pí pedagožka. Po novém roce se ozvu – délka 
přednášky, téma, projektor? Že by pověstná první vlaštovka? 
 
 
 
 
 
 
Vážená paní ředitelko,  
děkuji  Vám velice za Váš čas, který jste věnovala mému dopisu, v němž jsem si 
kladla za cíl zmapovat přípravu pracovníků v sociálních službách – pracovníků 
v přímé péči.  
 
Třeba časem a společně najdeme možnosti, řešení, která přinesou pozitiva nejen 
nám zaměstnavatelům, ale i - nabídkou smysluplného  uplatnění – Vašim studentům, 
absolventům.  
 
 
 
S úctou                                                                               JUDr. Bc. Zuzana Blažková 

                  ředitelka 
  
 
 
  


