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pracovníků Probační a mediační

služby

Probační a mediační služba České republiky
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Systém vzdělávání v rámci Probační a mediační služby:

Systém dalšího, specifického vzdělávání
pracovníků PMS ČR (SDV)

1. základní vzdělávací předpoklady dle zákona 257/2000 Sb. o Probační a
mediační službě

2. kvalifikační vzdělávání pro úředníky a specializační vzdělávání pro
asistenty Probační a mediační služby – povinné dle zákona o Probační a
mediační službě

3. systém dalšího vzdělávání zaměřeného na rozvoj specializací
4. povinné, celoživotní další vzdělávání

Základní dokument upravující vzdělávání probačních úředníků a asistentů: Studijní program 
pro kvalifikační, specializační a další vzdělávání zaměstnanců – schválen ministrem 
spravedlnosti pro období 2012 až 2014.
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Cíl: přispět ke zkvalitnění a zefektivnění činnosti justice

Systém dalšího, specifického vzdělávání
pracovníků PMS ČR (SDV)

▪ posílit profesionální úroveň odborných činností úředníků a asistentů
Probační a mediační služby

▪ posílit kvalitu spolupráce OČTŘ s PMS zejména v oblasti přípravy
podmínek pro aplikaci alternativních trestů a opatření
▪ posílit kvalitu při poskytování a realizaci programů restorativní justice,  
zejména mediace mezi obětí a pachatelem
▪ posílit kvalitu práce s oběťmi trestné činnosti
▪ posílit kvalitu práce při hodnocení rizik opakování trestné činnosti a
potřeb pachatelů
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Specializace, na které je SDV zaměřeno:

Systém dalšího, specifického vzdělávání
pracovníků PMS ČR (SDV)

▪ příprava, organizace a zajištění výkonu trestu obecně prospěšných
prací
▪ příprava, organizace a zajištění výkonu alternativních trestů
spojených s dohledem probačního úředníka (včetně agendy 
trestu domácího vězení)
▪ agenda kriminality mládeže dle zákona č. 218/2003 Sb.
▪ příprava, organizace a realizace mediačních (restorativních) 
činností
▪ příprava, organizace včetně součinnosti s příslušnými věznicemi a 
zajištění výkonu podmíněného propuštění s dohledem PÚ
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Projekt: Systém dalšího, specifického vzdělávání pracovníků
Probační a mediační služby ČR

Systém dalšího vzdělávání - návaznost

▪ 1.11. 2009 – 30.11. 2010
▪ partnerství s Kriminalomsorgens sentrale forvaltning – The Norwegian

Correctional Services
▪ výměna zkušeností dobré praxe a navázání dlouhodobé koncepční

spolupráce mezi probačními službami ČR a Norska
▪ aktivity:      „Školení školitelů - Trénink trenérů T4T“

„Supervize vyškolených lektorů“
▪ proškoleno 29 vybraných expertů PMS ČR
▪ výměna zkušeností dobré praxe

Finanční mechanismus Norska 2004-2009 v celkové výši 1 542 250,- Kč.
Projekt byl spolufinancován z prostředků Blokového grantu FM EHP/Norska, 
Fond technické asistence, CZ-0001-18/022 a státního rozpočtu ČR. 
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Navazující aktivity 
Probační a mediační služby 

Tvorba Systému dalšího vzdělávání

▪ vytvoření profilů absolventů SDV v 5ti specializacích
▪ vyhotovení prováděcího předpisu k realizaci SDV 
▪ vyhotovení programu dalšího vzdělávání (seznamy a zaměření

vzdělávacích akcí, popis jednotlivých vzdělávacích modulů, popis
metod výuky, cílů výuky v oblasti znalostí a dovedností)

▪ vyhotovení lektorských manuálů vzdělávacích akcí:
- práce s obětí trestného činu
- práce s riziky – hodnocení rizik a potřeb
- profesionální rozhovor

▪ vytvoření manuálu práce probačních úředníků a asistentů
s předluženými klienty
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Projekt: Systém dalšího vzdělávání
pracovníků PMS

Realizace projektu:
▪ 2014 – 2016

Náklady projektu: 10.000.000 Kč / 394.477 EUR

Cílová skupina:
▪ probační úředníci, spolupracující složky justice
▪ pachatelé trestné činnosti, oběti trestné činnosti 
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Projekt: Systém dalšího vzdělávání
pracovníků PMS

Projekt zahrnuje: 

 2 workshopy (vzájemné sdílení dobré praxe, Norsko/ČR)
 vzdělávací aktivity v pěti odborných agendách – specializacích
 stabilizaci a rozšíření lektorského týmu PMS
 studijní cesty do Norska a České republiky
 ověření nabytých znalostí a dovedností prvních absolventů SDV 
 závěrečnou mezinárodní konferenci
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Projekt: Systém dalšího vzdělávání pracovníků PMS

Projekt: Systém dalšího vzdělávání
pracovníků PMS

Výsledky

 přebírání zkušeností dobré praxe a jejich zapracování do systému  
SDV
 vzájemné sdílení profesních zkušeností mezi českou a norskou   

stranou
 100 vyškolených specialistů PMS
 stabilizace a odborná podpora týmu interních lektorů – rozšíření na   

max. 30 osob 
 realizace školení SDV v rámci plánovaných specializací PMS
 vytvoření lektorských manuálů pro vzdělávací moduly jednotlivých
specializací
 aktualizace SDV



Projekt: Systém dalšího 
vzdělávání pracovníků PMS 

Projekt: Systém dalšího vzdělávání pracovníků PMS

Indikátory dosažení výsledků
 100 vyškolených specialistů PMS
 30 zkušených interních lektorů PMS
 realizace školení SDV v pěti specializacích
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