
 
 

 

DOTACE NA STÁŽE 

PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 
 
Projekt Vzdělávání praxí nabízí možnost nalezení potenciálního zaměstnance, kterého si sami 
zaškolíte, prověříte v provozních podmínkách a v případě oboustranné spokojenosti mu můžete po 
skončení docházky nabídnout pracovní příležitost. 
Projekt je zaměřen především na osoby nezaměstnané a znevýhodněné na trhu práce, např. osoby 
starší 50 let, absolventy, či rodiče na/po rodičovské dovolené. 
 
Výše dotace:  cca 11 000 – 90 000 Kč (dle konkrétní pozice) 
Doba trvání praxe: 160 – 480 hodin dle konkrétní pozice během 1 – 6 měsíců 
Podávání žádostí: 10/ 2016 
 
Cíle projektu 

V rámci projektu budou realizována odborná vzdělávání praxí, jejichž absolvováním získají účastníci 
praktické zkušenosti a dovednosti, které odpovídají aktuálním požadavkům trhu práce. 
Poskytovatelům praxí přináší projekt příležitost k navázání dlouhodobého pracovního vztahu a 
kompenzaci nákladů spojených se vzděláváním. 
 
Průběh projektu: 

 
Žadatel (poskytovatel praxe) 

Žadatelem musí splňovat následující body: 
 firma / živnostník působící v České republice, 

 minimální jednoletá historie, 

 uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. 

Žadatel poskytuje praxi, v rámci které pracuje uchazeč pod vedením mentora. 

Mentor 

Mentor je hlavní osobou, která odborně garantuje průběh a kvalitu vzdělávání praxí a zároveň: 
 je zaměstnancem žadatele na HPP (v rozsahu 40 hod./týden), a to nejméně po dobu 6 měsíců 

 mentorem může být také OSVČ, ale pouze v případě, že je sama poskytovatelem stáže. 

Účastník 

Účastník je vhodným kandidátem, pokud je starší 15 let a splňuje některou z těchto podmínek: 

 je evidován na Úřadu práce ČR jako uchazeč o zaměstnání (vč. absolventů), 
 je evidován jako zájemce o zaměstnání na úřadu práce (vč. absolventů) a je zapojen na trhu práce 

pouze na základě dohod konaných mimo pracovní poměr (DPP/DPČ), 
 je osobou po mateřské/rodičovské dovolené připravující se na vstup na trh práce, 
 je mu 50 let a více, 
 má nízkou úroveň kvalifikace = absolvování pouze základního nebo dvouletého učňovské vzdělávání. 
 

Osoby ve věkové kategorii 50+ a osoby s nízkou úrovní kvalifikace se mohou do projektu zapojit 
bez ohledu na svůj ekonomický status, tzn., že se může jednat i o osoby zaměstnané.  
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Nabízené pozice: 
Administrativní pracovník 
Asistent pedagoga  
Asistent zubního technika  
Asistentka 
Autoelektrikář 
Autolakýrník 
Automechanik 
Autotronik 
Barman 
Bezpečnostní pracovník dohledového centra 
Bezpečnostní pracovník výjezdové skupiny 
Celní deklarant 
Cukrář 
Číšník a servírka 
Dělník servisu motorových vozidel 
Dělník ve výrobě 
Dispečer dopravy 
Dlaždič 
Elektromechanik 
Elektrotechnik 
Fakturant 
Finanční referent 
Florista 
Formíř a jádrař 
Frézař 
Grafik 
Hlavní účetní 
Hotelový recepční 
Chemik laborant 
Chemik pro obsluhu zařízení 
Chovatel - ošetřovatel zvířat 
Instalatér 
Interní auditor systému řízení 
Kadeřník  
Kameník 
Kamnář  
Karosář 
Knihař 
Kodér webu 
Koordinátor kariérového poradenství 
Korektor 
Kosmetička  
Krajinář 
Krejčí 
Kuchař  
Lakýrník a natěrač 
Lektor dalšího vzdělávání 
Lektor jazykového vzdělávání 
Lešenář  
Likvidátor pojistných událostí  
Logistik v dopravě a přepravě  
Logistik ve výrobě 
Malíř a tapetář 
Manažer projektu 
Manikérka a pedikérka 
Marketingový ředitel 
Masér 
Mediální plánovač 
Montér ocelových konstrukcí 
Montér střešních izolací 
Montér suchých staveb 
Montér zateplovacích systémů  
Mzdový účetní 
Nákupčí 
Nástrojář 
Obsluha montážní linky  
Obsluha vstřikovacích strojů 
Obuvník pro sériovou výrobu  
Operátor DTP 
Operátor NC strojů 
Opravář obuvi a kožedělného zboží 

Ostřič nástrojů 
Pedagog volného času 
Pekař 
Personalista  
Personální ředitel 
Pěstitel  
Podlahář 
Pokrývač 
Pracovník cestovní kanceláře / agentury 
Pracovník přepážky pojišťovny 
Pracovník turistického informačního centra 
Pracovník v sociálních službách pro přímou péči 
Pracovník v sociálních službách výchovný 
Programátor 
Provozní 
Realizátor střech 
Redaktor novinář 
Redaktor pro elektronická média 
Referent obchodu 
Rostlinný technik 
Rozpočtář – přípravář ve stavební výrobě 
Řezník a uzenář  
Servisní technik ve strojírenství a elektrotechnice 
Seřizovač 
Skladník 
Sociální pracovník v zařízeních sociálních služeb 
Soustružník kovů 
Specialista agentury práce 
Specialista marketingu 
Specialista projektů EU 
Specialista reklamy pro klientský servis 
Speciální pedagog 
Stavbyvedoucí 
Stavební dělník  
Stavební klempíř 
Stavební montážník 
Stavební technik kontrolor kvality 
Stavební technik mistr  
Stavební truhlář 
Svářeč kovů 
Svářeč plastů 
Svářečský technolog 
Šička 
Tavič 
Taxátor pojistných událostí 
Technický redaktor 
Technik dispečer výroby 
Technik IT 
Technik kontrolor kvality ve výrobě 
Technik mistr 
Technik projektant 
Technik technolog 
Tesař 
Tiskař 
Topenář 
Truhlář nábytkář 
Účetní 
Učitel odborného výcviku střední školy 
Učitel odborných předmětů střední školy 
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy 
Vedoucí skladu 
Veterinární technik 
Všeobecná sestra v sociálních službách 
Vychovatel 
Výrobce dřevostaveb 
Výrobce kožedělného zboží 
Webový grafik 
Zahradník 
Zámečník 
Zedník 
Zkušební technik 
Zootechnik 

 


