Projekt „Zaměstnaný absolvent“
Operační program: Zaměstnanost
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005646
Realizátor projektu: Královéhradecký kraj
Cíle projektu:
Zvýšit zaměstnatelnost absolventů středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji.
Dílčí cíle:
Zajištění odborných praxí žáků realizovaných bezprostředně po absolutoriu na střední nebo vyšší
odborné škole; propojení spolupráce mezi školou a firmou
Získání prvních pracovních zkušeností a návyků u absolventů
Zvýšení pracovního uplatnění absolventů středních a vyšších odborných škol
Cílová skupina:
Absolventi středních a vyšších odborných škol se sídlem v Královéhradeckém kraji
Odborná praxe:
Délka trvání: 150 – 300 hodin
Termín: červen – srpen 2017 a 2018
Kritéria vstupu do projektu:
Věk maximálně 24 let
V roce realizace odborné praxe byl studentem posledního ročníku střední nebo vyšší odborné školy
v Královéhradeckém kraji
Ukončí střední nebo vyšší odbornou školu v řádném termínu
Není zaměstnán ani v evidenci uchazečů o zaměstnání vedené Úřadem práce ČR
Budoucí absolvent se do projektu přihlásí prostřednictvím online formuláře.
Budoucí absolvent, který se rozhodne zapojit do projektu a splní požadovaná kritéria, musí před
zahájením praxe absolvovat pohovor v agentuře práce a poradenství v rozsahu 12 hodin. Bez splnění
těchto dvou aktivit nelze zahájit praxi. Po ukončení poradenských aktivit bude uchazeči vystaven
certifikát o absolvování poradenské činnosti.
Agentura práce vybírá vhodné uchazeče o odborné praxe na konkrétní místa ve firmách.
Absolvent uzavírá smlouvu o zapojení do projektu s Královéhradeckým krajem.
Praktikant a zaměstnavatel společně stanoví časový harmonogram praxe. Rozsah odborné praxe je
150 – 300 hodin.
Absolvent vykonává odbornou praxi na základě dohody o provedení práce uzavřené se
zaměstnavatelem dle předem stanoveného harmonogramu a rozsahu předem popsaném
zaměstnavatelem.
Zaměstnavatel přidělí praktikantovi mentora, který mu bude vykonávat funkci experta v době
odborné praxe.
Zaměstnavatel má možnost (ne povinnost) praktikanta následně zaměstnat.

Mentor i praktikant spolupracují v průběhu celé praxe s kontaktní osobou – koordinátorem.
Po skončení praxe poskytne mentor i praktikant podrobnou zprávu o průběhu praxe a dosažených
výsledcích.

Koordinátor – kontaktní osoba pro praktikanty:
Ing. Klára Kolaciová, kolaciova@komora-khk.cz, tel. 736 752 505

