
 

 

 

Základní informace pro žáky středních škol v rámci projektu „Stáže 

pro mladé zájemce o zaměstnání“. 

 

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ). 

Realizátorem projektu je Fond dalšího vzdělávání (FDV), příspěvková organizace Ministerstva práce a 

sociálních věcí (MPSV). 

Stážistou může být žák: 

 prezenčního (denního) studia  

 posledního ročníku střední školy s trvalým pobytem na území ČR 

Na stáž může žák SŠ nastoupit: 

 během letních prázdnin před nástupem do posledního ročníku (tzn. ukončené druhé ročníky 

učňovského typu a ukončené třetí ročníky středoškolského typu) 

 během školního roku (průběh stáže nesmí narušovat studijní povinnosti) - (tzn. třetí ročníky 

učňovského typu, čtvrté ročníky středoškolského typu)  

Stážistou nemůže být: 

1) osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ); 

2) žák, který se přihlásí na danou stáž ke konkrétnímu poskytovateli stáže, se kterým byl již 

v pracovně-právním vztahu (hlavní pracovní poměr, dohoda o provedení práce, dohoda o 

pracovní činnosti a další formy spolupráce). Platí také pro odbornou praxi v rámci školy; 

3) osoba, která je ve vztahu k osobě mentora osobou blízkou dle § 116 zákona č.40/1964 Sb., 

občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů (tj. existuje mezi nimi např. manželský, 

příbuzenský vztah v přímé linii nebo obdobný vztah); 

4) osoba, která má s FDV uzavřenou pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce nebo 

pracovní činnosti. 

Stáže probíhají u soukromých subjektů 

Délka stáže (volí poskytovatel): 

 min. 50, max. 300 hodin 

 v rozmezí od 1 až 3 měsíců 

Mzda stážisty: 60 Kč/hodinu  (stážista uzavírá s poskytovatelem DPP)  

 

 



 

 

 

Důležité informace: 

 Zájemce o stáž může nastoupit pouze na takové stáže, které odpovídají oboru, jejž studuje. 

 Nástup na stáž se musí uskutečnit před závěrečnou zkouškou (před ukončením studia)1. 

 Potvrzení o studiu musí být platné ke dni zahájení stáže. 

 Stážistou se může stát také nezletilá osoba (veškeré dokumenty musí být podepsány 

zákonným zástupcem stážisty). 

 Stážista se nemůže ucházet o další stáž, pokud již nějakou stáž v rámci projektu „Stáže pro 

mladé zájemce o zaměstnání“ absolvoval. 

 Stážista po skončení stáže nemůže nárokovat nástup do zaměstnání u daného poskytovatele 

(záleží pouze na poskytovateli, zda stážistovi práci nabídne nebo nikoli). 

POZOR! Stáž nenahrazuje odbornou praxi v rámci povinné školní docházky. 

Stážista/žák musí absolvovat: 

 E-learningový kurz  

Kurz je zaměřen na rozvoj měkkých dovedností, je zakončen testem a po úspěšném 

absolvování stážista obdrží certifikát o jeho absolvování. 

 

 Poradenství 

Individuální pohovor s lektorem je zaměřený na tvorbu životopisu, psaní motivačních dopisů 

a přípravu na pracovní pohovory a výběrová řízení. Pohovor trvá 90 minut (skype nebo 

osobně v sídle FDV). 

 
VÝHODY plynoucí z projektu pro stážisty/žáky: 

 

 Propojení teorie s praxí – nové znalosti a zkušenosti z oboru, který studují. 

 Možnost pracovat, zisk pracovních návyků, seznámení se s firemní kulturou, adaptace 

v pracovní skupině, trénink týmové práce. 

 Zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce. 

 Odborný dohled mentora. 

 Navázání pracovních kontaktů. 

 Možnost nástupu do práce po skončení stáže v dané firmě (stážista nástup do zaměstnání u 

poskytovatele stáže nemůže nárokovat). 

 Individuálně upravený časový harmonogram stáže. 

 Získání certifikátu Europass o absolvování stáže. 

 Certifikát o absolvování kurzu měkkých dovedností prostřednictvím e-learningového kurzu. 

 Absolvování individuálního poradenství zaměřeného na nabytí znalostí a dovedností 

důležitých při vstupu na trh práce. 

                                                           
1 Pro projekt není směrodatný status studenta dle zákona o sociální podpoře. 


