







BĚŽNÁ REKVALIFIKACE

ZVOLENÁ REKVALIFIKACE

Jak se postupuje při běžné rekvalifikaci

Uchazeč/zájemce o zaměstnání si sám zvolí

zabezpečí úřad práce na základě písemných dohod
s rekvalifikačním zařízením a s uchazečem / zájemcem
o zaměstnání o bližších podmínkách konkrétní
rekvalifikace
rekvalifikační zařízení vybírá úřad práce formou
veřejné zakázky
úřad práce hradí za účastníka cenu rekvalifikačního
kurzu, včetně zkoušky
úřad práce může přispět i na úhradu prokázaných
nutných výdajů, tzv. cestovné
po dobu rekvalifikace má účastník nárok na podporu
při rekvalifikaci
podpora při rekvalifikaci činí 60% průměrného
měsíčního čistého výdělku nebo základu pojistného




pracovní činnost, na kterou se chce rekvalifikovat
rekvalifikační zařízení, které rekvalifikaci provede



profesně
poradenský
pohovor
s odborným
pracovníkem rekvalifikací na ÚP - volba rekvalifikace
rekvalifikace musí splňovat podmínky dle §108, odst. 2
zákona o zaměstnanosti
předání formuláře žádosti „Zájem o zvolenou
rekvalifikaci“ zájemci o rekvalifikaci
zájemce o zvolenou rekvalifikaci sám osloví
rekvalifikační zařízení a domluví si možnost absolvovat
rekvalifikaci, toto zařízení vypíše zájemci formulář
„Potvrzení o ceně kurzu“, které je nedílnou součástí
žádosti o zvolenou rekvalifikaci
zájemce o zvolenou rekvalifikaci si vyplní žádost
„Zájem o zvolenou rekvalifikaci“ a spolu s „Potvrzením
o ceně kurzu“ ji doručí na úřad práce (nejlépe přímo na
odd. poradenství a dalšího vzdělávání, odbornému
pracovníkovi rekvalifikací)
konečné stanovisko k návrhu na zařazení do
rekvalifikace má komise úřadu práce
s tímto stanoviskem úřad práce poté seznámí zájemce
o zvolenou rekvalifikaci

Jak se postupuje při zvolené rekvalifikaci






Pravomoci úřadu práce při rekvalifikaci
Úřad práce rozhodnutím vyřadí z evidence uchazeče, který
bez vážných důvodů:

 odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci
 neúčastní se výuky ve stanoveném rozsahu teoretické

a praktické přípravy
 neplní studijní a výcvikové povinnosti
 nepodrobí se závěrečnému ověření získaných znalostí
a dovedností (závěrečné zkoušce)

 zpět do evidence uchazečů o zaměstnání může být
zařazen až po 6 měsících ode dne vyřazení z evidence


Uchazeč/zájemce o zaměstnání
uhradí náklady rekvalifikace, pokud:





bez vážných důvodů nedokončí rekvalifikaci
(hradí skutečné = poměrné náklady rekvalifikace)
odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání

odpovídajícího nově získané kvalifikaci
(hradí plné náklady rekvalifikace)

Úřad práce:
může hradit cenu rekvalifikace pouze za dobu, po
kterou je zájemce o zvolenou rekvalifikaci veden
v evidenci uchazečů nebo zájemců o zaměstnání
rekvalifikačnímu zařízení hradí pouze cenu kurzu,
včetně zkoušky a to JEN v případě, že účastník úspěšně
absolvuje závěrečnou zkoušku
jiné náklady, než cenu rekvalifikace nehradí
→ vynaložená finanční částka na zvolenou rekvalifikaci
nesmí v období 3 let přesáhnout celkovou částku
Kč 50.000,- (počítáno ode dne prvního nástupu na
zvolenou rekvalifikaci)
uhradí skutečné (poměrné) náklady v případě, že
účastník kurz dokončí předčasně z vážných důvodů

Uchazeč/zájemce o zaměstnání
uhradí náklady rekvalifikace, pokud:



nevykoná úspěšné závěrečnou zkoušku, tj. nezíská
doklad o úspěšném dokončení rekvalifikace
kurz dokončí předčasně bez vážného důvodu
(hradí skutečné = poměrné náklady)

Při zvolené rekvalifikaci NEMÁ uchazeč o zaměstnání nárok
na podporu při rekvalifikaci, zůstává mu běžná podpora
v nezaměstnanosti – pokud na ní má momentální nárok.

