REKVALIFIKAČNÍ KURZ ZDARMA
Celý proces je třeba vyřídit před zahájením rekvaliﬁkace, zpětně nelze rekvaliﬁkaci uznat a uhradit. Žádost na
Úřad práce je nutné podat s dostatečným předstihem, aby ÚP stihl posoudit a schválit Váš požadavek na úhradu
vybraného kurzu. Žádosti o schválení kurzu je potřeba podat cca 30 dnů před termínem zahájení. Žádost můžete
podat u své zprostředkovatelky nebo na podatelně Vašeho úřadu práce.

1.

Zaplatí mi rekvaliﬁkaci úřad práce?

Ano, tato možnost tu je. Proplacení kurzu ale není samozřejmé pro všechny. Důležité je, abyste byli registrovaní na

úřadě práce jako uchazeči nebo zájemci o zaměstnání. Pak vás čeká pohovor s úředníky, kteří posoudí, zda je ve
vašem případě změna profese účelná (tedy jestli s novou odborností lépe najdete nové místo).

2.

Co je třeba udělat pro rekvaliﬁkaci zdarma:
1. Přihlaste se k nám na vybraný kurz.
2. Vyplňte formulář Zájem o zvolenou rekvaliﬁkaci – Jedná se o přílohu A a B (Příloha A – kontaktní

údaje na Vás, proč se hlásíte na tento kurz, potenciální zaměstnavatel a příloha B, kterou po přečtení
jen podepisujete).

3. My Vám k přihlášce pošleme vyplněnou Přílohu C: Potvrzení rekvaliﬁkačního zařízení o ceně
rekvaliﬁkačního kurzu.

4. Odevzdat všechny doklady na ÚP nejlépe minimálně 30 dnů před konáním kurzu.
5. Úřad práce Vám, v případě schválení Vaší žádosti, předá potvrzení o úhradě kurzu (konkrétně se to
jmenuje: Informovaný souhlas), který nám odevzdáte na první hodině kurzu (možno i dříve).

6. Absolvovat celý kurz (min. 80% docházka a aktivní účast). Během kurzu je nutné stále být
evidován na ÚP.

3.

Vybere mi kurz úřad práce, nebo si jej můžu zvolit sám?

Možné je obojí. Pokud si nevíte rady, pomůže vám vhodný kurz vybrat úředník. Zrovna tak si rekvaliﬁkaci můžete
vyhledat po vlastní ose – a úřad práce pak požádáte „pouze“ o schválení a proplacení.

4.

Kolik peněz mi úřad práce poskytne?

Přímo vám do ruky nic. Peníze úřad posílá vzdělávacímu zařízení, se kterým uzavře smlouvu. Pokud vám rekvaliﬁkaci

zajišťuje úřad práce, zaplatí za vás také všechny náklady týkající se vzdělávání, včetně cestovného a ubytování.
Můžete mít také nárok na podporu při rekvaliﬁkaci.
Pokud jste si kurz našli sami, úřad práce za vás zaplatí nejvýše 50.000 Kč v průběhu tří let.

5.

Můžu si vybrat jakýkoliv kurz?

Pokud jste samoplátci, neomezuje vás nic: vyberte si jakýkoliv kurz. Žádáte-li úřad práce o ﬁnanční podporu, je to
složitější. Úředníci například posuzují, zda máte po ukončení kurzu šanci najít místo v daném oboru. Možná vás baví
péct dorty, ale pokud úřad práce dojde k závěru, že ve vašem městě je minimum příležitostí pro cukráře, kurz vám
neproplatí.
Některé rekvaliﬁkační kurzy vyžadují jistou úroveň předchozího vzdělání: výuční list nebo maturitu, takže se do nich
nemůže přihlásit každý. Pro spoustu kurzů však postačuje dokončená základní škola.

