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Příležitost pro studenty i absolventy získat cenné zkušenosti v zahraničí
Program
Granty na zahraniční stáže nabízí studentům a absolventům odborných škol evropský program
Leonardo da Vinci. Žádá o ně škola nebo podnik na formulářích, které může získat v Národním
vzdělávacím fondu nebo na jeho webových stránkách.
O konkrétních možnostech zahraničních stáží se dozvědí studenti ve svých školách,
absolventi na úřadech práce nebo v tisku. “Jednotlivci se mohou obrátit i na nás a my jim poradíme,
jak postupovat,” říká Iva Tatarková, manažerka programu Leonardo da Vinci. Počty vysílaných
studentů každým rokem rostou, letos bude moci využít této možnosti asi 3500 lidí.
Jak vše probíhá
“Organizační příprava není nijak složitá,” říká Pavla Bínová, koordinátorka programu na Západočeské
univerzitě v Plzni. Když je praktikant přijat, připraví vysílající vysoká škola smlouvu a dohodne se
studentem a přijímací organizací odpovídající program stáže. “Také poradíme s uzavřením kvalitního
a levného cestovního pojištění a s otevřením účtu,” dodává Bínová.
Většina nákladů spojených se stáží je placena v rámci grantu Leonardo, například doprava,
ubytování, stravování a pojištění. Z grantu je možné platit i výdaje na jazykovou přípravu, pokud je
třeba.
“U vysokoškolských studentů probíhá jazyková příprava v republice, u absolventů může
probíhat i v zahraničí,” říká Iva Tatarková. “Rozsah práce musí odpovídat plné pracovní době, která
často končí až ve večerních hodinách, ale víkendy jsou volné,” konstatuje Pavla Bínová.
Hlavní odměnou jsou zkušenosti Stáž trvá od tří týdnů pro středoškoláky až do jednoho roku pro
vysokoškoláky. “Vysokoškolští praktikanti a absolventi mohou dostávat i nějaké peníze jako kapesné,
ale o žádný plat nejde. Tato forma stáže není určena na výdělek, ale na získání zkušeností,” dodává
Iva Tatarková. V Rakousku tak byly s Leonardem kadeřnice a kosmetičky z Jihlavy, pracovníci galerií
z Prahy pracovali v irských a britských muzeích, mladí zemědělci z Chrudimi si vyzkoušeli, jaký je
život na farmě v Nizozemsku. Existují i projekty, kdy na sebe studium a práce navazují. Ve Finsku
studenti jeden semestr studovali v rámci programu Erasmus a pak následovala pracovní stáž v
podnicích pod Leonardem.
Ani formality po ukončení praxe nejsou náročné. Stačí odevzdat potvrzení o praxi a zprávu,
která je podnětem pro další zájemce. Praktikant také získá projektový certifikát, kterým může po
ukončení vysoké školy doložit svoji zahraniční praktickou zkušenost.
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