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ŠKOLÍCÍ A PORADENSKÁ SPOLEČNOST

Nutné kroky k získání možnosti se u naší společnosti účastnit
rekvalifikačního kurzu proplacený úřadem práce:
1. předpokládáme, že jste veden na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání
2. vyzvedněte si na příslušném úřadu práce formulář „ZÁJEM O ZVOLENOU REKVALIFIKACI
uchazeče o zaměstnání - zájemce o zaměstnání“, který je zde ke stažení (pozor – nemusí být aktuální –
raději se informujte na úřadu práce)
3. Z uvedeného formuláře vyplňte část A a B
4. Emailem nás požádejte o vyplnění části C, kde nám sdělte přepokládaný termín
předpokládaný termín vzhledem k délce schvalování musí být min. dva týdny po podání žádosti na úřad práce

5. Vyplněnou část C vám obratem pošleme emailem s podpisem a razítkem ve formátu PDF, což pro většinu
úřadů práce stačí
některým úřadům práce to nestačí, tak se u nás musíte zastavit osobně pro originál potvrzení, případně lze dohodnout zaslání z naší strany
datovou schránkou

6. Všechny tři části (A,B,C) doneste na svůj úřad práce, kde jste veden a kde si dohodněte další nutné
požadavky ke schválení Vašeho kurzu a čekejte, zda Vám úřad práce rekvalifikaci schválí.
Současně na úřadu práce zdůrazněte, že chcete absolvovat rekvalifikaci u naší společnosti a proč (např. kvůli tématům osnov kurzu,
lokalitě, referencím …) aby se nestalo, že Vám úřad práce sice rekvalifikaci schválí, ale u jiné společnosti (např. proto, že s jinou
společností má uzavřenou dlouhodobou smlouvu na provádění těchto kurzů)
Mnohdy se stává, že Vám sice úřad práce rekvalifikaci schválí, ale nestihne původní termín – v tom případě budete zařazeni do
následujícího termínu.

7. Po schválení úřadem práce nás neprodleně informujte, abychom Vás mohli zařadit do nejbližšího běhu
kurzu. Současně nám zašlete (stačí naskenované emailem) potvrzení od úřadu práce o úhradě
rekvalifikačního kurzu, kterým dokladujete, že úhradu za cenu rekvalifikačního kurzu úřad práce za Vás
uhradí. Uvedené potvrzení je dále nutno z naší strany potvrdit a vyplnit skutečné datum uskutečnění
rekvalifikačního kurzu a následně doručit zpět na úřad práce.
K závazné účasti na kurzu od Vás potřebujeme zaslat s předstihem toto potvrzení od úřadu práce, na jehož základě Vás zařadíme do kurzu.
V případě nenaplnění termínu nebo přihlášení na poslední chvíli nebo později, Vás zařadíme na nejbližší další termín kurzu. Ve výjimečných
případech lze dohodnout individuelní termín rekvalifikačního kurzu.
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