FIREMNÍ ŠKOLA - program Okresní hospodářské komory Bruntál
Okresní hospodářská komora Bruntál připravuje program s názvem FIREMNÍ ŠKOLA, jehož cílem je
navázání kontaktů a užší spolupráce mezi žáky středních škol a firmami bruntálského okresu jako jejich
budoucími potencionálními zaměstnavateli.
Hlavní myšlenkou tohoto programu je finanční podpora konkrétních žáků středních škol konkrétními
firmami.

Pro koho je program FIREMNÍ
ŠKOLA určen?
Program FIREMNÍ ŠKOLA je určen žákům
2., 3, a 4. ročníků středních škol
bruntálského okresu.

Jaký je postup, chce-li se žák zapojit do programu FIREMNÍ ŠKOLA?
1) Žák vyplní přihlášku do programu FIREMNÍ ŠKOLA (přihláška ke stažení na www.ohkbruntal.cz nebo
na webových stránkách střední školy) a odevzdá ji řediteli školy.
2) Firmy si z přihlášených uchazečů vyberou kandidáta/y, kterému by chtěly nabídnout motivační
příspěvek; proběhne pohovor zástupce firmy s žákem.
3) Na základě výsledku pohovoru se rozhodne o uzavření smlouvy mezi žákem a firmou na
poskytování pravidelného měsíčního motivačního příspěvku po dobu, kdy je žák řádně zapsán k
prezenčnímu dennímu studiu na střední škole. Výše motivačního příspěvku je stanovena dle
studijního prospěchu žáka za předchozí školní pololetí:
▪ 600 Kč měsíčně – v případě, že studijní průměr žáka je vyšší než 1,5;
▪ 1000 Kč měsíčně – v případě, že studijní průměr žáka je v rozpětí 1,00 – 1,5.
4) Výměnou za poskytovaný motivační příspěvek se žák zavazuje do 3 měsíců od ukončení studia na
střední škole uzavřít s firmou, která mu poskytovala motivační příspěvek, pracovní smlouvu na
pracovní pozici odpovídající vzdělání, praxi a schopnostem žáka.
5) … a dále:
▪ v případě, že firma žákovi takovou možnost nabídne, se žák zavazuje absolvovat u firmy
povinnou odbornou praxi v rozsahu stanoveném školním vzdělávacím programem (tzn.
nemusí si hledat místo pro povinnou školní odbornou praxi),
▪ žák si může sjednat ve firmě na léto nebo i v průběhu školního roku brigádu (podmínky
brigády budou dány dle individuální dohody mezi firmou a žákem).
Detailní podmínky k poskytování motivačního příspěvku i povinnostem obou stran (firmy i žáka) budou
uvedeny ve smlouvě mezi firmou a žákem. S dotazy se žáci mohou obrátit na ředitele střední školy.
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U kterých průmyslových firem se mohou žáci v rámci programu FIREMNÍ
ŠKOLA ucházet o motivační příspěvek?

Pokud se program FIREMNÍ ŠKOLA osvědčí, je plánováno jeho rozšíření mezi ostatní zájemce z řad členských
firem Okresní hospodářské komory Bruntál.
Seznam členských firem Okresní hospodářské komory Bruntál naleznete na www.ohkbruntal.cz.

Co žák zapojením se do programu FIREMNÍ ŠKOLA získá?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

bude dostávat od firmy pravidelný měsíční finanční příspěvek
seznámí se s prostředím a provozem firmy
získá praktické zkušenosti přímo od mistrů z oboru
získá ve firmě přístup k nejnovějším technologiím
naváže a získá ve firmě kontakty
může mít předem ve firmě zajištěno absolvování povinné školní odborné praxe
může si (přednostně) sjednat ve firmě brigádu.

Zapojte se do FIREMNÍ ŠKOLY!

Nemáte co ztratit, můžete pouze získat!
Okresní hospodářská komora Bruntál
e-mail: info@ohkbruntal.cz, telefon + 420 603 285 765
www.ohkbruntal.cz

