
NABÍDKA PRAXE NA INFOCENTRU  
 
Nabízíme zájemcům možnost realizace zajímavé praxe na našem infocentru ve Starém 
Hrozenkově.  
 
Zaměření praxe (šablona):  

Pracovník turistického informačního centra v rozsahu 160 hodin.  
 
Praxe bude realizována v rámci projektu Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti 

www.vzdelavanipraxi.cz . Zájemci se mohou hlásit přes uvedený portál (č. praxe ID 23024). 

Projekt řídí Fond dalšího vzdělávání (FDV), příspěvková organizace MPSV, se sídlem v 
Praze. 
 
Termín pro přihlašování k naší praxi stanovili  pracovníci Fondu dalšího vzdělávání  
do 27. prosince 2018. Pokud se však přihlásí zájemci dříve, přihlašování může být také 
ukončeno dříve. 
 

Praxe bude realizována ve Starém Hrozenkově (na Moravských Kopanicích, 
v CHKO Bílé Karpaty), v infocentru, které je neziskovou organizací a funguje 
už od roku 1995. 
 
Popis šablony praxe najdete na Portálu (webu) praxí.  
Je potřeba se  na Portálu www.vzdelavanipraxi.cz nejprve nezávazně bezplatně 
zaregistrovat, abyste se k jednotlivým praxím mohli přihlašovat a prohlížet si další informace 
a nabídky. Je zde k dispozici i manuál praxí, šablona stáže a další informace.   
 
Předpokládá se  realizace praxe  od ledna-února 2019. Vychází celkem přibližně na 
měsíc. Možno ale rozložit i na 2 měsíce - dle domluvy, možno docházet i např. jen 4 
hod/den.  
 
Vhodné zejména pro nezaměstnané, absolventy, osoby na mateřské dovolené 
evidované na ÚP… Osoby nad 50 let mohou být i zaměstnané. 
 
Bohužel se nemohou hlásit studenti ani OSVČ. 
Pro uvedenou šablonu praxe je požadováno min. středoškolské vzdělání.  
 
Praxe není placená, praktikantům hradí FDV cestovní náklady (veřejná doprava) – těm 
z větší dálky proplácí i ubytování (podrobně viz manuál praxe). 
 
Po absolvování praxe obdrží  účastníci  certifikát o absolvování praxe.  
 
V manuálu praxí na str. 7 najdete upřesnění,  kdo se může/nemůže přihlásit na praxi.  
Další informace rovněž také v manuálu a na webu praxí. 
 
Případně se ozvěte a upřesníme další informace telefonicky. Těšíme se na Vás. 
 

Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 
687 74 Starý Hrozenkov 314 

Tel.: 572 696 323 
e-mail: iskopanice@razdva.cz 

www.iskopanice.cz 
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