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Program

I. Zahájení a uvítání  
Adam Valenta radní Královéhradeckého kraje

Mgr. Ivana Kudrnáčová Krajský úřad Královéhradeckého kraje

II. Shrnutí hlavních výsledků realizace projektu
Mgr. Jana Hanušová, Centrum investic, rozvoje a inovací 

III. Předání certifikátů letošním absolventům odborných praxí 
Adam Valenta radní Královéhradeckého kraje

IV. Předání pamětních listů firmám a středním školám
Adam Valenta radní Královéhradeckého kraje

IV. Diskuze - předání zkušeností, zhodnocení výsledků 

IV. Doprovodný program - hudební vystoupení
klavírista Pavel Minařík   



Operační program Zaměstnanost

1. Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009716

Nositel projektu: Královéhradecký kraj

Partneři:

o Úřad práce České republiky – krajská pobočka Královéhradecký kraj

o Centrum investic, rozvoje a inovací Hradec Králové

o Ergotep CSR Institut o.p.s.

Spolupráce:

o Pakt zaměstnanosti KHK

o Speciální střední školy

o Sociální podniky

Doba realizace: 1.11.2018 – 31.08.2021

www.zamestnanyregion.cz/cs/do-praxe-bez-barier

Do praxe bez bariér

http://www.zamestnanyregion.cz/cs/do-praxe-bez-barier


Cíl projektu

Zvýšit zaměstnatelnost absolventů se zdravotním postižením ze speciálních a praktických
středních odborných škol v Královéhradeckém kraji a absolventů s nižším středním
odborným vzděláním.

Dílčí cíle:

o zvýšit šanci uplatnitelnosti cílové skupiny na chráněném, ale i volném trhu práce

o získání prvních pracovních návyků a zkušeností u cílové skupiny

o posílení jejich soběstačnost a podpory jejich osamostatnění se a integraci do
společnosti

o navázání dlouhodobé spolupráce speciálních a praktických středních škol a trhu
práce (pokračováním nastavených spoluprací prostřednictvím realizace odborných
praxí i po ukončení realizace projektu), tj. k lepšímu propojování nabídky a
poptávky na chráněném trhu práce a částečně i na volném trhu práce



Kdo se do aktivit zapojil

Studenti mladší 25 let v posledním ročníku nebo osoby neaktivní či v evidenci Úřadu práce ČR.

Tři dílčí kategorie:

o Kategorie A - osoby zdravotně postižené – zrakové, sluchové, tělesné, vnitřní, kombinované postižení

o Kategorie B - osoby zdravotně postižené – mentální, psychické (duševní nemoci), kombinované
postižení

o Kategorie C - osoby studující, případně již vystudovaní absolventi nižšího středního odborného
vzdělání - vzdělávací obory kategorie E

Územní dopad:

o cílová skupina z celé ČR (kromě Prahy)

o realizace aktivit – kraj Královéhradecký,

Pardubický, Liberecký, Středočeský



Nabídka aktivit



Vzdělávací aktivity

o nastaveno pro všechny účastníky

o tři možnosti vzdělávání dle individuálních potřeb CS

• Poradenství v oblasti vstupu na trh práce (12 hodin)

realizace na všech 12 školách, celkem 23 běhů – 149 účastníků

• Profesní seniorita (16 hodin)

Efektivní nástroj pro řízení vlastní pracovní kariéry

realizováno na 4 středních školách – 61 účastníků

• Poradenství v oblasti sociálního podnikání (5 nebo 10 hodin)

• Úvod do sociálního podnikání, integrační personalistika

• realizováno na 1 střední škole – 12 účastníků



Vzdělávací aktivity



Exkurze a pracovní tréninky

Rok 2019

o 71 exkurzí a 12 pracovních tréninků

Rok 2020

o 8 exkurzí a 32 pracovních tréninků

Rok 2021

o 17 exkurzí a 27 pracovních tréninků z toho 14 on-line exkurzí

Exkurze a pracovní tréninky absolvovalo celkem 147 žáků

Celkem zrealizováno:

• 96 exkurzí

• 71 pracovních tréninků



Exkurze a 

pracovní tréninky



Exkurze a pracovní tréninky - hodnocení

Spokojenost s cílovou skupinou – rok 2019

Spokojenost s cílovou skupinou – rok 2020

Spokojenost s cílovou skupinou – rok 2021



Odborné praxe

Rok 2019

o zprostředkovány odborné praxe pro 27 praktikantů ve 12 firmách
celkem 2 343 hodin

Rok 2020

o zprostředkovány odborné praxe pro 29 praktikantů v 10 firmách
celkem 1 793 hodin 

Rok 2021

o zprostředkovány odborné praxe pro 21 praktikantů v 11 firmách
celkem 2 318 hodin 



Odborné praxe



Odborné praxe - hodnocení
Spokojenost s praktikanty – rok 2020 Spokojenost s praktikanty – rok 2021Spokojenost s praktikanty – rok 2019

Připravenost praktikantů být 

aktivní na trhu práce – rok 2021

Připravenost praktikantů být 

aktivní na trhu práce – rok 2020
Připravenost praktikantů být 

aktivní na trhu práce – rok 2019



Odborné praxe - hodnocení

Nabídka stálého pracovního místa – rok 2020Nabídka stálého pracovního místa – rok 2019 Nabídka stálého pracovního místa – rok 2021



III. Předání certifikátů letošním 
absolventům odborných praxí 



Video projektu

https://youtu.be/DgygnmRppvk



IV. Předání pamětních listů firmám a 
středním školám



Kdo se podílel na úspěchu:

o 225 žáků ze 12 škol

• Základní škola a Praktická škola, Jičín

• Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové 

• Střední škola a Základní škola Sluneční, Hostinné

• Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov

• Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o.

• PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.

• Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485

• Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové

• Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479

• Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně

• Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 

• Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549



o Alpha Vehicle Security Solutions Czech s.r.o.

o Bc. Pavel Pazderka 

o CEDR Pardubice o.p.s.

o Citygraph s.r.o.

o CPR HK s.r.o.

o družstvo TEXman

o Ergotep, družstvo invalidů

o Filipa PLUS k.s.

o Iveta Adamcová 

o Jaroslav Ludvík, DiS.

o MÍSTO Nová Paka, z.s.

o Občanské poradenské středisko, o.p.s.

o Oblastní charita Jičín

o OCHJ Veronika s.r.o. - sociální podnik

o Péče o duševní zdraví - středisko Výměník, z.s.

o PFERDA z.ú.

o Pro-Charitu s.r.o.

o Propagační podnik Hradec Králové s.r.o.

o PURECERAM, spol s.r.o.

o Sdružení Neratov, z.s.

o SKOK do života, o.p.s.

o SOLEA CZ výrobní družstvo

o Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Daneta

o Šťastný domov Líšnice, z.ú.

o Štěpánka Děděčková

o Tkalcovské muzeum z.s.

o Fair & Bio, družstvo

o Triton, s.r.o

Kdo se podílel na úspěchu:

➢ 28 firem – z toho 10 z volného trhu práce



V. Diskuze - předání zkušeností, zhodnocení 
výsledků 



Děkujeme, že jsme s vámi mohly 

strávit 3 úžasné roky Účetní uzávěrka

Na začátku kariéry,
vezmeme si taxi,

odstraníme bariéry
a zkusíme praxi.

Nebudeme v školách sedět
v lavicích jak (s)pecky,
o životě chceme vědět

informace všecky!

Hezké to tři byly roky,
trénink, praxe, exkurze,…
dál povedou naše kroky,

chci být makléř na burze!



VI. Doprovodný program - hudební vystoupení 
klavírista Pavel Minařík 


