Šablona a její význam pro vzdělávání praxí
Stejně jako je základem slušivého účesu dobrý střih, je pro úspěšnou
realizaci vzdělávání praxí důležitá šablona. V projektu Vzdělávání praxí
máme takových osvědčených „střihů“ více jak sto padesát.
Šablona je pro naše poskytovatele a účastníky výchozím návodem,
předlohou, jak by takové vzdělávání praxí mělo vypadat, co by mělo být
jeho náplní a co by si z něj měli účastník spolu s mentorem odnést.
Smyslem šablony je kromě získání konkrétní představy o dané pozici také
nastavení minimálních požadavků na všechny aktéry vzdělávání praxí.
A protože víme, že vybrat tu správnou šablonu z takového množství není
snadné, připravili jsme pro vás krátký přehled některých parametrů.
.

Šablona je základ.
To, čím jej obohatíte, je jen na vás.

Co je v šabloně důležité
Určitě je vám jasné, že nejdůležitější informace najdete hned v úvodu
šablony. Jde o název pozice, její oborové zařazení, stručnou definici
a délku v hodinách a měsících.
Alfou a omegou šablony je oddíl 1.2, díky kterému zjistíte, zda vás bude
jako účastníka takové vzdělávání praxí bavit / zda je ve vašich mentorských
silách účastníka všemi činnostmi provést.
Kvalifikační požadavky na účastníka najdete v oddílu 2.1. Pokud tyto
požadavky nesplňujete, podívejte se také do oddílu 2.3. Někdy je možné
doporučenou kvalifikaci nahradit praxí či certifikátem.
Požadavky na poskytovatele a mentora uvádíme v oddílu 3. Kromě počtu
zaměstnanců doporučujeme všem budoucím mentorům, aby se detailně
seznámili s oddílem 3.2.

Základní rozdělení šablon dle oborů
najdete na našich webových stránkách
www.vzdelavanipraxi.cz.

Rozdělení šablon
Šablony můžeme kromě základního oborového členění rozdělit také podle
dalších parametrů, a to podle:
 stupně vzdělání účastníka,
 požadované praxe,
 počtu zaměstnanců poskytovatele,
 počtu hodin vzdělávání praxí.
Na následujících stránkách vám představíme jednotlivé parametry,
ke kterým vždy uvádíme kompletní výčet dostupných šablon.

Šablony pro účastníky se základním vzděláním
Část našich šablon je určena pro účastníky se základním vzděláním,
příp. se základy vzdělání. Pro většinu těchto pozic je typická délka
160 hodin.
Bezpečnostní pracovník dohledového centra

Zahradník

Bezpečnostní pracovník výjezdové skupiny

Pomocný pracovník v lesnictví a myslivosti

Dělník servisu motorových vozidel

Pomocný pracovník v zemědělství

Dělník ve výrobě

Pomocný pracovník v hotelnictví

Dlaždič

Pomocný pracovník v kuchyni

Kameník

Úklid. pracovník ubyt. zařízení - pokojská

Lakýrník a natěrač

Úklid. pracovník venkovních prostor

Lešenář

Správce objektu / Školník

Malíř a tapetář

Pom. prac. v sektoru služeb a obchodu

Obkladač

Pom. prac. v zařízení péče pro děti předšk. věku

Opravář obuvi a kožedělného zboží
Podlahář
Pracovník v sociálních službách přímé péče
Skladník
Stavební dělník
Svářeč kovů
Svářeč plastů
Šička
Výrobce dřevostaveb

Šablony vyžadující předchozí praxi účastníků
Naše šablony jsou vhodné také pro absolventy, protože nevyžadují žádnou
předchozí praxi účastníků. Výjimku tvoří pouze několik pozic pro účastníky
s praktickými zkušenostmi, které jsou pro hladký průběh vzdělávání praxí
zásadní.
Lektor dalšího vzdělávání
Manažer projektu
Marketingový ředitel
Personální ředitel
Technik mistr

Šablony pro poskytovatele s více než 5 zaměstnanci
Poskytovatelé splní tento požadavek v případě, pokud mají 5 a více
zaměstnanců v hlavním pracovním poměru.
Asistent pedagoga

Seřizovač

Asistentka

Sociální pracovník

Bezpečnostní pracovník dohledového centra

Specialista marketingu

Bezpečnostní pracovník výjezdové skupiny

Specialista reklamy pro klientský servis

Finanční referent

Speciální pedagog

Chemik laborant

Stavbyvedoucí

Interní auditor systému řízení

Stavební technik kontrolor kvality

Likvidátor pojistných událostí

Stavební technik mistr

Manažer projektu

Tavič

Mediální plánovač

Taxátor pojistných událostí

Nákupčí

Technický redaktor

Obuvník pro sériovou výrobu

Technik dispečer výroby

Personalista

Technik kontrolor kvality ve výrobě

Pracovník přepážky pojišťovny

Technik mistr

Pracovník v soc. službách přímé péče

Technik technolog

Pracovník v soc. službách výchovný

Vedoucí skladu

Redaktor novinář

Všeobecná sestra v sociálních službách

Redaktor pro elektronická média

Vychovatel

Referent obchodu

Zkušební technik

Rozpočtář - přípravář ve stavební výrobě

Šablony pro poskytovatele s více než 50 zaměstnanci
Poskytovatelé splní tento požadavek v případě, pokud mají 50 a více
zaměstnanců v hlavním pracovním poměru.
Hlavní účetní
Logistik v dopravě a přepravě
Logistik ve výrobě
Marketingový ředitel
Obsluha montážní linky
Personální ředitel

Kromě požadavku na počet zaměstnanců obsahují některé šablony také
požadavek na existenci určitého stupně řízení. Realizace těchto šablon je
tak možná pouze ve větších společnostech, kde jsou tyto pozice reálně
zastoupeny.
Marketingový ředitel
Personální ředitel

Šablony s časovou dotací 160 hodin
Šablony s touto časovou dotací jsou převážně určeny pro manuálně zručné
účastníky. Najdeme je nejčastěji v oboru stavebnictví, ale také
v zemědělství či pohostinství.
Barman

Stavební dělník

Bezpečnostní pracovník dohledového centra

Stavební klempíř

Bezpečnostní pracovník výjezdové skupiny

Stavební truhlář

Číšník a servírka

Svářeč plastů

Dělník servisu motorových vozidel

Šička

Dělník ve výrobě

Tesař

Dlaždič

Truhlář nábytkář

Lakýrník a natěrač

Výrobce dřevostaveb

Lešenář

Zahradník

Malíř a tapetář

Zedník

Montér střešních izolací

Pomocný pracovník v lesnictví a myslivosti

Montér suchých staveb

Pomocný pracovník v zemědělství

Montér zateplovacích systémů

Pomocný pracovník v hotelnictví

Obkladač

Pomocný pracovník v kuchyni

Opravář obuvi a kožedělného zboží

Úklid. pracovník v ubyt. zařízení – pokojská

Podlahář

Úklid. pracovník venkovních prostor

Pokrývač

Správce objektu / Školník

Pracovník turistického infocentra

Pomocný prac. v sektoru služeb a obchodu

Skladník

Pom. prac. v zařízení péče pro děti předšk. věku

Šablony s časovou dotací 320 hodin
Necelá stovka oblíbených šablon zahrnuje pozice napříč širokým spektrem
oborů – od stavebnictví přes administrativu až po osobní služby typu
kadeřnice nebo kosmetičky.
Administrativní pracovník

Chemik pro obsluhu zařízení

Asistent pedagoga

Chovatel - ošetřovatel zvířat

Asistent zubního technika

Instalatér

Asistentka

Interní auditor systému řízení

Autoelektrikář

Kadeřník

Autolakýrník

Kameník

Automechanik

Kamnář

Autotronik

Karosář

Celní deklarant

Knihař

Cukrář

Kodér webu

Dispečer dopravy

Koordinátor kariér. poradenství pro ohrožené

Elektromechanik

Korektor

Elektrotechnik

Kosmetička

Fakturant

Krajinář

Finanční referent

Krejčí

Florista

Kuchař

Formíř a jádrař

Lektor dalšího vzdělávání

Frézař

Lektor jazykového vzdělávání

Hotelový recepční

Likvidátor pojistných událostí

Chemik laborant

Logistik ve výrobě

Šablony s časovou dotací 320 hodin I.
Manikérka a pedikérka

Redaktor novinář

Marketingový ředitel

Redaktor pro elektronická média

Masér

Referent obchodu

Mediální plánovač

Rozpočtář - přípravář ve stavební výrobě

Montér ocelových konstrukcí

Řezník - uzenář

Mzdový účetní

Servisní technik ve strojírenství a elektrotech.

Nákupčí

Seřizovač

Nástrojař

Soustružník kovů

Obsluha montážní linky

Specialista agentury práce

Obsluha vstřikovacích strojů

Specialista marketingu

Obuvník pro sériovou výrobu

Specialista projektů EU

Operátor DTP

Specialista reklamy pro klientský servis

Operátor NC strojů

Speciální pedagog

Ostřič nástrojů

Stavební montážník

Pedagog volného času

Stavební technik kontrolor kvality

Pekař

Stavební technik mistr

Personalista

Svářeč kovů

Personální ředitel

Tavič

Pěstitel

Taxátor pojistných smluv

Pracovník cestovní kanceláře/agentury

Technický redaktor

Pracovník přepážky pojišťovny

Technik IT

Pracovník v sociálních službách přímé péče

Technik kontrolor kvality ve výrobě

Pracovník v sociálních službách výchovný

Tiskař

Realizátor střech

Topenář

Šablony s časovou dotací 320 hodin II.
Účetní
Učitel odborných předmětů SŠ
Učitel odborného výcviku SŠ
Učitel všeobecně-vzdělávacích předmětů SŠ
Vedoucí skladu
Veterinární technik
Vychovatel
Výrobce kožedělného zboží
Webový grafik
Zámečník
Zkušební technik

Šablony s časovou dotací 480 a 640 hodin
Větší časová dotace je nezbytná k tomu, aby si účastníci plně osvojili
všechny předepsané kompetence. Šablony Architekt a Daňový specialista
jsou v rozsahu 640 hodin.
Grafik
Hlavní účetní
Logistik v dopravě a přepravě
Manažer projektu
Programátor
Provozní
Rostlinný technik
Sociální pracovník
Stavbyvedoucí
Svářečský technolog
Technik dispečer výroby
Technik mistr
Technik projektant
Technik technolog
Všeobecná sestra v sociálních službách
Zootechnik
Veterinární lékař
Architekt
Daňový specialista

