Stáže a praxe
Národní ústav pro autismus umožňuje organizacím i jednotlivcům absolvovat různé druhy
odborných praxí a stáží – jedná se buď o krátkodobé stáže, které jsou součástí nabídky kurzů
vzdělávacího střediska nebo o dlouhodobé praxe, které jsou poskytovány zdarma v rámci
povinné i nepovinné výuky studentům SŠ, VŠ a VOŠ.

Krátkodobé placené odborné stáže (jednodenní, dvoudenní i vícedenní) stáže
Národní ústav pro autismus umožňuje organizacím i jednotlivcům absolvovat krátkodobou
odbornou stáž v některém ze svých středisek. Aby byla stáž užitečná a splnila požadovaný
přínos, je zapotřebí ji plánovat s dostatečným časovým předstihem! Pokud si přejete
absolvovat stáž u nás, prosíme o podrobné vyplnění žádosti a zaslání na e-mailovou adresu
vzdelavani@nautis.cz. Po odeslání žádosti Vás bude kontaktovat kompetentní osoba, která
připraví harmonogram stáže ve spolupráci s Vámi a vedoucím konkrétního střediska.
Odborné stáže jsou zpoplatněny
JEDNODENNÍ STÁŽ
DVOUDENNÍ STÁŽ
VÍCEDENNÍ STÁŽ (3 a více dnů)

1 700 Kč
2 900 Kč
Individuální kalkulace

Podmínky stáže
1. Přijímání stážistů se řídí aktuální kapacitou týmu konkrétního střediska NAUTIS. Stáž je
plánována s minimálně měsíčním předstihem a pořadí stážistů probíhá dle příjmu
jednotlivých přihlášek zaslaných na e-mailovou adresu vzdelavani@nautis.cz.
2. Odborné stáže jsou zpoplatněny dle sazebníku, v případě vícedenní stáže je celková
částka kalkulována individuálně.
3. Stážista si je vědom závazku mlčenlivosti, přičemž před začátkem stáže podepíše
příslušný dokument.
4. Stážistovi je přidělen školitel, který v době stáže koordinuje celý program a je plně
k dispozici stážistovi. Harmonogram stáže je povinen stážista respektovat a na určená
místa se dostavuje včas.
5. Po absolvování stáže obdrží stážista potvrzení o absolvování stáže společně s fakturou
v elektronické verzi na e-mail.
6. Národní ústav pro autismus nehradí stážistovi cestovné ani stravné.
7. Své dotazy k harmonogramu stáží, smluv a potvrzení o stáži směrujte na e-mailovou
adresu vzdelavani@nautis.cz.

Dlouhodobé neplacené praxe
Národní ústav pro autismus, z. ú. zajišťuje odbornou praxi studentům na základě smluvně
uzavřené spolupráce se studentem nebo s vysílající školou. Studenti za možnost absolvovat
dlouhodobou praxi neplatí, stejně tak nedostávají za odvedenou práci mzdu.
V rámci spolupráce se školou pak umožňujeme výkon odborné praxe předem ujednanému
počtu studentů na svém pracovišti pod dohledem pověřeného odborného pracovníka,
vedoucího (tutora) praxe. Student vyjadřuje souhlas s projednanou náplní odborné praxe,
zaměřenou zejména na seznámení s pracovištěm, jeho náplní a organizací práce na něm,
s cílem ověřit schopnosti při výkonu práce a osvojení praktických dovedností.
Praxi u nás může absolvovat student kterékoliv střední, vysoké nebo vyšší odborné školy za
předpokladu splnění následujících podmínek:
 uzavření smlouvy o zajištění odborné praxe mezi NAUTIS a vysílající
 sestavení harmonogramu prací studenta pro zajištění odborné praxe
 souhlas obou zúčastněných stran s navrhovaným programem odborné praxe

Student na praxi pracuje po celou dobu praxe pod dohledem a supervizí pracovníka
zodpovědného za průběh praxe nebo jím pověřeným pracovníkem. Společně se studentem
vytváří harmonogram prací, poskytuje zpětnou vazbu, v průběhu praxe konzultuje se
studentem stanovené cíle v harmonogramu prací, seznamuje studenta s chodem zařízení,
jeho organizační strukturou, náplní práce jednotlivých pracovních pozic a se specifiky role
pracovníka v sociálních službách, vypracovává hodnotící zprávu, pokud ji škola vyžaduje,
konzultuje se studentem případné problémy a konflikty na pracovišti; v případě hrubého
porušování pravidel studentem kontaktuje koordinátora praktikantů a ten vedení organizace
NAUTIS a následně školu studenta.
Kontaktní osobou pro konání dlouhodobých odborných praxí je Tereza Švábová,
tereza.svabova@nautis.cz

