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Projekt Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro 
ČR (CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016805), jehož nositelem je Ústav speciálně pedagogických 
studií při Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 

Cíl tranzitního programu (TP)
Usnadnit přechod mezi školním a pracovním prostředím žákům/
studentům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Tito žáci si 
přejí po ukončení školy najít práci v běžném zaměstnání na otevře
ném trhu práce. Prostřednictvím TP si mohou žáci/studenti už bě
hem studia vyzkoušet svůj pracovní potenciál, získat nové sociální 
a pracovní dovednosti a po ukončení školy být připraveni na přijetí 
do pracovního poměru.

Přínos pro žáka/studenta:
 ◼ Individuální praxe na trhu práce.
 ◼ Vyzkoušení si různé pracovní činnosti.
 ◼ Ujasnění si preferencí i zájmu včetně představ o (ne)vhodné práci.
 ◼ Podpora při tréninku sociálních a pracovních dovedností. 
 ◼ Získání zkušenosti nejen s prací, ale i s pracovním kolektivem.
 ◼ Získání přehledu o obsahu práce a jednotlivých činností.
 ◼ Podpora samostatnosti a rozvoje sebedůvěry.
 ◼ Radost z práce a života.
 ◼ Zvýšení možnosti získání zaměstnání.

Přínos pro vás jako organizaci/firmu:
 ◼ Motivovaný žák/student na praxi.
 ◼ Příležitost pro mladého člověka se SVP formou praxe.
 ◼ Příležitost nabídnout žákovi/studentovi se SVP poznání vlastních dovedností a schopností.
 ◼ Mít možnost blíže poznat žáka/studenta se SVP včetně jeho pracovního potenciálu.
 ◼ Podporovat myšlenku firemní filantropie v rámci zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Jaký je průběh sjednání praxe:
 ◼ Firma/organizace poskytne prostor pro trénink pracovních a sociálních dovedností žákovi/

studentovi prostřednictvím výkonu praxe v rozsahu 1× týdně 4 hodiny.
 ◼ Podpora žáka/studenta prostřednictvím asistenta (asistent je zkušený pracovník, který 

po dobu praxe podporuje žáka/studenta při výkonu činností × může být i váš zaměstnanec, 
který se žákovi/studentovi na praxi věnuje a obdrží za tuto podporu honorář).

 ◼ Sjednaná praxe je zabezpečena Smlouvou o poskytování praxe.

Kontakt na metodika školy:

Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, příspěvková organizace

Mgr. Věra Šustáčková a Mgr. Jitka Dvořáková, Tel.: +420 566 789 511

Školním rokem 2021/2022 je Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, příspěvková organizace
zapojena do projektu Tranzitní program.




