Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Jihlavě
REKVALIFIKACE (§ 109, § 109a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění)
představuje získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně
jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění
fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala.

Podmínky pro zařazení fyzické osoby do rekvalifikačního kurzu






být v evidenci Úřadu práce České republiky (dále jen Úřad práce) jako uchazeč nebo zájemce
o zaměstnání,
mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz a pro výkon profese,
na kterou má záměr se rekvalifikovat (např. příslušný stupeň vzdělání, některé znalosti a dovednosti),
být zdravotně způsobilý pro absolvování rekvalifikačního kurzu a pro výkon nové profese,
rekvalifikace musí být potřebná – dosavadní kvalifikace uchazeče/zájemce o zaměstnání neumožňuje
získání vhodného pracovního místa,
rekvalifikace musí být účelná - po ukončení rekvalifikace je reálná šance získat zaměstnání.

Postup při zařazování uchazečů/ zájemců o zaměstnání do rekvalifikace
1. Profesně-poradenský
pohovor s poradcem pro zprostředkování, s možností zařazení
uchazeče/zájemce na skupinovou informační schůzku k rekvalifikacím.
2. Účast na skupinové informační schůzce na Úřadu práce – na termín a místo konání informační
schůzky ve vašem okrese se informujte u vašeho poradce pro zprostředkování.
3. Možnost individuálního poradenství s poradcem pro rekvalifikaci.
4. Podání přihlášky do rekvalifikace v případě rekvalifikace zabezpečované Úřadem práce nebo podání
zájmu o zvolenou rekvalifikaci v případě rekvalifikace zvolené.
5. Projednání přihlášek v odborné komisi Úřadu práce a posouzení v komisi APZ před zahájením kurzu.

Rekvalifikace zabezpečovaná Úřadem práce (§ 109)
Úřad práce hradí náklady rekvalifikace (kurzovné) za uchazeče/zájemce o zaměstnání, pokud je na
rekvalifikaci doporučí a uzavře s nimi, ještě před zahájením rekvalifikačního kurzu písemnou dohodu
o rekvalifikaci. Uchazeči o zaměstnání může dále poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných
nákladů spojených s rekvalifikací (např. jízdní výdaje na cestu hromadnými dopravními prostředky).
Nárok na podporu při rekvalifikaci má uchazeč o zaměstnání, který se zúčastní rekvalifikace zabezpečované
krajskou pobočkou Úřadu práce.
Přehled rekvalifikací zabezpečovaných Úřadem práce pro rok 2015 - 2018 v Kraji Vysočina najdete na:
www.portal.mpsv.cz v záložce Úřad práce ČR – Krajské pobočky – Vysočina – Poradenství, rekvalifikace a
IPS.

Zvolená rekvalifikace (§ 109a)
Uchazeč/zájemce o zaměstnání si sám zabezpečuje zvolenou rekvalifikaci a sám kontaktuje vybrané
vzdělávací zařízení. Úřadu práce předloží svůj požadavek na stanoveném formuláři „Zájem o zvolenou
rekvalifikaci“. Zároveň doloží i cenu rekvalifikace a další podklady stanovené Úřadem práce. Veškeré
podklady, včetně žádosti, je třeba podat na Úřad práce nejméně 30 dnů před termínem zahájení kurzu.
Pokud je zvolená rekvalifikace schválená, Úřad práce uhradí pouze cenu zvolené rekvalifikace
po úspěšném absolvování rekvalifikace přímo rekvalifikačnímu zařízení. Úřad práce může hradit cenu
rekvalifikace pouze za dobu, po kterou je uchazeč/zájemce o zvolenou rekvalifikaci veden v evidenci
uchazečů nebo zájemců o zaměstnání.
Uchazeči o zaměstnání nevzniká účastí na zvolené rekvalifikaci nárok na podporu při rekvalifikaci.
Potřebné formuláře ke zvolené rekvalifikaci najdete na: www.portal.mpsv.cz v záložce Zaměstnanost – Pro
občany – Formuláře ke stažení.

