
 

CENTRALIZACE NABÍDEK PRAXÍ 
cesta ke studentům z celé ČR !
CERTIFIKACE PRAXÍ 
dosažená úroveň odborné 
praxe !
PODPORA PROFESNÍCH 
STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 

provázání škol a podniků 
pro realizaci profesních studijních 
programů !
STANDARDIZACE PRAXÍ 
V OBORU 

zapojení oborových 
seskupení do standardizace 
praxí v daném oboru

Registr PRAXÍ

Váš tým
REGISTRU PRAXÍ

.  
REGISTR PRAXÍ jako jedinečný systém v rámci ČR pro EVIDENCI PRAXÍ

PODNIKŮM umožňuje:  !
✦ zdarma publikovat nabídky praxí, 

stáží, trainee programů a témata 
studentských prací 

✦ monitorovat zájem studentů 
o nabízené praxe 

✦ spravovat praxe ve firmě 
✦ motivovat studenty pro praxi 

i dlouhodobou spolupráci 
✦ úzce spolupracovat se školami 

v ČR 
✦ podílet se na standardizaci praxí 
✦ účastnit se soutěže Praktikant 

roku

www.studentske-praxe.czNa Poříčí 12, 115 30 PRAHA 1       Tel  604 343 274       email : spravce@praxi.cz

NABÍZENÉ SLUŽBY

ŠKOLÁM umožňuje !
✦ provázat profesně 

orientované obory s praxí 
✦ mít přehled o svých 

praktikantech na praxi 
✦ nastavit systém hodnocení 

praxí 
✦ zajistit pro své studenty 

kvalitní praxi !
STUDENTŮM pomáhá najít 
vhodnou odbornou praxi a 
umožňuje prokázat praxi při 
hledání zaměstnání
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Fakulta “Po novele vysokoškolského 
zákona připravujeme profesní 
bakaláře, kde odborná praxe hraje 
důležitou roli ve studijních 
programech. Registr praxí vypadá 
jako rozumný nástroj, který by nám 
mohl napomoci při jejich realizaci.”

JAK SYSTÉM FUNGUJE?

www.studentske-praxe.cz

PŘÍBEHY Z PRAXE !
Lucka “Již jsem měla 
svou třetí praxi, první 
dvě byly spíše brigády, 
kdy jsem dělala 
pomocné 
administrativní práce. 
Teprve poslední praxe 
byla v mém oboru, 
který studuji. Praxe 
měla svůj jasný cíl a 
bylo dáno předem, jaké 
dovednosti se u mé 
praxe budou hodnotit.” !
Mirek “Téměř všichni 
moji spolužáci měli již 
vybranou praxi, kterou 
máme ve škole 
povinnou. Nemám 
zkušenosti s tím, jak 
firmy oslovit. Registr 
praxí se stal pro mě 
cestou, jak firmu 
oslovit. Na poprvé to 
sice nevyšlo, ale druhý 
pokus již byl 
úspěšný :o)” !
Optika s.r.o “Máme 
zájem o standardizaci 
praxí v naší firmě a 
dohlížet nad kvalitou 
praxí. Registr praxí je 
dobrým nástrojem, jak 
tohoto cíle dosáhnout”

Registr praxí je chráněn ochrannou známkou udělené Úřadem pro ochranu duševního vlastnictví
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