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KONEC STUDIA, ZAÄŒÃ•TEK PODPORY?
PondÄ›lÃ-, 23 Ä•ervenec 2012

Dobrý den, potÅ™ebovala bych od Vás radu. Letos v Ä•evnu jsem státnicemi ukonÄ•ila bakaláÅ™ské studium a dále v
navazujícím uÅ¾ pokraÄ•ovat nebudu. Studentem jsem do 31.7.2012 a poté se musím zaevidovat na úÅ™ad práce, protoÅ¾e
jsem do dne&scaron;ního dne nena&scaron;la práci.
Od otce dostávám výÅ¾ivné, které mi pÅ™i&scaron;lo i za Ä•ervenec. StaÄ•í otci poslat potvrzení ze &scaron;koly, Å¾e js
ukonÄ•ila studium a studentem jsem do konce Ä•ervence? Bude mi platit výÅ¾ivné i kdyÅ¾ budu zaevidovaná na úÅ™adu
práce, kdyÅ¾ nebudu moci najít místo? Nebo jeho vyÅ¾ivovací povinnost konÄ•í mým nástupem na ÚP?

DÄ›kuji za odpovÄ›Ä•, s pozdravem LADA O D P O V Äš ÄŽ : Milá Lado,
tak nejprve pár "úÅ™ední slov":
- podle zákona o státní sociální podpoÅ™e mají absolventi stÅ™edních &scaron;kol nárok na prázdniny v délce 2
kalendáÅ™ních mÄ›sícÅ¯ a absolventi vysokých &scaron;kol v délce 1 mÄ›síce po ukonÄ•ení studia. Po tuto dobu jsou
je&scaron;tÄ› podle zákona povaÅ¾ováni za nezaopatÅ™ené dÄ›ti. KdyÅ¾ tato zákonem stanovená doba prázdnin skonÄ•í,
pÅ™ijdou o v&scaron;echny tyto výhody.
- KdyÅ¾ absolvent nenajde zamÄ›stnání, má moÅ¾nost vstoupit do evidence uchazeÄ•Å¯ o zamÄ›stnání na úÅ™adu práce. A
pÅ™esto, Å¾e podle novelizace zákona o zamÄ›stnanosti nemají jiÅ¾ nyní absolventi &scaron;kol nárok na podporu v
nezamÄ›stnanosti, musí totiÅ¾ splnit podmínku odpracovaných 12 mÄ›sícÅ¯ v posledních 3 letech pÅ™ed evidencí. Studium se
nyní do této doby poÄ•ítá pouze v rozsahu 6 mÄ›sícÅ¯, zbývajících 6 mÄ›sícÅ¯ tak studenti mohou získat jedinÄ› prací Ä•i podnik
v dobÄ› prázdnin a pÅ™i studiu.
- Ale - evidence s sebou pÅ™iná&scaron;í lep&scaron;í moÅ¾nost získat nÄ›jaké vhodné zamÄ›stnání. AbsolventÅ¯m je úÅ™a
práce vÄ›nována zvý&scaron;ená péÄ•e pÅ™i zprostÅ™edkování zamÄ›stnání. Pokud zamÄ›stnavatel pÅ™ijme absolventa, mÅ
mít po dohodÄ› s úÅ™adem práce dokonce nárok na pÅ™íspÄ›vek na zapracování. V rámci toho mÅ¯Å¾e zamÄ›stnavatel po d
aÅ¾ 3 mÄ›sícÅ¯ pobírat na jednoho zamÄ›stnance, kterého povÄ›Å™il zapracováním absoloventa, pÅ™íspÄ›vek ve vý&scaron;
poloviny jeho mzdy.
A teÄ• rada osobní: záleÅ¾í na tom, jaké má&scaron; vztahy s rodiÄ•i a jak jsou na tom finanÄ•nÄ›. Pokud se s tátou
domluví&scaron;, tÅ™eba ti je&scaron;tÄ› nÄ›co poskytne - ale rozhodnÄ› uÅ¾ je to nyní jen a jen na jeho dobré vÅ¯li. DrÅ¾ím
aby se ti nÄ›jaké vhodné a dobré zamÄ›stnání podaÅ™ilo najít. d@niela
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