
STIPENDIJNÍ
Vyšší odborné školy a StředNí průmyslové školy dopravní Praha

ČTI VÍCE
A ZAPOJ SE!

PROGRAM
BRIGÁDA O PRÁZDNINÁCH

s proplacením výdajů 
na ubytování a jízdné

MĚSÍČNÍ PŘÍSPĚVEK
na studium až do výše 3.500,- Kč

PŘÍSPĚVKY
na školní akce,

na řidičský průkaz

ODBORNÁ PRAXE
během studia, exkurze



VÁŽENÍ
STUDENTI,
VÁŽENÍ
RODIČE...

CO JE
CÍLEM
STIPENDIJNÍHO
PROGRAMU

KDO
JSME

oslovujeme Vás s nabídkou zařazení studenta Vyšší odborné 
školy a Středí průmyslové školy dopravní Praha do Stipendijního 
programu METRANS, a.s.

Chceme dlouhodobě podporovat cílevědomé studenty se zájmem 
o zvolený obor v jejich úsilí získat kvalifikaci v provozní nebo 
administrativní profesi související s naší činností. Naši stipendisté 
mohou očekávat finanční podporu až do výše 2.500,- Kč měsíčně, 
finanční benefity do 3.000,- Kč ročně, mimořádný bonus za 
úspěšně složenou maturitní zkoušku s vyznamenáním 5.000,- Kč, 
Lítačku PID, u vybraných pozic placené brigády, možnost získat 
na našem pracovišti odbornou praxi, reálné zkušenosti a v případě 
oboustranného zájmu i pracovní uplatnění.

Akciová společnost METRANS je největším operátorem 
kombinované dopravy ve Střední a Východní Evropě. Hlavní 
činností je komplexní zajištění přeprav námořních kontejnerů mezi 
evropskými přístavy a vnitrozemím. Denně vypravujeme desítky 
ucelených kontejnerových vlaků a zajišťujeme stovky dodávek 
do určených cílů. Naší filosofií je činit tak nejekologičtějším 
způsobem nákladní dopravy, dbát na dodržování všech postupů 
bezpečnosti práce a legislativních standardů mezinárodního 
oběhu zboží, hledat nejefektivnější řešení pro služby našim 
zákazníkům. Během více než třicetileté existence rozšířila 
společnost své aktivity do většiny zemí Střední a Východní Evropy. 
Díky vlastnímu modernímu technickému zázemí a perfektně 
fungujícímu sehranému týmu všech pracovníků společnosti se 
řadí METRANS, a.s., mezi absolutní evropskou špičku dodavatelů 
služeb kombinované dopravy.

STIPENDIJNÍ

Vyšší odborné školy a StředNí průmyslové 

školy dopravní Praha

PROGRAM



PRO KOHO JE
STIPENDIJNÍ
PROGRAM 
URČEN

jaké jsou
možnosti
uplatnění ve
společnosti
METRANS, A.S.

JAKÉ JSOU
PODMÍNKY
ÚČASTI VE
STIPENDIJNÍM
PROGRAMU
METRANS, A.S.

Stipendijní program je určen studentům denního studia níže 
uvedených oborů, nejdříve však od druhého pololetí prvního 
ročníku: 

PRACOVNÍ POZICE JSOU VHODNÉ PRO ŽENY I MUŽE, SPOLEČNOST DŮSLEDNĚ DBÁ O ROVNÉ ZACHÁZENÍ SE VŠEMI ZAMĚSTNANCI. 

Stipendisté mohou najít ve společnosti METRANS, a.s., široké 
uplatnění, zejména na pozicích

Stipendijní program je uzavírán na období školního roku (případně 
na 2. pololetí 1. ročníku) s možností prodloužení v případě zájmu 
poskytovatele i stipendisty.
Stipendium je vypláceno za měsíce září až červen (únor až červen 
v 1. ročníku).  

Studijní výsledky (odstupňováno dle průměru známek  
na vysvědčení za předcházející pololetí). 
Odborná praxe organizovaná školou je vykonána  
na pracovišti společnosti METRANS, a.s.
Placená brigáda o prázdninách v délce deseti pracovních dní 
ve Vámi zvoleném studijním oboru na pracovišti společnosti 
METRANS, a.s.
Zdravotní stav v souladu s požadavky pro zapojení  
do odborné praxe a prázdninové brigády – absolvování 
povinné lékařské prohlídky u závodního lékaře společnosti 
hradí METRANS, a.s.

1.

2.

3.

4.

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy
26-41-M/01 Elektrotechnika
37-41-N/04   Dopravní logistika a obchod

Strojvedoucí pro ČR 
Evropský strojvedoucí – nutná střední úroveň znalosti 
německého jazyka
Signalista
Jeřábník
Dispečer
Elektrotechnik
Servisní mechanik 
Koordinátor mezinárodní přepravy – nutná komunikativní 
znalost především NJ, doplňkově AJ
Operátor/koordinátor vlakové přepravy

-
-

-
-
-
-
-
-

-



CO
STIPENDISTA
ZÍSKÁ

Kdo 
rozhoduje 
o přidělení 
stipendia

Kdy účast ve 
stipendijním 
programu 
končí

Vážení studenti, 

Jak se 
přihlásit

 
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník

prospěch do 1,2
1.000,- Kč 
1.500,- Kč 
2.000,- Kč 
2.500,- Kč

prospěch 1,2 - 2 
500,- Kč 

1.000,- Kč 
1.500,- Kč 
2.000,- Kč

Měsíční příspěvek na studium – výše se stanovuje  
dle studijních výsledků pro každé následující pololetí: 

1.

Lítačku Pražské Integrované Dopravy na školní měsíce.
Odbornou praxi během studia, exkurze.
Placenou brigádu o prázdninách v délce deseti pracovních dní.
Lékařskou prohlídku u závodního lékaře a školení bezpečnosti – náklady hradí METRANS, a.s.
U vybraných brigád firemní oblečení.
Zapůjčení pracovních oděvů včetně jejich servisu.
Po úspěšném ukončení studia možnost (ne závazek) zaměstnání.

věříme, že Vás zaujala jak naše společnost, tak náš stipendijní program. Těšíme se, že budete mít 
zájem navázat spolupráci, která povede k oboustranné spokojenosti.

S poděkováním za Váš zájem
METRANS, a.s.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Podat přihlášku do Stipendijního programu METRANS, a.s., 
prostřednictvím vedení školy.

O zařazení do stipendijního programu rozhoduje METRANS, a.s., 
na základě doporučení školy, doloženého školního prospěchu  
a osobního výběrového pohovoru se zástupcem METRANS, 
a.s., jehož cílem je zjištění zájmu studenta o zvolený obor  
a předpoklady pro plnění podmínek programu. 

Řádným termínem ukončení zvoleného studijního oboru.

Termínem předčasného ukončení nebo přerušení studijního 
oboru. 

Termínem, od kterého nejsou stipendistou plněny podmínky 
stipendijního programu. 

1.

2.

3.


