
 

 

 

Skupinové poradenství pro základní školy  
 

Orientace ve studiu a v povoláních  

Program pro žáky 9. tříd ZŠ – volba povolání, sebehodnocení, informace o školách, oborech 
a povoláních, přijímacím řízení, trhu práce. 

TERMÍN: září–květen (pondělí–čtvrtek dopoledne) dle předchozího objednání 

 

Interaktivní program k volbě povolání (trvání: 2,5 – 3 hod, max. počet žáků: 15-20) 

Žáci za pomoci poradkyň zpracují zadaná témata formou plakátu a prezentace. 

TERMÍN: březen–květen (pondělí–čtvrtek dopoledne) dle předchozího objednání 

 

Půjdu do zaměstnání  

Program pro žáky, kteří končí povinnou školní docházku a nepokračují ve studiu. Důležité 
pracovně právní předpisy, řešení situace, volná místa na školách.  
TERMÍN: červen (dle předchozího objednání) 

 

Chci být vojákem - 12. listopadu 2020 od 9 hod. v IPS Pardubice – pro celý kraj 

Pro zájemce, kteří přemýšlejí o studiu na vojenské střední škole. 

 

Chci být policistou - 26. listopadu 2020 od 9 hod. v IPS Pardubice – pro celý kraj 

Pro zájemce, kteří přemýšlejí o studiu na policejní škole a následném uplatnění u policie. 

 

Na nabízené programy je nutné se předem objednat: tel. 950 144 474, e-mail: 
klara.traxlerova@uradprace.cz 

 

Skupinové poradenství pro střední školy 
 

Orientace na trhu práce 

Program pro studenty předposledních a posledních ročníků SŠ zaměřený na profesní 
orientaci, trh práce a informace o ÚP (exkurze v IPS).  

TERMÍN: leden–květen (pondělí–čtvrtek dopoledne) dle předchozího objednání  

 

Jak se stát vojenským profesionálem – 19. listopadu 2020 od 9 hod. v IPS Pardubice 

Pro zájemce, kteří přemýšlejí o profesi vojáka.  

 

Jak se stát policistou – 1. prosince 2020 od 9 hod. v IPS Pardubice  

Pro zájemce, kteří přemýšlejí o profesi policisty. 

 

Na nabízené programy je nutné se předem objednat: tel. 950 144 474, e-mail: 
klara.traxlerova@uradprace.cz 
__________________________________________________________________  

 

Kontakty 
 

IPS Pardubice      IPS Přelouč 

e-mail: ips.pa@uradprace.cz        email: ips.prelouc@uradprace.cz 

Mgr. Klára Traxlerová, tel. 950 144 474  Kristýna Pospíšilová, tel. 950 144 703 

Věra Říhová, tel. 950 144 323  
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Úřad práce Kontaktní pracoviště Pardubice 

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO 

PRO VOLBU A ZMĚNU POVOLÁNÍ – IPS 

                          

 
 
 
 

 

Informační a poradenská střediska pro volbu a změnu povolání (IPS) poskytují informační 
a poradenské služby kariérového poradenství všem klientům, kteří o ně požádají:  

 

• pomoc při výběru studia, při vyplňování přihlášky ke studiu, při výběru 
profesní kvalifikace a rekvalifikace, při vyhledávání volných pracovních 
míst na Portále MPSV, při sestavení životopisu na PC,   

 

• testy profesních zájmů,  

 

• skupinové programy,  

 

• prezentační výstavy škol,  

 

• informace o možnostech dalšího vzdělávání, o síti středních, vyšších 
odborných a vysokých škol v celé ČR, o oborech studia a jejich obsahu, 
o nárocích a požadavcích na jednotlivá povolání, o možnostech 
a podmínkách rekvalifikace, o uplatnitelnosti a perspektivě jednotlivých 
povolání na trhu práce. 

 

Úřední hodiny:  Pondělí  8,00 – 12,00 13,00 - 17,00  

    Úterý   8,00 – 11,00             

    Středa  8,00 – 12,00 13,00 - 17,00  

    Čtvrtek  8,00 – 11,00 
 

 

Informace jsou podávány v úředních hodinách. Individuální poradenské 
konzultace a skupinové poradenské programy je nutné vždy předem objednat.  

 

Služby poskytované IPS jsou bezplatné. 

 
 

Více informací na:  
https://www.uradprace.cz/web/cz/informacni- 
a-poradenske-stredisko-pro-volbu-a-zmenu-povolani 
 


