Služby IPS jsou určeny:

IPS pomáhá:









žákům ZŠ, studentům a absolventům SŠ, VOŠ,VŠ
uchazečům o zaměstnání
dalším zájemcům z řad veřejnosti

při výběru vhodného oboru vzdělání
při vyhledávání školy ke zvolenému oboru
při změně studia, při přestupu na jinou školu

IPS poskytuje aktuální informace o:

IPS provádí a organizuje:





samoobslužné testování profesních zájmů



individuální a skupinové poradenství pro žáky
základních škol zaměřené na volbu povolání








síti středních, vyšších odborných a vysokých škol
v ČR
oborech vzdělání
podmínkách a průběhu přijímacího řízení
nárocích jednotlivých profesí
možnostech uplatnění absolventů jednotlivých
oborů v praxi
možnostech získání celostátně uznávaného
osvědčení profesní kvalifikace
situaci na trhu práce v regionu i v celé ČR

IPS nabízí:







celorepublikovou databázi škol
počítačový program pro testování profesních
zájmů
DVD – videoklipy o jednotlivých povoláních
letáky povolání a karty povolání – popisy profesí
s informacemi o pracovních činnostech,
pracovním prostředí, zdravotních požadavcích aj.
informační materiály o středních, vyšších
odborných a vysokých školách apod.



individuální a skupinové poradenství pro žáky
středních a studenty vyšších odborných škol
zaměřené na problematiku vstupu na trh práce



poradenství pro uchazeče o zaměstnání
zaměřené na problematiku doplnění vzdělání „Zpět do školy“



každoročně ve spolupráci se středními školami
prezentační výstavu vzdělávání, jejímž smyslem
je získání co nejširšího množství informací od
zástupců škol a dalších vzdělávacích zařízení
v regionu



poradenské programy pro uchazeče a zájemce o
zaměstnání zaměřené na podporu aktivního a
efektivního vyhledávání zaměstnání

Pět kroků před rozhodnutím
Krok 1. Zamysli se nad sebou
Kdo jsi, co umíš i co ti nejde; hledej svoje přednosti,
schopnosti, vlohy, zájmy a nedostatky a srovnej
s požadavky na studium a výkon povolání. Přemýšlej
o svých studijních výsledcích.
Krok 2. Promluv si s nejbližšími o svých záměrech
Ptej se, co si o nich myslí. Získáš podněty k dalšímu
přemýšlení.
Krok 3. Vytvoř si seznam zajímavých oborů a škol
Porovnávej. Seznam se s obsahem vzdělávání
jednotlivých oborů. Pak už můžeš hledat školy, které
je nabízejí.
Krok 4. Získej co nejvíce informací o škole a jdi se
tam podívat
Dny otevřených dveří jsou jedinečnou příležitostí, jak
se seznámit se školním prostředím, učiteli a
podmínkami studia. Vizitkou škol jsou také jejich
webové stránky. Získej reference o škole.
Krok 5. Zjisti si, na jaké profese budeš připraven a
kde najdeš pracovní uplatnění

Jste bezradní a nemůžete se při své volbě
povolání rozhodnout?

Užitečné odkazy
Kontaktní pracoviště ÚP ČR Děčín

Nelamte si hlavu sami.
Kromě Vašich rodičů, blízkých, učitelů nebo
výchovného poradce jsou tu pro Vás odborníci, kteří
Vám s výběrem studia pomohou.

Kde nás najdete:
Kontaktní pracoviště ÚP ČR Děčín
Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání, IPS Děčín
U Plovárny 1190/14, 405 12 Děčín
(boční vstup vlevo, 1. NP, kancelář č. 148)
Jana Červeňáková
tel. 950 111 192
jana.cervenakova@uradprace.cz
Bc. Šárka Hlaváčová
tel. 950 111 191
sarka.hlavacova@uradprace.cz
Všechny služby poskytované IPS jsou bezplatné

Pro posouzení Vašich intelektových a osobnostních
předpokladů pro studium kontaktujte Pedagogickopsychologickou poradnu:
Pedagogicko – psychologická poradna Děčín
Čs. armády 1164/8, 405 02 Děčín I
Tel: 412 532 071; 775 441 269
E-mail: decin@pppuk.cz
http://www.pppuk.cz/poradny/decin

Databáze škol:
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly/vyhl_skol
www.atlasskolstvi.cz
www.infoabsolvent.cz

„Kdo ví proč, dokáže jakékoli jak.“
Nietzsche Friedrich

Informace ze světa práce:
www.istp.cz
www.gwo.cz
www.narodnikvalifikace.cz
www.budoucnostprofesi.cz

Přijímací řízení:
www.cermat.cz
www.scio.cz
www.zkousky-nanecisto.cz

Další informace:
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/kop/decin
www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr

ČÍM CHCETE BÝT?


Uvažujete o svém budoucím povolání?



Potřebujete informace o možnostech a
podmínkách studia?



Potřebujete informace o přijímacím řízení
na SŠ, VOŠ nebo VŠ?



Potřebujete získat osvědčení o tom, co
opravdu umíte, prostřednictvím národní
soustavy kvalifikací?

