
 

 

 

 

 

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání 

Úřadu práce ČR (IPS) poskytuje  

bezplatné služby kariérového poradenství 

 

pro žáky ZŠ a jejich rodiče, studenty a absolventy SŠ, VOŠ a VŠ, pro uchazeče  

a zájemce o zaměstnání a také zájemce z řad veřejnosti, a to v oblasti: 

 volby povolání, oboru a školy, popř. změny oboru nebo školy 

 testování profesního zaměření 

 uplatnitelnosti vzdělání na trhu práce 

 stáží, studií a pobytů v zahraničí, au-pair aj. 

 přípravy na vstup na trh práce (pomoc při zhotovení životopisu, 

motivačního dopisu, příprava na pracovní pohovor)  

 rozhodování v otázkách zvyšování, doplňování a změny kvalifikace 

 orientace na trhu práce 

 posouzení pracovního potenciálu a výběru vhodných pracovních pozic 

 

Poradenství je poskytováno: 

 skupinově - žákům 8./9. roč. ZŠ a studentům 3./4. roč. SŠ sjednává škola 

 individuálně - pro žáky a rodiče, studenty, uchazeče o zaměstnání nebo 

zájemce z řad veřejnosti – je vhodné se předem objednat. 

 

KONTAKTY NA PORADCE: 

Mgr. Veronika Berková    Ing. Eva Ševčíková 

T: 950 154 432      T: 950 154 318 

E: veronika.berkova@uradprace.cz   E: eva.sevcikova1@uradprace.cz 

 

Adresa: nám. Spojenců 2632/13, 796 01 Prostějov 

https://www.uradprace.cz/web/cz/informacni-a-poradenske-stredisko-

olomouc 

 

 

 

UŽITEČNÉ INTERNETOVÉ ZDROJE 
 
INFORMACE O POVOLÁNÍCH 

https://nsp.cz/ - databáze popisů povolání 
http://infoabsolvent.cz/ - výběr povolání dle různých kritérií, test osobnosti 
 

TESTY K VOLBĚ POVOLÁNÍ 

http://www.emiero.cz/ – kariérní poradce, test osobnosti 

https:/ /www.salmondo.cz 

http://www.zkouskaosobnosti.cz/ 

https://www.testytesty.cz/ (zpoplatněno) 

DATABÁZE ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH, VYŠŠÍCH, VYSOKÝCH 
A JAZYKOVÝCH ŠKOL 

http://www.atlasskolstvi.cz/ 
https://uradprace.cz/web/cz/hledani-skol-a-oboru 
https:/ /www.studuj.to/  

https://www.vysokeskoly.cz/ 
http://www.vyssiodborneskoly.com/ 
 

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ, STIPENDIÍCH, UZNÁVÁNÍ VZDĚLÁNÍ  
http://www.msmt.cz/ 
https://www.olkraj.cz/ 
http://cermat.cz/ 
https://scio.cz/ 
http://www.zkousky-nanecisto.cz/ (zpoplatněno) 

 
DALŠÍ UŽITEČNÉ WEBOVÉ STRÁNKY 
https://kampomaturite.cz/ 

http:/ /www.europass.cz 
http://www.job-hub.cz/ 
https://www.narodnikvalifikace.cz/ 

http:/ /www.eu-dat.cz  
https:/ / rekval i fikacnikurzy.cz  
 

INFORMACE O PRÁCI A STUDIU V ZAHRANIČÍ 
https://uradprace.cz/web/cz/eures 
https:/ /www.eurodesk.cz  

https:/ /www.afs.cz/studium -v-zahranici  
https://www.dzs.cz/ 
https://www.naerasmusplus.cz/ 

https://www.culturalcare.cz/ 
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