Integrovaný portál MPSV – http:// portal.mpsv.cz
Zajímáte se o práci nebo ji nabízíte a nechcete být závislí na úředních hodinách úřadu práce?
■ Co můžete na portálu MPSV nalézt?
– informace o školách a oborech
(http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly)

– informační a poradenská střediska pro volbu a změnu povolání Úřadu práce České
republiky
–
–
–
–
–

■ Hledáte práci?
– aktuální nabídku volných pracovních míst
a celou řadu dalších informací a služeb
z oblasti zaměstnanosti naleznete na adrese
http://portal.mpsv.cz/sz

(http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/poradstrediska)

– zadejte si na portál MPSV svůj životopis
a inzerát „Hledám práci“

informace o volných místech
vzory životopisů
informace o Úřadu práce České republiky
statistiky
informace se sociální tematikou

■ Hledáte zaměstnance?
– využijte možnosti vybírat své zaměstnance
z početné databáze inzerátů „Hledám práci“
doplněné životopisy uchazečů na adrese

(http://portal.mpsv.cz/soc)

Portál MPSV je určen především pro
občany hledající zaměstnání
občany uvažující o změně zaměstnání
občany hledající práci v rámci zemí EU/EHP a Švýcarska
občany hledající možnosti vzdělání
(SŠ, VOŠ, VŠ, zkrácené studium, nástavbové studium)
– zaměstnavatele nabízející práci

■
–
–
–
–

■ Připojení k portálu MPSV
– nezbytný je počítač s možností přístupu na internet
– možnost využít samoobslužných počítačů a informačních
kiosků umístěných na všech kontaktních pracovištích
Úřadu práce České republiky
– použití těchto počítačů je bezplatné, stejně jako všechny
služby, které portál MPSV poskytuje

http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/hledejinz

– EURES (http://portal.mpsv.cz/eures) – pro
občana hledajícího práci v rámci zemí EU/
EHP a Švýcarska
– agentury práce

Využijte Integrovaný portál MPSV!

Služby Informačního a poradenského střediska (IPS)
pro volbu a změnu povolání
■
–
–
■
–
–
–
–
–
–
–
■
–
–
–

Služby IPS jsou určeny:
žákům, studentům a absolventům SŠ, VOŠ a VŠ,
uchazečům o zaměstnání a dalším zájemcům.
IPS poskytuje aktuální informace o:
síti středních, vyšších odborných a vysokých škol ČR,
oborech vzdělání,
podmínkách a průběhu přijímacího řízení,
nárocích jednotlivých profesí,
možnostech uplatnění absolventů jednotlivých oborů v praxi,
situaci na trhu práce v regionu i v celé ČR,
podmínkách a možnostech rekvaliﬁkace.
IPS klientům pomáhá:
při výběru vhodného oboru vzdělání,
při vyhledávání školy ke zvolenému oboru,
při změně studia, při přestupu na jinou školu.

■
–
–
–
–
–
■
–
–
–
–

IPS má k dispozici:
celorepublikovou databázi škol,
počítačový program pro testování profesních zájmů,
krátké informativní videoklipy o jednotlivých povoláních,
popisy profesí s informacemi o pracovních činnostech, pracovním prostředí,
zdravotních požadavcích apod.,
informační materiály o středních školách.
IPS provádí a organizuje:
individuální a skupinové poradenství pro žáky základních škol zaměřené na
volbu povolání,
samoobslužné testování profesních zájmů,
besedy pro žáky středních a studenty vyšších odborných škol zaměřené na
problematiku vstupu na trh práce,
prezentační výstavy škol.

Všechny služby poskytované IPS jsou bezplatné!

INFORMAČNÍ A PORADENSKÁ STŘEDISKA PRO VOLBU A ZMĚNU POVOLÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI
■ IPS Domažlice
Msgre. B. Staška 265, 344 01 Domažlice
tel.: 950 112 471
e-mail: marketa.kopecna@do.mpsv.cz
■ IPS Klatovy
Voříškova 825, 339 01 Klatovy
tel.: 950 128 419
e-mail: vera.drmolova@kt.mpsv.cz
■ IPS Plzeň-jih
Kaplířova 7, 320 73 Plzeň
tel.: 950 147 461
e-mail: jana.snebergerova@pj.mpsv.cz

■ IPS Plzeň-město
Kaplířova 7, 320 73 Plzeň
tel.: 950 148 752
e-mail: jana.tobrmanova@pm.mpsv.cz
■ IPS Plzeň-sever
Kaplířova 7, 320 73 Plzeň
tel.: 950 149 444
e-mail: eva.laubrova@ps.mpsv.cz
■ IPS Rokycany
Palackého 162, 337 01 Rokycany
tel.: 950 158 209
e-mail: jana.plesmidova@ro.mpsv.cz

■ IPS Sušice
Nádražní 1226, 342 01 Sušice
tel.: 950 128 202
e-mail: vera.tehleova@kt.mpsv.cz
■ IPS Tachov
tř. Míru 1633, 347 01 Tachov
tel.: 950 166 322
e-mail: oldrich.strucek@tc.mpsv.cz

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY V PLZEŇSKÉM KRAJI
■ Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň,
pracoviště Domažlice
Pivovarská 323, 344 01 Domažlice
tel.: 379 724 276, 722 602 200
■ Pedagogicko-psychologická poradna Klatovy
Voříškova 823, 339 01 Klatovy
tel.: 376 310 809
■ Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň-jih
Částkova 78, 326 00 Plzeň
tel.: 377 468 172

■ Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň-město ■ Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň,
pracoviště Sušice
Částkova 78, 326 00 Plzeň
tel.: 377 468 111, 377 468 124
Nuželická 60, 342 01 Sušice
■ Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň-sever tel.: 376 526 671
■ Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň,
Částkova 78, 326 00 Plzeň
tel.: 377 468 172
pracoviště Tachov
■ Pedagogicko-psychologická poradna Rokycany K. H. Borovského 521, 347 01 Tachov
tel.: 374 723 158
Jiráskova 181, 337 01 Rokycany
tel.: 371 724 960, 723 720 583

www.pepor-plzen.cz
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Možnosti vzdělávání na středních školách a konzervatořích
Do systému středoškolského vzdělávání může vstoupit každý uchazeč, který splnil
povinnou školní docházku v délce devíti let nebo úspěšně ukončil základní vzdělávání před jejím splněním, a při přijímacím řízení prokáže požadované schopnosti,
vědomosti a zdravotní způsobilost pro zvolený obor.
Na víceletých gymnáziích a konzervatořích mohou studovat žáci z nižších ročníků
základní školy již v průběhu povinné školní docházky, kterou ukončují během
studia na střední škole. Dospělí zájemci mohou v rámci celoživotního vzdělávání
studovat na středních školách v jiných formách studia než je denní režim (např.
dálkově, večerně) a využít tak možnosti tzv. studia při zaměstnání.
Všeobecné vs. odborné vzdělávání
Široký základ všeobecného vzdělání se zaměřením na přípravu na vysokoškolské
studium a k výkonu profesí, které vyžadují především všeobecné vzdělání, poskytují
gymnázia. Podíl všeobecně vzdělávacích předmětů tvoří téměř 95 %. Dominantní
postavení však mají obory s odbornou přípravou a získáním kvaliﬁkace, kde je
podíl všeobecně vzdělávacích předmětů stanoven podle typu studia. U maturitních
oborů představuje minimálně 45 % výuky (u oborů lyceí 70 %), u učebních oborů
minimálně 30 % učiva. Součástí výuky na středních školách je také odborný výcvik,
který probíhá buď na školních pracovištích nebo ve smluvních ﬁrmách.
STUPNĚ VZDĚLÁNÍ
Dosažený stupeň vzdělání je výchozím předpokladem k dalšímu studiu (ale i doškolování či rekvaliﬁkaci). Čím dál významnější roli však hraje také v uplatnění
na pracovním trhu. Absolvent vyššího stupně vzdělání by měl mít širší rozhled,
bez větších problémů se učí novým věcem, umí pracovat s informacemi a lépe se
adaptuje v měnících se podmínkách. Pokud nenajde uplatnění ve vystudovaném
oboru, může se rychle zapracovat v podobných nebo i v jiných profesích.
Kategorie jednotlivých stupňů vzdělání:
Střední vzdělání (bez výučního listu a bez maturitní zkoušky)
C – Praktická škola
Jedno a dvouleté programy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, např.
z důvodu zdravotního handicapu. Příprava je neprofesní, připravuje pro výkon
jednoduchých činností. Absolventi získají vysvědčení.
J – Střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu
Jde o dvouleté studium, které má profesní charakter. Je ukončeno závěrečnou
zkouškou a absolventi získají vysvědčení.
Střední vzdělání s výučním listem
E – Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem
Jde o přípravu především prostřednictvím praktické výuky k výkonu jednoduchých
prací v dělnických povoláních (s nižšími nároky na teoretickou část výuky). Úspěšný absolvent získá výuční list. Délka studia je 2 nebo častěji 3 roky.

H – Střední odborné vzdělání s výučním listem
Tříletá příprava s teoretickou i praktickou výukou (odborná praxe ve škole i ve
smluvních ﬁrmách) pro výkon zejména řemeslných činností. Na závěr učeň prokáže své znalosti a dovednosti při závěrečné zkoušce a získá výuční list.
E, H – Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem
Absolventům s výučním listem nebo maturitní zkouškou umožňuje získat ve
zkrácené době 1 až 1,5 roku v denní formě studia výuční list v jiném oboru.
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
L/0 – Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou (po základní škole, se
zahrnutím odborného výcviku)
Má profesní charakter a připravuje žáky pro náročná dělnická povolání a nižší
řídící funkce. Jedná se o čtyřletý studijní program s praktickou výukou. Absolventi získají maturitu a mohou pokračovat ve studiu na vysokých nebo vyšších
odborných školách.
L/5 – Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou (nástavbové studium
po vyučení)
Studium, které trvá v denní formě 2 roky, je určeno pro vyučené v tříletých oborech a připravuje pro náročná dělnická povolání a nižší řídící funkce. Návaznost
nástavbového oboru směrem k výučnímu je určena předpisem. Absolventi získají
maturitu a mohou pokračovat ve studiu na vysokých nebo vyšších odborných
školách.
M – Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Připravuje žáky pro přímé uplatnění se na trhu práce k výkonu středních technických, ekonomických a obdobných funkcí. Absolventi, kteří po čtyřletém vzdělávacím programu získají maturitu, se mohou dále vzdělávat na vysokých a vyšších
odborných školách.
K – Úplné střední vzdělání – všeobecné (vzdělávání na gymnáziu)
Poskytuje všeobecné vzdělání bez odborné proﬁlace. Absolventi získají maturitu
a převážná část z nich pokračuje ve studiu na vysokých nebo vyšších odborných
školách. 3 možnosti studia:
● čtyřleté studium pro žáky 9. ročníku základní školy (kód ..-..- K/4.)
● šestileté studium pro žáky 7. ročníku základní školy (kód ..-..-K/6.)
● osmileté studium pro žáky 5. ročníku základní školy (kód ..-..-K/8.)
L, M – Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou
Absolventům s maturitou umožňuje získat ve zkrácené době 1 až 2 roků v denní
formě studia maturitní zkoušku v jiném oboru.
P (M) – Vyšší odborné vzdělání na konzervatoři (i maturitní)
Konzervatoř připravuje talentované žáky pro výkon konkrétního uměleckého povolání (hudba, zpěv, hudebně dramatické umění). Šestiletá příprava je ukončena
absolutoriem spojeným s veřejným vystoupením. Vzdělání lze ukončit i maturitní
zkouškou po 4. ročníku. Výjimku tvoří 8letý obor Tanec, který je určen žákům
5. ročníku základní školy.

Prezentační výstavy škol v Plzeňském kraji
OKRES DOMAŽLICE
Od vzdělání k zaměstnání
15. 11. 2016
Domažlice Městské kulturní středisko Domažlice, nám. Míru 51

OKRES PLZEŇ-MĚSTO
Perspektiva technického a odborného vzdělávání v Plzeňském kraji
1. 12. 2016
DEPO2015, Presslova 14
Plzeň

OKRES KLATOVY
Akademie řemesel
9. 11. 2016
Klatovy

OKRES ROKYCANY
Akademie řemesel
20. 10. 2016
Rokycany Sokolovna, Jiráskova 208

Městské kulturní středisko Klatovy, Domažlická 767

OKRES PLZEŇ-JIH
Veletrh perspektivy řemesel 2016
2. 11. 2016
Kulturní dům, Nádražní 477
Stod

9.00–15.00

9.00–15.00

OKRES TACHOV
Kam na školu? Kam do učení? Kam za vzděláním?
8. 11. 2016
Společenský areál Mže, Hornická 1695 9.00–17.00
Tachov
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