
  

                                                           

Úřad práce Krajská pobočka v Pardubicích 
Kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí 

 

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, školy, oboru, informace o přijímacím řízení  

 testy profesních zájmů, které Vám mohou usnadnit rozhodování o volbě studia  

 prezentační výstavy škol  

 skupinové programy pro žáky 

 pomoc při výběru profesní kvalifikace a rekvalifikace, při vyhledávání volných pracovních 
míst na Portále MPSV, při sestavení životopisu    

 informace o síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v celé ČR, o oborech studia 
a jejich obsahu, o nárocích a požadavcích na jednotlivá povolání, 

 informace o uplatnitelnosti a perspektivě jednotlivých povolání na trhu práce 

 

Kontakty:  

IPS Ústí nad Orlicí                                                 IPS Lanškroun 

email: ips@uo.mpsv.cz                                             email: ips.lanskroun@uradprace.cz 

Iva Tomšová, tel.  950 172 445/449                           Jitka Hanáčková DiS, tel. 950 172 213 

iva.tomsova@uradprace.cz                                     jitka.hanackova@uradprace.cz               
Bc. Iva Dvořáková, tel.  950 172 432 

iva.dvorakova@uradprace.cz 

 

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 

    

Služby poskytované IPS jsou bezplatné 
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PREZENTAČNÍ VÝSTAVY ŠKOL 

Ústí nad Orlicí:  
Přehlídka středních škol, 10. 10. - 11. 10. 2018, VOŠ a SŠ technická, Česká Třebová, 
Skalka 1692 (pro veřejnost je přehlídka přístupná 10. 10. 2018  12:00 – 17:00 hodin,  
11. 10. 2018   8:00 - 17:00 hodin). 
Přehlídka strojírenských firem, 24. 1. 2019, Kulturní dům Ústí nad Orlicí  
(pro veřejnost je přehlídka přístupná od  10:00 - 18:00 hodin). 

Svitavy: 
Přehlídka středních škol, 18. 10. 2018, 9:00 - 17:00 hod., Multifunkční centrum Fabrika. 

Chrudim:  
Přehlídka středních škol, 23. 10. 2018, 8:00 - 17:00 hodin Velký sál Muzea Chrudim. 

Pardubice: 
Přehlídka středních škol a firem Pardubice, 17. 10. 2017,  9:00 - 18:00 hodin,  
Atrium Palác Pardubice.  
Východočeská výstava škol a vzdělávání  SCHOLA BOHEMIA 2018,  
2. 11. 2018 8:00 - 18:00 hod., 3. 11. 2018 8:00 - 12:00 hod. Výstavní centrum Ideon 
Pardubice. 
Školská výstava odborných učilišť a praktických škol VÝCHODOČESKÉHO REGIONU,  
9. 11. 2018 8:00 - 16:00 hod., ÚP ČR, kontaktní pracoviště Pardubice, vstupní hala. 

 
SKUPINOVÉ PORADENSTVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY  

Orientace ve studiu a v povoláních 
Program pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ, kteří se rozhodují o studiu na střední škole. Volba 
povolání, sebehodnocení, informace o školách, oborech a povoláních, přijímací řízení, trh 
práce. 
TERMÍN: září – leden, květen - červen (pondělí - čtvrtek dopoledne) dle objednání 

 
Chci být vojákem 
Program pro žáky 9. tříd ZŠ, kteří přemýšlejí o studiu na vojenské škole a následném 
uplatnění v armádě ČR (ve spolupráci s Rekrutačním střediskem a Vojenskou SŠ a VOŠ MO 
v Moravské Třebové). 
TERMÍN: 27. listopadu 2018 od 8:30 hodin v IPS Pardubice - pro celý kraj  
Nutné objednat na e-mailu: tatana.krejcikova@pa.mpsv.cz 

 

Chci být policistou                             
Program pro žáky 9. tříd ZŠ, kteří přemýšlejí o studiu na policejní škole a následném 
uplatnění u policie ČR (ve spolupráci s policejní školou MV a SPŠCH Pardubice). 
TERMÍN: 15. listopadu 2018 od 8:30 hodin v IPS Pardubice - pro celý kraj 
Nutné objednat na e-mailu: tatana.krejcikova@pa.mps.cz 
 


