
22. roč
 
Vycházejícím žák
období vě
povolání a následný
z možností, která m
návštěva P

 
V letošním roce připravili pracovníci Odd
Kontaktního pracoviště v Ústí nad Orlicí již 
 
Přehlídka proběhne v termínu 
a Střední školy technické v České T
7. 10. 2015 od 12:00 do 17:00 hodin, 8. 10. 2015 od 8:00 do 17:00 hodin.
 
Na přehlídce mohou žáci a jejich rodi
středními školami a učilišti v regionu Ústí nad Orlicí. Zástupci jednotlivých škol zde poskytují 
dětem a jejich rodičům informace o studijních oborech, form
plánovaných aktivitách školy a následného uplatn
přehlídky účastní významní zamě
CZ s.r.o. Žamberk; OMB composites EU a.s. Králíky; CZ LOKO a.s. a DRUMEL Co s.r.o. 
Třebová; ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav; IVECO a.s. Vysoké Mýto; INA s.r.o. a Forez s.r.o. 
Lanškroun; REHAU s.r.o. Moravská T
informace o poptávané pracovní síle a následném uplatn
 
Přehlídka škol je také určena široké ve
době věnována nemalá pozornost. Školy tak mohou nab
škol, ale také dospělé populaci. S
zvýšené nároky na pracovní sílu, vyžadují zam
teoretické znalosti, tak i potřebné praktické dovednosti.

 
Informa ční a poradenské st
poradenské služby:

 
� poradenství pro volbu povolání žák
� poradenství pro změnu povolání a zm
� poradenství pro celoživotní vzd
� poradenství pro výběr vhodného vzd

s ohledem na poptávku zdejšího trhu práce 
� samoobslužné testy ke zjišt

rozhodování o volbě studia 
� profesní diagnostiku k ověř

 
Kontakt: 
Úřad práce ČR - Kontaktní pracovišt
Oddělení poradenství a dalšího vzd
změnu povolání 
17. listopadu 1394 
562 01 Ústí nad Orlicí 
tel: 950 172 445, 950 172 449 
www.uradprace.cz  
 
 

22. ročník Přehlídky středních škol 

Vycházejícím žákům 9. ročníků základních škol bývá v
období věnována zvýšená pozornost v souvislosti s volbou budoucího 
povolání a následným výběrem vhodné školy pro další studium. Jednou 

možností, která může být pro žáky inspirací právě k volb
návštěva Přehlídky středních škol. 

ipravili pracovníci Oddělení poradenství a dalšího vzdě
Ústí nad Orlicí již 22. ročník Přehlídky středních škol

termínu 7. 10. - 8. 10. 2015 v prostorách Vyšší odborné školy
České Třebové, Skalka 1692 a přístupná bude pro ve

2:00 do 17:00 hodin, 8. 10. 2015 od 8:00 do 17:00 hodin. 

ehlídce mohou žáci a jejich rodiče získat aktuální informace o oborech studia nabízených 
regionu Ústí nad Orlicí. Zástupci jednotlivých škol zde poskytují 

m informace o studijních oborech, formě a podmínkách př
plánovaných aktivitách školy a následného uplatnění absolventů v praxi. Společ ě

astní významní zaměstnavatelé našeho regionu: Rieter CZ s.r.o Ústí nad Orlicí; Bühler 
CZ s.r.o. Žamberk; OMB composites EU a.s. Králíky; CZ LOKO a.s. a DRUMEL Co s.r.o. 

ebová; ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav; IVECO a.s. Vysoké Mýto; INA s.r.o. a Forez s.r.o. 
Lanškroun; REHAU s.r.o. Moravská Třebová. Právě od nich mohou rodiče i žáci získat cenné 
informace o poptávané pracovní síle a následném uplatnění na trhu práce. 

čena široké veřejnosti, neboť celoživotnímu vzdělávání je v
nována nemalá pozornost. Školy tak mohou nabízet vzdělávání nejen žáků

lé populaci. S rychle měnící se situací na trhu práce, která př

zvýšené nároky na pracovní sílu, vyžadují zaměstnavatelé od žadatelů o práci, jak nové a moderní 
řebné praktické dovednosti. 

ční a poradenské středisko při Úřadu práce ČR  nabízí ve
poradenské služby: 

poradenství pro volbu povolání žákům základních škol a jejich rodičům 
ěnu povolání a změnu zaměstnání 

poradenství pro celoživotní vzdělávání (získání nové profesní kvalifikace)
ěr vhodného vzdělávání nebo vhodného rekvalifika

ohledem na poptávku zdejšího trhu práce  
samoobslužné testy ke zjištění profesních zájmů, které Vám mohou usnadnit 

ě studia či výběru nové profese 
ověření předpokladů pro další vzdělávání a pracovní uplatn

Kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí 
lení poradenství a dalšího vzdělávání - Informační a poradenské středisko pro volbu a 

 základních škol bývá v nadcházejícím 
volbou budoucího 

rem vhodné školy pro další studium. Jednou 
volbě povolání je 

lení poradenství a dalšího vzdělávání ÚP ČR 
edních škol.  

prostorách Vyšší odborné školy 
ístupná bude pro veřejnost  

e získat aktuální informace o oborech studia nabízených 
regionu Ústí nad Orlicí. Zástupci jednotlivých škol zde poskytují 

 a podmínkách přijímacího řízení, 
praxi. Společně se školami se 

Ústí nad Orlicí; Bühler 
CZ s.r.o. Žamberk; OMB composites EU a.s. Králíky; CZ LOKO a.s. a DRUMEL Co s.r.o. Česká 

ebová; ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav; IVECO a.s. Vysoké Mýto; INA s.r.o. a Forez s.r.o. 
če i žáci získat cenné 

ělávání je v současné 
lávání nejen žákům základních 

nící se situací na trhu práce, která především přináší 
 o práci, jak nové a moderní 

R  nabízí veřejnosti tyto 

lávání (získání nové profesní kvalifikace) 
lávání nebo vhodného rekvalifikačního kurzu 

mohou usnadnit  

lávání a pracovní uplatnění 

ředisko pro volbu a 


