
Vážené žákyně a vážení žáci osmých tříd, Vážení rodiče, 

každoročně zjara pořádáme pro žáky a žákyně osmých tříd interaktivní besedy na téma volby povolání. 

Z besed si žáci odnášejí několik podnětů a odkazů, které se jim hodí pro následující období, kdy si volí 

střední školu. Letos byly besedy naplánovány, ale vzhledem k současné situaci nemohly být zrealizovány. 

Už víme, že osmáci se k nám (do Informačního a  poradenského centra pro volbu a změnu povolání - IPS) 

tento školní rok nedostanou. 

  

Uvědomujeme si, že právě pro osmáky je nyní nejvyšší čas začít přemýšlet a hlavně činit nějaké kroky 

v celém procesu rozhodování. Pro někoho je rozhodování jednoduché, už má jasno. Někdo potřebuje ke 

svému rozhodnutí více informací, více času vše s někým probrat, leccos se doučit nebo se více připravit. 

  

Zpracovali jsme proto e-book ROK PŘED „PŘIJÍMAČKAMA“, který je určen všem žákům a žákyním 

osmých tříd na Děčínsku. E-book je zpracován jako průvodce, který odkazuje na důležité kroky, které je 

třeba uskutečnit v rámci volby vhodné školy, oboru a samotného přijímacího řízení. První krok je asi ten 

nejtěžší. Rádi bychom ho osmákům ulehčili, proto jim doporučujeme účast na online semináři – STŘEDNÍ 

ŠKOLU VYBÍRÁŠ TY, který ve spolupráci s ÚP ČR organizuje Místní akční skupina Labské skály, z.s. 

v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín“ (www.mapls.cz). Kapacita 

semináře je omezena, proto se neváhejte rychle zaregistrovat. 

  

Kariérové poradkyně v Informačním a poradenském středisku pro volbu a změnu povolání na Úřadu práce 

ČR, Kontaktním pracovišti Děčín jsou připraveny poskytnout individuální kariérové poradenství. Pokud 

nebude v průběhu dalšího období možný osobní kontakt, je možné využít telefonní a e-mailové kontakty: 

950 111 191, 950 111 192, 950 111 193;  

jana.cervenakova@uradprace.cz, michaela.kovarikova@uradprace.cz. 

  

Věříme že, se situace kolem koronaviru nebude na podzim zhoršovat a že se s Vámi nakonec ještě 

v následujícím školním roce setkáme. Ať už u nás na IPS nebo na Veletrhu ŠKOLA DĚČÍN 2020.  

  

Za všechny kariérové poradkyně IPS 

  

 Mgr. Michaela Houdová 

vedoucí oddělení poradenství a dalšího vzdělávání 

T: + 420 950 111 190 

E: michaela.houdova@uradprace.cz 

  

  

Úřad práce ČR - Kontaktní pracoviště Děčín 

U Plovárny 1190/14 

405 02  Děčín 
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