Prezentační výstavy škol a besedy
Východočeská výstava škol a vzdělávání SCHOLA BOHEMIA, Ideon, Pardubice
7. 10. 2022, 8 -18 hod a 8. 10. 2022, 8 -12 hod
Přehlídka středních škol, SŠ technická a dopravní Gustava Habrmana, Skalka 1692
(velký sál budovy), Česká Třebová
12. 10. 2022, 8 -17 hod
Přehlídka středních škol, Velký sál Muzea, Chrudim
18. 10. 2022, 8 -17 hod
Přehlídka středních škol, Multifunkční centrum Fabrika, Svitavy
20. 10. 2022, 9 -17 hod
Hitparáda škol a zaměstnavatelů Parádního kraje, ENTERIA aréna, Pardubice
25. 11. 2022, 9 -17 hod
Školská výstava odborných učilišť a praktických škol VÝCHODOČESKÉHO REGIONU,
Úřad práce ČR, Pardubice
2. 12. 2022, 9 -14 hod
Jak být hasičem - 11. 10. 2022 od 9 hodin v IPS Pardubice
Pro zájemce SŠ, kteří přemýšlejí o profesi hasiče.
Chci být policistou - 1. 11. 2022 od 9 hod v IPS Pardubice
Pro zájemce ZŠ, kteří přemýšlejí o studiu na policejní škole a následném uplatnění u policie.
Chci být vojákem - 4. 11. 2022 od 9 hod v IPS Pardubice
Pro zájemce ZŠ, kteří přemýšlejí o studiu na vojenské střední škole.
Jak se stát policistou - 8. 11. 2022 od 9 hod v IPS Pardubice
Pro zájemce SŠ, kteří přemýšlejí o profesi policisty.
Jak se stát vojenským profesionálem - 10. 11. 2022 od 9 hod v IPS Pardubice
Pro zájemce SŠ, kteří přemýšlejí o profesi vojáka.
Na nabízené besedy je nutné se předem objednat: e-mail: ips.pa@uradprace.cz
tel.: 950 144 323 / 950 144 474.

____________________________________________
Vzkazník:
Loňští deváťáci vzkazují letošním deváťákům
https://www.uradprace.cz/documents/37855/698789/Vzkaznik_Pardubice_2019.pdf/c18ea3e2-6373188a-6ab4-6220676ee6c7

____________________________________________
Kontakty: IPS Pardubice

Kontakty: IPS Přelouč

e-mail: ips.pa@uradprace.cz
Mgr. Klára Traxlerová, tel. 950 144 474
Věra Málek Říhová, tel. 950 144 323

email: ips.prelouc@uradprace.cz
Dana Lusková, DiS., tel. 950 144 703

Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště Pardubice

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, při vyplňování přihlášky ke studiu, při výběru
profesní kvalifikace a rekvalifikace, při vyhledávání volných pracovních
míst na webových stránkách Úřadu práce ČR, při sestavení životopisu,
• testy profesních zájmů,
• skupinové programy,
• prezentační výstavy škol,
• informace o možnostech dalšího vzdělávání, o síti středních, vyšších
odborných a vysokých škol v celé ČR, o oborech studia a jejich obsahu,
o nárocích a požadavcích na jednotlivá povolání, o možnostech
a podmínkách rekvalifikace, o uplatnitelnosti a perspektivě jednotlivých
povolání na trhu práce.

Úřední hodiny:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
8:00 – 11:00
8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
8:00 – 11:00

Informace jsou podávány v úředních hodinách. Individuální poradenské
konzultace a skupinové poradenské programy je nutné vždy předem objednat.
Služby poskytované IPS jsou bezplatné.

Více informací na:
https://www.uradprace.cz/web/cz/informacnia-poradenske-stredisko-pro-volbu-a-zmenu-povolani

