
Chcete vyjet do zahraničí? 

Ohledně potřebných informací se můžete 

obrátit na EURES poradce na Úřadu práce 

ČR.  

Ing. Jana Fojtíková (pobočka Zlín) 

(jana.fojtikova@uradprace.cz,  

950 175 326).  
 

Informace naleznete také na portálech: 

www.eures.cz 

www.eures.europa.eu 

www.europass.cz/ 

 

IPS = informační 
poradenské středisko 

Informační poradenské středisko se 

zaměřuje na prevenci nezaměstnanosti, 

tj. pomoc při volbě či změně zaměstnání. 

 

Obrátit se na nás můžete ohledně rady 

s volbou střední školy, výběru 

volitelných seminářů na gymnáziu, 

pokud řešíte pomaturitní vzdělávání, 

vysokou školu, vyšší odbornou školu, 

typ rekvalifikace ad. Použít můžeme 

počítačový test profesních zájmů AIST-R 

(15 min. test, 45 min. konzultace, nutno 

se telefonicky objednat). 

  

 

 

 

 

Také Vám můžeme pomoci sepsat 

životopis či motivační dopis 

a poskytnout Vám obecné rady 

k přijímacímu pohovoru. 

 

Služby poskytujeme bezplatně 

také pro veřejnost. 

Kontakt: 

Bc. Renata Dorňáková 
tel.: 950 173 446, 770 160 730 
e-mail: renata.dornakova@uradprace.cz 

KAM PO 
STŘEDNÍ 
ŠKOLE? 

Informační poradenské 

středisko  

Úřadu práce ČR – KoP 

Vsetín 

 

Pod Žamboškou 1024 

755 01 Vsetín Kateřina Pončíková 
tel.: 950 173 433 
e-mail: katerina.poncikova@uradprace.cz 

Au-pair 

Jedná se o studijní pobyt a je tedy třeba 

platit si sami zdravotní pojištění. 

 Dobrovolnictví 

Chcete hlavně získat nové zkušenosti, zlepšit 

si jazyk a poznat nové země a nevadí Vám 

pracovat zadarmo?  

http://www.naerasmusplus.cz/ 

 

 

www.burzavsetin.cz 
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Další studium 

www.atlasskolstvi.cz 

http://rejskol.msmt.cz 

www.vysokeskoly.com 

www.vyssiodborneskoly.com 

www.vysokeskoly.cz 

www.najdivs.cz 

www.kampomaturite.cz 

www.zkola.cz 

www.cermat.cz 

www.scio.cz 

 

Status studenta 

- znamená, že za Vás stát hradí 

zdravotní pojištění. Status můžete 

čerpat do 26 let, pokud zdravotní 

pojišťovně doložíte potvrzení 

o studiu.  

- Pokud ukončíte studium 

v průběhu školního roku, musíte 

zavolat na pojišťovnu a začít 

si zdravotní pojištění hradit sami!  

- Pokud jdete k závěrečné zkoušce 

(ať už v řádném nebo opravném 

termínu), jste studenti do 31.8., 

pokud mezitím nenastoupíte 

na pracovní poměr. 

Dohoda o provedení práce (DPP) 
-max 300 hod./rok, zdr.+soc. pojištění 
hradí zaměstnavatel od výdělku 10.000,-Kč 

Nejpoužívanější weby  

s nabídkou volných míst: 

www.neflakamse.cz 

www.narodni-kvalifikace.cz 

www.kampomaturite.cz 

http://prace.rovnou.cz 

www.monster.cz 

www.profesia.cz 

www.jdipracovat.cz 

www.jobs.cz 

 

Status studenta můžete 

čerpat do 26 let, pokud 

studujete na škole.  

Změnu vždy hlaste své 

zdravotní pojišťovně. 

Informace o povoláních a firmách: 

www.infoabsolvent.cz 

www.nsp.cz 

www.narodnikvalifikace.cz/ 

www.atmoskop.cz/ 

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) 
-max 20 hod./týden, zdr.+soc. pojištění 
hradí zaměstnavatel od výdělku 3.000,- Kč 

Brigády na dohodu: 
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