
 

 

Škola nabízí 

kariérové poradenství 
kariérová poradkyně: Ing., Mgr., Bc.  Eva Divišová 

edivisova@skolacrcb.cz 

 

 předává žákům, rodičům a učitelům aktuální informace v 
oblasti kariérového poradenství (možnosti pomaturitního 
studia žáků školy, informace o nově otevřených oborech, 
podmínkách pro přijímací řízení na VŠ a VOŠ, možnosti 
uplatnění na trhu práce v regionu, apod.),  

 poskytuje metodickou pomoc při výběru pomaturitního 
studia nebo zaměstnání, umožňuje zdarma vyhotovení 
Profi-testu, 

 poskytuje služby kariérového poradenství žákům se 
speciálními vzdělávacími potřebami,  

 pomáhá se zpracováním dokumentů a materiálů (psaní 
životopisu, motivačního dopisu, vyplňování přihlášek ke 
studiu, příprava na přijímací pohovor do zaměstnání, 
apod.),  

 informuje o dalších možnostech poradenských služeb v 
oblasti kariérového poradenství v regionu, na Internetu, v 
odborných časopisech, apod.,  

 zajišťuje besedy či přednášky pro žáky, případně návštěvy 
některých institucí (spolupráce s Úřadem práce, s 
Hospodářskou komorou atd.)  



Centrum kariérového poradenství 

Řešíte kam na školu? Objevil se problém a chystáte se na 

změnu střední školy? Jste už dospělý člověk a 

plánujete doplnit si vzdělání nebo ověřit své odborné 

znalosti?  Centrum kariérového poradenství v Národním 

ústavu pro vzdělávání je otevřeno všem – mladým lidem, 

jejich rodičům i dospělým.  

Zaměřujeme se na tato témata: 

 rozhodování o studiu na střední škole, včetně 

příležitostí pro osoby se zdravotním nebo jiným 

znevýhodněním, 

 řešení různých potíží v průběhu studia,  

 vzdělávání dospělých – formální (ve středních 

školách) i neformální (ověřování a uznávání 

dovedností získaných v praxi), 

 problematika v oblasti kariérového poradenství. 

Při výběru studia získejte přehled o věci a přemýšlejte v 

širších souvislostech. Vyvinuli jsme pro vás – žáky a 

žákyně škol i dospělé zájemce o vzdělávání - 

samoobslužný informační zdroj s veškerými kariérovými 

informacemi. Obsahuje aktuální vzdělávací nabídku 

středních, vyšších odborných i vysokých škol, údaje 

z prostředí pracovního trhu, termíny přijímaček, 

doporučení jak na to … a mnoho dalších užitečných 

informací. 

Jste-li už dospělými a během své profesní kariéry jste 

získali dostatečné znalosti a dovednosti v oboru, který 



jste však nestudovali, existuje pro vás možnost nechat se 

přezkoušet a obdržet certifikát ke konkrétním pracovním 

činnostem.  Informační systém detailně popisuje 

jednotlivé profesní kvalifikace a seznamuje, jak mohou 

občané využít zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a 

uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 

V informačních portálech není odpověď? Nebo 

řešíte něco složitějšího? Neváhejte a napište 

nebo zavolejte (k osobní návštěvě je nutné 

se  objednat):edivisova@skolacrcb.cz;  tel. 

607556646 

 Pomůžeme vám upřesnit osobní plány. 

 Zmapujeme vaše dovednosti. 

 Navrhneme možnosti, ale rozhodnutí bude na 

vás.   

 


