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Nejspolehlivější informace jsou ovšem přímo u zdroje, tzn. na škole nebo 
učilišti či v konkrétním podniku. Některé školy, resp. učiliště organizují tzv. Dny 
otevřených dveří, kde se můžete dovědět mnoho důležitých informací  
o přijímání uchazečů, o požadavcích na ně, o učebních či studijních oborech, 
které se na učilišti či škole učí, ale i o možnostech budoucího profesního 
uplatnění absolventů. Některé školy, učiliště i podniky vydávají své informační 
letáky či brožury. A v neposlední řadě získáme spousta informací na 
INTERNETU.  
 

Informace včetně kvalifikovaných rad poradců jsou pro vás nesmírně důležité. 

Rozhodnutí o profesní dráze však za vás žádný poradce, žádná příručka, ani 

žádný počítačový program neudělá. To musíte udělat sami. 

 
PŘEHLED INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PORADENSTVÍ NA INTERNETU 
 

 www.startnatrhuprace.cz - analýza a studie o stavu a vývoji trhu práce  

 www.istp.cz – integrovaný systém typových pozic  

 www.uiv.cz – síť škol a školských zařízení  

 www.portal.mpsv.cz – informace o volných místech, školách a oborech, 
politice zaměstnanosti  

 www.portal.mpsv.cz/eurem – doplnění informací o možnostech 
zaměstnání a studia v zemích EU  

 www.icm.cz – informační centrum pro mládež  

 www.asse.cz – vzdělávací programy mezinárodní organizace America 
Scandinavian Student Exchange  

 www.aise.cz – vzdělávací programy pro středoškoláky a vysokoškoláky 
America Intercultural Student Exchange  

 www.prijimacky.cz  

 www.aktivnistudium.cz – jazykové a počítačové školy, on-line studium, 
e-learning, doučování, nabídka brigád a pracovních míst. vysoké školy  

 www.studentagency.cz – studentská agentura pro středoškoláky a 
vysokoškoláky  

 www.nvf.cz – Národní informační střediska pro poradenství  

 www.dzs.cz/aia/ - akademická informační agentura  

 www.csvs.cz – vzdělávací a studijní programy  

 www.nvf.cz/leonardo/  - vzdělávací a studijní programy  

 www.kampomaturite.cz – nakladatelství Amos  
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 www.eu-dat.cz – databáze kurzů dalšího vzdělávání 

 www.occupationsguide.cz - Multimediální program „průvodce světem 
povolání“  
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