
 - 1 - 

 

 

 

 

 

VÝUKA PČ NA 2. STUPNI  
– základy výběru povolání 

 
 
 

Úřady práce 
 
 
 

Název šablony: III/2-9, Výuka PČ na 2. stupni – základy výběru povolání  

Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443,  

                                      Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21.století 

Název školy: ZŠ Přerov, Želatovská 8, 750 02, Přerov I. – Město 

Číslo šablony: VY_32_INOVACE_534 

Autor: Mgr. Jaromír Školoudík, Ph.D. 

Datum (období) tvorby: duben 2012 

Ročník: osmý a devátý 

Vzdělávací oblast: základy pro výběr budoucího povolání 

Anotace: základní a praktické informace o Úřadech práce 

 
 

 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

 



 - 2 - 

 
Úřad práce je v každém okresním městě, v některých okresech má ještě  
v dalších městech své pobočky. V Praze je jeden městský úřad práce, který má 
pobočky v jednotlivých obvodech.  
 
INFORMAČNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST ÚŘADU PRÁCE  
V každém okresním úřadu práce je zřízeno informační a poradenské středisko, 
které slouží především pro pomoc při volbě povolání. Zde se setkáte  
s poradcem pro volbu povolání, který vám ochotně poradí s vaším problémem. 
Kromě toho zde najdete velké množství různých informací, které vám rovněž 
mohou velmi pomoci. Tyto informace mají různou formu – tištěné, na počítači  
i na videu.  
 
Zdroje informaci v informačním a poradenském středisku  
 

Šanony s charakteristikami jednotlivých povolání. Každý šanon je nadepsán 
názvem povolání a obsahuje charakteristiku toho povolání, která má vždy 
stejnou strukturu – pracovní činnosti daného povolání, pracovní prostředky, 
podmínky pracovního prostředí, hlavní oblasti znalostí a dovedností, nežádoucí 
zdravotní poruchy, osobní předpoklady (vlastnosti, schopnosti), požadované 
vzdělání, možnosti dalšího vzdělávání, příbuzná povolání. Kromě této základní 
charakteristiky mohou být v šanonu ještě některé další (především místní  
a regionální) informace o tomto povolání.  

Letáky o jednotlivých povoláních. Naleznete v nich popisy poněkud stručnější 
než v charakteristikách, zato si ale letáky, o které budete mít zájem, můžete 
odnést domů.  

Počítačové programy pro volbu povolání. Na základě vámi provedeného 
výběru nebo vámi zvolených odpovědí na různé dotazy vám nabídnou obvykle 
množinu povolání, která by pro vás mohla být vhodná, zpravidla doplněnou 
základními informacemi o těchto povoláních.  

Počítačové programy s informacemi o možnostech vzdělávání na středních 
školách. Na základě vámi provedeného výběru vám poskytnou informace o 
učebních a studijních oborech a o školách, kde jsou tyto obory vyučovány, 
včetně řady podrobných údajů.  

Videofilmy o jednotlivých povoláních. Zde se za příslušnými povoláními 
můžete podívat prostřednictvím obrazu i zvuku na pracoviště, kde je prováděno 
přímo v praxi. Jednotlivé činnosti i pracovní prostředky tak můžete vidět na 
vlastní oči včetně mluveného komentáře.  
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Poradenské služby mohou mít různou formu – od základních rad a informací až 

po odborné speciální poradenství zaměřené na řešení složitých problémů, které 

mohou člověka na jeho profesní dráze potkat. Patří sem také psychologická 

vyšetření, jejichž cílem je poznat schopnosti a vlastnosti vyšetřovaného, jeho 

osobní předpoklady pro vykonávání určitého povolání či pro úspěšné 

absolvování určitého druhu vzdělání. 

 
DALŠÍ ČINNOSTI ÚŘADU PRÁCE  
Zprostředkovávání zaměstnání nezaměstnaným  
Lidé, kteří z nějakého důvodu přišli o své zaměstnání, mohou při hledání 
nového zaměstnání využít zprostředkovatelských služeb úřadu práce. Musí zde 
vyplnit dotazník, kde uvedou své osobní údaje, vzdělání, poslední zaměstnání, 
povolání, v němž by chtěli pracovat, a další informace. Buď je jim ihned 
nabídnuto vhodné zaměstnání, nebo jsou zařazeni do evidence uchazečů o 
zaměstnání a musí čekat, až se pro ně nějaké volné místo objeví. Za tím účelem 
jsou ve zprostředkovatelnách úřadů práce evidováni nejen uchazeči o 
zaměstnání, ale i volná pracovní místa s případnými požadavky zaměstnavatelů. 
Zprostředkovatelé proto musí být v kontaktu se všemi významnými podniky a 
firmami v příslušném okrese.  
Zprostředkovatelé nemusí vždy přímo zprostředkovávat zaměstnání, někdy si 
občan přeje pouze poradit nebo podat informaci. Pokud mu stačí jen informace 
o volných místech, nemusí chodit do kanceláří zprostředkovatelů, protože 
seznamy volných pracovních míst najde zpravidla na běžně přístupných místech 
úřadu práce.  
Zprostředkovatelská činnost zahrnuje i zprostředkovávání zaměstnání  
v zahraničí.  
 
Vyplácení finančních dávek nezaměstnaným  
Nepodaří-li se zprostředkovat nezaměstnanému zaměstnání má nárok na 
finanční podporu – na tzv. výplatu hmotného zabezpečení. Vyplácení těchto 
dávek nezaměstnaným uchazečům a posuzování oprávněnosti jejich nároku je 
další činností úřadu práce.  
Doporučování a zprostředkovávání rekvalifikaci  
V některých případech je pro občany vhodné nebo dokonce nezbytné, aby své 
dosavadní povolání změnili – aby se rekvalifikovali nebo, aby absolvovali kurz, 
který jejich dosavadní kvalifikaci prohloubí, rozšíří či jinak zkvalitní. Podrobněji 
jsme se s tímto problémem seznámili již v tématu o celoživotním vzdělávání. 
Úřad práce je v kontaktu se vzdělávacími organizacemi a posuzuje kvalitu jejich 
kurzů. Na základě původní kvalifikace občana, jeho absolvované praxe a 
osobních předpokladů mu doporučuje či přímo zprostředkovává nejvhodnější 
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kurz. V úvahu se přitom bere i poptávka zaměstnavatelů po příslušných 
povoláních – nemá smysl rekvalifikovat se na povolání, pro které sice člověk má 
předpoklady, bavilo by ho, ale nenašel by v něm uplatnění.  
Poradenské služby pro vybrané skupiny občanů  
Některé poradenské služby poskytuje úřad práce speciálně pro určité skupiny 
mládeže nebo dospělých, kteří jsou proti většině ostatních nějak znevýhodněni. 
Jsou to čerství absolventi škol, zdravotně postižení, lidé bez vzdělání, starší lidé, 
uprchlíci ze zahraničí, občané propuštění z vězení apod. Poradenství je 
poskytováno též v otázkách právních či v problémech souvisejících se 
zahájením soukromého podnikání.  
Besedy ve školách  
Někteří poradci z úřadů práce navštěvují i základní školy a besedují se žáky na 
téma volba povolání. Škol je však mnoho a poradců málo. Vhodné proto je, aby 
žáci - nejlépe po skupinkách a po dohodě s příslušným úřadem práce – navštívili 
informační a poradenské středisko úřadu práce. Tam se totiž také kromě 
informací pro volbu povolání a vzdělání dovědí o dalších službách úřadu práce, 
které nemusí být všude stejné. Informace pro volbu vzdělání a povolání. 
Kontrolní činnost  
Mezi činností úřadu práce patří i kontrola dodržování různých závazných 
předpisů. Může se týkat zaměstnávání cizinců, zaměstnávání zdravotně 
postižených osob, pracovněprávních vztahů apod.  

K tomu, aby úřad práce mohl poskytovat výše uvedené služby, musí dělat ještě 

další činnosti. Musí zjišťovat a zkoumat, jak jsou různá povolání žádaná, jaká je 

pravděpodobná budoucnost podniků, a tím i poptávka po jednotlivých 

povoláních i jaké je nebezpečí případné nezaměstnanosti. Musí zjišťovat, jaké 

školy jsou v jeho okrese, jaké učební nebo studijní obory vyučují, jaké jsou 

podmínky pro přijetí na tyto školy a řadu dalších informací. Úřad práce takto 

spolupracuje s dalšími organizacemi, jako je okresní úřad, školský úřad, správa 

sociálního zabezpečení, policie apod. 
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