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Inovace filologických studijních 
obor ů v souladu s pot řebami na 

trhu práce

Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0291

Olomouc 9. 5. 2012

InI Informační a poradenské středisko
pro volbu a změnu povolání nabízí

Žákům základních škol
� poradenství v oblasti první volby 

povolání
� pomoc s výb ěrem vhodné profese 

a následn ě i školy
� databázi SOU, SŠ, VOŠ
� prezenta ční výstavy škol 

v Olomouckém kraji
� testování zájm ů a profesní 

diagnostiky
� podrobné popisy jednotlivých profesí
� informace o studijních a u čebních 

oborech
� informace o podmínkách a pr ůběhu 

přijímacího řízení
� videoklipy o jednotlivých povoláních
� brožury s p řehledem o aktuálních 

možnostech studia-Sborník, Atlas 
školství

Student ům st ředních škol a u čiliš ť
� skupinové besedy absolventských 

ročníků SOU a SŠ
� informace o síti vyšších odborných 

a vysokých škol v ČR
� seznam jazykových škol s právem 

státní jazykové zkoušky
� možnosti pro zájemce o studium 

v zahrani čí
� informace o možnostech uplatn ění 

jednotlivých obor ů v praxi a o situaci 
na trhu práce v regionu

� samoobslužné infoboxy s možností 
vyhledání školy

� pomoc p ři změně studia nebo 
přestupu na jinou školu

� možnosti a podmínky rekvalifikace

InI Informační a poradenské středisko
pro volbu a změnu povolání nabízí

Student ům vysokých škol
� informace o možnostech 

dalšího/navazujícího studia
� informa ční materiály o vysokých 

školách
� přehled o situaci na trhu práce
� základní informace o vedení 

v evidenci na ÚP

Dalším zájemc ům o vzd ělání 
a zaměstnání
� vyhledání školy z vlastní databáze 

učebních a studijních obor ů v ČR
� možnosti dopln ění vzd ělání –

nástavba či další typy studia
� informace o dálkovém, ve černím, 

kombinovaném studiu
� rady, jak se ucházet o zam ěstnání, 

připravit se na p řijímací pohovor 
nebo jak p řipravit životopis

Všechny služby poskytované IPS jsou bezplatné!

Možnosti po studiu VŠ

• Studium v ČR 
• Studium v zahraničí 
• Podnikání
• Au-pair pobyty 
• Nástup do zaměstnání 

(v ČR nebo v zahraničí)
• Evidence na ÚP

Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, Vejdovského č.p. 988/4, 779 00 Olomouc 9
Bc. Jolana Palinková, tel: 950 141 441, e-mail: jolana.palinkova@ol.mpsv.cz

Studium v ČR ( statut studenta)
www.istp.cz
www.atlasskolstvi.cz

www.vysokeskoly.cz
www.vysokoskolak.cz
www.infoabsolvent.cz

Studium v zahraničí 
www.nuov.cz/vzdelavani-v-eu
www.opf.slu.cz/upc

www.ec.europa.eu/ploteus
www.afs.cz/studium-v-zahranici/
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Zahájení podnikatelské činnosti
• Realizovatelný podnikatelský plán

• Finanční zabezpečení podnikání (dotace úřadu práce)

• Centrální registrace - jednotný registrační formulář

• Znalost právních předpisů
Zákon č.513/1991 Sb., obchodní zákoník
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti
Zákon č, 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

www.jakpodnikat.cz www.euroekonom.cz www.finance.cz
www.navolnenoze.cz www.icm.cz/chcete-zacit-podnikat
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Au-pair

• Dočasný pobyt v hostitelské rodině za účelem 
rozšíření jazykových znalostí, poznání kultury 
a zvyků 

• Doba pobytu – 6 měsíců
• Pozor - nejde o zaměstnání!!!
• Smlouva s agenturou

www.aaa-agency.cz/
www.studentagency.cz/
www.aupair.wz.cz
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Nástup do zaměstnání

• Nástup do zaměstnání v ČR

- osobní dokumentace

- přijímací pohovor, konkurz, Assessement center

- pracovní smlouva, DPP, DPČ

• Nástup do zaměstnání v zahraničí
- Eures poradce na úřadu práce

www.portal.mpsv.cz/eures
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Osobní dokumentace

• Žádost (motivační dopis)
• Životopis
• Vysvědčení
• Osvědčení o absolvovaných kurzech
• Výpis z evidence Rejstříku trestů
• Doporučení, reference
• Fotografie
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Jiří Šťastný
Lazecká 221/16
779 00 Olomouc
Tel.: + 420 734 216 891
e-mail: stastny.j@seznam.cz

ATEKA, a.s.
pí Anna Onderková
vedoucí personálního odd ělení
8. května 523/6
779 00 Olomouc

Olomouc 16. dubna 2012

Žádost o pracovní místo skladníka - řidi če

Vážená paní Onderková,
reaguji na Váš inzerát uvedený v Hospodářských novinách ze dne 12. dubna 2012, ve kterém hledáte vhodného kandidáta
na pozici skladníka - řidiče.
Jelikož vlastním platný řidičský průkaz k řízení vysokozdvižných vozíků a také řidičský průkaz sk. B a C,
mám dobrý zdravotní stav a 10 let praxe ve skladu, domnívám se, že jsem vhodným kandidátem na tuto pracovní pozici.
V případě Vašeho zájmu se rád dostavím na osobní pohovor.

S pozdravem

......Vlastnoruční podpis……

Příloha: kopie vysvědčení, CV,……….

ŽIVOTOPIS

Jméno: Mgr. Alena Svanovská
Adresa: Javorová 116/24, 779 00 Olomouc
Telefon: +420 746 782 991
E-mail: svanovska@seznam.cz

Datum a místo narození: 12. dubna 1977 v Ostravě

Státní příslušnost: ČR
Rodinný stav: vdaná
Zdravotní stav: dobrý

Vzdělání: 9/1997 – 6/2003 Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta tělesné kultury, obor fyzioterapie
9/1993 – 6/1997 Slovanské gymnázium Olomouc

Pracovní historie: 6/2005 – 1/2009 Fakultní nemocnice Olomouc,urologická klinika
fyzioterapeut
8/2003 – 5/2005 Železniční poliklinika Olomouc , fyzikální a léčebná rehabilitace
fyzioterapeut

Jazykové znalosti: anglický jazyk – aktivně

PC dovednosti: Microsoft Office – Word 2003, Excel 2003, PowerPoint 2003, Outlook 2003,
Internet Explorer

Další dovednosti: řidičský průkaz sk. B

Co mohu nabídnout: Jsem pečlivá, spolehlivá a zodpovědná. Ráda se učím nové věci a umím jednat s lidmi.
Odvádím přesnou práci.

Reference: Doc. MUDr. Milan Šenovský, Ph.D., přednosta urologické kliniky
Fakultní nemocnice Olomouc, tel.: 585 545 121

Olomouc 16. dubna 2012

Vlastnoruční podpis

Kde hledat ?

• ÚP (evidence volných míst)

• Soukromé zprostředkovatelny

• Internet

www.portal.mpsv.cz

• Inzeráty

• Osobně u zaměstnavatele

• Příbuzní a známí
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Olomouc 

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedn ě 

  PP vztah  Míst  Mzda Směnnost, úvazek / Pracovišt ě / Adresa, kontaktní osoba  
   
               OBSLUHA RESTAURA ČNÍHO ZAŘÍZENÍ Střední odborné (vyu čen)
               Provozní pracovníci v ostatních za řízeních (51519)  
               Pracovní poměr Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek 10000 Kč 1 

23.4.2012 - neurčito 
 OLA536655U  Identifikace:  Lázně Slatinice a.s.  

Slatinice č.p. 29, 783 42  Slatinice, Nováková Věra, email: 
novakova@lazneslatinice.cz 

 výhodou vyučen v oboru kuchař-číšník, znalost přípravy jednoduchých jídel a obsluhy, znalost práce na PC, 
organizační schopnosti, flexibilita, zodpovědnost. Pracovní doba ST-PÁ od 11.00 do 18.00 hodin. Mzda 
10.000,- Kč + provize. 
Zasílejte POUZE životopisy na email: novakova@lazneslatinice.cz. 

Poznámka:  

 
               VEDOUCÍ ÚKLIDU  ÚSO (vyučení s maturitou)
               Řídící pracovníci v oblasti úklidu (12193)  
               Pracovní poměr Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek 14000 Kč 1 

3.4.2012 - neurčito 
 OLA536457U  Identifikace:  HB group s.r.o. - kontaktní adresa  

Obránců míru č.p. 1379, Hranice I-Město, 753 01  Hranice 1, Kostková Jitka, email: 
uklid-hbgroup@seznam.cz 

 Hledáme spolehlivého vedoucího úklidu, pouze s praxí v úklidovém oboru a zkušeností s vedením lidí. 
Požadujeme: Středoškolské vzdělání s maturitou, praxe nutná, samozřejmostí je čistý trestní rejstřík, 
nekuřáctví. 
Náplň práce: koordinace pracovníků, kontrolní činnost, zodpovědnost za danou zakázku, objednávání zboží, 
výpomoc při úklidu. 
Nabízíme: práci ve stabilní společnosti, dlouhodobá spolupráce, zaměstnanecké výhody. Měsíční mzda 
14.000,- Kč + motivační prémie. Nástup možný ihned. Pracoviště Olomouc a okolí. 
V případě Vašeho zájmu nám zašlete svůj strukturovaný životopis POUZE na email: 
uklid-hbgroup@seznam.cz. 

Poznámka:  

 

 
Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Olomouc 

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedn ě 

  PP vztah  Míst Mzda Směnnost, úvazek / Pracovišt ě / Adresa, kontaktní osoba  
   
               LEKTOR VZDĚLÁVACÍCH KURZ Ů Vysokoškolské
               Lekto ři dalšího vzd ělávání (23204)  
               Pracovní poměr Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek 12000 Kč 1 

10.3.2012 - neurčito 
 OLA531556U  Identifikace:  Kariérový a personální servis s.r.o.  

Na střelnici č.p. 343/48, Lazce, 779 00  Olomouc 9, Zbořilová Jana Mgr., tel: 734 
442 612, email: jana.zborilova@kaps-kaps.cz 

 - DOTOVANÉ MÍSTO - vzděl. VŠ sociologie - andragogika, ŘP sk. B, výborné komunikativní a prezentační 
dovednosti, praxe 2 měsíce.   

Poznámka:  

 
               SPECIALISTA NA INFORMA ČNÍ BEZPEČNOST Vysokoškolské
               Specialisté v oblasti po čítačových sítí (krom ě správc ů) (25230) 
               Pracovní poměr Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek 15000 - 25000 Kč 1 

25.4.2012 - neurčito 
 OLA538016U  Identifikace:  TESCO SW a.s. 

Jeremenkova č.p. 1142/42, Hodolany, 779 00  Olomouc 9, Vítoslavská Markéta 
Mgr., email: marketa.vitoslavska@tescosw.cz 

 vzděl. v oboru informační bezpečnosti a bezpečnostních technologií, 1 rok praxe v oboru, znalost zákonů a 
standardů v oboru bezpečnosti, velmi dobrá znalost AJ a RJ. Životopisy zasílejte POUZE na výše uvedený 
email!  

Poznámka:  

 

3. podmínky úspěchu

1. mít odbornou způsobilost 

(požadovanou kvalifikaci)

2. mít požadovanou profesní praxi

3. dobře zvládnout přijímací pohovor

Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, Vejdovského č.p. 988/4, 779 00 Olomouc 9
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Důvody neúspěchu
• Neodpovídající osobnostní nebo vzdělanostní možnosti uchazeče

• Nedostatečná praxe

• Nedostatek dovedností (cizí jazyk, výpočetní technika)

• Věk

• Příliš mnoho uchazečů

• Špatný zdravotní stav

• Uchazeč příliš často střídá pracovní místa

• Uchazeč má nereálné požadavky na zaměstnání

• Příliš vysoké požadavky na mzdu

• Chybí reference od předchozích zaměstnavatelů

• Uchazeč nezaujal zaměstnavatele u přijímacího pohovoru

• Výjimečně – vzájemná nesympatie

Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, Vejdovského č.p. 988/4, 779 00 Olomouc 9
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Evidence na úřadu práce

• Jak se stát uchazečem o zaměstnání

• Kdy se evidovat

• Co vzít s sebou

• Práva a povinnosti uchazečů o zaměstnání

• Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci

Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, Vejdovského č.p. 988/4, 779 00 Olomouc 9
Bc. Jolana Palinková, tel: 950 141 441, e-mail: jolana.palinkova@ol.mpsv.cz

Služby úřadu práce

• Poradenství ke zprostředkování 
zaměstnání

• Poradenství při volbě povolání
• Poradenství k rekvalifikacím
• Speciální poradenství, poradenská činnost
• Příspěvky v rámci aktivní politiky 

zaměstnanosti - dotace
• Projekty financované z ESF 
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Podpora v nezaměstnanosti
• Výše podpory:
- první 2 měsíce podpůrčí doby 65%
- další 2 měsíce 50%
- po zbývající dobu 45%
- při rekvalifikaci 60%
- při výpovědi zaměstnance/po celou dobu 45%

• Délka vyplácení podpory:
- do 50 let věku 5 měsíců
- nad 50 let do 55 let 8 měsíců
- nad 55 let 11 měsíců 

Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, Vejdovského č.p. 988/4, 779 00 Olomouc 9
Bc. Jolana Palinková, tel: 950 141 441, e-mail: jolana.palinkova@ol.mpsv.cz

PvN z průměrné mzdy 
v národním hospodářství

– první 2 měsíce 3.559,- Kč

– další 2 měsíce 2.848,- Kč

– po zbývající dobu 2.610,- Kč

– při rekvalifikaci 3.322,- K č

PvN maximum 13.762,- K č

PpR maximum 15.422,- K č

Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, Vejdovského č.p. 988/4, 779 00 Olomouc 9
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Minimální mzda

• od 1.1.2007   … 8000,- Kč (48,10Kč/hod)

Průměrná mzda

• 1.-3.čtvrtletí 2011   … 23.726,- Kč

Vývoj míry nezam ěstnanosti v Olomouckém kraji

6/2004 – 7/2008 – pokles nezam ěstnanosti, v posledních 2 letech výrazný

8/2008 – 2/2010 – pozvolný, pak strmý nár ůst nezam ěstnanosti

od 3/2010 – výrazný pokles, začátkem roku 2011 nový vrchol a mírný pokles
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Míra nezam ěstnanosti v krajích ČR k 31. 3. 2012
Struktura nezam ěstnanosti v kraji

k 31.12.2011

Kategorie
Nezaměstnaní 

celkem
Ženy

Zdravotn ě 
postižení

Absolventi 
škol

Počet (podíl) 38 119 18 619 (49 %) 4 152 (11 %) 2 392 (6 %)

Základní kategorie

Vzdělanostní struktura Věková struktura

25%

47%

23%

5%

ZŠ a nižší Vyučen
SŠ s mat. VŠ

17,2%
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Nezaměstnanost k 31. 3. 2012

Olomoucký kraj:

Počet uchaze čů: 39 249 (z toho 5,03 % absolvent ů)

Míra nezaměstnanosti: 11,6 % (třetí nejvyšší v ČR)

Počet uchaze čů na 1 VM: 23 ( v ČR 13,2) 

Počet volných pracovních míst: 1 709

ČR: 

Počet uchaze čů: 525 180  (4,6 % absolvent ů)

Míra nezaměstnanosti: 8,9 %

Počet uchaze čů na 1 VM: 13

Počet volných pracovních míst: 39 906

Poř. Okres MN

1. Jeseník 17,2 %

2. Bruntál 17,0 %

3. Most 16,0 %

:

10. Šumperk 13,3 %

:

15. Přerov 12,2 %

:

27. Prost ějov 10,1 %

28. Olomouc 10,1 %

:

77.
Praha
východ 3,6 %

Počet absolvent ů filologických obor ů 
evidovaných na ÚP ČR

Počet absolvent ů filologických obor ů Ff UP 
evidovaných na ÚP ČR Umístitelnost absolvent ů filolog. obor ů Ff UP

Administrativní 

pracovníci

Lektoři jazyků

Překladatelé, 

tlumočníci

Recepční

Obchodní zástupci

Ostatní

Bc.

Mgr.

PhDr.

Děkuji Vám za pozornost,
v případě zájmu o další informace pište na

jolana.palinkova@ol.mpsv.cz

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci, Vejdovského č.p. 988/4, 779 00 Olomouc 9
Bc. Jolana Palinková, tel: 950 141 441, e-mail: jolana.palinkova@ol.mpsv.cz


