




Doprovodný program
hlavní pódium 

Vážení návštěvníci veletrhu, 
milí žáci, vážení rodiče, 

po roce se opět setkáváme na veletrhu EDUCA  
MYJOB Liberec 2019. Letos se koná již 13. ročník  
a věřím, že si jej užijete naplno a budete od nás odcházet  
plni inspirace.

I tentokrát vám chceme pomoci najít cestu, kterou se 
můžete vydat za  svou vysněnou budoucností. Věříme, 
že ideální studijní obor i práce existují, a každý je může 
najít. A právě toto hledání se vám snažíme usnadnit  
a na jednom místě vám proto dnes představíme více 
než 60 škol a 60 firem z celého Libereckého kraje, které 
vás mohou nadchnout.

Vítejte na našem veletrhu a užije si ho!
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Vážení návštěvníci veletrhu, 

milí žáci, vážení rodiče, 
máme za sebou prvních pár týdnů nového školního 
roku a před sebou, jak už se stalo zvykem, další ročník 
veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA 
MYJOB Liberec. Veletrhu, který v  sobě snoubí nejen 
svět práce se světem vzdělávání, ale i tradici se sku-
tečně moderním interaktivním pojetím. 
To, jakými jsme, z nás dělají naše rozhodnutí. Aby to 
byla rozhodnutí, která ovlivní náš život v tom nejlep-
ším slova smyslu, potřebujeme informace. V  dnešní 
době jsme obklopeni nepřeberným množstvím infor-
mací, které se na nás valí ze všech stran. Mnohdy se 
v nich ztrácíme a potřebujeme pomoci se v nich zori-
entovat, potřebujeme vypíchnout to podstatné, vidět 
něco naživo, chceme se ptát a dostávat odpovědi. A 
to vše přináší EDUCA MYJOB Liberec 2019 měrou 
vrchovatou. Děkuji vám za návštěvu a doufám, že  
i letos vám EDUCA nabídne tu potřebnou nálož kva-
litních informací, které vám pomohou najít se v oboru, 
který pro vás bude ten pravý.   

Vážení návštěvníci,

stejně jako v předchozích letech je mi i letos ctí po-
zdravit vás ze stránek EDUCAZÍNU a přivítat vás na 
veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA 
MYJOB Liberec.

Už 13 let se v rámci veletrhu setkávají žáci, rodiče, 
pedagogové i zaměstnavatelé. Za tu dobu prošlo 
jeho branami více než 100 tisíc návštěvníků a všech-
ny spojovalo a spojuje jedno – zájem o budoucnost, 
výměnu zkušeností a informace, které můžou pomoci  
v tom, aby ta budoucnost byla  co možná nejlepší. 
Jedni hledají informace, které pomohou v důležitém 
životním rozhodnutí o tom, čemu se budou v následu-
jících letech věnovat, co budou studovat, čím se bu-
dou živit a co naplní jejich životy po profesní stránce. 
Jiní hledají parťáky a nadšence pro svůj obor.

Mgr. Petr Tulpa
náměstek hejtmana Libereckého 
kraje pro resort školství, mládeže, 

tělovýchovy a sportu 

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

úvodní slovo

A právě toto spojení zformovalo Educu do veletrhu, který nabízí na ploše liberecké arény uni-
kátní mix prezentací oborů poskytovaných středními školami v Libereckém kraji podpořený na 
ochozu situovaným neméně zajímavým a unikátním mixem prezentací zdejších zaměstnavatelů. 
Mix, který zároveň prezentuje, a především reprezentuje Liberecký kraj, jeho specifika a krásy.
Přeji veletrhu další úspěšný ročník a vám všem, abyste na EDUCE našli přesně to, co jste hledali.
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Vážení návštěvníci, 

stejně jako v  předchozích letech, je i letos  
podzimní období na Liberecku spojeno s už tra-
dičním veletrhem vzdělávání a pracovních příle-
žitostí s názvem EDUCA MYJOB Liberec 2019. 
Smyslem akce je co nejvíce přispět ke sladění 
nabídky a poptávky na trhu práce. Nabízí všem 
účastníkům ojedinělé propojení počátečního 
vzdělávání, vysokoškolského studia, celoživot-
ního učení a současně i pracovních nabídek. 
Právě vzdělání, celoživotní učení a flexibilní 
přístup se s ohledem na demografický vývoj, 
pokrok v technologiích a globalizaci v rámci 
Průmyslu 4.0 čím dál více stávají nejdůležitější-
mi faktory pro firmy i společnost. Zaměstnanci 
budou muset víc třeba zlepšovat své kompe-

PhDr. Kateřina Sadílková, MBA
generální ředitelka Úřadu práce ČR

otevírací doba veletrhu

tence či zcela změnit své stávající, a to podle konkrétních požadavků zaměstnavatelů. Jedině tak 
mohou být úspěšní. Zaměstnavatelé zase budou muset měnit přístup ke svým zaměstnancům a 
klást větší důraz na jejich rozvoj, motivaci, podporující efektivní organizaci. 
Právě akce tohoto typu, které Úřad práce ČR organizuje, nebo se na jejich organizaci podí-
lí, jsou velmi důležitým nástrojem, jehož prostřednictvím se naši specialisté snaží nasměrovat 
žáky posledních ročníků ZŠ k výběru toho nejvhodnějšího studijního oboru. A to jak z hlediska 
jejich možností, orientace či zaměření, tak i pracovního uplatnění. Jinak řečeno — nasměrovat 
je tak, aby vybraný obor studenta nejen bavil, ale aby v něm po ukončení studia získal v co 
nejkratší době zaměstnání. Praktické informace pak doplní zájemcům zástupci středních škol, 
kteří představí své studijní obory, a zaměstnavatelé, u nichž si lidé mohou ověřit uplatnitelnost 
jednotlivých oborů v praxi.
V dnešní době, kdy je nezaměstnanost v celé republice na nízké úrovni, hledají i na Liberecku 
zaměstnavatelé vhodné pracovníky s potřebnou kvalifikací, zejména s technickým zaměřením či 
v obslužné péči, a to jak ve zdravotnictví, tak v sociálních službách.
Závěrem si Vám dovoluji popřát, abyste díky nově získaným informacím našli práci, která Vám 
přinese uspokojení. Budoucím středoškolákům i jejich rodičům pak šťastnou ruku při výběru 
školy. A všem příchozím příjemně strávený čas na letošním ročníku veletrhu EDUCA MYJOB 
Liberec 2019.

ČT pá so
9.00 – 18.00 

hod.

10. října 11. října 12. října

9.00 – 18.00 
hod.

9.00 – 13.00 
hod.
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Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, p.o.
Módní přehlídka
ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské
Prezentace SOUs a projektu Azubi Car
Doctrina - Podještědské gymnázium, s.r.o.
Science show
SZŠ a VOŠ zdravotnická, Liberec
Uniforma - symbol sesterské profese
ZAHÁJENÍ VELETRHU EDUCA MYJOB LIBEREC 2019
Klub Zaměstnavatelů
Nejžádanější zaměstnavatel mezi studenty a ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI
Střední škola designu interiéru Kateřinky - Liberec, s.r.o.
Fashion show
VOSMOaOA Jablonec nad Nisou
Umíme víc s Erasmem 
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb 
a cestovního ruchu, Varnsdorf, p.o.
Módní přehlídka oboru Fashion design
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb 
a cestovního ruchu, Varnsdorf, p.o.
Právo a bezpečnostně právní služby - ukázka sebeobrany a bojových sportů
O2 Czech Republic a.s.
O2 Chytrá škola
SZŠ a VOŠ zdravotnická, Liberec
Uniforma - symbol sesterské profese
Sdružení TULIPAN z.s.
Představení Sdružení TULIPAN z.s.
POLEDNÍ PŘESTÁVKA
Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, p.o.
Módní přehlídka
Doctrina - Podještědské gymnázium, s.r.o.
Science show
DECATHLON Liberec
Firemní kultura DECATHLON
Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace
Módní přehlídka žáků oboru Krejčí
ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské
Prezentace SOUs a projektu Azubi Car
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, 
příspěvková organizace
Barmanské vystoupení

  9:30 − 9:50

  9:50 − 10:00

10:00 − 10:15

10:15 − 10:30

10:30 − 10:45
10:45 − 11:00

11:00 − 11:15

11:15 − 11:30

11:30 − 11:40

11:40 − 11:50

11:50 − 12:00

12:00 − 12:15

12:15 − 12:20

12:20 − 13:00
13:00 − 13:20

13:20 − 13:35

13:35 − 13:45

13:45 − 14:05

14:05 − 14:15

14:15 − 14:35

plocha home credit areny

čtvrtek 10. 10. 2019

doprovodný program na pódiu
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pátek 11. 10. 2019

Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, p.o.
Módní přehlídka
ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské
Prezentace SOUs a projektu Azubi Car
SZŠ a VOŠ zdravotnická, Liberec
Uniforma - symbol sesterské profese

  9:45 − 10:05

10:05 − 10:15

10:15 − 10:30



ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské
Prezentace SOUs a projektu Azubi Car

10:00 − 10:10

sobota 12. 10. 2019
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Doctrina - Podještědské gymnázium, s.r.o.
Science show
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb 
a cestovního ruchu, Varnsdorf, p.o.
Právo a bezpečnostně právní služby - ukázka sebeobrany a bojových sportů
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb 
a cestovního ruchu, Varnsdorf, p.o.
Módní přehlídka oboru Fashion design
Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, p.o.
Módní přehlídka
VOSMOaOA Jablonec nad Nisou
Umíme víc s Erasmem 
Střední škola designu interiéru Kateřinky - Liberec, s.r.o.
Fashion show
Sdružení TULIPAN z.s.
Představení Sdružení TULIPAN z.s.
SZŠ a VOŠ zdravotnická, Liberec
Uniforma - symbol sesterské profese
DECATHLON Liberec
Firemní kultura DECATHLON
POLEDNÍ PŘESTÁVKA
VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE POZDRAV EDUCU
Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace
Módní přehlídka žáků oboru Krejčí
ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské
Prezentace SOUs a projektu Azubi Car
Doctrina - Podještědské gymnázium, s.r.o.
Science show
DECATHLON Liberec
Firemní kultura DECATHLON
O2 Czech Republic a.s.
O2 Chytrá škola
VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE EDUCA PRESS PHOTO

10:30 − 10:45

10:45 − 10:55

10:55 − 11:05

11:05 − 11:25

11:25 − 11:40

11:40 − 11:55

11:55 − 12:00

12:00 − 12:15

12:15 − 12:25

12:25 − 13:00
13:00 − 13:30
13:30 − 13:50

13:50 − 14:00

14:00 − 14:15

14:15 − 14:25

14:25 − 14:35

15:00 − 15:30

O2 Chytrá škola
Jak na sociální sítě a jejich obsah
O2 Chytrá škola
Jak na sociální sítě a jejich obsah
O2 Chytrá škola
Jak na sociální sítě a jejich obsah

O2 Chytrá škola
Kyberšikana a vydírání 
nebezpečné komunikační jevy
O2 Chytrá škola
Kyberšikana a vydírání 
nebezpečné komunikační jevy
O2 Chytrá škola
Kyberšikana a vydírání 
nebezpečné komunikační jevy

  9:30 − 11:00

11:15 − 12:45

13:00 − 14:30

  9:30 − 11:00

11:15 − 12:45

13:00 − 14:30

Do salónku se dostanete věží A2, která bude označena navigační tabulí
v konferenčním salónku ve 3. np

čtvrtek 10. 10. 2019 pátek 11. 10. 2019

doprovodný program přednáškový sál



Veletrh EDUCA MYJOB Liberec 2019 každoročně láká návštěvníky na 
tradiční program, jehož hlavními a nejznámějšími body je přehlídka škol  
a firem z Libereckého kraje, a také HR konference pro profesionály  
z oblasti managementu a personalistiky. Samozřejmostí je i doprovodný 
program, v němž se letos objevilo pár novinek – dvě soutěže pro širokou 
veřejnost a iQFABLAB liberecké iQLANDIE.

NOVINKY NA EDUCE 2019
na co se můžete letos těšit?

Pozdrav EDUCU
Jednou z nových soutěží na EDUCE je Pozdrav EDUCU pro žáky 2. stupně základních škol  
a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a pro studenty středních škol. Ti měli za úkol na-
točit se svou třídou video vzkaz, ve kterém zajímavou formou zaznamenají, jak moc se těší na 
letošní ročník EDUCY. Porota u zaslaných videí hodnotila především nápad, kreativitu prove-
dení videa a dodržení podmínek soutěže. Vítězové Pozdrav EDUCU budou vyhlášeni v pátek 
11. října v 13:00 na hlavním pódiu na ploše Home Credit Areny. Na hlavního vítěze čeká cena  
v podobě 10 000 Kč na třídní výlet snů, na další pak například soukromé promítání v multikině 
Cinestar pro celou třídu a další zajímavé ceny.
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60 firem

22 hodin
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18 000
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na veletrhu

aktivního kontaktu 
s návštěvníky

na veletrhu

návštěvníků

výstavní plochy



Testovací centrum SCIO
Další novinkou letošního veletrhu EDUCA MYJOB Libe-
rec je testovací centrum SCIO. V něm si žáci a studenti 
mohou vyzkoušet přijímací zkoušky na střední i vysoké 
školy nanečisto. Každý se tak může připravit na poje-
tí i atmosféru u ostrých přijímacích zkoušek. Na místě 
také můžete s odborníky ze společnosti Scio probrat 
konkrétní dotazy a testy a oni vám případně doporučí  
i vhodné přípravné kurzy.

EDUCA PRESS PHOTO
Fotosoutěž určená pro všechny nadšení amatérské  
fotografy se letos zaměřila na téma Photo Sapiens: Člo-
věk a učená, práce, zábava. Tím chce přilákat pozornost 
autorů na tyto základní poznávací procesy, které jsou 
tím nejdůležitějším, co nás může ve světě orientovat  
a rozvíjet. Soutěž je určená pro každého bez rozdílu 
věku. Fotografie bylo možné do soutěže posílat do 30. 
září a 3. října z nich byli vybráni finalisté. Jejich fotografie 
bude možné vidět na výstavě v nákupním centru Forum 
Liberec po skončení veletrhu EDUCA. Všichni finalisté 
se návštěvníkům veletrhu EDUCA představí v pátek 11. 
října na hlavním pódiu na ploše Home Credit Areny, kde 
odborná porota vybere vítěze. Na ně čekají opravdu za-
jímavé ceny, jako například fotozážitek na koncertě sku-
piny Scooter, kurzy od Liberecké školy fotografie, trofej 
od společnosti Lasvit a mnoho dalších lákavých cen.

Další novinky na 
EDUCA MYJOB Liberec 2019
• iQFABLAB  – iQLANDIE 
 Na veletrhu se představí nová moderní chytrá dílna, 
 která je určená pro všechny nadšence do moderních 
 technologií.

• O2 Chytrá škola
 Představí se zde také nový projekt O2, který se 
 zaměřuje na problematiku internetové  
 bezpečnosti a mediální gramotnosti. 
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Před několika lety se kamarád Dalibora Herbricha dostal do situace, kdy 
nemohl sehnat dobrou brigádu a hrozilo, že z finančních důvodů bude 
muset ze školy odejít. S tím se Dalibor nehodlal smířit a chtěl najít cestu, 
jak situaci na trhu práce pro studenty zjednodušit a zpřehlednit. Proto se 
společně s dalšími kolegy rozhodli situaci změnit a vnést do ní moderní  
a rychlé řešení. Tak vznikla aplikace QuickJOBS, která dnes pomáhá  
spojovat studenty se zaměstnavatele a zefektivňovat získávání  
a obsazování pozic.

Aplikace QuickJOBS zjednodušuje život 
brigádníkům i firmám, které je hledají

Co vás vedlo k vývoji aplikace QuickJOBS?
Když jsme studovali, tak byla nabídka brigád sice relativně zajímavá, ale cesta k jejich získání byla 
zdlouhavá, v případě krátkodobých prací dokonce až neúměrně dlouhá. Při hledání brigád jsme 
naráželi na spoustu nedostatků stávajících pracovních portálů nebo rovnou na neexistenci těch 
pro hledání krátkodobých brigád. A tam to asi všechno začalo.

V čem byly stávající pracovní portály nevhodné?
První krok přihlášení vždy stál na nutnosti poslat zaměstnavateli životopis. Ale studenti do něj 
neměli co napsat, nebo si to alespoň mysleli. To je dost často demotivovalo a oni se nakonec ani 
nepřihlásili. Do toho byly na portálech často neaktuální nabídky nebo se jim často nikdo vůbec 
neozval dokonce ani s odmítnutím. A když už se do výběrového řízení dostali, tak bylo zdlouhavé, 
což bylo v případě jednorázových brigád naprosto zbytečné. Do toho si člověk musí uvědomit, 
že vlastně práci potřebuje, musí si umět zorganizovat čas, zpracovat si CV, což celý proces ještě 
prodlouží.

A jak tedy fungují QuickJOBS?
V první řadě to není standardní portál, ale aplikace do telefonu. Aktuálně jsme zaměřeni na bri-
gády, a to krátkodobé i dlouhodobé – například promotérství, práce v pohostinství či na recepci, 
manuální práce a podobně. Zaměstnavatel zadá inzerci a každému v dané lokalitě ihned přijde 
upozornění na danou nabídku, pokud brigádník usoudí, že má čas, práce se mu líbí a vyhovuje 
mu hodnocení, které zaměstnavatel získal, tak se na jedno kliknutí přihlásí a je to. Dnes navíc in-
zeráty na jednorázové brigády po 24 hodinách z nabídky automaticky stahujeme, což brigádníka 
i zaměstnavatele zavazuje k rychlým reakcím a garantuje aktuálnost nabídek.
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Stručně o QuickJOBS
• Jde o aplikaci, která rychle a transparentně propojuje 
 zaměstnavatele a brigádníky
• Aplikace je dostupná na Google Play i App Store
• Za 3 roky na trhu měli QuickJOBS 25 000 uživatelů
• Aplikace nabízí brigády primárně v Praze, 
 momentálně rozšiřuje nabídku také v Liberci, Brně, 
 Ústí nad Labem a Ostravě
• Nejrychleji byla brigáda obsazena za 2 minuty

Jaké brigády můžete získat na QuickJOBS?
1. Promotérské práce
2. Práce v pohostinství
3. Práce na recepci
4. Doučování
5. Manuální práce – výpomoc na festivalech či stavbách

Na základě čeho se brigádníci i zaměstnavatelé rozhodují?
U jednorázových brigád hraje velkou roli finanční ohodnocení, u těch dlouhodobých je často velmi 
podstatné, jak je inzerát napsaný a jak firma na brigádníka působí. Důležité je také hodnocení, 
které průběžně získává jak brigádník, tak i zaměstnavatel. Chceme, aby celý proces byl co nej-
jednodušší a nejtransparentnější pro všechny strany. U jednorázových brigád je hodnocení udě-
lováno ihned, u těch dlouhodobějších po 14 dnech. Hodnocení je navíc oběma stranami férové, 
protože si všichni uvědomují, že je oboustranné a na nepravdivé hodnocení by se přišlo a mohlo 
se obrátit proti tomu, kdo ho udělil.

Jak to probíhá poté, co se zaměstnavatel s brigádníkem propojí?
To už je plně v režii zaměstnavatele – my sloužíme pouze jako rychlá propojovací a hodnotící 
platforma a další kroky už neovlivňujeme. Podmínky se smlouvou či platbou si brigádník se za-
městnavateli řeší sám, my pouze po absolvování brigády nebo po zapracování vyžadujeme od 
obou stran zmiňované hodnocení. 

Kdo nejčastěji QuickJOBS používá?
U jednorázových brigád, to jsou primárně studenti posledních ročníků středních škol a prvních 
dvou ročníků na vysoké škole. Dlouhodobými brigádami ale míříme na mnohem širší cílovku, než 
jsou studenti, což se nám postupně potvrzuje. Pokud jde o zaměstnavatele, tak je to opravdu 
široké a v podstatě naše nabídka kopíruje standardní trendy na trhu práce s brigádami. 

Co vás s QuickJOBS čeká v nejbližší době?
V aplikaci neustále vyvíjíme nové funkce a zlepšujeme její fungování. Aktuálně ladíme nedávno 
představené dlouhodobé brigády a více zaměřujeme na sales aktivity, protože dosud vše běželo 
víceméně organicky a především díky ústnímu doporučení, a to jak u uživatelů, tak i u firem.
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TENTO PROJEKT JE FINANCOVANÝ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO 
PROGRAMU ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY. 

 

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000002 

Projekt je realizován v období od 1. 12. 2015 do 31. 12. 2021 
 
 

 
 

 
 
 
kontaktujte realizační tým: 

Bc. Lucie Vašková - odborná pracovnice Liberec           Mgr. Daniela Milichovská - odborná pracovnice Jablonec n.N. 
tel.: 950 132 458, mob.: 777 401 386            tel.: 950 120 473, mob.: 777 401 450 
e-mail: lucie.vaskova@uradprace.cz            e-mail: daniela.milichovska@uradprace.cz 
 
Ing. Helena Ratislavová - odborná pracovnice Česká Lípa        Ing. Helena Čermáková – odborná pracovnice Semily 
tel.: 950 108 448, mob.: 778 425 968          tel.: 950 160 475, mob.: 778 494 807 
e-mail: helena.ratislavova@uradprace.cz          e-mail: helena.cermakova@uradprace.cz 
 
Bc. Hana Bobková - koordinátor aktivit           Ing. Jan Burkoň – finanční manažer projektu 
tel.: 950 132 554            tel.: 950 132 551 
e-mail: hana.bobkova@uradprace.cz          e-mail: jan.burkon@uradprace.cz  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Podpora informačních a poradenských 
středisek Úřadu práce ČR (PIPS) 

 
CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218 

 
Projekt je realizován v období 
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2022 

 
 
 
 
 
 
 

 

Hlavním cílem projektu je poskytnout mladým lidem do 29 let věku dostatek pracovních 
zkušeností, které je mnohdy limitují na trhu práce. Ty jim poskytneme formou odborné praxe, 
která bude zaručovat rozvoj praktických pracovních zkušeností, zpětnou vazbu od mentora  
a rozvoj pracovních návyků. 

 

Hlavním cílem projektu je zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných 
institucemi veřejných služeb zaměstnanosti prostřednictvím dosažení cílového stavu 90 
funkčních vybavených informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR (IPS), a to 
personálním , edukačním, prezentačním a diagnostickým zázemím. 

 



http://portal.mpsv.cz   
https://web.uradprace.cz/  

 

 

 

 

Pro osoby hledající zaměstnání 

Vyhledávání volných pracovních míst v České 
republice, možnost zasílání volných pracovních 
míst na udanou emailovou adresu po registraci 
na Portálu MPSV 

Možnost získat informace o středních školách  
a jednotlivých typech učebních a studijních 
oborů 
 

 
Možnost vložit si svůj životopis, který je 
k dispozici zaměstnavatelům 

 

Rady, jak postupovat v případě, že 
zaměstnavatel přestal vyplácet mzdu 

 

Informace o pracovně-právních otázkách 

 

EURES – informace k pracovním a životním 
otázkám v jednotlivých zemích Evropské unie, 
EHP a Švýcarska 

 

CALL Centrum – informace z oblasti poradenství 
a zprostředkování, evidence a podpory 
v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci 

 
Formuláře ke stažení – formuláře MPSV, Úřadu 
práce, aktuální seznam volných míst 
evidovaných Úřadem práce ČR 

     Pro zaměstnavatele 

Možnost zadávat volná pracovní místa přes 
internet 

 

Možnost vyhledávání nových zaměstnanců 

 

 

Informace o možnostech podpory 
zaměstnanosti včetně potřebných formulářů 

 

Informace o problematice zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením včetně potřebných 
formulářů 

Informace o možnostech využití finančních 
prostředků z Evropského sociálního fondu 

 

Informace týkající se zahraniční zaměstnanosti – 
právní předpisy v této oblasti a tiskopisy 
vztahující se k zaměstnávání cizích státních 
příslušníků 

Formuláře ke stažení 

 

 



  
 

TENTO PROJEKT JE FINANCOVANÝ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU PROSTŘEDNICTVÍM  OPERAČNÍHO PROGRAMU 
ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY. 

 
 
  

   
 

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000048 
 
Projekt je realizován v období od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2022 

 
 
 
 

 
 
 
 
Kontakty na odborné pracovnice projektu:   

 
Ing. Petra Prášková - odborná pracovnice Liberec Bc. Jitka Bouchalová – odborná pracovnice Česká Lípa 
tel.: 950 132 457, e-mail: petra.praskova@uradprace.cz 
 

tel.: 950 108 437, e-mail: jitka.bouchalova@uradprace.cz 
 

  
Ing. Radka Barborová – odborná pracovnice Jablonec n. N Ing. Jana Johánková – odborná pracovnice Semily  
tel.: 950 120 435, e-mail: radka.barborova@uradprace.cz tel.: 950 160 450, e-mail: jana.johankova@uradprace.cz 
 
 
 

  

 

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000045 
 
Projekt je realizován v období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2022 

 

  

 

 

 

 
kontaktujte realizační tým: 
 
Ing. Dana Janků Paříková – odborný pracovník Liberec  Ing. Marcela Jiroušová – odborná pracovnice Semily  
tel.: 950 132 457  e-mail: dana.janku@uradprace.cz  tel.: 950 160 440, e-mail: marcela.jirousova@uradprace.cz  
  
Ing. Adriana Zikmundová – odborná pracovnice Jablonec n. N. Mgr. Michaela Fridrichová – odborný pracovník Č. Lípa 
tel.: 950 120 435, e-mail: adriana.zikmundová@uradprace.cz tel.: 950 108 429, e-mail: michaela.fridrichova@uradprace.cz 

Hlavním cílem projektu je pomoci nezaměstnaným rodičům, vracejícím se po MD/RD 
nebo pečujícím o děti do 15 let, k rychlému návratu do zaměstnání. V projektu jsou 
připraveny skupinové i individuální aktivity, které zajistí komplexní podporu a orientaci 
při hledání nového pracovního uplatnění. Velký důraz klademe na rekvalifikační kurzy 
a mzdové příspěvky pro zaměstnavatele. 

 

Cílem projektu je poskytnout péči dlouhodobě nezaměstnaným lidem, kteří jsou v evidenci 
Úřadu práce déle než 5 měsíců. Skrze metody formálního i neformálního vzdělávání 
účastník rozvíjí své pracovní kompetence a dovednosti. Aktivity jsou skupinové, tedy 
dochází i k rozvoji sociálního vnímání a působení. Po skončení účasti v projektu je 
uchazeč vybaven vědomostmi potřebnými k obstání na trhu práce, příkladem je dovednost 
napsat životopis, motivační dopis, vhodně se prezentovat na přijímacím pohovoru či 
možnost získat podporu pracovního místa. 

 





Dejte dohromady seznam činností, které  principiálně nechcete dělat, nebo je odmítáte  (např.  
tabákový průmysl, zbraně, alkohol) případně objektivně nemůžete dělat (např. z důvodu zdravot-
ního stavu nebo protože vyžadují fyzické či psychické výkony nad vaše možnosti).

Nevyřazujte pracovní nabídky jen proto, že nemáte dostatečnou praxi, znalosti nebo je v pozadí 
vašeho záporného náhledu na obor předsudek nebo neochota.

Co umíte a jak dobře?  Jak jste na tom reálně s jazyky, počítačem a technikou obecně? Kte-
ré programy zvládáte a na jaké úrovni? Co vaše vystupování, prezentační, přesvědčovací  
a vysvětlovací schopnosti? Jste týmový hráč nebo sólista? Dynamický typ? Analytik? Rozumí-
te účetnictví, daním, právu, AutoCADu, umíte programovat? Máte nějaké další zvláštní znalosti 
nebo dovednosti, které využijete v praxi? Máte řidičský průkaz, a kolik najetých kilometrů?

U okruhu možných činností a potenciálních firem si položte další otázky a  pište si klady  
a zápory daného zaměstnavatele a práce:
Je vybraný obor prací, kterou chcete dělat desítky hodin týdně v několika následujících letech? 
Obsahuje činnosti, které vás budou alespoň částečně bavit, máte pro ně vlohy nebo šanci se je 
naučit a zvládnout?

Pokud vůbec nevíte, jakou práci vybrat...

Hledáte práci? Víte co, kde, kdy, jak a za kolik chcete dělat? 
Odpověď na většinu otázek už určitě znáte, ale nezaškodí 
si informace shrnout.

KAM PO ŠKOLE: DO PRÁCE

16



Kde hledat?
Kromě formálních možností (pracovní portály, inzerce v tisku, agentury, úřad práce) nepodceňujte 
ani ty neformální – kolik znáte v okolí lidí, kteří získali praxi u rodičů v práci nebo přes známé, 
příbuzné nebo bývalé učitele nebo kolegy?
U personálních agentur očekávejte někdy i dost zdlouhavá přijímací řízení a testy. Ze zkušenosti 
víme, že pozice, které vám potom nabídnou, mohou být dost daleko od toho, co jste udali jako 
vaše požadavky. Při pohovoru se připravte na to, že personalista může mít v ruce dokumenty, 
které s vaším aktuálním životopisem mají pramálo společného. I tak se ovšem jedná o užitečnou 
pomoc a agenturu můžete brát jako solidní přípravu na „ostré“ pracovní pohovory.
Rozhodně není drzé oslovit firmu, která se vám líbí. Firmy mají zájem o motivované zaměstnance, 
můžete získat třeba stáž, praxi nebo brigádu. Navíc pokud je vám v zásadě jedno, co a kde budete 
dělat, může vám to při hledání práce spíš uškodit.

Zdroj a více informací naleznete na 
www.kampomaturite.cz
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Nabízí firma odpovídající zaškolení, tréninky, individuální plán? Přicházíte na pozici po někom, kdo 
vás ještě stihne zaučit nebo dostanete jinou osobu, která se vám bude věnovat? Nebo budete 
„hozeni do vody“?
Máte informace o firemní kultuře a atmosféře dané firmy? Jaké jsou vztahy mezi zaměstnanci, 
fluktuace, jde o uzavřený kolektiv? Vládne tu duch kooperace nebo agresivita či soutěživost? 
Zapadnete tam, budete se tam cítit dobře?
Můžete se ve firmě rozvíjet, vzdělávat, kariérně postupovat?
Jaká je nabízená odměna za práci, možnosti navyšování po zkušební době/další roky? Pevný plat 
nebo pohyblivá složka v závislosti na výkonu? Jak přesně se stanovuje a jaký se očekává výkon? 
Peníze nejsou jediný rozhodovací faktor - jaké jsou další benefity (od pružné pracovní doby, stra-
venek, dalšího týdnu dovolené, služebního telefonu přes auto až po možnost studia vysoké školy 
při zaměstnání a další)?



Otevřeli
jsme

Největší
a nejmodernější

knihkupectví 
v regionu

www.forumliberec.cz



AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o.
Dukelských hrdinů 21, Praha 7 
tel. 606 411 115
info@kampomaturite.cz
www.kampomaturite.cz

PŘIJÍMAČKY? MATURITA?
Připravte se na 100 %
Za 21 let jsme úspěšně připravili přes 100 000 studentů. 

Pokud požadujete 100 % přípravu, jste na správné adrese.

Učebnice pro přípravu
všechny učebnice k přípravě 

na maturitu a přijímací zkoušky

Stahujte zdarma
časopis Kam Po Maturitě, testy 

a e-booky k nejžádanějším oborům VŠ

Facebook a YouTube
zábava a videonávody na YouTube.com 

+ Facebook.com/kampomaturite

Přípravné kurzy 
prezenční přípravné kurzy k přijímacím 

zkouškám v Praze, Brně a Ostravě

letak A4 2019.indd   1 16.07.19   20:40
Bez názvu-5   1 24.07.19   11:24



Centrum FotoŠkoda — Palác Langhans, Vodičkova 37, Praha 1

www.fotoskoda.cz

Největší prodejna 
fototechniky v ČR.

Autorizovaný 
servis v zázemí 

firmy.

Většina zboží 
skladem.

Otevřeno 
i v neděli.

11:00 - 18:00

Vše pod jednou 
střechou v centru 

Prahy.

Nejlepší e-shop 
roku 2014, 2015, 

2016 a 2017.

Váš specialista na digitální
fotoaparáty a příslušenství



1+1 vstup do technického muzea
Platnost slevy do 31. 3. 2020



PREVENCE, OSVĚTA A VZDĚLÁVÁNÍ

VOLITELNÝ OBSAH ŠKOLY
Jakékoliv informace, které si škola přeje sdělit 
svým studentům a jejich rodičům. 
Obsah si škola aktualizuje podle svých potřeb.
 
 | Jídelníček | Události školy
 | Suplování | Úspěchy studentů
 | Fotografie | Aktuální rozvrhy
 | Školní řád | Dokumenty školy
 | Mapa školy | Školní knihovna
 | Zpravodajství | Školní časopis
 | Dotazníky | Formuláře

TECHNICKÉ PARAMETRY 
• Interaktivní dotykové zařízení s úhlopříčkou 49“
• Rozlišení full HD 
• Připojení LAN nebo WIFI  
• Odolný kovový kryt a bezpečnostní sklo 

133 cm

67 cm

1 Aktuální rozvrh a suplování
2 Automatická synchronizace  
 se školním softwarem
3 Intuitivní vkládání všech materiálů školy
4 Jednoduché ovládání 
5 Podpora prevence  
 sociopatologických jevů
6 Vysílání zábavných, soutěžních  
 a informativních spotů
7 Denní zpravodajství z ČTK
8 Úspora času pro pedagogy a žáky
9 Zlepšení PR školy
10 Zviditelnění partnerů školy

10 DŮVODŮ PROČ MÍT VE ŠKOLE 
ÁMOS VISION

SLUŽBY PRO ŠKOLY 
V RÁMCI SYSTÉMU ÁMOS vision

• Software licence
• Doprava a profesionální instalace zařízení
• Personalizace a individuální nastavení  
 dle požadavků školy
• Servisní služba a technická podpora
• Správa a zajištění obsahu vysílání  
 v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb.
• Technická podpora a klientská linka
• Profesionální instalace dotykové nástěnky
• Záruka na celé zařízení
• Pojištění

Strava.cz

Zapojeno již 100 škol 

+420 724 70 50 60
office@inpublic.cz

www.amosvision.cz

KONTAKT

Kompletní seznam partnerů najdete na www.amosvision.cz

Provozovatelem systému ÁMOS vision je společnost inpublic group s.r.o.

ÁMOS vision je interaktivní dotyková nástěnka připravená poskytnout žákům, učitelům a přátelům 
školy informace, které denně potřebují, mohou využít nebo jim pomohou v osobním životě. 

POUŽÍVEJTE MODERNÍHO POMOCNÍKA VE VAŠÍ ŠKOLE



�
POSOUVEJTE S NÁMI
HRANICE MOŽNÉHO   

ve skle / v designu / v konstrukci / v elektru 
 —— ————

career@lasvit.com  
lasvit.com



Personální  � rm
a s dlouholetou tradicí  po celém

 N
ěm

ecku. 
Zprostředkujem

e pracovní m
ísta nejen v Sasku.

N
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e něm
eckou sm

louvu na dobu neurčitou, tarifní m
zdu, 

bonus na dovolenou a vánoce, příplatky a m
noho dalších výhod.

Pracovní nabídky se pohybují v oborech např. výroba, sklady, 
transport, zdravotnictví, pohostinství a v dalších oborech.
N

aše pobočky najdete v Bautznu, v G
örlitz a v  N
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KSM Castings CZ s.r.o.
 Zabýváme se tlakovým litím a obráběním      

 hliníkových odlitků pro automotive.

Benefitové programy

Pololetní odměny

Příspěvek na dopravu

Stravování ve směnách i o víkendech

Pět týdnů dovolené

Podpora sportovních aktivit

nabor@ksmcastings.com     
Tel: +420 488 105 203

U nás
v Hrádku nad Nisou
věříme, že…
je to v lidech!

Lehce, inovativně a spolehlivě



 - Dálkové studium 
fotografie - Baví vás fotografování – posuňte 

se dál - Konzultujeme vaše fotky - Učíme fotografii vnímat jako 
umění - Ukončeno rekvalifikační zkouškou - Pro učitele kurz 

zdarma (DVPP) - Rekvalifikační kurzy - Pracovník grafického studia - Fotograf - Kurzy grafických 
programů 
a fotografování

LŠF Liberec, s. r. o., učebna: Na Žižkově 1201/15, Liberec
Tel.: 724 048 595, 737 420 839 | E-mail: info@lsf-liberec.cz

www.lsf-liberec.cz

My Vás to naučíme
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Česká zahradnická akademie
Mělník - střední škola a vyšší 
odborná škola, p.o.
zas-me.cz

Doctrina - Podještědské 
gymnázium, s.r.o.
gdoctrina.cz

Euroškola Česká Lípa střední 
odborná škola s.r.o.
ceskalipa.euroskola.cz

Gymnázium a Střední odborná 
škola pedagogická
jergym.cz

Gymnázium F. X. Šaldy
gfxs.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta
giosm.cz

Gymnázium pro zrakově postižené 
a Střední odborná škola pro zrakově 
postižené
goapraha.cz

Integrovaná střední škola Cheb, p.o.
www.iss-cheb.cz

Integrovaná střední škola, Mladá 
Boleslav, Na Karmeli 206
issmb.cz

Integrovaná střední škola, Semily, 
28. října 607, p.o.
isssemily.cz

Integrovaná střední škola, Vysoké 
nad Jizerou, Dr. Farského 300, p.o.
iss-vysokenj.cz

Nadační fond Gymnazia Turnov
gytu.cz

Obchodní akademie a Jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky, 
Liberec, Šamánkova 500/8, p.o.
oalib.cz

Obchodní akademie, Hotelová škola 
a Střední odborná škola, Turnov, 
Zborovská 519, p.o.
sssvt.cz

Soukromá střední škola výpočetní 
techniky, s.r.o.
eures.cz

Střední odborná škola a Střední 
odborné učiliště, Česká Lípa, 
28. října 2707, p.o.
skolalipa.cz

Střední odborná škola mediální grafiky 
a polygrafie, Rumburk, p.o.
sosmgp.cz

Střední odborná škola obchodní s.r.o.
soso.cz

Střední odborná škola pro ochranu 
a obnovu životního prostředí - Schola 
Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379
humanitas.cz

Střední odborná škola, Liberec, 
Jablonecká 999, p.o.
sosliberec.cz
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Střední odborné učiliště, 
Hubálov 17
souhubalov.cz

Střední průmyslová škola 
stavební, Liberec 1, 
Sokolovské náměstí 14, p.o.
stavlib.cz

Střední průmyslová škola strojní 
a elektrotechnická a Vyšší 
odborná škola, Liberec 1, 
Masarykova 3, p.o.
pslib.cz

Střední průmyslová škola 
technická, Jablonec nad Nisou, 
Belgická 4852, p.o.
spstjbc.cz

Střední průmyslová škola textilní, 
Liberec, Tyršova 1, p.o.
spstliberec.cz

Střední škola a Mateřská škola, 
Liberec, Na Bojišti 15, p.o.
ssams.cz

Střední škola a vyšší odborná 
škola aplikované kybernetiky s.r.o.
kyberna.cz

Střední škola designu interiéru 
Kateřinky - Liberec, s. r. o.
skolakaterinky.cz

Střední škola gastronomie a slu-
žeb, Liberec, Dvorská 447/29, p.o.
sos-gs.cz

Střední škola hospodářská 
a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 
1387, p.o.
sshlfrydlant.cz

Střední škola Kateřinky
Liberec, s. r. o.  
skolakaterinky.cz

Střední škola letecké a výpočetní 
techniky, Odolena Voda, U Letiště 
370
sslvt.cz

Střední škola oděvního designu 
Kateřinky - Liberec, s. r. o.
skolakaterinky.cz

Střední škola Pohoda s.r.o., 
Litoměřice
soupohoda.com

Střední škola právní - Právní 
akademie, s.r.o.
prak.cz

Střední škola řemesel a služeb, 
Jablonec nad Nisou, Smetanova 
66, p.o.
sosjbc.cz

Střední škola strojní, stavební a 
dopravní, Liberec II, Truhlářská 
360/3, p.o.
sslbc.cz

Střední škola vizuální tvorby, s.r.o.
vizualskola.cz
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VYSOKÉ ŠKOLY A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY 

OSTATNÍ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE

Střední škola zahradnická 
a technická Litomyšl
szat.cz

Střední škola zemědělská 
a veterinární Lanškroun
szes-la.cz

Střední škola, Lomnice nad Popelkou, 
Antala Staška 213, p.o.
skola-lomnice.cz

Střední umělecká škola 
v Liberci s.r.o.
suslbc.cz

Střední uměleckoprůmyslová škola 
a Vyšší odborná škola, Jablonec nad 
Nisou, Horní náměstí 1, p.o.
supsavos.cz

Střední uměleckoprůmyslová škola 
a Vyšší odborná škola, Turnov, 
Skálova 373, p.o.
supsturnov.cz

Střední uměleckoprůmyslová škola 
sklářská, Kamenický Šenov, 
Havlíčkova 57, p.o.
czech-glass-school.com

Střední uměleckoprůmyslová škola 
sklářská, Železný Brod, Smetanovo 
zátiší 470, p.o.
supss.cz

Střední zdravotnická škola a Vyšší 
odborná škola zdravotnická, Liberec, 
Kostelní 9, p.o.
www.libereckazdravka.cz

Střední zdravotnická škola, Turnov, 
28. října 1390, p.o.
www.szsturnov.cz

ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné 
učiliště strojírenské, odštěpný závod
sou-skoda.cz

Vyšší odborná škola mezinárodního ob-
chodu a Obchodní akademie, Jablonec 
nad Nisou, Horní náměstí 15, p.o.
vosmoa.cz

Vyšší odborná škola obalové techniky 
a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, p.o.
odbornaskola.cz

Vyšší odborná škola sklářská a Střední 
škola, Nový Bor, Wolkerova 316, p.o.
glassschool.cz

Vyšší odborná škola zdravotnická 
a Střední škola zdravotnická, Ústí nad 
Labem, Palachova 35, p.o.
szsvzs.cz

Vyšší odborná škola, Střední průmy-
slová škola a Střední odborná škola 
služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, 
Bratislavská 2166, p.o.
skolavdf.cz

Vyšší odborná škola, Střední průmy-
slová škola a Střední odborná škola 
služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, 
Bratislavská 2166, p.o.
skolavdf.cz

Česká zahradnická akademie Mělník - 
střední škola a vyšší odborná škola, p.o.
zas-me.cz

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
mup.cz

Střední průmyslová škola strojní 
a elektrotechnická a Vyšší odborná 
škola, Liberec 1, Masarykova 3, p.o.
pslib.cz

Střední uměleckoprůmyslová škola 
a Vyšší odborná škola, Jablonec nad 
Nisou, Horní náměstí 1, p.o.
supsavos.cz

Střední uměleckoprůmyslová škola a 
Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 
373, p.o.
supsturnov.cz

Střední zdravotnická škola a Vyšší 
odborná škola zdravotnická, Liberec, 
Kostelní 9, p.o.
libereckazdravka.cz

Vyšší odborná škola mezinárodního ob-
chodu a Obchodní akademie, Jablonec 
nad Nisou, Horní náměstí 15, p.o.
vosmoa.cz

Vyšší odborná škola obalové techniky a 
Střední škola, Štětí, Kostelní 134, p.o.
odbornaskola.cz

Vyšší odborná škola sklářská a Střední 
škola, Nový Bor, Wolkerova 316, p.o.
glassschool.cz

Vyšší odborná škola zdravotnická a 
Střední škola zdravotnická, Ústí nad 
Labem, Palachova 35, p.o.
szsvzs.cz

Vyšší odborná škola, Střední průmy-
slová škola a Střední odborná škola 
služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, 
Bratislavská 2166, p.o.
skolavdf.cz

Dům zahraniční spolupráce
dzs.cz

IQLANDIA, o.p.s.
iQlandia.cz

KRISTOF, s.r.o.
mojeanglie.cz

Technické muzeum Liberec, z.s.
tmliberec.cz
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AAH Czech s.r.o.
auriasolutions.com

Amelie, z.s.
amelie-zs.cz

Aperta, s.r.o.
aperta.cz

Armáda České republiky
Rekrutační pracoviště
kariera.army.cz

Associated Weavers, s.r.o.
www.carpetyourlife.com

Azyl Pes
azylpes.cz

Be On Top s.r.o.
beontop.cz

Centrum Kašpar, z.s.
centrum-kaspar.cz

Czechitas z.s.
Czechitas.cz

Český rozhlas Liberec
rozhlas.cz

Decathlon
decathlon.cz

DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.
denso.cz

DGS Druckguss Systeme s.r.o.
dgs-druckguss.com/cz

Drylock Technologies s.r.o.
drylocktechnologies.com

EURES Česká republika
eures.cz

EURES Triregio
eures.cz

Eurocentrum Liberec
euroskop.cz/eurocentrum.liberec

HOTEL & ZÁMEK SVIJANY
zameksvijany.cz

iQFabLab
iQlandia.cz

Klub zaměstnavatelů
klubzamestnavatelu.cz

KNORR-BREMSE Systémy pro 
užitková vozidla ČR, s.r.o.
knorr-bremse.cz

Krajská vědecká knihovna v Liberci
kvklib.cz

KSM Castings CZ a.s.
ksmcastings.cz

Lasvit
lasvit.com

Liberecká škola fotografie
lsfliberec.cz

Liberecký kraj
kraj-lbc.cz
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LUKOV Plast spol. s r.o.
lukovplast.cz

Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o.
magna.com

MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
makro.cz

MEGA a.s.
mega.cz

MemBrain s.r.o.
membrain.cz

O2 Czech Republic, a.s.
o2.cz

Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.
sdruzenidrak.cz

ONTEX CZ, s.r.o.
ontexglobal.com

PARTNER Personaldienste GmbH
Partner-Personaldienste.de

Pivovar Svijany
pivovarsvijany.cz

PRECIOSA, a.s.
preciosa.com

QuickJOBS
quickjobs.cz

Rytmus Liberec, o.p.s.
rytmusliberec.cz

SCIO
scio.cz

Sdružení TULIPAN, z.s.
sdruzenitulipan.cz

STRABAG a.s.
strabag.cz

Svaz průmyslu a dopravy ČR
spcr.cz

Technické muzeum Liberec, z.s.
tmliberec.cz

TEMPERATIOR s.r.o.
temperatior.cz

Tenneco CA Czech Republic
tenneco.com

Top Absolvent
topabsolvent.cz

TRUMPF Liberec, spol. s r.o.
cz.trumpf.com

Úřad práce
uradprace.cz

VALBEK-EU, a.s.
valbek.eu

VAMED MEDITERRA a.s.
vamed-mediterra.cz

ZOD Brniště a.s.
zodbrniste.cz
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PRACUJ SE MNOU
PRO HVĚZDY

ČESKÉ GASTRONOMIE
PRACUJTE V MAKRO NA POZICI:
Asistent prodeje
Zákaznický poradce
Skladník
Pokladní
Vedoucí směny
Administrativní pracovník distribuce
Přípravář zboží pro rozvoz

PROČ JE PRÁCE V MAKRO SKVĚLÁ
• Peníze dorazí vždy 7. den v měsíci
• Dovolená trvá 5 týdnů
•  Dostaneš až 5 nákupních MAKRO karet  

pro tebe a tvoje blízké se slevou 
na pohonné hmoty

• Tarify u mobilního operátora jsou zvýhodněny
• Po zkušebce všem připlatíme 800 Kč
• Dotujeme stravu v kantýně
• Za nápad tě odměníme – 500 Kč

zuzana.veselska@makro.cz
+420 630 850 036     +420 485 381 532







NASTARTUJ SVOU KARIÉRU V MAGNĚ!

Náš stipendijní program ti pomůže NakopNout kariéru už během studia. 
Vyzkoušíš si práci s moderními technologiemi pod VedeNím zkušených 

odborníků. získáš praxi, kterou po škole jako když Najdeš.

Více informací o stipendijním programu a brigádách získáš u michaely pittnerové
michaela.pittnerova@magna.com    |         +420  775 879 238      

  pro studeNty středních a Vysokých škol
  stipeNdium až 3 000 kč měsíčNě

  placeNé brigády po celý rok

  odměna za bakalářské a diplomoVé práce

  jistota práce po ukoNčeNí studia

MAGNA STIPENDIJNÍ PROGRAM

www.magnabohemia.cz  |            magna.liberec  |            magnaliberec



G   Y   M   N   Á   Z   I   U   M 
Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, 

 příspěvková organizace 
 

ŠKOLA S DLOUHOLETOU TRADICÍ 
 

Fakultní škola Přírodovědecké fakulty   
Univerzity Karlovy 

Fakultní škola Fakulty přírodovědně – humanitní   
a pedagogické TU v Liberci 

Partnerská škola Kulturního oddělení  
Francouzského velvyslanectví v České republice 

Centrum pro konání jazykové zkoušky DELF Scolaire 
Partnerská škola Cambridge P.A.R.K. 

 
Ve školním roce 2010/21 otevíráme dvě třídy 

 čtyřletého studia určeného pro žáky z 9. tříd: 
 

1. Všeobecné zaměření. 
2. Všeobecné zaměření s rozšířenou výukou cizích 

jazyků (anglický jazyk, francouzský jazyk). 
 

 
Důležité kontakty: 

Telefon: 483 320 086,  774 320 086 
(ředitelna a sekretariát) 

e-mail :gymnazium@gymjbc.cz 
webové stránky: www.gymjbc.cz 

 
Den otevřených dveří pro čtyřleté studium 

9. ledna 2020 od 16. 30 hod. 
 

Ve středu 5. února 2020 od 15 do 17 hodin pořádáme 
přípravné odpoledne věnované přijímacím zkouškám. 

 
 



Veletrh EDUCA svým návštěvníkům 
každoročně přináší spoustu a spoustu  
inspirace na poli vzdělávání i pracovních 
příležitostí. Své si zde najde opravdu  
každý od žáků základních škol až po 
zkušené profesionály ve svých oborech. 
Ale jak se tu neztratit a najít pro sebe 
skutečně to podstatné? Máme pro vás 
malého průvodce!

Na EDUCE se najde každý. 
Přesvědčte se o tom i vy!

Jsem žák základní školy a chystám se na střední školu
Výběr střední školy není jednoduchý a najít pro sebe to pravé může znamenat 
zdlouhavé hledání. Na EDUCE se zájemcům představí více než 60 škol a školských 
zařízení, z nichž středních škol rovných 55. U nás narazíte na známé i méně známé 
obory studia a třeba objevíte ten váš!

Jsem student vysoké školy a hledám uplatnění
Praxe, studium v zahraničí, absolventské a trainee programy i pracovní nabídky pro 
čerstvé absolventy vysokých škol. To vše na EDUCE najdete a získáte zde tak mno-
ho informací a inspirace, kam směřovat svou budoucnost. A možná tak díky EDUCE 
začnete žít svůj sen!

Jsem spokojený se svou prací a hledám inspiraci a nové podněty
Jste personalista, ředitel školy, majitel firmy nebo se jen zajímáte o nové trendy na 
trhu práce či ve vzdělávání? Pak jste tu také správně! Největším zdrojem informací 
a inspirace je naše HR konference na téma HRy ve firmách, jejíž registrace je již 
bohužel uzavřena. Celý veletrh je také skvělým místem pro networking – u našich 
vystavovatelů z řad škol i firem můžete poznat zajímavé osobnosti, které určitě stojí 
za to potkat.

Jsem student střední školy a přemýšlím, co dál
Studium na střední škole uteče jako voda a nikdy není dost brzy na rozhodnutí, co 
dál. Přemýšlíte, jestli dál studovat na VŠ nebo VOŠ nebo začít pracovat? EDUCA 
vám nabízí ideální příležitost, kde můžete své možnosti probrat se zástupci škol i 
zaměstnavatelů a možná zde objevíte svou budoucnost.

Už mám (dávno) po škole a hledám novou výzvu
Zkušenosti na pracovním trhu už nějakou dobu sbíráte, dávno víte „jak to cho-
dí“, ale pořád to není ono? Veletrh EDUCA vám představí více než 60 společností  
z Libereckého kraje a jejich otevřené pracovní pozice. Se zástupci všech firem  
budete moci probrat veškeré detaily o jejich společnosti i pozicích a třeba zde  
potkáte své budoucí nové kolegy.
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STRUÈNÝ PRÙVODCE PØIJÍMACÍM ØÍZENÍM
VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

     PØIHLÁŠKY
      pro první kolo pøijímacího øízení lze podat až dvì pøihlášky na 2 støední školy
      formuláø pøihlášky obdrží uchazeè v základní škole nebo jej lze stáhnout z http://www.edulk.cz
      na jeden formuláø pøihlášky se uvádìjí obì školy, poøadím škol je urèen termín konání jednotné zkoušky
      koná-li se školní pøijímací zkouška, termín se uvede v pøihlášce
      každou z pøihlášek odevzdává uchazeè sám do zvolené støední školy

     PØIJÍMACÍ ØÍZENÍ
      kritéria pøijímacího øízení a poèty pøijímaných uchazeèù stanovuje øeditel školy
      tyto informace musí být zveøejnìny na webu školy, a to do konce ledna 2020, resp. do konce øíjna 2019 u oborù
        vzdìlání s talentovou zkouškou (týká se umìleckoprùmyslových škol a sportovních gymnázií)
      hodnotí se vysvìdèení ze základní školy, výsledky jednotné zkoušky, školní pøijímací zkoušky, nebo talentové 
        zkoušky, je-li stanovena, dále se mùže pøihlížet k výsledkùm v soutìžích a olympiádách a k dalším vìdomostem 
        a zájmùm uchazeèe
      ve všech oborech vzdìlání s maturitní zkouškou (vyjma umìleckých oborù) bude probíhat jednotná zkouška 
        z èeského jazyka a literatury, a matematiky a její aplikace
      pro 1. kolo pøijímacího øízení se stanovují 2 termíny konání jednotné zkoušky (školní pøijímací zkoušky), 
        je-li stanovena
      souhrn informací naleznete na www.edulk.cz

     VÝSLEDKY
      øeditel støední školy ukonèí hodnocení jednotné zkoušky do 2 pracovních dnù od zhodnocení CERMATEM, 
        nebo do 2 pracovních dnù od ukonèení zkoušky, nebo v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2020 
      na webu školy zveøejní seznam pøijatých uchazeèù a nepøijatým uchazeèùm odešle rozhodnutí o nepøijetí
      
      rozhodne-li se uchazeè pro danou støední školu, potvrdí svùj zájem odevzdáním zápisového lístku
      informace o konání dalších kol pøijímacího øízení vèetnì poètu volných míst, termínu konání pøijímací
        zkoušky a termínu podání pøihlášky naleznete na www.edulk.cz v sekci PØIJÍMACÍ ØÍZENÍ

proti rozhodnutí lze do 3 pracovních dnù podat odvolání, více informací naleznete na www.edulk.cz

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•

     ZÁPISOVÝ LÍSTEK
      potvrzuje úmysl vzdìlávat se v dané støední škole
      zápisový lístek získá uchazeè pouze JEDEN
      vydává jej základní škola; uchazeèùm, kteøí nejsou žáky základní školy, jej vydá krajský úøad pøíslušný podle místa 
       trvalého bydlištì
      v pøípadì ztráty nebo znièení se vydává „NÁHRADNÍ"  zápisový lístek
      uchazeè musí zápisový lístek odevzdat øediteli vybrané støední školy do 10 pracovních dnù od dne oznámení 
        rozhodnutí (zveøejnìno na webu školy)
      zápisový lístek se uplatòuje pouze jednou (vyjma pøípadu odvolání a pøijetí do oboru s talentovou zkouškou)
      u oboru s talentovou zkouškou lze zápisový lístek vzít zpìt a uplatnit jej znovu do oboru vzdìlání bez TZ

     HARMONOGRAM
      31. ledna 2020 /31. øíjna 2019/* stanovení kritérií pøijímacího øízení, poètu pøijímaných uchazeèù a termínù konání 
        pøijímacích zkoušek
      1. bøezna 2020 /30. listopadu 2019/* odevzdání pøihlášky øediteli støední školy
      15. bøezna 2020 /30. listopadu 2019/* vydání zápisového lístku 
      v termínu od 12. dubna do 28. dubna 2020 konání jednotné zkoušky - ètyøleté obory
        v termínu od 12. dubna do 28. dubna 2020 konání jednotné zkoušky - víceletá gymnázia
        od 22. dubna do 30. dubna 2020 /od 2. ledna do 15. ledna 2020/* konání pøijímacích zkoušek pro ostatní obory; 
        termíny stanoví øeditel školy, to platí i pro jinou než denní formu, nástavbové i zkrácené studium
      náhradní termín pro konání jednotné zkoušky bude odvozen od termínù jednotných pøijímacích zkoušek

                                                                                                             * údaje v závorkách jsou platné pro pøijímací øízení do oborù vzdìlání s talentovou zkouškou

 

• •

•

•

U P O Z O R N Ì N Í

 ýše uvedené informace vychází z platné legislativy ke dni 1. 9. 2019   

 doporuèujeme sledovat portál www.edulk.cz obsahující aktuální informace 

 bližší informace Vám poskytne Ing. Eva Kotková, tel.: 485 226 231, mail:  

v v oblasti pøijímacího øízení mùže dojít ke zmìnám

eva.kotkova@kraj-lbc.cz



od prváku 

do čtvrťáku 

 měsíčně500 Kč

ZA 75% DOCHÁZKY 

BEZ NEOMLUVENÉ ABSENCE

1000 - 4000 Kč 

pololetně

DO PRŮMĚRU 2,2 V 1. ROČNÍKU 

A DO PRŮMĚRU 2,0 V DALŠÍCH

DO PRŮMĚRU 1,7 V 1. ROČNÍKU 

A DO PRŮMĚRU 1,5 V DALŠÍCH

MOTIVAČNÍ

PROSPĚCHOVÉ





 

 

PODZIMNÍ OTEVŘENÉ KURZY 
Kontaktní osoba: 

MICHAELA SŮVOVÁ 

m.suvova@aperta.cz 

+420 723 122 186 

Cena: 

1 DEN 

4 300 Kč + DPH 21 % 
 

2 DNY  

7 400 Kč + DPH 21 %  

Cena zahrnuje:  

kurzovné, skripta, občerstvení a 
oběd pro 1 osobu 
 

BONUS K PŘIHLÁŠENÍ  

• MNOŽSTEVNÍ SLEVA 10%  

  2 OSOBY A VÍCE 
  (pozn.: slevy se nesčítají) 

 

Místo: 

Hotel Čertousy *** 

Bártlova 35/10, 

Praha 9, 193 00 

Horní Počernice 
 

Časový rozsah:  

8:00 – 15:30 hodin  

PŘIHLÁŠENÍ: 

www.aperta.cz 
 

Aperta, s.r.o. 
420 485 107 711 
aperta@aperta.cz 

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI V KOSTCE 
– 2 DNY 
LEKTORKA: Dobroslava Stránská/TERMÍN: 24. – 25. 10. 2019 

• Budete rozumět své manažerské roli. 

• Dokážete vhodně přizpůsobit styl vedení lidí situaci, ty-
pu pracovních úkolů a osobnosti podřízených 

• Víte, jak zvládat rozhovorové a motivační situace v ma-
nažerské práci. 

• Praktický workshop plný účinných technik. 

 

POHOTOVÁ KOMUNIKACE – 2 DNY 
LEKTOR: Oldřich Kvasnička/ TERMÍN: 7. – 8. 11. 2019 

• Naučíme Vás pohotově komunikovat. 

• Umíte rychle vytvořit příběh k podpoře svých požadavků. 

• V komunikaci budete více obratnější a získáte větší sebe-
vědomí. Zlepšíte si komunikační dovednosti.  

• Kurz plný tréninku komunikačních technik.  

 

UMĚNÍ ROZHODNUTÍ – 1 DEN 
LEKTOR: Michal Knězů Mrvka/ TERMÍN: 14. 11. 2019 

• Máte pojmenovaný svůj rozhodovací proces a víte, jaké 
jsou jeho silné a slabé stránky.  

• Víte, kdy při rozhodování zvažovat možnosti a kdy se 
nechat vést intuicí. 

• Umíte využít 8 tipů ke zlepšení svého rozhodování. 

• Umíte použít 4 účinné rozhodovací techniky. 

• Praktický workshop plný účinných technik. 

 

1 

2 

3 

EDUCA SLEVA: 10%       

Kód: Educa sleva 10   
Kód zadejte při vyplňování přihlášky.         
 
(pozn. slevy se nesčítají) 
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VSTUP S NÁMI DO PROJEKTŮ, 
KTERÉ MAJÍ SMYSL.

CHCEŠ TVOŘIT

 BUDOUCNOST?

STÁŽE 
PRAXE
STIPENDIA
EXKURZE STAVEB NAŠICH PROJEKTŮ 
NÁVRHY DO SOUTĚŽÍ 

PRÁCE NA DPP, DPČ, PLNÝ ÚVAZEK 
PODPORA ROZVOJE A PROFESNÍHO RŮSTU 

SPOLUPRÁCE NA VÝZNAMNÝCH STAVBÁCH 
MULTISPORT, STRAVENKY, ZVÝHODNĚNÉ BALÍČKY

ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI INTERNÍHO SYSTÉMU 

valbek.eu
valbekstory.cz

VÍCE INFO: KATEŘINA JIROUŠOVÁ, MBA
personalistka

katerina.jirousova@valbek.eu

PROSTĚ SI VYBER 

CO HLEDÁŠ



Kontakty na Kontaktní pracoviště ÚP ČR 
Krajské pobočky v Liberci

ČESKÁ LÍPA

NOVÝ BOR

DOKSY

JABLONEC NAD NISOU

MIMOŇ

TANVALD

ŽELEZNÝ BROD

LIBEREC

ČESKÝ DUB

FRÝDLANT

HRÁDEK NAD NISOU

MĚSTO POD SMRKEM

SEMILY

JILEMNICE

TURNOV

Paní Zdislavy 419/6, 470 01 Česká Lípa 1
950 108 111 
posta@cl.mpsv.cz

Komenského 48, 472 01 Doksy
950 108 240 – 241 
posta.clf@cl.mpsv.cz

Komenského 48, 472 01 Doksy
950 108 221 - 224
posta.clg@cl.mpsv.cz

B. Egermanna 262, Arnultovice, 473 01 Nový Bor
950 108 203
posta.clh@cl.mpsv.cz

Emilie Floriánové 1004/3, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
950 120 111
podatelna@jn.mpsv.cz

Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1
950 132 111
posta@lb.mpsv.cz

Nám. Bedřicha Smetany 10, Český Dub I, 463 43 Český Dub
950 132 362
posta@lb.mpsv.cz

Železná 824, 464 01 Frýdlant v Čechách
950 132 363
posta@lb.mpsv.cz

Za Poštou 705, 463 34 Hrádek nad Nisou
950 132 364
posta@lb.mpsv.cz

Palackého 275, 463 65 Nové Město pod Smrkem
950 132 365
posta@lb.mpsv.cz

Bořkovská 572, Podmoklice, 513 01 Semily
950 160 111
posta.up@sm.mpsv.cz

Masarykovo náměstí 8, 514 01 Jilemnice
950 160 204
posta.smf@sm.mpsv.cz

Náměstí Českého Ráje 94, 511 01 Turnov 1
950 160 230
posta.smg@sm.mpsv.c

Příčná 350, 468 22 Železný Brod
950 120 230, 950 120 231

Krkonošská 350, 468 41 Tanvald
950 120 210, 950 120 211, 950 120 212
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PRACUJTE V MEZINÁRODNĚ 
ÚSPĚŠNÉ ČESKÉ FIRMĚ

VLASTNÍ VÝVOJ, VÝZKUM A VÝROBA
ELEKTROMEMBRÁNOVÝCH TECHNOLOGIÍ

Zajímavou práci u nás najde
• Technolog pro vývoj, návrh a ověření membránových technologií
• Výzkumný pracovník pro vývoj membránových modulů
• Projektant tlakových membránových procesů v potravinářství
• Materiálový inženýr, laborant specialista
• Servisní technik, specialista ASŘ, konstruktér





Preciosa je předním světovým výrobcem skleněných strojně broušených 
bižuterních a šperkových kamenů, klasických i moderních dekorativních 
svítidel, tradičních českých perliček, křišťálových dárkových předmětů, 

trofejí, exkluzivní bižuterie a výhradní výrobce skleněných zátek Vinolok.

Zákazníkům z celého světa přinášíme výrobky v kvalitě rovnající 
se absolutní světové špičce. Máme vlastní výzkumnou a vývojovou 

základnu. Naše afilace jsou rozmístěny po celém světě.

NABÍZÍME PŘÍLEŽITOSTI V OBLASTI VÝROBY, VÝZKUMU A VÝVOJE, 
STROJÍRENSTVÍ,  KVALITY, INOVACÍ,  V OBCHODNÍ SFÉŘE I  V MARKETINGU

Přidejte se k nám  
a pojďte s námi krášlit svět!

www.preciosa.com



Střední škola gastronomie a služeb, Liberec,
Dvorská 447/29, příspěvková organizace

Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29

Střední škola gastronomie a služeb v Liberci, Dvorská 447/29, je státní školou, která navazuje

na  dlouholetou  tradici  výuky žáků v oborech veřejného stravování,  v oborech  oděvních  a

oboru služeb.

Státní škola – neplatí se školné – výuka učebních a studijních oborů pro chlapce a dívky
– zahraniční praxe – odborné soutěže – perspektivní uplatnění absolventů – partnerská
zahraniční spolupráce.

Tříleté obory vzdělávání zakončené výučním listem

gastronomie

65-51-H/01 Kuchař, číšník se zaměřením ČÍŠNÍK
65-51-H/01 Kuchař, číšník se zaměřením KUCHAŘ

29-54-H/01 Cukrář

služby

69-51-H/01 Kadeřník
31-58-H/01 Krejčí

Čtyřleté obory vzdělávání zakončené maturitní zkouškou

65-42-M/01 Hotelnictví
69-41-L/01 Kosmetické služby

65-41-L/01 Gastronomie

Dvouleté nástavbové studium

Vlasová kosmetika (69-41-L/52) – denní nástavbový obor na výuční list kadeřník
Gastronomie (65-41-L/51) – denní nástavbový obor na výuční list kuchař, číšník

Vítáme do našich řad všechny mladé absolventy základních škol, kteří mají zájem a chuť
získat vzdělání v našich oborech.

Dny otevřených dveří

konají se ve dnech 16. ledna 2020 a 28. ledna 2020 od 14:00 – 17:00 hodin na pracovištích

praktického vyučování CENTRUM a v budově B, C teoretického výučování v Liberci.

Kromě ukázek prací žáků se můžete podrobně seznámit s obsahem a rozsahem nabízeného

studia při osobním setkání s učiteli teoretického a praktického vyučování.

_________________________________________________________________________________________
BANKOVNÍ SPOJENÍ IČO DIČ TELEFON ID DS www.sos-gs.cz
KB Liberec 29239461/0100 00555053 CZ00555053 482 424 360 g42k83i sosgs@sos-gs.cz  





Naučím se
rozběhnout restauraci,

a ještě budu mít na cestování.

#SkillsForLife
mcdonalds.jobs.cz
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Studuj.
Stážuj.
Vyjeď! 
Rádi byste načerpali 
zajímavé zkušenosti 
v zahraničí? Přihlaste se 
na studijní pobyty, odborné 
stáže nebo dobrovolnické 
projekty.

Získáte finanční, organizační 
i jazykovou podporu. 

Není co řešit, stačí jen vyjet!

www.dzs.cz
www.vyjed.cz 

Dům 
zahraniční 
spolupráce

Erasmus+

AIA

CEEPUS

AKTION

Evropský 
sbor 
solidarity



Kde nás naladíte?
Liberec a Jablonec 102.3 FM

Frýdlant v Čechách 97.4 FM

Harrachov 107.9 FM

Semily 103.4 FM

Česká Lípa 94,3 FM

Jablonné 105,4 FM

Turnov  91,5 FM

RÁDIO VAŠEHO KRAJE
liberec.rozhlas.cz
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KONGRES PARK
LIBEREC

POŘADATELÉ

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI


