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https://www.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 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obdrželi jste výpověď? Končí Vám pracovní smlouva na dobu určitou? Ukončujete 
pracovní poměr dohodou? / Plánujete propustit své zaměstnance? Nebo jste firma 
hledající nové zaměstnance? 
Úřad práce ČR Vám nabízí účast v projektu OUTPLACEMENT. 
Podpora zaměstnavatelům i podpora účastníkům projektu, kteří potřebují pomoc při hledání nového 
zaměstnání. Více na: https://www.uradprace.cz/web/cz/-/outplacement 
 

Realizace projektu probíhá od 1. 6. 2020 do 31. 5. 2023 
Reg. č. projetku: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_093/0017176 
 

Kontakty: 
KoP Česká Lípa      KoP Liberec 
tel.: 950 108 433      tel.: 950 132 428 
    

KoP Jablonec nad Nisou     KoP Semily  
tel.: 950 120 455      tel.: 950 160 429  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpora vyššího souladu mezi rodinným (soukromým) a pracovním životem včetně usnadnění 
vstupu a udržení se na trhu práce. Projekt podporuje osoby, které se z nejrůznějších důvodů 
(zdravotních, rodinných apod.) nemohou nechat zaměstnat např. na plný pracovní úvazek. Projekt nabízí 
jak flexibilní formy zaměstnání v podobě sdílených pracovních míst podle § 317a zákoníku práce, 
generační tandem či příspěvek na zapracování, pokud zaměstnavatel přijímá do pracovního poměru UoZ, 
kterému ÚP ČR věnuje zvýšenou péči.  
Více na: ww.uradprace.cz/web/cz/-/podpora-flexibilniho-zamestnavani   
 
Realizace projektu probíhá od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2023 
Reg. č. projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0017211 
 
Kontakty: 
KoP Česká Lípa      KoP Liberec 
tel.: 950 108 435      tel.: 950 132 489  
    
KoP Jablonec nad Nisou     KoP Semily  
tel.: 950 120 469      tel.: 950 160 436 

OUTPLACEMENT 

Podpora forem flexibilního zaměstnávání – FLEXI  



 

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. 5. 2023 
 
 

 
 

 
 
 
kontaktujte realizační tým: 

Bc. Lucie Vašková - odborná pracovnice Liberec          Ing. Petr Zdrojewski - odborný pracovník 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: petr.zdrojewski@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. 8. 2023 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
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Jsme česká národní agentura pro mezinárodní vzdělávání 
a výzkum. Věříme, že zahraniční zkušenost mění svět 
i společnost k lepšímu.

Zaštiťujeme celou řadu vzdělávacích programů a sítí, 
díky kterým se může zapojit do mezinárodního dění 
opravdu každý. Mezi nejznámější patří například  
program Erasmus+.

Žákům poradíme, jak můžou vyjet do zahraničí na:
❱ odbornou stáž nebo studijní pobyt
❱ mezinárodní výměnu mládeže
❱ dobrovolnický projekt

Zástupcům škol a �rem poradíme, jak mohou:
❱ získat �nance na projekty mezinárodní spolupráce
❱  zařídit zaměstnancům vzdělávací kurzy  

a výukové pobyty v zahraničí
❱  pozvat na školu zahraniční dobrovolníky, odborníky  

a studenty učitelství
❱  realizovat mezinárodní online projekty a vzdělávat se online

DŮM ZAHRANIČNÍ  
SPOLUPRÁCE

Průvodce mezinárodním 
vzděláváním

dzs.cz







Střední umělecká škola v Liberci, s. r. o.
737 762 393 / 734 160 757 / 724 027 720 / sus@suslbc.cz
Sladovnická 309, 463 11 Liberec 30

Nabízíme tyto obory ukončené maturitní zkouškou:
UŽITÁ FOTOGRAFIE A MÉDIA (82-41-M/02)
GRAFICKÝ DESIGN (82-41-M/05)

Podání přihlášek:
Do středy 30. 11. 2022

Dny otevřených dveří:
Pátek 21. 10. 2022 od 9.00 do 16.00 h
Sobota 22. 10. 2022 od 9.00 do 16.00 h

Přijímací zkoušky:
4. 1. a 5. 1. 2023
(pro nemocné ve středu 11. 1. 2023)

––––––––

• STUDIJNÍ OBOR GRAFICKÝ DESIGN
• STUDIJNÍ OBOR UŽITÁ FOTOGRAFIE A MÉDIA
• TRADICE OD ROKU 1993

––––––––

esueš –– to chceš! –– www.suslbc.cz

SUS_LBC_nabidka_A5_2022.indd   1 21.06.2022   17:14



STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍCH 
A ELEKTROTECHNICKÝCH OBORŮ

Na Bojišti, Liberec 

LIBEREC

NA BOJIŠTI

SSaMS

LIBEREC

NA BOJIŠTI

SSaMS

Škola s tradicí, škola pro život!

ČTYŘLETÉ (maturitní zkouška)
• Mechanik a elektrotechnik – řídící a zabezpečovací 

systémy
• Dopravní prostředky – počítačová automobilní 

technika

TŘÍLETÉ (výuční list)
• Mechanik opravář motorových vozidel  

– automechanik
• Autoelektrikář – počítačová automobilní technika
• Elektrikář – silnoproud (možnost stipendia)
• Elektrikář – elektronika a počítače  

(možnost stipendia)
• Elektromechanik pro zařízení a přístroje – výtahy 

a eskalátory (možnost stipendia)

NÁSTAVBOVÉ (maturitní zkouška)
• Mechanik elektrotechnik
• Autotronik

STUDIJNÍ OBORY

STŘEDNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Na Bojišti 759/15, Liberec
485 151 099  |  775 759 999
info@ssams.cz  |  www.ssams.cz

Ve všech oborech práce s počítači a technikou.



kpmA5_educa9_2022.indd   1 1. 9. 2022   12:41:48



www.ferova-nabidka.cz

Tel. +420 731 421 579 Liberec
Frýdlant

... zkus to u nás v... zkus to u nás v

STÁLE JSME
VE FORMĚ
STÁLE JSME
VE FORMĚ

FÉROVÁ

NABÍDKA

Najdete nás 
v OC Forum 

Liberec 
v přízemí

gapstore.cz

/GAPcesko  •  @GAPcesko
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VZDĚLÁVÁNÍM  
MĚNÍME SVĚT 



R-LBC |  
liberec.rozhlas.cz

LIBEREC

Liberec 102.3 FM 
Jablonec n. Nisou 102.3 FM 
Harrachov 107.9 FM 
Frýdlant 97.4 FM 
Semily 103.4 FM 
Turnov 91.5 FM  
Česká Lípa 94.3 FM 
Nový Bor 104.9 FM  
Jablonné v Podj. 105.4 FM

Liberec_Reporter_inz_Anifilm_148x210mm_spad3mm_press.indd   1 4.8.2022   21:44:55
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Na jakékoli Vaše dotazy rádi odpovíme, nebo s Vámi smluvíme individuální návštěvu.

Střední škola pedagogická a sociálně právní
a střední zdravotnická škola Jana Blahoslava
Adresa: č. p. 349, Hejnice 463 62

482 416 611  |  info@ssjb.cz  |  www.ssjb.cz

PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
čtyřletý maturitní obor
počet přijímaných uchazečů: 30

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
čtyřletý maturitní obor
počet přijímaných uchazečů: 30

OŠETŘOVATEL
tříletý učební obor
počet přijímaných uchazečů: 15

KONTAKT: 







FAKULTA STROJNÍ
FAKULTA TEXTILNÍ
FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ
EKONOMICKÁ FAKULTA
FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY
FAKULTA MECHATRONIKY, INFORMATIKY
A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ
FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ
ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE

PROPOJENÍ S PRAXÍ • ŠPIČKOVÉ LABORATOŘE • 
SPORT • KOLEJE ROKU

TECHNICKÁ 
UNIVERZITA 
V LIBERCI

Zjisti víc na studuj.tul.cz



PIVNÍ LÁZNĚ SVIJANY

 +420 739 589 702         info@pivnilaznesvijany.cz          

WWW.PIVNILAZNESVIJANY.CZ

Pivní koupel 
ve vířivé dubové vaně 

a relax na slaměném lůžku. 
To musíte zažít!







infoabsolvent.cz

Vaše rozhodování stojí na informacích. 

a trh práce 

Jak na to



KAM NA ŠKOLU JAK NA TO
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www.kongresparkliberec.cz





 

_________________________________________________________________________________________ 
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   

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 
 
 
 
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 19. ledna 2023 a 24. ledna 2023 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. 
 

















Důležité kontakty:
483 320 086 sekretariát školy
774 320 086 sekretariát a ředitelna školy
483 711 253 sborovna
e-mail: gymnazium@gymjbc.cz; www stránky: www.gymjbc.cz

Gymnázium
Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace

Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
Partnerská škola Kulturního oddělení Francouzského velvyslanectví v ČR
Partnerská škola Cambridge P.A.R.K.
Fakultní škola Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci

Ve školním roce 2023/24 otevíráme 2 třídy čtyřletého gymnázia.

Den otevřených dveří se koná ve čtvrtek 13. ledna 2023.
Více na www.gymjbc.cz.
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