
Informa ční a poradenské st ředisko pro volbu povolání 
Úřadu práce Brno-m ěsto 

je instituce, která se zabývá 
poradenskou a informa ční činností v oblasti volby a zm ěny 

povolání  
 

Sídlo:   Palackého 89 (Královo Pole, zastávka Semilasso).  
Telefon:  950 104 463, 950 104 450 
Internet:  http://portal.mpsv.cz E-mail: brnomesto.up@bm.mpsv.cz , 

eva.blazkova@bm.mpsv.cz  
 
Úřední hodiny: pond ělí a st ředa 7.30–17.00 hod., úterý 7.30–14.30 hod.,  
                         pátek 7.30–13.00 hod. 
 
 
Poskytujeme poradenské služby 
• žákům posledních ročníků základních škol, kteří se rozhodují o budoucím povolání 
• studentům posledních ročníků středních škol, kteří se rozhodují o dalším studiu 
nebo se připravují 
ke vstupu na trh práce 
• nezaměstnaným klientům úřadu práce a všem ostatním zájemcům 
Poradenské služby jsou formou individuálních konzul tací a skupinových 
besed. (K odborné konzultaci 
je potřeba se telefonicky objednat.) 
Poskytujeme informace 
• o možnostech studia na středních školách a učilištích v Brně i v rámci celé ČR, o 
nástavbovém studiu, 
o vyšším odborném a vysokoškolském studiu, o studiu na jazykových školách, 
možnostech dálkového 
či večerního studia, 
• o požadavcích, které na zájemce kladou r ůzné profese , o potřebném vzdělání, 
zdravotních a osobnostních 
nárocích na jednotlivá povolání, 
• o možnostech, způsobech a technikách hledání místa , 
• o podmínkách za řazení do evidence , právech a povinnostech nezaměstnaného 
ap., 
• o perspektivách uplatn ění po ukončení vzdělání. 
Jsme vybaveni 
• komplexním p řehledem o st ředních školách a u čilištích v rámci ČR, 
• podrobnými materiály s informacemi o všech st ředních školách v Brn ě včetně 
videoprogram ů 
některých škol, 
• popisy profesí , které obsahují výčet pracovních činností, zdravotních a 
osobnostních požadavků 
na uchazeče atd., část popisů je doplněna krátkým informativním videofilmem , 
• počítačovým programem umožňujícím samoobslužné testování zájmové 
orientace ve vazbě 
na povolání a vzdělání, počítačovým programem o problematice volby povolání, 



• informa čními materiály a videoklipy s návody, jak postupovat při hledání 
zaměstnání a jakými 
úskalími je možno se setkat a jakých chyb se vyvarovat během přijímacího řízení na 
nové místo, 
• informa čními letáky o povoláních, vzdělávacích zařízeních, postupech při hledání 
místa atd., připojením na Internet 
 

Informa ční materiály pr ůběžně dopl ňujeme a aktualizujeme. 
Veškeré naše služby jsou bezplatné.  


