
INFORMAČNÍ STŘEDISKO 
PRO ŠKOLY
exkurze – praxe – studentské práce

PRO VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY 
A UNIVERZITY
Kolektiv zaměstnanců má praxi v oborech cestovní ruch a pří-
buzných a  je schopen pokrýt kompletní informace týkající se 
provozu běžného turistického centra. 
Vyšším odborným školám a  univerzitám, resp. jejich studen-
tům, můžeme poskytnout řadu zdrojových informací, které 
jim mohou posloužit při zpracovávání nejrůznějších výstupů. 
Je možné rovněž konzultovat dílčí seminární a jiné práce, které 
spadají do oboru naší činnosti. 

Těžiště poskytnuté spolupráce leží v praxi. Bohužel nedoká-
žeme suplovat roli odborné knihovny, ale studentům můžeme 
zprostředkovat právě tyto praktické zkušenosti a znalosti.
Díky širokému spektru vzdělání zaměstnanců jsme schopni 
konzultovat nebo dále nasměrovat studenty v tématech: 

 geogra� e, geogra� e cestovního ruchu
 přeshraniční spolupráce
 řízení hotelnictví a turistických služeb
 hospodářská politika a veřejná správa
 regionální rozvoj

10 DŮVODŮ, 
PROČ SE K NÁM PŘIJÍT PODÍVAT:

Během všech uvedených akcí pořizujeme fotodokumentaci, kterou zveřejňu-
jeme pro propagační účely města. Například na webových stránkách nebo 
v tištěných materiálech. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou informováni 
prostřednictvím školy.

Informační středisko města Ústí nad Labem

Mírové náměstí 1/1 – Palác Zdar
400 01 Ústí nad Labem

info.stredisko@mag-ul.cz
475 271 700

www.usti-nad-labem.cz

TIP: 

Studenti jsou
  velkou 

inspirací i 
pro nás. R

ádi 

oživíme svůj poh
led na věc

 

jejich novým, neotřelým 

a mnohdy nápaditým 

přístupem. 

Informujeme o zajímavých místech a akcích 
na Ústecku.I
Nabízíme dárkové předměty i praktický 
sortiment na výlety.N
Fotografujeme a prezentujeme krásy města 
a okolí.F
Odpovídáme na vaše nejrůznější dotazy 
a snažíme se vždy vyhovět.O
Radíme nejen turistům, ale i studentům 
příbuzných oborů.R
Mluvíme česky, anglicky, německy. 
Exkurze preferujeme ale v češtině M
Akceptujeme potřeby škol a přizpůsobujeme 
exkurze požadavkům vyučujících.A
Cestujeme služebně i soukromě a rádi 
o cestování diskutujeme.C
Evidujeme návštěvnost infostřediska 
a vytváříme vlastní statistické přehledy.E
A snažíme se 
vám vyjít vstříc !



NABÍDKA SPOLUPRÁCE
Informační středisko města Ústí nad Labem poskytuje primárně 
turisticky zaměřené informace a služby pro Ústí nad Labem a nej-
bližší okolí. Jeho pracovníci jsou zaměstnanci Magistrátu města 
Ústí nad Labem, kteří jsou zařazeni do  oddělení cestovního 
ruchu Odboru strategického rozvoje. 

Školkám a školám nabízíme různé možnosti spolupráce, vše se 
odvíjí od  konkrétní domluvy mezi pracovníkem infostřediska 
a vyučujícím. Nejčastěji u nás realizujeme:

 Exkurze
– zodpovědný pracovník provede skupinu žáků infostřediskem 

a představí jeho hlavní činnost včetně administrativního pozadí
– exkurze jsou aktivní, nikoliv pasivní – žáci dostanou samo-

statný úkol, jsou zapojeni do  diskuze a  mohou si odnést 
informační materiály

– vycházíme vstříc potřebám učitele (délka, tematické zamě-
ření apod.)

 Praxe
– po předchozí domluvě dle aktuální kapacity můžeme přijmout 

žáky a studenty příbuzných oborů na krátkodobé odborné praxe
– praxe jsou podmíněny podpisem smlouvy mezi školou 

a statutárním městem Ústí nad Labem
– na průběh praxe dohlíží pověřená osoba
– součástí praxe je výstup žáků v podobě závěrečné prezen-

tace a samostatných úkolů

 Studentské práce
– nabízíme konzultaci ohledně odborných prací žáků/stu-

dentů včetně poskytnutí informačních materiálů města, map 
a nahlédnutí do publikací

– dle domluvy je možné spolupracovat na referátech, seminár-
ních, semestrálních, bakalářských i diplomových pracích

– dle potřeby dodáme vstupní data ohledně návštěvnosti 
infostřediska, prezentace města a  rozvoje cestovního ruchu 
na Ústecku

 Výstavy
– poskytujeme bezplatné prostory pro výstavy výtvarných 

prací žáků včetně možnosti uspořádat jejich slavnostní zahá-
jení, vernisáže, křty atd.

PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Návštěva infostřediska může být zajímavá i pro nejmenší. Dětem 
ukážeme naše prostory s  dětskými prvky a  tématy. Povídáme 
si o tom, kam se dá jít na výlety, jak si správně sbalit batůžek, jak 
se chovat v přírodě a co dělat například tehdy, když se ztratíme. 
Na závěr dětem povíme nějaké příběhy a pověsti z Ústí nad Labem 
a okolí, například o Labské královně, Dlouhonozích skřítcích apod. 
Když zbyde čas, můžeme jim přečíst kousek pohádky či  pustit 
audionahrávku nebo animovanou pohádku.

Žákům ze základních škol, zejména těm starším, už nepouštíme 
pohádky, ale prezentační � lm o městě Ústí nad Labem a okolí. 
Zasvětíme je do pracovního procesu a popíšeme jim, jak takové 
infostředisko funguje a co všechno nabízí. Zeptáme se jich, co 
z  regionu znají, co by chtěli navštívit a pokusíme se je navna-
dit na další výlety. Abychom jen nepřednášeli, zadáme dětem 
samostatný úkol, který obvykle spočívá v  nalezení odpovědi 
na zadanou otázku z dostupných infomateriálů nebo skrytých 
nápověd. Celá exkurze může trvat od 30 minut do celé hodiny, 
dle časových preferencí učitele. 

PRO STŘEDNÍ ŠKOLY A UČILIŠTĚ
Kromě základních škol bývají ty střední včetně gymnázií mezi 
nejčastějšími návštěvníky infostřediska. Ze středních škol k nám 
docházejí žáci absolvovat odborné praxe. Vzhledem k  ome-
zeným kapacitám provozu infostřediska jsme schopni pojmout 
maximálně dva studenty v jeden termín, ideálně v délce jeden 
až dva týdny. Záleží vždy na souladu mezi preferencemi školy 
a naší aktuální vytížeností. 
Středoškoláci jsou již schopni sami vyhodnotit některé sou-
vislosti a zhodnotit informace, které si někde přečtou, vyhle-
dají, apod. Snažíme se, aby z  exkurzí odcházeli s  pocitem, že 
se dozvěděli něco zajímavého a užitečného a nikoliv s  tím, že 
někam museli jít něco poslouchat.  

S  praktikanty, kteří se mají během praxe co nejvíce „otrkat“ 
a pochytit maximum z celé škály naší činnosti, jednáme jako se 
součástí kolektivu. Není to totiž jen obsluha turistů za informač-
ním pultem... Po rozkoukání se na pracovišti vyžadujeme aktivní 
zapojení – od zvedání telefonů, vyřizování e-mailů až po osobní 
komunikaci s  návštěvníkem. Klademe důraz na  samotný kon-
takt, kdy je důležité nebát se s lidmi hovořit, i kdyby měli pokaž-
dé odpovědět, že „jsem praktikant a bohužel to nevím, zavolám 
Vám kolegu“.

TIP: 

Toto nebo podobné 

informační středisko může 

být budoucím pracovištěm
 

vašeho žáka. Kombinace znalostí 

ze školy a zkušeností 
z praxe 

mu může v budou
cnu přinést

 

výhodu oproti dalším 

uchazečům.

audionahrávku nebo animovanou pohádku
TIP: 

Připravíme program v délce poloviny nebo i celé jedné vyučovací 
hodiny. 


