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Na čtyři desítky vystavovatelů z řad středních škol i
zaměstnavatelů z Děčínska a okolí se představí návštěvníkům už 22. ročníku
„Veletrhu ŠKOLA DĚČÍN 2018“. Akce proběhne ve čtvrtek 18. 10. 2018 mezi
9.00 – 18.00 hodinou v Obchodním centru Pivovar v Děčíně (Sofijská 2/3,
Děčín VI-Letná). Na její organizaci se spolupodílí Úřad práce ČR, Okresní
hospodářská komora Děčín, Statutární město Děčín a střední školy.

Tel.: 950 180 111
Veletrh se řadí mezi už tradiční přehlídky škol a povolání, které ÚP ČR
pořádá po celé republice. I ten v Děčíně je určen primárně žákům 8. a 9. tříd
základních a speciálních škol, kteří stojí před výběrem studijního oboru, a tím
pádem i budoucího povolání. Na své si ale přijdou i ti, které zajímají vzdělávací
programy středních škol a další možnosti vzdělávání, např. kurzy, semináře či
školení.
Své zástupce bude mít na místě, jako každý rok, i Kontaktní pracoviště
ÚP ČR v Děčíně. Jeho specialisté poradí lidem nejen při výběru vhodného
povolání či rekvalifikace, ale také jim pomohou s orientací ve vzdělávací nabídce
škol. Návštěvníci získají přehled o tom, co v dnešní době zaměstnavatelé v tomto
regionu potřebují a o jaké profese mají především zájem.
„Specialistky z Informačního a poradenského střediska pro volbu a
změnu povolání jsou připraveny být žákům oporou při výběru vhodného
oboru, pomohou jim zorientovat se ve vzdělávací nabídce škol nebo jim
poskytnou informace o možnosti uplatnění absolventů na trhu
práce,“ vysvětluje ředitel Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Děčíně Vlastislav
Hlaváč.
Součástí veletrhu bude též řada doprovodných akcí: prezentace,
praktické ukázky, vstupy vystavovatelů a chybět nebude ani tradiční soutěž pro
letošní deváťáky na téma volby povolání o hodnotné ceny. Právě jejich pozornost
by mohl upoutat stánek #9to9, kde budou připraveni bývalí žáci 9. tříd, kteří jim
rádi sdělí své čerstvé zkušenosti z přijímacího řízení na střední školy a postřehy z
nového školního prostředí.
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Veletrh navazuje na „Živou knihovnu povolání“, která proběhne také
v OC Pivovar, a to v úterý 16. 10. 2018. Jejím významným partnerem je i Úřad
práce ČR. Zúčastní se jí zhruba 400 žáků devátých tříd, kteří právě stojí před
rozhodnutím, jaký studijní obor si zvolit. Celkem 9 zaměstnavatelů jim podrobně
představí 14 profesí, po kterých je v tomto regionu největší poptávka. Budoucí
středoškoláci se tak dozví, co musí umět a znát třeba konstruktér, programátor
CNC strojů, obráběč kovů, strojvedoucí, dispečer vlakové dopravy, praktická sestra
nebo elektrikář. I tentokrát budou specialisté ÚP ČR připraveni zodpovědět
dotazy ohledně uplatnění na trhu práce.
Během celého října navíc mohou zájemci navštívit ve výstavní galerii OC
Pivovar expozici těch nejlepších výtvarných prací žáků devátých tříd za poslední tři
roky, kteří na plátně ztvárnili práce na téma „Moje cesta ke vzdělání a profesi“.
Pro všechny návštěvníky akce, které zajímají názory žáků, jež ukončili ZŠ a
studují vybraný obor a chtějí si tak doplnit informace získané na veletrhu, je také
určen 2. díl vzkazníku s názvem „Loňští deváťáci letošním deváťákům“. Ten
navazuje na úspěšnou publikaci, za kterou získal v loňském roce kolektiv poradců
z Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Děčíně Národní cenu kariérového
poradenství.
Vzkazník
je
zájemcům
k
dispozici
na
webové
stránce
http://portal.mpsv.cz/upcr/letaky/2018_09_06_vzkaznik_lonsti_devataci_letosnim_
2.pdf.
První
díl
je
pak
ke
stažení
na
http://portal.mpsv.cz/upcr/letaky/2017_05_29_vzkaznik_lonsti_devataci_letosnim.p
df.
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