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Celkem 50 zástupců středních škol se postupně představí zájemcům
ve třech městech okresu Karviná na akci s názvem „Volba povolání 2018“.
Zájemci tak dostanou možnost seznámit se s jejich vzdělávacími programy.
Prezentaci organizuje Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Karviné ve spolupráci s
městy a středními školami.
Přehlídka škol z převážně Moravskoslezského, ale i Olomouckého a
Zlínského kraje je určena nejen žákům základních škol, jejich rodičům a
výchovným poradcům, ale všem, kteří zvažují změnu profese, chtějí si zvýšit
kvalifikaci nebo prostě jen chtějí mít přehled o možnostech vzdělávání. Návštěvnici
dostanou příležitost shlédnout i praktické ukázky řemesel.
„Zájemci se dozví podrobnosti o jednotlivých vzdělávacích
programech, zjistí, jaké jsou po absolvování konkrétní školy šance na získání
zaměstnání nebo si budou moci prohlédnout práce studentů. Zástupci
jednotlivých škol jim také sdělí, jaká pracovní místa nabízejí jejich
absolventům zaměstnavatelé, se kterými spolupracují,“ popisuje ředitel
Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Karviné Dalibor Závacký.
Specialisté z Úřadu práce ČR poradí lidem v rozhodování při výběru
vhodného povolání a také s orientací ve vzdělávací nabídce škol. Návštěvníci se
dozvědí podrobné informace o rekvalifikačních kurzech a dalších nástrojích aktivní
politiky zaměstnanosti.
Přehlídka škol proběhne postupně ve třech městech – v úterý 6. 11.
2018 mezi 10.00 – 17.00 hodinou v Karviné (Obecní dům Družba, Fryštátská
181/44, Karviná - Fryštát ), v úterý 13. 11. 2018 mezi 10.00 – 17.00 hodinou v
Havířově (Společenský dům Reneta, Dlouhá třída 417/19) a v úterý 20. 11. 2018
mezi 10.00 – 16.00 hodinou v Orlové (Dům kultury Města Orlová, Osvobození
797, Orlová - Lutyně ).
Součástí akce bude i doprovodný program, v jehož rámci se představí
studenti vystavujících středních škol. Návštěvníci se tak mimo jiné mohou těšit na
módní přehlídku nebo ukázku thajské masáže. Vstup pro návštěvníky je zdarma.
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