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ÚP ČR pomůže zájemcům v Praze s
výběrem vhodné školy
Jak si vybrat nejvhodnější studijní obor, jaká povolání mají největší
šanci na trhu práce nebo jak se zorientovat v bohaté nabídce středních škol.
I s tím pomůže Úřad práce ČR návštěvníkům už 23. ročníku přehlídky
středního a vyššího odborného školství s názvem Schola Pragensis 2018 s
mottem „Pro život, ne pro školu se učíme“. Akci pořádá Hlavní město Praha
ve dnech 22. – 24. 11. 2018 v Kongresovém centru na Vyšehradě.

Tel.: 950 180 111
Přehlídka je určená žákům 8. a 9. tříd základních a speciálních škol, jejich
rodičům, výchovným a kariérním poradcům, pedagogům i široké veřejnosti. Lidé ji
mohou navštívit ve dnech 22. – 23. 11. mezi 9.00 až 18.00 hodinou, v sobotu
24. 11. pak od 9.00 do 15.00 hodin.
Na místě budou i specialisté Informačního a poradenského střediska
pro volbu povolání z Krajské pobočky ÚP ČR pro hl. m. Prahu. Pomohou
zájemcům nejen v rozhodování při výběru vhodného povolání a s orientací ve
vzdělávací nabídce škol. Návštěvníci se od nich též dozvědí, o jaké obory a
profese mají zaměstnavatelé největší zájem a jaké jsou jejich šance na získání
práce, v případě konkrétního povolání. Zároveň žákům vysvětlí podmínky
přijímacího řízení na střední školy a představí profese a obory, o které mají
zaměstnavatelé zájem.
„Pro budoucí uplatnění na trhu práce je volba střední školy jedním z
důležitých kroků v životě každého žáka. Výběr oboru ovlivňují zejména
schopnosti, zájmy, dovednosti a osobnostní předpoklady. Žáci by měli také
zvažovat budoucí uplatnění na trhu práce, možnost dalšího vzdělávání,
šance na přijetí, náročnost studia či dostupnost školy,“ shrnuje Ladislav
Hazuka, pověřený zastupováním ředitele Krajské pobočky ÚP ČR pro hl. m.
Prahu.
Kromě středních a vyšších odborných škol se na veletrhu představí také
Národní technické muzeum, Sdružení pro umělecká řemesla RUDOLFINEA nebo
třeba Botanická zahrada hl. m. Prahy. Ve čtvrtek 22. 11. 2018 bude v 18:00 hodin
odpálen slavnostní ohňostroj, který připraví absolventi Masarykovy střední školy
chemické. Připomene 100. výročí vzniku československého státu a bude věnován
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všem generacím učitelů. Zároveň se po několika letech se do programu veletrhu
Schola Pragensis vrací prezentace vystavovatelů na tzv. pódiových vystoupeních.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR
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