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V Hodoníně se představí přes pět desítek škol
Už po 19. se sjedou do Hodonína zástupci středních a vyšších
odborných škol, aby představili zájemcům své studijní obory na tradičním
Veletrhu středních škol. Brány toho letošního se otevřou ve středu 7. 10.
2015. Dvoudenní akci pořádá Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR v
Hodoníně ve spolupráci se Střediskem služeb školám.
Celé dva dny budou v Domě kultury v Hodoníně (Horní Valy 6)
prezentovat své studijní a učební obory školy nejen z tohoto okresu, ale se
svou nabídkou přijedou i zástupci zařízení ze vzdálenějších regionů. Účast
dosud přislíbilo 54 středních a vyšších odborných škol z Jižní Moravy, Zlínska,
Vysočiny, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Na místě by měla mít své
zástupce také Okresní hospodářská komora Hodonín, která zastupuje místní
podnikatele.
Chybět nebudou ani specialisté z Úřadu práce ČR. Poradí dětem a
jejich rodičům, jak nejlépe vybrat vhodné povolání a jak se zorientovat ve
vzdělávací nabídce škol.
„Podstatné je, aby vybraný obor budoucího středoškoláka nejen
bavil, ale aby také vyhovoval jeho předpokladům a schopnostem. A hlavně,
aby mladý člověk poté, co školu absolvuje, našel co nejdříve práci v oboru,
který vystudoval,“ upozorňuje ředitel Kontaktního pracoviště ÚP ČR
v Hodoníně Radek Hořák.
Vzdělávací maraton osvěží bohatý doprovodný program. V jeho rámci
budou moci návštěvníci obdivovat fantazii a zručnost studentů oděvnických a
uměleckých oborů strážnické střední školy, která předvede vlastní kolekce na
módní přehlídce. Za pozornost bude stát i myslivecké troubení studentů
Střední lesnické školy v Hranici na Moravě nebo cimbálová muzika gymnázia z
Velehradu.
Veletrh mohou zájemci navštívit ve středu 7. 10. mezi 11.00 – 17.00
hod., ve čtvrtek 8. 10. pak od 8.00 do 16.00 hod.
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