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ÚP ČR pomůže zájemcům na Kolínsku
Úřad práce ČR
Generální ředitelství
Dobrovského 25
170 00 Praha 7
Tel.: 950 180 111

s výběrem vhodné školy
Více než osm desítek středních škol, gymnázií a učilišť ze
Středočeského kraje a dalších regionů nabídne zájemcům informace o
jednotlivých studijních oborech v Městském společenském domě v Kolíně
(Zámecká 109, Kolín I), ve dnech 12. – 13. 10. 2015. Na už tradiční akci, nad
kterou převzal záštitu Úřad práce ČR (ÚP ČR), poradí vystavovatelé zájemcům
s výběrem té nejvhodnější školy.
Přehlídka škol v Kolíně patří k největším akcím tohoto druhu ve
středních Čechách. Zaměstnanci Úřadu práce ČR pomohou zájemcům
v rozhodování při výběru vhodného povolání a s orientací ve vzdělávací
nabídce škol. Vybraný obor by měl žáka nejen bavit, ale měl by také vyhovovat
jeho předpokladům, schopnostem a měl by mít uplatnění na trhu práce.
„Jde o jeden z nejdůležitějších kroků v životě mladého člověka, a
proto je třeba nebrat volbu vhodné školy či oboru na lehkou váhu. My jsme
připraveni, vzhledem ke zkušenostem a znalostem trhu práce, nasměrovat
budoucí středoškoláky tak, aby za pár let skutečně práci našli. Za důležité
považujeme informovat o tom i jejich rodiče. Právě oni mohou své dítě
nejvíce ovlivnit,“ říká ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami Renata
Malichová.
Přehlídku škol každoročně navštíví tisíce lidí. Pořadatelé se proto snaží
program co nejvíce zpestřit.
„Některé školy se například prezentují názornými ukázkami. K vidění
jsou módní přehlídky, ukázky kuchařského umění, výrobky uměleckých
řemesel i ukázky bojového umění od strážců zákona,“ říká ředitel Kontaktního
pracoviště ÚP ČR v Kolíně Jan Máslík.
Na konci září 2015 evidoval ÚP ČR ve Středočeském kraji 2 837
absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Jejich počet vzrostl ve
srovnání s předchozím měsícem o 626 osob a ve srovnání se stejným měsícem
minulého roku byl nižší o 623 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 5,9
%.
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