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ÚP ČR obnovuje v Kroměříži tradiční
přehlídku středních škol
Celkem 35 zástupců středních škol z Kroměřížska a dalších okresů
nejen ze Zlínského kraje se sjede do Kroměříže na obnovenou „Přehlídku
středních škol a pracovního uplatnění“. Akce proběhne po čtyřleté přestávce
ve dnech 5. – 6. 11. 2015 v Domě kultury v Kroměříži (Tovačovského 2828)
vždy mezi 9. 00 – 17.00 hodinou. Na její organizaci se podílejí Kontaktní
pracoviště ÚP ČR v Kroměříži, tamní okresní hospodářská komora a Město
Kroměříž.
Přehlídky středních škol a odborných učilišť se v Kroměříži konaly
pravidelně až do roku 2009. V letech 2010 a 2011 pak proběhly na krajské
úrovni. Letošní prezentace nabídne žákům osmých a devátých tříd a jejich
rodičům obsáhlé informace o vzdělávací nabídce učebních a studijních oborů.
Cílem je mimo jiné probudit jejich zájem o profese, po kterých je největší
poptávka ze strany zaměstnavatelů. Své zástupce bude mít na místě i Úřad
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,“ zdůrazňuje poradkyně Informačního a poradenského
střediska z Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Kroměříži Michaela Hrdinová.
„Považuji za velmi důležité, že žáci základních škol budou mít další
možnost pro uvážlivé rozhodování o tom, kam směřují svůj budoucí život,“
dodává místostarosta Kroměříže Pavel Motyčka.
Za velmi přínosnou pokládá takovou akci i ředitelka Okresní
hospodářské komory Kroměříž Jaroslava Nováková: „Přehlídky se zúčastní i
firmy z okresu Kroměříž, které žáky seznámí s možnostmi uplatnění na trhu
práce. Věříme, že obnova přehlídek středních škol bude přínosem pro děti a
také pro jejich rodiče.“
Na konci září 2015 evidoval ÚP ČR ve Zlínském kraji 1 835 absolventů
škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Jejich počet vzrostl ve srovnání
s předchozím měsícem o 444 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého
roku byl nižší o 347 uchazečů. Na celkové nezaměstnanosti v kraji se absolventi
podíleli 7,8 %. Jen na Kroměřížsku evidoval ÚP ČR k 30. 9. 2015 celkem 269
absolventů a mladistvých.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR

Úřad práce ČR | Mgr. Kateřina Beránková, tisková mluvčí| +420 724 209 037
katerina.berankova@uradprace.cz|www.uradprace.cz
facebook.com/uradprace.cr

