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ÚP ČR se opět účastní přehlídky škol SCHOLARIS
Jaké jsou podmínky přijímacích řízení na různé učební a studijní
obory, jak probíhá praktická výuka, jaké možnosti využití volného času
nabízejí zájmové kroužky nebo jakou šanci mají na trhu práce absolventi
konkrétních škol a učilišť. To vše a řadu dalších užitečných informací se dozví
účastníci už 21. ročníku přehlídky oborů vzdělávání středních škol a vyšších
odborných škol SCHOLARIS, které se zúčastní i zástupci Úřadu práce ČR (ÚP
ČR).
Akce proběhne ve čtvrtek 19. 11. 2015 v Prostějově (Komenského 6) v
prostorách Společenského domu. Od 8.00 do 17.00 hodin budou
vystavovatelé připraveni zodpovědět jakoukoli otázku žákům 8. - 9. tříd ZŠ.
Právě pro ně je akce primárně určena. Dveře ale mají otevřené i jejich mladší
„kolegové“ a samozřejmě jejich rodiče. Další cílovou skupinou jsou i výchovní
poradci působící na základních školách a široká veřejnost. Letošního ročníku se
zúčastní více než 50 škol, včetně těch ze sousedních regionů. Jejich zástupci
budou informovat přítomné o učebních a studijních oborech, které školy
vyučují. Seznámí je s podmínkami přijímacího řízení a studia, mimoškolního
vyžití v zájmových kroužcích, organizací praktické výuky a možnostmi uplatnění
po ukončení školy.
Vystavující zaměstnavatelé zase návštěvníkům představí obory, ve
kterých působí a sdělí jim například, jaké požadavky mají na své zaměstnance a
o jaké profese mají největší zájem.
„Volba povolání je dnes nejen o tom, aby budoucího studenta obor
bavil a korespondoval s jeho schopnostmi a dovednosti, ale aby o budoucího
absolventa, ať už maturitního či učebního oboru byl také zájem na trhu
práce,“ zdůrazňuje ředitelka Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Prostějově Věra
Crhanová.
Už tradičně mohou návštěvníci počítat i s účastí zástupců Úřadu práce
ČR. Stejně jako v předchozích letech se jich mohou ptát mimo jiné na aktuální
situaci na trhu práce, nechat si poradit s výběrem nejvhodnějšího oboru,
případně si sjednat individuální poradenskou konzultaci v Informačním a
poradenském středisku příslušného pracoviště Úřadu práce ČR.
„Poskytneme jim informace o tom, o jaké profese mají
zaměstnavatelé v Olomouckém kraji největší zájem, jaké mají požadavky na

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

Tisková zpráva

Úřad práce ČR
Generální ředitelství
Dobrovského 25
170 00 Praha 7
Tel.: 950 180 111

vzdělání a dovednosti u nově přijímaných lidí či jaké šance mají na trhu práce
absolventi konkrétních oborů,“ vyjmenovává Věra Crhanová.
Stejně jako v loňském roce přehlídku zpestří bohatý doprovodný
program. Vystavující školy nabídnou ukázky prací svých žáků, módní přehlídky,
ukázky bojových umění apod.
Perličkou letošního ročníku je účast třetího nejlepšího řidiče v rámci
národního finále soutěže Mladý evropský řidič kamionu /Young European Truck
Driver/ za rok 2012 ze společnosti HOPI s.r.o. Zájemci o práci profesionálního
řidiče, žáci, jejich rodiče, ale i široká veřejnost tak budou mít jedinečnou
příležitost dozvědět se více o této profesi přímo z praxe a mohou také
nahlédnout do kabiny nejnovějšího tahače splňující nejnovější emisní normu
EURO 6, který bude po dobu konání přehlídky parkovat před Společenským
domem.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR
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