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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 20. ročníku přehlídky středního
a vyššího odborného školství s názvem Schola Pragensis 2015 s mottem
„Zvolím si srdcem“. Akci pořádá Hlavní město Praha ve dnech 26. – 28. 11.
2015 v Kongresovém centru.
Schola Pragensis 2015 je určená žákům 8. a 9. tříd základních a
speciálních škol, jejich rodičům, výchovným a kariérním poradcům, pedagogům
i široké veřejnosti. Přehlídku mohou lidé navštívit ve dnech 26. – 27. 11. mezi
9.00 až 18.00 hodinou, v sobotu 28. 11. pak od 9.00 do 13.00 hodin.
Zástupci ÚP ČR, konkrétně zaměstnanci Informačního a poradenského
střediska pro volbu a změnu povolání (IPS) z Krajské pobočky ÚP ČR v Praze,
pomohou zájemcům nejen v rozhodování při výběru vhodného povolání a
s orientací ve vzdělávací nabídce škol, ale podají návštěvníkům i další
informace o jeho činnosti. Například v rámci aktivní politiky zaměstnanosti.
„Vybraný obor by měl žáka nejen bavit, ale i vyhovovat jeho
předpokladům, schopnostem a také by měl 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,“ vyzdvihuje ředitelka
Krajské pobočky ÚP ČR pro hl. m. Prahu Blanka Havlík.
Schola Pragensis patří mezi hojně navštěvované akce. Mezi příchozími
jsou nejen jednotliví budoucí středoškoláci, ale také celé třídy. Zájemci se dozví
podrobnosti o přijímacích zkouškách, profilu absolventa zvoleného oboru či o
nabídce mimoškolních aktivit. Jednotlivé školy budou prezentovat zástupci z
řad pedagogů, studentů a odborných pracovníků, kteří budou připraveni
odpovídat na dotazy týkající se studijního oboru nebo samotné školy. A
návštěvníky čeká i bohatý doprovodný program.
„K vidění budou ukázky řemesel, tanců, módní přehlídky oděvních
škol, zkrátka činností, které charakterizují zaměření a jedinečnost
jednotlivých vzdělávacích zařízení a které mohou mladým lidem pomoci při
výběru vhodného oboru,“ shrnuje vedoucí Oddělení zprostředkování a
poradenství z Krajské pobočky ÚP ČR pro hl. m. Prahu Věra Prokopová.
Na konci října evidoval ÚP ČR v Praze 1 681 absolventů škol všech
stupňů vzdělání a mladistvých. Z toho jen absolventů bylo 1 542. Celkový
počet mladých lidí bez práce poklesl v tomto regionu meziměsíčně o 11
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uchazečů, meziročně stoupl o 153 osob. Na celkové nezaměstnanosti v hlavním
městě se podíleli 4,4 % (září 2015 – 4,3 %, říjen 2014 – 3,4 %).
Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR
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