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V Uherském Hradišti si žáci budou vybírat školu
Více než 35 středních škol z Uherskohradišťska i širokého okolí a 6
zaměstnavatelů působících v tomto regionu se představí na „Burze středních
škol“, kterou pořádá Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR v Uherském
Hradišti společně s Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje. Akce
proběhne ve dnech 24. – 25. 11. 2015 mezi 9.00 – 17.00 hodinou v Klubu
kultury v Uherském Hradišti. Záštitu nad burzou převzal Zlínský kraj a Město
Uherské Hradiště.
Akce je určena především budoucím středoškolským studentům,
učňům a jejich rodičům, kterým školy představí své vzdělávací programy, typy
a formy studia, možnosti internátního bydlení, stipendijní programy a
volnočasové aktivity.
„Těší mě, že po několika letech, kdy se v regionu přehlídky středních
škol nekonaly, můžeme široké veřejnosti nabídnout tuto „Burzu středních škol
a pracovního uplatnění“. Ve srovnání s obdobnými akcemi v minulosti budou
k dispozici nejen informace o možnostech studia, ale také o možnostech
zaměstnání po ukončení studia nebo možnostech dalšího vzdělávání. Tím
bude mít „Burza“ roku 2015 daleko větší informační hodnotu pro všechny její
návštěvníky,“ vyzdvihuje ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR ve Zlíně Miriam
Majdyšová.
Specialisté z Úřadu práce ČR poradí zájemcům v rozhodování při
výběru vhodného povolání a také s orientací ve vzdělávací nabídce škol.
Návštěvníci se dozvědí podrobné informace také o nástrojích aktivní politiky
zaměstnanosti. V odpoledních hodinách pak bude na místě i EURES poradkyně,
která poradí uchazečům o práci v zahraničí.
„Volba studijního nebo učebního oboru je jedno z nejdůležitějších
rozhodnutí, které nás v průběhu života čekají. Proto je třeba využít všech
možností, které nám mohou pomoci dobře se rozhodnout zejména na
počátku naší profesní kariéry. Jednou z nich je právě burza škol,“ upozorňuje
ředitel Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Uherském Hradišti Richard Janíček.
Organizátoři pamatují i na oblast celoživotního vzdělávání. Právě to je
v dnešní době nepostradatelnou součástí každého, kdo chce držet krok
s vývojem na trhu práce. Na své si tak přijdou i ti, kteří přemýšlejí o změně
profese nebo si chtějí zvýšit kvalifikaci.
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Jak už bylo řečeno, na burze se představí i zaměstnavatelé z regionu,
kteří úzce spolupracují se středními odbornými školami. Jejich prezentace bude
součástí stánků jednotlivých škol, aby ještě více podpořili vzájemnou
spolupráci. Návštěvníci si s nimi budou moci promluvit o tom, jaké
zaměstnance hledají, co od nich očekávají a jaké profese především potřebují.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR
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