Tisková zpráva

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

Praha, 2. 12. 2015

Učeň, středoškolák, vysokoškolák – ÚP ČR pomůže
zájemcům při výběru školy
Přes 80 zástupců středních škol se sjede do Ostravy, aby tam
představili žákům 8. a 9. tříd své vzdělávací programy. Zájemci tak budou mít
jedinečnou možnost nechat si poradit s výběrem vhodného oboru. Na akci s
názvem „Učeň, středoškolák, vysokoškolák“ bude mít své zástupce i ÚP ČR.
Přehlídka proběhne ve dnech 4. – 5. 12. na Výstavišti Černá louka v Ostravě.
Budoucím středoškolským studentům, učňům a jejich rodičům se
představí školy různého zaměření. Odprezentují jim své výukové programy,
typy a formy studia, možnosti internátního bydlení, stipendijní programy a
volnočasové aktivity. Součástí budou také práce studentů. Lidé tak uvidí
například ukázky výcviku studentů v bojovém umění, výroby cukrářských
produktů, květinových vazeb nebo si mohou vyzkoušet kadeřnické a jiné
služby.
Specialisté z Úřadu práce ČR zase poradí zájemcům v rozhodování při
výběru vhodného povolání a také s orientací ve vzdělávací nabídce škol.
Návštěvníci se dozvědí podrobné informace o rekvalifikačních kurzech a dalších
nástrojích aktivní politiky zaměstnanosti.
„Jde o jeden z nejdůležitějších kroků v životě mladého člověka, a
proto je třeba nebrat volbu vhodné školy či oboru na lehkou váhu. Úřad práce
ČR je připraven, vzhledem ke zkušenostem a znalostem trhu práce,
nasměrovat budoucí středoškoláky tak, aby po skončení studia práci našli,“
říká ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR v Ostravě Yvona Jungová.
Návštěvníci získají na jednom místě komplexní přehled o možnostech
studia na různých typech středních i vysokých škol, seznámí se s novinkami a
trendy ve vzdělávání a na trhu práce.
„Na základě osobního kontaktu budou mít možnost vzájemně
porovnat jednotlivé školy či obory, což může významně přispět při výběru
studia,“ upozorňuje Marcela Bučková z Informačního a poradenského
střediska pro volbu povolání Krajské pobočky ÚP ČR v Ostravě.
Uplatnění absolventů na trhu práce je jednou z klíčových oblastí, na
které se ÚP ČR zaměřuje. Tato skupina uchazečů patří mezi ty, kterým hrozí
dlouhodobá nezaměstnanost. Důvodem bývá nedostatečná praxe, ale také
fakt, že vystudovali obor, o který nemají zaměstnavatelé velký zájem. Není
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tedy výjimkou, že mladí lidé často nakonec působí ve zcela jiné profesi. A právě
proto je třeba s nimi (i jejich rodiči) pracovat už v době, kdy se teprve
rozhodují, kterým směrem se vydají. Snažit se o to, aby profesní struktura
absolventů a potřeby trhu práce byly v souladu.
Ke konci října evidovala Krajská pobočka ÚP ČR v Ostravě 70 674 lidí
bez práce, z toho bylo 3 733 absolventů škol a mladistvých. Na celkové
nezaměstnanosti v regionu se podíleli 5,3 %.
V evidenci Úřadu práce ČR převládají absolventi se středním odborným
vzděláním, tj. vyučení, a absolventi středních odborných škol s maturitou.
Nejpočetněji jsou mezi nezaměstnanými zastoupeni bývalí studenti středních
škol zaměřených na gastronomii, hotelnictví a turismus. Hůře hledají uplatnění
na trhu práce také absolventi oborů jako je podnikání, osobní a provozní
služby. V případě vysokoškoláků nejčastěji přicházejí na ÚP ČR ti, kteří
vystudovali ekonomii. Naopak nejméně je bývalých posluchačů lékařských,
právnických či strojírenských vysokých škol. V případě všech mladých lidí platí,
že největší šance na získání práce mají absolventi technických a řemeslných
oborů. Aby jim ÚP ČR co nejvíce zjednodušil vstup na trh práce, pořádá po celé
republice besedy pro žáky středních, ale i vysokých škol, na kterých se účastníci
dozvědí řadu potřebných a praktických informací. Mimo jiné i to, jak mají
postupovat, pokud zaměstnání nenajdou.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR
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