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ÚP ČR poradí zájemcům na Ústeckoorlicku
s výběrem vhodného povolání
Úřad práce ČR
Generální ředitelství
Dobrovského 25
170 00 Praha 7
Tel.: 950 180 111

Už 24. ročník „Přehlídky středních škol a zaměstnavatelů“, kterou
pořádá Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR v Ústí nad Orlicí, mohou
navštívit žáci základních škol, jejich rodiče, ale i další zájemci z řad široké
veřejnosti. Akce proběhne 11. – 12. 10. 2017 v prostorách Vyšší odborné a
Střední školy technické v České Třebové. Zúčastní se jí zástupci 38 škol a 12
zaměstnavatelů z Ústeckoorlicka.
Na přehlídce získají žáci a jejich rodiče aktuální informace o oborech
studia, které nabízejí střední školy a učiliště v regionu Ústí nad Orlicí. Dozví se
také podrobnosti o podmínkách přijímacího řízení, možnostech stipendijních
programů a internátního bydlení či plánu aktivit jednotlivých škol. Budou si
moci prohlédnout i práce jejich studentů.
Zaměstnanci ÚP ČR budou připraveni sdělit návštěvníkům podrobné
informace o regionálním trhu práce, představí jim aktuální pracovní nabídky
zaměstnavatelů či možnosti rekvalifikačních kurzů. Zájemcům pomohou při
výběru vhodného povolání i s orientací ve vzdělávací nabídce škol.
Návštěvníci si budou moci vyzkoušet své dovednosti a manuální
zručnost např. při práci s frézkou či vrtačkou, otestovat si svou prostorovou
představivost na vizualizaci stavby rodinného domu nebo si vytvořit grafický
návrh tiskovin a obalů. K dispozici budou také cukrovinky a nápoje, které
připraví studenti škol zaměřených na gastronomické obory. Svůj um pak
předvedou studenti z řad kadeřnic, kosmetiček či aranžérů.
„Na přehlídce škol v České Třebové se bude prezentovat více než 10
zaměstnavatelů z Ústeckoorlicka, kteří mohou nabídnout budoucím
studentům oborově vhodná pracovní místa. Pro žáky i jejich rodiče je důležité
vědět, že vybraný studijní obor má v regionu budoucnost z hlediska
zaměstnatelnosti a perspektivy finančních příjmů. Nabídka vhodného
budoucího pracovního uplatnění v tomto regionu je rovněž důležitou i v
návaznosti na demografický vývoj a celkový rozvoj našeho okresu,“ uvádí
ředitelka Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Ústí nad Orlicí Vladimíra Lesenská.
Přehlídka škol je určena i široké veřejnosti, protože celoživotní
vzdělávání je důležitou součástí aktivního přístupu jednotlivce jak ke změnám
profesí na trhu práce, tak i zvýšeným požadavkům zaměstnavatelů na pracovní
sílu. Školy tak mohou nabídnout vzdělávání nejen žákům, ale také dospělé
populaci. Ve středu 11. 10. 2017 proběhne akce mezi 12.00 – 17.00 hodinou,
ve čtvrtek 12. 10. mohou návštěvníci přicházet od 8.00 do 17.00 hodin.
Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR
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