Tisková zpráva

Praha, 17. 10. 2017

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

ÚP ČR pomůže žákům
na Novojičínsku při výběru vhodné školy
Celkem 33 středních škol z Moravskoslezského kraje i vzdálenějších
regionů představí veřejnosti své studijní obory na jubilejním 25. ročníku
tradiční přehlídky škol. Letošní akce nese název „Gemma 2017 aneb přehlídka
středního školství s nabídkou oborů vzdělání pro školní rok 2018/2019“ a
proběhne ve dnech 18. – 19. 10. 2017 v prostorách společenského sálu firmy
Varroc Lighting Systems, s.r.o. (Suvorovova 195, Nový Jičín). Na organizaci se
spolupodílí Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Novém Jičíně, Krajské zařízení pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum Nový Jičín.
Akce je určena především budoucím středoškolským studentům,
učňům a jejich rodičům, kterým školy představí své vzdělávací programy.
Na místě budou i zástupci Úřadu práce ČR. Lidé se od nich dozvědí
mimo jiné podrobnosti o aktuální situaci na trhu práce či možnostech
rekvalifikace. Získají také přehled o tom, co v dnešní době zaměstnavatelé v
tomto kraji potřebují a o jaké profese mají především zájem.
„Naši specialisté jsou připraveni poradit zájemcům v rozhodování při
výběru vhodného povolání a také s orientací ve vzdělávací nabídce škol. Tak
aby zvolený obor korespondoval se zájmy a předpoklady studenta, ale také
aby po jeho ukončení byl absolvent schopen co nejdříve najít odpovídající
práci,“ upozorňuje ředitel Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Novém Jičíně
Zdislav Zima.
Zástupci vystavujících škol podají zájemcům informace o studijních
oborech či mimoškolních aktivitách, které vzdělávací zařízení pořádají.
Nabídnou jim také prohlídky v rámci dnů otevřených dveří. Informační maraton
pak osvěží studenti ukázkami svých školních prací.
Ve středu 18. 10. 2017 proběhne akce mezi 10.00 – 17.00 hodinou, ve
čtvrtek 19. 10. 2017 se pak dveře otevřou návštěvníkům už v 8.00 ráno,
přicházet mohou do 16.30 hod. Vstup je zdarma.
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