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Přehlídka středních škol
a pracovního uplatnění Kroměříž 2017
Celkem 38 zástupců středních a vyšších odborných škol a 12
zaměstnavatelů z Kroměřížska a dalších okresů nejen ze Zlínského kraje se
sjede do Kroměříže na „Přehlídku středních škol a pracovního uplatnění“.
Akce proběhne ve dnech 9. – 10. 11. 2017 v Domě kultury v Kroměříži
(Tovačovského 2828). První den mohou lidé přicházet mezi 9.00 – 17.00 hod.,
druhý den pak mezi 9.00 – 15.00 hodinou. Na organizaci se podílejí Kontaktní
pracoviště ÚP ČR v Kroměříži, tamní okresní hospodářská komora a Město
Kroměříž.
Letošní prezentace nabídne žákům osmých a devátých tříd základních
škol a jejich rodičům obsáhlé informace o vzdělávací nabídce učebních a
studijních oborů. Kromě středních škol ze Zlínska se návštěvníkům představí
také vzdělávací zařízení z Olomouckého a Jihomoravského kraje.
Své specialisty bude mít na místě i Úřad práce ČR. Poradí zájemcům
nejen při výběru vhodného povolání či rekvalifikace, ale také s orientací ve
vzdělávací nabídce škol.
„Cílem akce je mimo jiné probudit zájem budoucích středoškoláků o
profese, po kterých je největší poptávka ze strany zaměstnavatelů. Vybraný
obor by měl žáka nejen bavit, ale měl by také vyhovovat jeho předpokladům,
schopnostem a měl by mít uplatnění na trhu práce,“ shrnuje ředitel
Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Kroměříži Karel Smíšek.
„Pro žáky a jejich rodiče je důležité nalézt co nejvíce podkladů pro
rozhodování kam po základní škole. Je dobré, že na jednom místě naleznou
širokou škálu informací, které mohou ještě osobně prodiskutovat s
přítomnými zástupci škol a firem,“ dodává místostarosta města Kroměříž
Pavel Motyčka.
Na akci se představí mimo jiné vojáci Rekrutačního střediska Morava
Armády ČR spolu se zástupci Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy
Ministerstva obrany Moravská Třebová. Přehlídka nabídne zájemcům též
možnost účasti na exkurzích ve vybraných průmyslových provozech. Žákům
budou k dispozici autobusy, které je dopraví do firem v Kroměříži, Hulíně a
Chropyni. Tam se budou moci seznámit s praktickými ukázkami konkrétních
činností, dozví se podrobnosti o pracovních podmínkách a seznámí se s
prostředím, ve kterém zaměstnanci těchto společností pracují. Novinkou
letošní přehlídky bude doprovodný program, v jehož rámci příchozí zhlédnou
ukázku výcviku psů, bojových umění či zajímavé prezentace výrobních firem.
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