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Na čtyři desítky vystavovatelů z řad středních škol, regionálních
zaměstnavatelů a jedna vysoká škola se představí návštěvníkům letošního
ročníku „Veletrhu ŠKOLA DĚČÍN 2021“. Akce proběhne ve čtvrtek 21. 10. 2021
mezi 9.00 – 17.00 hodinou v CENTRU PIVOVAR v Děčíně (Sofijská 2/3, Děčín
VI-Letná). Na její organizaci se spolupodílí Úřad práce ČR, Okresní
hospodářská komora Děčín, Statutární město Děčín a střední školy.
Veletrh s podnázvem Cesta ke vzdělání a profesi se řadí mezi už tradiční
přehlídky škol a povolání, jež ÚP ČR pořádá po celé republice. I ten v Děčíně je
určen primárně žákům 8. a 9. tříd základních a speciálních škol stojících před
výběrem studijního oboru, a tím pádem i budoucího povolání. Na své si ale přijdou
též ti, které zajímají vzdělávací programy středních škol a další možnosti vzdělávání,
např. kurzy, semináře či školení.
Své zástupce bude mít na místě, jako každý rok, i Kontaktní pracoviště
Úřadu práce ČR v Děčíně. Jeho specialisté poradí lidem nejen při výběru vhodného
povolání či rekvalifikace, ale také jim pomohou s orientací ve vzdělávací nabídce
škol. Návštěvníci získají přehled o tom, co v dnešní době zaměstnavatelé v tomto
regionu potřebují a o jaké profese mají především zájem.
„Specialistky z Informačního a poradenského střediska pro volbu a
změnu povolání jsou připraveny být žákům oporou při výběru vhodného
oboru, pomohou jim zorientovat se ve vzdělávací nabídce škol nebo jim
poskytnou informace o možnosti uplatnění absolventů na trhu
práce,“ vysvětluje ředitel Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Děčíně Vlastislav
Hlaváč.
V loňském roce se veletrh nemohl uskutečnit a vystavovatelé se prezentovali
pouze v online prostředí. Letošní ročník nabídne, s ohledem na epidemickou situaci,
i několik doprovodných akcí. Žáci se mohou těšit na soutěž o hodnotné ceny na téma
„Co víš o profesi svých rodičů?“ a také na LOŇSKÉ DEVÁŤÁKY, kteří jim sdělí
své čerstvé zkušenosti z přijímacího řízení na střední školy a postřehy z nového
školního prostředí. K dispozici bude zájemcům také první a druhý díl úspěšné
publikace „Loňští deváťáci letošním deváťákům“, za níž získal kolektiv poradců
z Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Děčíně Národní cenu kariérového poradenství.
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Další informace o veletrhu, soutěži a volbě střední školy jsou k dispozici na
webových stránkách www.skoladecin.cz. Informace o možnostech kariérového
poradenství ze strany Úřadu práce ČR, včetně videospotu, zájemci najdou na
webových stránkách ÚP ČR https://www.uradprace.cz/web/cz/informacni-aporadenske-stredisko-up-cr.
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