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Téměř tři desítky středních a vyšších odborných škol se představí na
už 20. ročníku Regionálního veletrhu středního vzdělávání SOKRATES 1.
Akce proběhne ve dnech 7. 11. – 8. 11. 2021 v prostorách Sportovní haly
Most. Zájemci mohou první den přicházet mezi 12.00 až 17.00 hodinou, druhý
den pak od 9.00 do 13.00 hod. Na organizaci veletrhu se spolupodílí Úřad
práce ČR, Okresní hospodářská komora Most a další partneři. Záštitu nad
touto akcí převzal hejtman Ústeckého kraje.
Na veletrhu se představí 23 středních škol z Mostecka a dalších okresů
Ústeckého kraje a 3 školy ze vzdálenějších regionů. Akce je určena především
žákům devátých tříd základních škol, jejich rodičům, výchovným a kariérním
poradcům, pedagogům a dalším zájemcům z řad široké veřejnosti, kteří mají zájem
o studium na střední škole. Návštěvníci zde získají informace o vzdělávacích
programech vystavujících škol, dozví se, jak náročné je studium na jednotlivých
školách, jaké učební pomůcky a učebnice se při výuce používají nebo jak probíhá
přijímací řízení, jaké jsou možnosti stravování, internátního ubytování či
mimoškolních činností.
Nedílnou součástí budou i praktické ukázky odborného výcviku žáků a
studentů. Návštěvníci se tak mohou těšit například na ukázky první pomoci, měření
tlaku, vyřezávání ovoce, čištění cenných kovů, různé roboty, 3D tiskárny či výrobky
ze dřeva.
„Výběr vhodného povolání je jedním z nejdůležitějších kroků v životě
mladého člověka, a je tedy nutné věnovat mu dostatečnou pozornost. Právě
tyto akce umožňují návštěvníkům získat na jednom místě podrobné
informace o nabízených studijních oborech. Mají tak jedinečnou možnost
vzájemně porovnat jednotlivé školy či obory,“ upozorňuje ředitelka Kontaktního
pracoviště ÚP ČR v Mostě Veronika Kubalová.
Své zástupce bude mít na místě jako každý rok i Úřad práce ČR. Jeho
specialisté návštěvníkům poradí s volbou povolání, poskytnou jim informace o
možnostech rekvalifikace, o současné situaci na trhu práce a představí jim široké
portfolio služeb, které ÚP ČR klientům poskytuje. Zároveň návštěvníkům představí
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brožuru „Základkou to nekončí…“, kde čtenáři najdou informace o školách a
oborech středního a vyššího odborného vzdělávání v okrese Most pro školní rok
2022/2023. K dispozici bude zájemcům také publikace „Loňští deváťáci letošním
deváťákům“, kterou vytvořil kolektiv poradců z Kontaktního pracoviště ÚP ČR v
Mostě.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR
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