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Přehlídky středních škol 2021
v Pardubickém kraji
Hned několik přehlídek středních škol proběhlo v uplynulých týdnech
v Pardubickém kraji. A další ještě budou následovat. Zájemci se mohou těšit
na tradiční akci s názvem Schola Bohemia 2021, která se uskuteční 5. a 6.
listopadu 2021. Představí se na ni 70 vystavovatelů. Na její organizaci se
spolupodílí Úřad práce ČR, Pardubický kraj a Klub zaměstnavatelů Praha.
V pondělí 3. 12. 2021 pak proběhne Školská výstava odborných učilišť a
praktických škol VÝCHODOČESKÉHO REGIONU. Akce, jež pořádá Kontaktní
pracoviště ÚP ČR v Pardubicích ve svých prostorech, se zaměří na odborné
vzdělávání na učilištích a nižší střední vzdělání.
Na všech výstavách v Pardubickém kraji se příchozím představily střední
školy z Chrudimska, Svitavska, Orlickoústecka, Pardubicka a blízkého okolí. Akce
byly určeny nejen budoucím středoškolským studentům, učňům a jejich rodičům, ale
také výchovným poradcům a všem, kteří chtějí změnit profesi, zkrátka široké
veřejnosti. Zájem o pořádané prezenční akce byl znatelný, a to jak ze strany
vystavujících škol, tak návštěvníků. Důvodem je částečně i loňská absence těchto
akcí, kdy probíhaly jen v online prostředí.
Letos tak mohli návštěvníci přímo na místě získat praktické informace o
podmínkách studia na vybrané škole přímo od těch nejpovolanějších – tedy
zástupců škol. Dozvěděli se, jaké jsou možnosti studia, ubytování a stravování nebo
mimoškolních činností. Vystavující své prezentace doplnili ukázkami výrobků,
pracovních a výukových nástrojů. Bohatá byla také nabídka propagačních materiálů
ve formě letáků a drobných upomínkových předmětů. Často se jednalo o výrobky
stávajících studentů daného oboru.
„ Na každé výstavě má své nezastupitelné místo i Úřad práce ČR. Naši
specialisté pomáhají návštěvníkům s orientací ve vzdělávací nabídce škol,
informují je, o jaké obory mají zaměstnavatelé v současné době největší zájem
a snaží se nasměrovat je tak, aby po dokončení školy našli absolventi v co
nejkratší době práci,“ vyjmenovává ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Pardubicích
Petr Klimpl.
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Informační a poradenská střediska pro volbu a změnu povolání (IPS),
pomáhají především žákům 8. a 9. tříd základních škol při výběru nejvhodnějšího
studijního či učebního oboru. A to jak v rámci skupinového, tak individuálního
poradenství. Obracejí se na ně také čerství absolventi středních škol a učilišť i
uchazeči a zájemci o zaměstnání ve vyšším věku. Další podrobnosti k IPS jsou
k dispozici na https://www.uradprace.cz/web/cz/informacni-a-poradenske-strediskoup-cr.
Sérii výstav v Pardubickém kraji odstartovala 27. ročníkem „Přehlídka
středních škol v České Třebové“, které se zúčastnilo 42 vystavujících škol. Na
organizaci akce se spolupodílelo Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Ústí nad Orlicí a
Střední škola technická a dopravní Gustava Habrmana se sídlem v České Třebové.
Téměř padesátka vystavovatelů z řad středních a vyšších odborných škol se
po roční pauze představila i při „Přehlídce škol 2021 ve Svitavách“, kterou
pořádalo Kontaktní pracoviště ÚP ČR ve Svitavách. Neopomenutelnou součástí
obou posledně uvedených akcí, bylo také tradiční setkání výchovných a kariérových
poradců základních škol se specialisty Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání a
trhu práce Úřadu práce ČR s představiteli školského odboru Krajského úřadu
Pardubického kraje.
Více než čtyři desítky vystavujících škol se představily na tradiční „Přehlídce
středních škol v Chrudimi“. Akci organizovalo zdejší kontaktní pracoviště ÚP ČR
a Chrudimská beseda.
Celkem padesát škol a dvě desítky vystavovatelů z řad zaměstnavatelů z
Pardubického kraje se prezentovalo na „Hitparádě škol a zaměstnavatelů
Parádního kraje“. Součástí byly i různé soutěže a možnost vyzkoušet si test
profesních zájmů.
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