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V Prachaticích proběhne Burza škol
Úřad práce ČR
Generální ředitelství
Dobrovského 1278/25
170 00 PRAHA 7

Už po čtyřiadvacáté proběhne v sále Národního domu v Prachaticích
(Velké náměstí 9) Burza škol. Přehlídka se uskuteční v úterý 19. listopadu
2019 v době od 9.00 – 15.00 hodin. Akce je určena především žákům 8. a 9.
tříd základních škol, jejich rodičům, výchovným poradcům, ale i ostatním
zájemcům, kteří se chtějí vzdělávat. Na její organizaci se spolupodílí Úřad
práce ČR, Jihočeská hospodářská komora a oblastní kancelář Prachatice.

Tel.: 950 180 111
Návštěvníkům se představí 35 středních škol z jižních Čech, ale i vyšší
odborné školy či několik škol z Plzeňského kraje. Jejich zástupci představí
zájemcům své učební a studijní programy a podají jim informace o nabízených
oborech, rekvalifikačních kurzech a jiných vzdělávacích aktivitách. Žáci a jejich
rodiče jistě uvítají též prezentace mimoškolních aktivit, například zahraničních stáží
nebo praxí ve firmách. Některá zařízení se pochlubí i svými úspěšnými absolventy.
Jako každý rok budou návštěvníkům k dispozici také specialisté pro volbu
povolání z Úřadu práce ČR. Žákům a rodičům poradí, jak nejlépe vybrat vhodné
povolání a jak se zorientovat ve vzdělávací nabídce škol. Také představí
návštěvníkům širokou nabídku služeb, které ÚP ČR klientům poskytuje. Všichni si
budou moci odnést letáky s užitečnými informacemi, např. na téma žádané profese
v regionu s přehledem zaměstnavatelů. Specialistky z Informačního a
poradenského střediska pro volbu a změnu povolání pomohou žákům
zorientovat se ve studijních a učebních programech a s výběrem oboru, jenž
odpovídá jejich zájmům a předpokladům. Zároveň podají žákům a jejich
rodičům aktuální informace o situaci na trhu práce či uplatnitelnosti
jednotlivých profesí.
Uvedená akce naváže na úspěšnou Burzu škol, která se uskutečnila
začátkem října ve Vimperku. Představilo se na ní 26 středních škol a navštívilo ji
250 žáků základních škol ze spádové oblasti se svými učiteli a výchovnými
poradci. Dostavilo se i několik rodičů, kteří se spolu se svými dětmi informovali u
jednotlivých škol o možnostech vzdělávání.
„Důležitým partnerem při volbě povolání žáků jsou rodiče. Právě oni
mohou značně ovlivnit své děti, které se rozhodují pro ten pravý studijní
obor. Úřad práce ČR je připraven v tomto ohledu rodičům i dětem maximálně
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pomoci. Pokud se obrátí na naše poradce, dozví se nejen to, co musí žák
splňovat pro výkon konkrétního povolání, ale i jaké požadavky v jednotlivých
oborech mají zaměstnavatelé, kde je možné takový obor vystudovat a jaké
má dítě reálné šance, že po absolvování studia najde v co nejkratší době
práci,“ uzavírá ředitel Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Prachaticích Václav
Pauch.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR
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