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V Hodoníně se představilo téměř 60 škol
Už po 18. se sjeli do Hodonína zástupci středních a vyšších odborných
škol z ČR a Slovenska, aby představili zájemcům své studijní obory na už
tradičním veletrhu vzdělávání, který pořádalo Kontaktní pracoviště Úřadu
práce ČR v Hodoníně ve spolupráci se Střediskem služeb školám.
Na veletrhu se představilo 56 středních a vyšších odborných škol
z širokého okolí. Kromě těch z Jihomoravského kraje, měly na místě své
zástupce také školy ze Zlínska, Olomoucka, Moravskoslezského kraje
a Vysočiny. Mezi vystavovateli byla i Stredná odborná škola strojnícka, která
do Hodonína zavítala z nedaleké Skalice na Slovensku.
Zástupci Úřadu práce ČR probírali s dětmi a jejich rodiči, jak nejlépe
vybrat vhodné povolání a jak se zorientovat ve vzdělávací nabídce škol. Tak,
aby vybraný obor nakonec budoucího středoškoláka nejen bavil, ale také
vyhovoval jeho předpokladům a schopnostem. A hlavně, aby mladý člověk
poté, co školu absolvuje, našel co nejdříve práci v oboru, který vystudoval. Akci
navštívilo celkem 397 dospělých a 1 545 žáků z 37 škol z okresu Hodonín a
dvou škol z okresu Břeclav.
„Stejně jako v předchozích ročnících se i letos potvrdilo, že jak žáci,
tak i školy mají o tento způsob prezentace čím dál větší zájem, což ostatně
dokládají rostoucí počty vystavovatelů i návštěvníků,“ shrnuje ředitel
Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Hodoníně Radek Hořák.
Vzdělávací maraton osvěžil bohatý doprovodný program. Zazpíval
pěvecký sbor Klvaňova Gymnázia a SOŠ zdravotnické a sociální z Kyjova.
Studentky strážnické střední školy předvedly módní doplňky vyrobené
z netradičních materiálů a studenti hranické lesnické školy zatroubili
myslivecké signály. Cílem nebylo návštěvníky jen pobavit, ale ukázat budoucím
studentům, co vše se mohou na takové škole naučit.
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