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V Děčíně se představily téměř tři desítky škol
Jak zvolit ten nejvhodnější studijní obor, jak se zorientovat ve
vzdělávací nabídce středních škol či o jaké profese mají zaměstnavatelé
největší zájem. To vše se dozvěděli návštěvníci Výstavy vzdělávání „Škola
Děčín 2014“, kterou už po osmnácté uspořádal Úřad práce ČR (ÚP ČR)
v Děčíně.
Na organizaci akce se spolupodílelo také 26 středních a vyšších
odborných škol. Jejich zástupci představili zájemcům o vzdělávání, kromě už
tradiční nabídky studijních oborů, také další kurzy, školení a semináře.
Výstava byla primárně určena žákům 8. a 9. tříd základních škol a jejich
rodičům, ale také nezaměstnaným a široké veřejnosti. Poradci z Kontaktního
pracoviště (KoP) ÚP ČR v Děčíně radili zájemcům při výběru vhodného
povolání, vysvětlili jim, jak postupovat při výběru studijního oboru a podali jim
bližší informace o uplatnění na trhu práce.
„Výstava sklidila velký úspěch. Celkem ji během dvou dní navštívilo
více než 700 žáků z 19 základních škol a někteří pak přišli znovu odpoledne
společně s rodiči,“ říká vedoucí oddělení poradenství a dalšího vzdělávání z KoP
ÚP ČR v Děčíně Michaela Houdová.
Součástí akce byl i bohatý doprovodný program. Jednotlivé školy se
prezentovaly názornými ukázkami. K vidění byly například módní přehlídky,
ukázky bojového umění nebo třeba první pomoci.
Pořadatelé mysleli i na výchovné poradce základních a středních škol,
vedoucí pracovníky vzdělávacích zařízení a odbornou veřejnost. Připravili pro
ně odborný seminář s názvem „Uplatnění absolventů na trhu práce“. V jeho
rámci se posluchači dozvěděli více o aktuální situaci na trhu práce v tomto
regionu, o jaké profese mají tamní zaměstnavatelé největší zájem nebo co
požadují od budoucích zaměstnanců.
K 30. 11. 2014 evidoval ÚP ČR na Děčínsku 8 999 uchazečů o
zaměstnání. Podíl nezaměstnaných činil 9,9 %. Firmy nabízely v tomto regionu
celkem 333 volných pracovních míst. Nejčastěji hledaly administrativní
pracovníky, číšníky, servírky, kuchaře, pomocné dělníky ve výrobě nebo
pracovníky ostrahy.
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