Prezentace středních škol a zaměstnavatelů se letos otevře
i středoškolákům a mladým s titulem
Hradec Králové, 15. 2. 2016

Hradec Králové – V letošním roce se uskuteční už druhý ročník akce s názvem Prezentace středních škol a
zaměstnavatelů, která v loňském roce proběhla v pěti krajských městech a propojila střední školy, firmy z regionu
a samotné žáky devátých tříd stojící na prahu volby oboru střední školy a jejich rodiče. Na akci, kterou pořádala
Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje a Královéhradecký kraj, se loni představilo celkem 106 škol
a 48 zaměstnavatelů.
Úspěch loňského ročníku pořadatele motivoval k rozšíření přehlídky pro letošní rok. Novinkou bude otevření burzy
pracovních příležitostí také absolventům středních a vysokých škol a široké veřejnosti. V programu rovněž přibude
soutěž Talenty pro firmy, kde týmy složené ze zástupců firem, škol i žáků budou zápolit ve skládání tradiční
polytechnické stavebnice.
„Prezentace středních škol a zaměstnavatelů se stala aktivní snahou, jak překlenout propast mezi obory žádanými
na trhu práce a těmi, které při přechodu na střední školu preferují sami žáci. Zaměřovali jsme se především na
žáky devátých tříd a jejich rodiče, kteří aktuálně řešili, jakou střední školu vybrat. Letos chceme prezentujícím
zaměstnavatelům nabídnout možnost oslovit i absolventy středních a vysokých škol, aby měli šanci najít nové
zaměstnance hned na přehlídce a nemuseli čekat, než deváťáci „dorostou“,“ komentuje aktualizovaný záměr
PSSZ Radek Zelenka, ředitel Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje.
Také letos se přehlídka uskuteční v pěti okresních městech Královéhradeckého kraje. Konkrétně v termínech:
7. - 8. 10. 2016

Náchod

14. - 15. 10. 2016

Rychnov nad Kněžnou

21. - 22. 10. 2016

Trutnov

4. - 5. 11. 2016

Jičín

11. - 12. 11. 2016

Hradec Králové

Základní poslání zůstává: Firmy řeknou, koho hledají a rodiče se inspirují, jakou střední zvolit
Veletrh s prezentací škol a zaměstnavatelů si opět klade za cíl pomoci rodičům vybrat pro své děti správnou školu
a budoucím středoškolákům ukázat, jak rozličné obory existují, a nasměrovat je k tomu pro ně ideálnímu. Chystá
se tak rozmanitý veletrh příležitostí, který poutavým způsobem propojí všechny skupiny zapojené v procesu
přechodu žáků na střední školy a následné uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Poslední zastávku přehlídky
v Hradci Králové opět završí předání ocenění Škola firmě a Firma škole pro nejlépe spolupracující firmy a střední
školy.
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