VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO, 24. ROČNÍK,
VÝSTAVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE, 7. – 9. 11. 2018

Tisková zpráva
Za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Jihočeského kraje a Jihočeské hospodářské
komory; pod záštitou ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana a hejtmanky Jihočeského kraje
Mgr. Ivany Stráské.

NÁVŠTĚVNOST r. 2017:

cca 16 000

okolo 100 vystavovatelů / prezentace středních škol a učilišť z Jihočeského kraje i ostatních
částí republiky / nejvýznamnější zaměstnavatelé z regionu/ ukázky odborného výcviku /
celostátní soutěže napříč obory / Veletrh fiktivních firem / informační a poradenské středisko při ÚP/
studentské stáže ve firmách / doprovodný program
Oblíbená a hojně navštěvovaná výstava VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO s 24letou tradicí začíná letos
již ve středu 7. listopadu a trvá do pátečního odpoledne. Oficiálně bude zahájena v 9:30 hodin na
podiu v pavilonu T1 za účasti hejtmanky Jihočeského kraje Ivany Stráské a primátora statutárního
města České Budějovice Jiřího Svobody. Loňský ročník přilákal okolo 16 000 návštěvníků.
„Výstava VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO nabízí expozice téměř stovek středních škol a odborných
učilišť, kde můžou návštěvníci získat informace o náplni studia, zeptat se studentů na jejich osobní
zkušenost, zhlédnout dovednosti studentů přihlášených do celostátních soutěží, a získat tak další
podklady pro své rozhodování při volbě studia pro budoucí povolání. Nedílnou součástí výstavy je

prezentace významných firem nabízejících studentům pracovní uplatnění po ukončení studií,“ říká
projektový manažer výstavy Zdeněk Filip.
Výstava je nejucelenější nabídkou studijních a učebních oborů pro školní rok 2019 - 2020 na
jednom místě, současně po celé 3 dny konání probíhají na 2 desítky celostátních soutěží i bohatý
doprovodný program.
Součástí výstavy je letos již 5. ročník VELETRHU FIKTIVNÍCH FIREM, který organizuje Střední
škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9. Žáci středních škol dostanou opět
příležitost ověřit si svoje znalosti a dovednosti v praxi a budou soutěžit o hodnotné ceny sponzorů
hned ve třech kategoriích. V kategorii „Soutěž o nejlepší firmu“ jsou hodnoceni nezávislou porotou,
která hodnotí úroveň stánku firmy, vystupování při obchodování, znalost prodávaného sortimentu,
schopnosti při vyplňování dokladů atd. „Žáci se tím učí samostatnosti, týmové práci, zodpovědnosti,
rozvíjejí své obchodní znalosti a dovednosti,“ říká Jarmila Benýšková, ředitelka Střední školy obchodní
a VOŠ. Druhou kategorií je „Soutěž o nejlepší prezentaci“, v rámci třetí kategorie je porotou vybírán
nejlepší firemní katalog. V letošním roce se soutěže zúčastní rekordních 20 vystavujících firem z celé
České republiky, ale i Slovenska.
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