VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO, 25. ROČNÍK,
VÝSTAVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE, 7. – 9. 11. 2019

Tisková zpráva
Pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a hejtmanky Jihočeského kraje
Mgr. Ivany Stráské

NÁVŠTĚVNOST r. 2018:

cca 16 000

největší třídenní přehlídka středních škol a učilišť v jižních Čechách / nejvýznamnější
zaměstnavatelé z regionu/ ukázky odborného výcviku /celostátní soutěže napříč obory / Veletrh
fiktivních firem / informační a poradenské středisko při ÚP/ studentské stáže / 2 pódia / program
v 7 pavilonech a na přilehlých venkovních plochách

JUBILEJNÍ 25. ROČNÍK BUDE SPECIÁLNÍ
VÝSTAVA VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO VYVRCHOLÍ SOBOTNÍM
PROGRAMEM A KONCERTEM PAVLA CALLTY
Největší třídenní přehlídka středních škol a učilišť v jižních Čechách startuje ve čtvrtek
7. listopadu na Výstavišti v Českých Budějovicích, probíhat bude v celkem 7 pavilonech a na přilehlých
venkovních plochách. Poprvé je termín výstavy posunutý do soboty. A právě sobota nabídne
speciální program na hlavním podiu v pavilonu T1.
„Výstava v letošní roce otevře své brány již po pětadvacáté. Je to mimořádná příležitost se seznámit
s aktuální nabídkou a možnostmi v oblasti českého školství. Novinkou pro letošní rok, kdy se snažíme
vyjít vstříc zejména rodičům, je posunutí termínu do soboty,“ říká předseda představenstva Mojmír
Severin.
Výstava VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO bude zahájena 7. listopadu v 9:30 h na pódiu v pavilonu T1.
Loňský ročník přilákal okolo 16 000 návštěvníků. Vstup je i letos ZDARMA. Výstava je nejucelenější
nabídkou studijních a učebních oborů pro školní rok 2019 – 2020.

„Tato akce je tradičně určena žákům sedmých, osmých a devátých tříd základních škol a jejich
rodičům. Srdce výstavy tvoří moderní pavilon T1, kde bude možné vidět nejen expozice středních škol
a učilišť, ale také na školy napojených firem, poskytujících patřičný náhled do budoucích profesí. Právě
tímto přesahem se snažíme poukázat na klíčovou roli výběru studia v kontextu s volbou budoucího
povolání,“ říká projektová manažerka výstavy Tereza Benešová.

2 pódia a doprovodný program připravený studenty
Letos už pošesté proběhne VELETRH FIKTIVNÍCH FIREM, kde studenti dostávají příležitost
ověřit si svoje znalosti a dovednosti v praxi. V pavilonech T1 a Z budou 2 pódia s doprovodným
programem, proběhnou módní přehlídky, barmanská a kadeřnická show, studenti z Vojenské střední
školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové přijedou prezentovat bojové
umění MUSADO MILITARY COMBAT SYSTÉM, což je moderní a velmi dynamický systém sebeobrany a
boje zblízka a vychází z korejských bojových technik. Ve čtvrtek a pátek je doplní mistr světa a
dvojnásobný mistr Evropy v Taekwondo. Po celou dobu bude k dispozici profesionální filmové studio
FAMO z Písku. Bude možné si v něm natočit krátký spot a sdílet jej hned na svém FB nebo
Instragramu.

Výstava VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO vyvrcholí sobotním programem.
Na podiu se kromě studentských show (např. kadeřnická) představí třeba hokejisté ČEZ
Motor České Budějovice, hráč NHL Martin Hanzal (ve spojení se sportovními školami), prezentovat se
bude i Daniel Habrda, absolvent FAMO z Písku spolu s hercem Pavlem Trávníček, který hrál v jeho
studentských filmech, a v 11 hodin vystoupí speciální host Pavel Callta.
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