ZÁVĚREČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA
Pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a hejtmanky Jihočeského kraje
Mgr. Ivany Stráské

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO, 25. ROČNÍK,
VÝSTAVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE, 7. – 9. 11. 2019
NÁVŠTĚVNOST r. 2019:
NÁVŠTĚVNOST r. 2018:
Počet firem a škol:

cca 17 000
cca 20 000
okolo 100

JUBILEJNÍ 25. ROČNÍK
VÝSTAVY VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO VYVRCHOLIL SOBOTNÍM PROGRAMEM
s mimořádným zájmem ze strany rodičů
Největší třídenní přehlídka středních škol a učilišť v jižních Čechách proběhla od čtvrtka
7. listopadu do soboty 9. listopadu na Výstavišti v Českých Budějovicích, probíhala v celkem 7
pavilonech a na přilehlých venkovních plochách. Poprvé byl termín výstavy posunutý do soboty.
Vstup byl i letos zdarma.
Expozice škol nejen z Jihočeského kraje byly v pavilonu T1, některé školy vystavovaly společně s
významnými zaměstnavateli z regionu, se kterými dlouhodobě spolupracují. Výhodou je, že studenti
tak mají možnost díky studiu získat praxi, ale i pracovní uplatnění po ukončení školy. Právě tímto
přesahem akce cíleně poukázala na klíčovou roli výběru studia v kontextu s volbou budoucího
povolání. V ostatních pavilonech probíhaly na dvě desítky studentských soutěží, některé i
celostátního charakteru.
.

V rámci výstavy VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO se uskutečnila celá řada mezinárodních a celostátních soutěží,
odborných konferencí, setkání profesních specialistů nebo rozsáhlá ukázka fiktivních firem.
Velký úspěch a mimořádný ohlas ze stran návštěvníků zaznamenal posun termínu směrem k víkendu.
Právě sobotní program přilákal celé rodiny s dětmi a uzavřel tak velmi vydařený 25. ročník.

PRAKTICKÉ INFORMACE:
předseda představenstva Výstaviště České Budějovice a.s.:

Ing. Mojmír SEVERIN

obchodní ředitel:

Ing. Mgr. Zdeněk Volf
email: volf@vcb.cz

manažerka výstavy:

Tereza Benešová
tel: + 775 854 695
email: benesova@vcb.cz

tisková mluvčí:

Mgr. Michaela ČEŇKOVÁ
tel: +420 770 143 439
email: cenkova@vcb.cz

fotograf:

Tomáš MIKLÍK
tel: + 420 778 730 855
email: miklik@vcb.cz

termín konání výstavy:
otevírací doba:

7. – 9. listopadu 2019
čt, pá 9:00 – 17:00 hodin
so
9:00 – 15:00 hodin

vstupné:

zdarma
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