NEJVĚTŠÍ JIHOČESKÝ VELETRH STŘEDNÍHO A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA JIHU ČECH
27. ROČNÍK / VSTUP ZDARMA
3 dny výstavy / přes 100 vystavovatelů / významní zaměstnavatelé z regionu / Národní pavilon Z:
pavilon zemědělství a příbuzných oborů / expozice Jihočeské univerzity / prodejci a výrobci
zemědělské techniky – Národní pavilon Z: traktory značek Fendt, Steyr, John Deere, Massey
Ferguson, Deutz Fahr, Zetor, samochodný krmný vůz značky Trioliet a další / informační
a poradenské středisko Úřadu práce / doprovodný program

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO, NEJVĚTŠÍ VÝSTAVA SVÉHO DRUHU V
JIHOČESKÉM KRAJI, OD 3. DO 5. LISTOPADU NA VÝSTAVIŠTI V ČESKÝCH
BUDĚJOVICÍCH
Jedinečnou příležitost seznámit se na jednom místě s několika desítkami profesí prostřednictvím
expozic středních škol a učilišť nabízí třídenní výstava VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO, která začíná ve
čtvrtek 3. listopadu na českobudějovickém Výstavišti. Výstava je určena zejména žákům
základních škol (od 7. do 9. třídy), učitelům, rodičům, široké veřejnosti i výchovným poradcům.
Nabídky jednotlivých škol a firem souvisí s aktuálními potřebami trhu práce. Vstup je ZDARMA.
„K přípravě výstavy Vzdělání a řemeslo přistupujeme vždy velmi odpovědně a to nejen z důvodu, že
se jedná o nejdéle trvající akci tohoto zaměření v České republice, ale hlavně je zacílena na žáky
a studenty a poskytuje jim informace, které napomůžou jejich dalšímu rozvoji. Každoročně se
snažíme začlenit do programu mnoho novinek, které ještě více zatraktivní zájem zúčastnit se této
výstavy,“ říká předseda představenstva Výstaviště České Budějovice Mojmír Severin.
Pravidelně se výstavy účastní desítky středních škol a učilišť, a to nejen z jižních Čech, ale i z jiných
krajů ČR. Cílem výstavy je usnadnit žákům výběr školy a správně je nasměrovat pro jejich
budoucího povolání. Žáci posledních ročníků základních škol získají ucelený přehled o studijních
oborech pro následující školní rok a mají možnost porovnání s jinými školami. Na výstavu mohou
zavítat i budoucí maturanti, již podruhé se prezentuje JIHOČESKÁ UNIVERZITA a všechny její
fakulty. Výstava je výjimečná tím, že zároveň zde mají své expozice významní zaměstnavatelé
z regionu, kteří v rámci spolupráce se školami nabízí studentům školní praxe nebo pracovní stáže,
často i pracovní místa po ukončení školy.

SOUČÁSTÍ VÝSTAVY JSOU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE
pavilon R1 : Truhlář roku, pavilonT2: Veletrh fiktivních firem, pavilon E5: elektrosoutěže, pavilon
B4: AR junior, Národní pavilon Z: Kuchařská soutěž

ZEMĚDĚLSTVÍ = PERSPEKTIVNÍ OBOR
V Národním pavilonu Z mají expozici nejen školy zemědělských oborů, ale také prodejci a výrobci
zemědělské techniky. Cílem je představit zemědělství jako perspektivní obor, ve kterém roste
poptávka po kvalifikovaných pracovnících a kde vznikají i nové odborné pracovní pozice spojené
s precizním zemědělstvím.

DOPROVODNÝ PROGRAM
ČTVRTEK 3. 11. od 14:00 – diskuzní panel na téma: Zdravotní nezávadnost a ekonomická realita
potravin - fakta a mýty. Ing. Jiří Kopáček, CSc. - Českomoravský svaz mlékárenský, Ing. Magda
Jansová - SZPI Tábor, Ing. Dana Gabrovská, Ph.D. - Potravinářská komory ČR, doc. Ing. Pavel
Smetana, Ph.D. - JU FZT, doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D. - JU EF. Pořádá Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
PÁTEK 4. 11.: expozice Jihočeské univerzity, Národní pavilon Z, 10:00 – 11:00 - program na podiu:
Hrátky s kapalným dusíkem - výroba zmrzliny, 11:30 – 12:00 program venku (před pavilonem) :
Pyrochemická show - výbuchy a hra s ohněm
ČTVRTEK 3. 11. a PÁTEK 4. 11.: dynamické ukázky boje z blízka MUSADO, módní přehlídky,
kadeřnická show, ukázky 1. pomoci, sebeobrana
Záštitu převzali: ministr zemědělství Zdeněk Nekula, místopředseda vlády a ministr práce a
sociálních věcí Marian Jurečka, ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, hejtman Jihočeského
kraje Martin Kuba. Záštitu udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

PRAKTICKÉ INFORMACE

pořadatel:
Výstaviště České Budějovice a.s.
Husova 523/30, 370 05 České Budějovice
tel.: +420 38 7 714 213
e-mail: info@vcb.cz, www.vcb.cz
#vystavistecb
předseda představenstva:
Ing. Mojmír Severin
obchodní ředitel:
Mgr. Jan Kuběna
projektová manažerka výstavy:
Tereza Benešová
tel: +420 775 854 695
e-mail: benesova@vcb.cz

vstupné: ZDARMA

tisková mluvčí:
Mgr. Michaela Čeňková
tel: +420 770 143 439
e-mail: cenkova@vcb.cz
fotograf:
Tomáš Miklík
tel.: +420 778 730 855
e-mail: miklík@vcb.cz
termín konání výstavy:
3. – 5. srpna 2022
otevírací doba:
čt – pá
9:00 – 17:00
so
9:00 – 15:00
otevřené brány pro vstup do areálu:
brána č. 1, 2, 3 a severní brána

