Prezentace středních škol a zaměstnavatelů opět s nebývalou návštěvností
HRADEC KRÁLOVÉ (21. 11. 2019) - Letošní pátý ročník Prezentace středních škol a zaměstnavatelů,
který pořádá Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje s Královéhradeckým krajem ve
všech okresních městech našeho kraje, je za námi. Organizátoři ho mohou právem považovat za
velice úspěšný. Důkazem je i rekordní návštěvnost – 25 tisíc návštěvníků.
„Volba střední školy je podle mého názoru jedním z nejdůležitějších rozhodnutí v životě každého
z nás. I proto se snažíme tuto nelehkou volbu žákům, ale i jejich rodičům ulehčit. Ostatně je to i
v našem zájmu, v zájmu nás podnikatelů, abychom si vychovali budoucí zaměstnance. Naším cílem
je představit na jednom místě komplexní nabídku vzdělávacích možností, ale rovněž příležitostí pro
budoucí zaměstnání,“ řekl Radek Jakubský, předseda představenstva Krajské hospodářské komory
Královéhradeckého kraje.
Za úspěchem stojí tvrdá práce celého organizačního týmu z řad Krajské hospodářské komory,
důkladná příprava středních škol a zaměstnavatelů, ale také spolupráce základních škol. Právě ony se
podílejí na předávání informací rodičům nejen posledních ročníků ale i osmých tříd. Známkou toho je
zvýšená návštěvnost ze strany mladších dětí.
„Snažíme se o to, aby jednotlivé prezentace středních škol byly co nejvíce propojeny s firmami, co
nejvíce přizpůsobeny věku návštěvníků, aby pro ně byly zajímavé a především inspirativní. Mnoho
vystavovatelů mělo připravenou interaktivní část, kde si děti mohly vyzkoušet nejrůznější praktické
činnosti zaměřené na přiblížení jednotlivých oborů. Součástí pak byly i workshopy a besedy pro
rodiče,“ uvedl Radek Zelenka, ředitel Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje.
„Letošní rekordní návštěvnost je pro nás všechny obrovskou zpětnou vazbou a také určitým
způsobem poděkováním. Těší nás také to, že jsme inspirovali kolegy z ostatních regionálních
komor, kteří v loňském roce navštívili naše akce a letos již uspořádali obdobné u nich v krajích,“
dodal Radek Jakubský s tím, že již nyní připravují na komoře novinky pro příští rok.
Součástí letošních výstav bylo již tradičně slavnostní předávání ocenění Firma škole a Škola firmě, a
to při závěrečné prezentaci v Hradci Králové, stejně tak i soutěž Talenty pro firmy T-PROFI, jejíž
cílem je podpora zájmu mladých lidí o dnes velmi perspektivní technické obory.
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