
Dne 4. – 5. 10. 2018 se bude konat v Kon-
gresovém centru ve Zlíně Veletrh práce a vzdělávání, 
kterého se jako vystavovatelé zúčastní střední školy 
Zlínského kraje, jeho atraktivní zaměstnavatelé a další 
partnerské spolupracující organizace. Akci zabezpečuje 
Krajská hospodářské komora Zlínského kraje jako pořa-
datel a Zlínský kraj jako nositel projektu Implementace 
Krajského akčního plánu rozvoje a vzdělávání pro úze-
mí Zlínského kraje. Mezi nezastupitelné spolupracující 
organizace patří i Úřad práce Zlínského kraje, který se 
zařadí i mezi vystavovatele. 

Hlavní program dvoudenního Veletrhu práce a vzdě-
lávání bude soustředěn ve Velkém sále Kongresového 
centra, kde budou umístěny stánky vystavovatelů z řad 
středních škol a spolupracujících firem. V Malém sále 
bude probíhat doprovodný program, který bude zájem-
ce seznamovat s kroky při zavádění prvků duálního sys-
tému vzdělávání, s tématy Akčního plánu Paktu zaměst-

nanosti, budou zde probíhat bloky rozhovorů na téma 
polytechnické a odborné vzdělávání ve Zlínském kraji  
a další aktivity určené pro veřejnost. 

Ve čtvrtek 4. 10. 2018 bude Veletrh otevřen od 10:00 do 
18:00 hodin, v pátek od 8:00 do 16:00 hodin. Vstupné je 
finančně zabezpečeno z OP VVV 2014-2020, projektu č.  
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497. Přístup je bezbari-
érový a k dispozici je i parkování v podzemních garážích 
budovy Kongresového centra. 

Případné dotazy můžete adresovat na 
Mgr. Pavla Stachová, e-mail: stachova@khkzk.cz 

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a jejich rodiče, ale i pro kariérové a výchovné poradce a širokou veřejnost 
bude na podzim letošního roku připraveno setkání, kde budou mít všichni zúčastnění příležitost získat informace 
důležité pro rozhodnutí o budoucím zaměstnání nebo rozhodnutí o výběru střední školy.  Návštěvníci budou mít 
možnost komunikovat s významnými zaměstnavateli Zlínského kraje, získají přehled o aktuální situaci na pra-

covním trhu a dozví se aktuální požadavky na studium vystavujících středních škol.  
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