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Veletrh odborných dovedností v Nymburce 

Termín konání : 30. listopadu 2017 od 10 hodin 

                                   Místo konání :  Obecní dům Nymburk 

Projekt: Zvýšení odborných znalostí mladých ve Středočeském kraji 

(CZ.03.1.48/0.0/16_055/0005666) 

 

      Rádi bychom pozvali veřejnost a hlavně žáky základních škol na tuto jedinečnou akci.  

V rámci veletrhu se vám představí studenti posledních ročníků 5 středních škol v regionu 

z okresů Nymburk, Mladá Boleslav, Kolín, kteří si připravili několik zajímavých výrobků 

vytvořených pod dohledem odborníka z oboru,  jež studují.  Chtěli byste vědět, jak se vyrábí 

truhlíky do zahrádky, ohňové koše na vánoční  trhy, vánoční dekorace, podívat se jak žáci 

školy vyráběli školní pomůcky pro obor automechanik?  Tyto a mnoho dalších výrobků bude 

k vidění. 

Na Veletrhu máte jedinečnou možnost nahlédnout do praktické výuky jednotlivých studijních 

oborů odborných škol. Některé aktivity z praktické výuky vám školy umožní si na místě 

vyzkoušet. Každá ze škol si  pro návštěvníky připravila  zajímavou aktivitu, kterou  můžete 

zkusit a ověřit si tím vaši zručnost. Můžete si také pohovořit se studenty, kteří obor studují a 

žáci ZŠ se mohou nechat  inspirovat k výběru oboru, který by je zajímal.  V rámci návštěvy 

máte také možnost ohodnotit výrobky školy, popř. jednotlivých studentů, jejich 

připravenost, zručnost a preciznost a vybrat nejzajímavější výrobek. Všechny výrobky budou 

hodnoceny porotou a bude vybrán NEJ výrobek.    

Institut rozvoje Krajské hospodářské komory Střední Čechy, z.s. pořádá tento  Veletrh 

odborných dovedností v prostorách Obecního domu v Nymburce dne 30.11.2017 od 10 

hodin. Akce se koná v rámci projektu „Zvýšení odborných znalostí mladých ve Středočeském 

kraji“ (reg. č. CZ.03.1.48/0.0/16_055/0005666).  Této klíčové aktivity se zúčastní 5 středních 

škol - SOU Hubálov, SOU Čáslav, SOŠ a SOU Nymburk, SOŠ a SOU Horky nad Jizerou a 

Odborná střední škola podnikatelská Kolín.  Žáci škol zde budou prezentovat výrobky, které 

pro projekt pod dohledem odborníka z praxe vyráběli ve školních dílnách. Neváhejte, přijďte 

se podívat a zhodnotit dovednosti budoucích nástupců na trh práce. 
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