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Opět po roce se sál i foyer žďár-
ského Domu kultury změní v pro-
menádu žáků i studentů. Mezi 
stánky škol budou hledat motivace 
ke svému povolání nebo dalšímu 
zaměření.

Prezentační výstava vzdělávacích 
možností a pracovního uplatně-
ní s názvem Festival vzdělávání má 
ve Žďáře dlouhou tradici. Letošní 
již 24. ročník vypukne ve čtvrtek 
14. listopadu úderem osmé hodi-
ny. Slavnostně zahájena bude v 9 
hodin a volně přístupná veřejnosti 
zůstane do podvečerních 17 hodin. 

Akci již po mnoho let pořádá 
městská organizace Kultura Žďár 
nad Sázavou. Jak ze zkušeností uvá-
dí ředitelka Marcela Lorencová, 
Festival vzdělávání tradičně oslo-
vuje především žáky 7. až 9. tříd 
základních škol, kteří přemýšlejí o 
svém budoucím povolání. Odpoví-
dající studium by jim mělo pomo-
ci se k vytoužené metě přiblížit. 
Dopoledne žáci přichází se škol-
ní třídou, odpoledne se často vrací 
ještě s rodiči. 

Jak Marcela Lorencová informu-
je, letošní nabídka škol je oprav-
du bohatá. Její pestrost podporují 
nejen školy tradiční jako gymnázia, 
průmyslové školy či akademie, ale 
i menšinové obory jako platnéři, 
myslivci, design… 

Letos se o přízeň studentů budou 
ucházet i mnohé nové instituce, 
např. školy technického či multi-
funkčního zaměření.

„Novinkou je střední škola se studij-
ními obory pro žáky se specifickými 
požadavky, např. tělesným postižením 
a škola se vzděláváním žáků s men-
tálním či tělesným postižením, 
souběžným postižením nebo autis-
mem,“ uvádí pořadatelka. 

Nová však bude i SŠ s obory pro-
gramování, počítačové grafiky a 
internetového marketingu. Ve Žďá-
ře se letos můžeme potkat také se 
zástupci Ministerstva obrany ČR 
z Jihlavy s nabídkou pro všechny, 
které zajímá vojenská tematika. 
„Svůj stánek bude na přehlídce mít i 
Okresní hospodářská komora. Ta mj. 
zastoupí i menší podniky, jež se festi-
valu neúčastní,“ dodává Lorencová. 

Žáky s šikovností a trpělivostí na 
ruční práce jistě zaujme nabídka 
vzdělání v oboru textilních řeme-
sel. S tvorbou školy jsme se moh-
li seznámit během září při výstavě 
Paličkovaná krajka na Staré radnici. 

„V posledních letech se stávají pra-
videlnými návštěvníky našeho festi-
valu také některé žďárské firmy, sou-
středěné na jevišti velkého sálu Domu 
kultury. I pro letošní rok mají pro stu-
denty připravený nejen pestrý soutěž-
ní program, ale také zajímavé ceny,“ 

Festival vzdělávání ukáže možnosti 
Hospodářská komora poradí, firmy chystají soutěže

Moderní i rukodělné 
obory, SŠ pro žáky 

s postižením

uvádí ředitelka Festivalu vzdělává-
ní. Na jevišti dojde také k předání 
ocenění s názvem Škola doporu-
čená zaměstnavateli 2019 pro Kraj 
Vysočina.

Festival je otevřen všem zájem-
cům o informace vedoucí ke vzdě-
lávání, možnostem pracovního 
uplatnění a sebepoznání. 

„Vážíme si všech škol a hostů, kteří 
náš festival navštíví a nabídku obo-
hatí. Žákům přejeme, aby měli šťast-
nou ruku při výběru svého oboru. A 
školám přejeme šikovné a poctivé stu-
denty,“ vzkazuje závěrem Marcela 
Lorencová.  -lko-


