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Žáci 9. tříd, výchovní porad-
ci, učitelé a rodiče si již zvykli 
na brožuru Vyber si své povolá-
ní, jejíž páté aktualizované vydá-
ní město Třebíč opět připravilo. 
Brožura pomáhá žákům zoriento-
vat se v nabídce středních a učňov-
ských škol, udělat si bližší předsta-
vu o svém budoucím povolání a o 
možnostech uplatnění v praxi na 
území našeho města a v jeho okolí. 

V brožuře se prezentuje 53 fi rem 
z různých oborů. Každá prezen-
tace zahrnuje stručné představení 
fi rmy, aktuální volné pozice a nabí-
zené fi remní benefi ty. 

Zadní strany brožury patří střed-
ním školám, které zde představují 
své obory a lákají k nim nové stu-
denty. Nechybí fotografi e z reálné-
ho provozu fi rem a samozřejmostí 

jsou kontaktní údaje pro zájemce 
o další informace.

„Zájem fi rem o prezentaci v 
brožuře je velký a každý rok přibý-
vají nové. Cílem vydávání brožury 
je ukázat lidem, že na Třebíčsku je 
široký výběr škol a dostupná a zají-
mavá práce. Výběr střední školy a 
následné uplatnění v zaměstnání je 
pro žáky velmi náročný úkol, proto 
doufám, že jim brožura pomůže a 
přeji všem šťastnou ruku při rozho-

dování se,“ říká starosta města Tře-
bíče Pavel Pacal.

Brožuru bezplatně dostanou 
všichni žáci 9. tříd na Třebíčsku. 
Na školách ji také mají k dispozici 
výchovní poradci a učitelé. Brožu-
ry budou rozdávány i účastníkům 
veletrhu vzdělávání Didacta, který 
se tento rok koná 21. října v pro-
storách budovy Střední průmyslo-
vé školy Třebíč.

 Na již 25. ročníku veletrhu získá 
veřejnost ucelený přehled o vzdě-
lávacích nabídkách škol a škol-
ských zařízeních nejen v regionu a 
navíc veletrh propojuje tuto nabíd-
ku s možností uplatnění v praxi. 

V elektronické podobě bude 
brožura k dispozici na stránkách 
www.trebiczije.cz/ke-stazeni/bro-
zura-vyber-si-sve-povolani.
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