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TISKOVÁ ZPRÁVA
TECHNODAYS LITOMĚŘICE 2016
Nedostatek pracovníků s odborným technickým vzděláním nebo naopak špatné uplatnění
absolventů s tímto vzděláním je bohužel trend dnešní doby. Akce TECHNODAYS Litoměřice 2016 se
pokusí tuto skutečnost pro oblast Litoměřicka a blízkého okolí postupně měnit.

Myšlenka první ročník TECHNODAYS Litoměřice 2016 vznikla ze současného trendu, kdy mnoho
firem naráží na problém nedostatku pracovníků resp. absolventů s odborným vzděláním pro
technické profese. Okresní hospodářská komora v Litoměřicích ve spolupráci s Městem Litoměřice a
Hospodářskou a sociální radou Litoměřicka se rozhodla ve dnech 22. 9. - 24. 9. 2016 uspořádat akci
zaměřenou na podporu technického vzdělávání. Akce nese název TECHNODAYS Litoměřice 2016.
Akce se uskuteční v areálu výstaviště Zahrady Čech v Litoměřicích. Areál umožní prezentaci nejen SŠ,
VŠ a firmám s technickým zaměřením, ale také zapojení doprovodného programu, který bude
spočívat v praktických ukázkách, experimentech, soutěžích, prezentaci Technického klubu mládeže
DDM Rozmarýn, který se taktéž zaobírá technickým zaměřením pro děti již v předškolním věku
(ukázky robotiky, elektrotechniky a modelářství, Mistrovství republiky na vozítkách, Merkur toys,
ukázky práce s drony, modely, a další ukázky techniky).
Naše motto zní: „ NENÍ NÁM LHOSTEJNÁ BUDOUSNOST NAŠICH DĚTÍ.“
„Právě prostřednictvím této akce chceme poukázat na stále živé téma tvůrcům zákonů, a to na
nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce v oblasti kvalifikovaných absolventů technických
oborů a jejich nedostatečnou praktickou připraveností. Hlavním důvodem, proč budou řemesla v
budoucnu chybět, je nezájem mladých lidí o studium technických oborů. A neznalost rodičů o prostředí
ve firmách v regionu.“ sdělila zástupkyně organizátora Alena Kaiserová, ředitelka OHK v Litoměřicích.
Veletrh je určen absolventům základních a středních škol, především žákům osmých a devátých tříd,
kteří stojí před rozhodnutím o svém budoucím profesním uplatnění, dále pro žáky středních škol a
učilišť s informacemi o pracovních příležitostech firem v regionu a s nabídkou studia na vysokých
školách.
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Cílem akce je seznámit žáky základních škol druhého stupně, středních škol, rodiče i širokou veřejnost
s nabídkou technických oborů a řemesel prostřednictvím prezentace firem a přiblížit jim tak
provázanost nabízených učebních oborů s konkrétní poptávkou firem na trhu práce.
„Pevně věříme, že se nám touto akcí podaří odbourat předsudky široké veřejnosti vůči technickým
oborům a řemeslům a představit je jako moderní povolání s budoucností. Chceme také nastartovat
spolupráci firem se SŠ, VŠ a výzkumnými ústavy a rozšířit možnosti brigád a stáží studentů ve
stávajících firmách.“ uvedla vedoucí odboru ŠKSaPP Města Litoměřice Ing. Andrea Křížová.
Druhým aspektem veletrhu je podpora jednotlivých vystavujících firem, které zde budou mít možnost
představit se jako dobrý a solidní zaměstnavatel a seriózně propagovat svou značku. Dále mohou
žákům představit své stipendijní programy a praxe ve firmách.
Součástí veletrhu bude také „FÓRUM 2016 – praxe do firem“ - vzdělávací fórum za účasti odborníků
a partnerů, kde hlavními tématy budou například:
•
•
•
•
•
•

Jak lze sladit požadavky firem na kvalifikovanou pracovní sílu se znalostmi a dovednostmi
absolventů škol
Jak propojit kariérové poradenství s oblastí rozvoje lidských zdrojů ve firmách
Vytváření kvalitních podmínek pro profesní přípravu žáků odborných škol
Systémová podpora vzdělávání a vývoj nových oborů
Odborné vzdělávání – vize, trendy, budoucnost
Jak provádět praxe ve firmách

Veletrh TECHNODAYS Litoměřice 2016 je zaměřen na zvýšení atraktivity technických oborů. Cílem je
motivovat zaměstnavatele a další výrobní a průmyslové společnosti k užší spolupráci s učňovskými,
středními a vysokými školami, a zapojení do procesu vzdělávání a formování budoucích kvalitních a
kvalifikovaných zaměstnanců. Jde o ojedinělou příležitost na jedné straně pro zaměstnavatele a na
straně druhé pro zájemce o vzdělání a následně odpovídající pracovní uplatnění. Ačkoliv současná
situace na trhu práce hovoří o poměrně značném převisu poptávky nad nabídkou. Zaměstnavatelům
jde zejména o kvalitu. Nabízí se zde příležitost představit pracovní pozice a získání osobního kontaktu
s žáky a rodiči „face to face“, který cíleně směřuje k ovlivnění rodičů při volbě školy.
Na akci budou rovněž přítomni odborníci z Informačního a poradenského střediska pro volbu
povolání (např. Stánek úřadu práce, v zastoupení pověřených osob, s různými kontakty, letáky,
propagačními brožurami.
Záštitu nad akcí převzal:
prezident Hospodářské komory ČR, Vladimír dlouhý, Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže,
ministryně Kateřina Valachová, Ministerstvo průmyslu a obchodu, ministr Jan Mládek a hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a zmocněnec vlády pro Moravský, Ústecký a Karlovarský kraj, doc.
Ing. Cienciala, CSc.

