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Veletrh vzdělávání 
ŘEMESLA 2020 

 

Termín konání: 20. – 22. 2. 2020,   9:00-17:00                   
 

Místo:    Výstaviště v Lysé nad Labem 

   
Krajská hospodářská komora Střední Čechy srdečně zve žáky, jejich rodiče a veřejnost 

k návštěvě veletrhu škol Řemesla 2020. Akce je organizována v rámci projektu Implementace 

Krajského akčního plánu Středočeského kraje a představí se zde střední školy z regionů 

Nymburk, Mladá Boleslav, Mělník, Kolín, Praha východ.   Pro účastníky veletrhu je připraven 

velice pestrý program, který zajistí prezentující se střední školy. 

Školy ve svých stáncích představí žákům ZŠ, jejich rodičům a dalším návštěvníkům akce obory, 

které nabízí. Gastronomické školy připraví ochutnávky svých výrobků, v dalších stáncích budou 

mít návštěvníci možnost zkrášlit se, či ostříhat, popř. vyrobit si drobný dárek.  

Kromě prezentace ve stáncích se školy zúčastní Soutěže o nejlepší prezentaci školy, ve které 

studenti představí svou školu a výrobky vyrobené v rámci školní výuky.  

Pro žáky ZŠ bude připravena zajímavá soutěž, která jim pomůže získat víc informací o 

jednotlivých vystavujících školách a pobavit se.  Prezentace škol budou ve dnech 20.2. a 

21.2.2020 doplněny zajímavým doprovodným programem – módní přehlídkou, vystoupením 

zájmových kroužků škol, zároveň bude představen soutěžní video spot výherce soutěže 

Středočeský kraj, jeho krásy a příležitosti, který vyhlásila Krajská hospodářská komora Střední 

Čechy v říjnu r.2019.  

Program nabídne také seznámení žáků ZŠ, SŠ a jejich rodičů s nabídkou některých firem 

z okolí, které chtějí motivovat žáky k výběru studijního oboru a po studiu nabídnou 

absolventům práci v jejich firmě.  

Zahájení akce dne 20.2.2020 v 10:00 hodin,  

v dalších dnech je program zahájen již v 09:00 hodin 

Kontakt: Vladislava Šizlingová 

  sizlingova@komora.cz 
  +420 702 020 489 
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PROGRAM : 
 
20.2.2020    10:00 hod  Zahájení Veletrhu vzdělávání ŘEMESLA 2020 
                 10:05 hod  Vyhlášení soutěže O nejlepší prezentaci školy 
                      10:10 hod  Prezentace středních škol 
                  SPŠ strojírenská a JŚ Kolín 
                                          Obchodní akademie Lysá nad Labem 
      Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady 
      Boleslavská soukromá střední škola a základní škola, s.r.o. 
                                          SOŠ a SOU Nymburk 
                                          SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora 
      SOU STRAVON spol. s r.o. 

   Střední škola designu Lysá nad Labem, přísp. org. 
                      11:20  hod Módní přehlídka Střední školy designu Lysá nad Labem, přísp. org. 
      Česká zahradnická akademie Mělník 
                                          VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora 
                                          Základní škola a Praktická škola, Český Brod 
      SOŠ a SOU Městec Králové 
      SOU Hubálov 
      SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 
      SOU společného stravování Poděbrady 
      SOŠ a SOU Neratovice 
      SOU a Praktická škola Vrapice 
      SOŠ Čelákovice 
      ISŠT Mělník  
      ISŠ Mladá Boleslav  
          12:40 hod  Představení video spotu Středočeský kraj, jeho krásy a příležitosti  
                      13:00  hod Ukončení programu 1. dne Veletrhu vzdělávání ŘEMESLA 2020 
 
V průběhu dopoledního programu budou organizovány workshopy pro děti ZŠ, kde se mohou u 
košíkáře p. Krále naučit pletení košíků a u chráněné dílny Ateliér 6tej Smysl vyrobit si drobný 
výrobek z ovčího rouna 
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21.2.2020     09:00 hod  Zahájení Veletrhu vzdělávání ŘEMESLA 2020 
           09:05 hod  Vyhlášení soutěže O nejlepší prezentaci školy 
                       09:10 hod  Prezentace středních škol 
      ISŠT Mělník  
                                          SOŠ Čelákovice 
      SOŠ a SOU Neratovice 
                                          SOU a Praktická škola Vrapice 
                                          SOU společného stravování Poděbrady 
                                          SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 
      SOU Hubálov 

   SOŠ a SOU Městec Králové 
   Základní škola a Praktická škola, Český Brod 
   VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora 
   Česká zahradnická akademie Mělník 

                                          Střední škola designu Lysá nad Labem, přísp. org. 
                      11:00  hod Módní přehlídka Střední školy designu Lysá nad Labem, přísp. org. 
                                          SOU STRAVON spol. s r.o. 
                                          SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora 
                                          SOŠ a SOU Nymburk 
                                          ISŠ Mladá Boleslav 
                                          Boleslavská soukromá střední škola a základní škola, s.r.o. 
                                          Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady 
                                          Obchodní akademie Lysá nad Labem 
                                          SPŠ strojírenská a JŚ Kolín 
                      12:10 hod  Představení video spotu Středočeský kraj, jeho krásy a příležitosti  
                                          Předání cen vítězům soutěže Středočeský kraj, jeho krásy a příležitosti 
          12:40 hod   Vyhodnocení soutěže O nejlepší prezentaci školy, předání cen vítězům 
                      13:00  hod Ukončení programu 2. dne Veletrhu vzdělávání ŘEMESLA 2020    
                                             
V průběhu dopoledního programu budou organizovány workshopy pro děti ZŠ, kde se mohou u 
košíkáře p. Krále naučit pletení košíků a u chráněné dílny Ateliér 6tej Smysl vyrobit si drobný 
výrobek z ovčího rouna.  
                              
    
 
    
       
       
 
       
       


