
 

 

 

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA STŘEDNÍ ČECHY pořádala 2. ročník 

Veletrhu vzdělávání v Benešově 

          KHK Střední Čechy pořádala dne 27.1.2020 v Městském divadle Na Poště v Benešově 

Veletrh vzdělávání. Akce byla aktivitou projektu IKAP, reg.č. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655. Představilo se zde 9 středních škol především z okresů 

Benešov, Odolena Voda, Kutná hora, Říčany.  Akce byla zahájena v 10:00 hod úvodním 

slovem a přivítání návštěvníků zástupkyní KHK Střední Čechy Vladislavou Šizlingovou. Účelem 

Veletrhu vzdělávání bylo představit nabídku středních škol v regionu a okolí žákům ZŠ a 

propagovat  střední školy ve Středočeském kraji.  Veletrh vzdělávání byl obohacen soutěží O 

nejlepší prezentaci školy, kdy na pódiu  vystoupili přímo studenti zúčastněných škol s krátkou 

prezentací o škole a oborech, které škola nabízí.   Vyhlášena byla 3. místa; studenti těchto 

škol získali zajímavé ceny od společnosti DOBROMYSL z Berouna a také poukazy od firmy 

Sportisimo. Pro žáky základních škol byl připraven kvíz  pro obohacení a zpestření  celého 

veletrhu. V rámci veletrhu proběhla také výstava výrobků, které vyrobili žáci ZŠ při aktivitě 

Dovednostní tour-Generační spolupráci ve středních školách.  Žáci ZŠ tam měli možnost 

výrobky, které vznikly ve středních školách rukama jejich vrstevníků. Tato aktivita zajišťuje 

možnost vyzkoušet si vyrobit něco rukama a tím motivovat k výběru oborů, které jsou 

potřeba a o kterých nemají žáci ZŠ téměř žádnou představu.   

K návštěvě akce byly osloveny všechny základní školy z Benešova a okolí, přišly se podívat 

místní ZŠ, ale přijely také školy z širšího okolí.  Na Veletrhu vystavovaly především střední 

odborné školy, dále školy umělecké, zdravotní a technického zaměření, jednalo se o školy 

přímo z Benešova, ale také blízkého a vzdálenějšího okolí, které mohou nabídnout třeba 

internáty  a mají zájem o nové studenty z benešovského regionu.  Nabídka byla pestrá,  bylo  

možné skutečně vybrat školu dle vlastního přání. Rodiče se svými dětmi mohli navštívit každý 

stánek, pohovořit s pedagogy, ale i studenty školy. 
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