
 „Najdu ve svém oboru uplatnění? Jaká je poptáv-

ka v mém regionu? Co mi mohou případní za-

městnavatelé nabídnout?“ To byly otázky, které si 

kladli studenti 4. ročníků oboru Informační tech-

nologie a Obchodníků se zaměřením na cestovní 

ruch, když vyráželi 2. října na Veletrh práce do Jih-

lavy. Počáteční ostych byl překonán velmi záhy a 

studenti se zastavovali u potencionálních zaměst-

navatelů, aby zjistili, jaké konkrétní pozice a pod-

mínky jim fi rmy nabízejí. 

Součástí této akce byla i přednáška Lenky Bernar-

des da Silva a Jana Čenského na téma Komunika-

ce a vystupování. Přesvědčili jsme se, jak důležité 

je se připravit na první pracovní pohovor, i to, jak 

vystupovat a prezentovat své schopnosti.  

A jaké názory zazněly po skončení akce?

„Navštívil jsem fi rmu, která hledá obchodního zá-

stupce, nabízí slušné podmínky.“

„Uvažuji o nabídce práce v informačních technolo-

giích v případě, že bych se nedostal na vysokou ško-

lu.“

„ Já jsem získala první konkrétní nabídku na překla-

datelskou činnost. Mohu ji dělat i při studiu.“

Od počátku září vyráží studenti cestovního ruchu 

do ulic Humpolce, aby oprášili své znalosti a aby 

byli opět připraveni na poskytování informací o 

městě, jeho historii i současnosti. Svou průvod-

covskou činnost po Humpolci nabízejí zájemcům 

ze základních škol.

Někteří z nich se zapojili do soutěže S Vysočinou 

do Evropy, kterou vyhlašuje Kraj Vysočina. Cílem 

soutěže je posílit vztah mladých lidí k Vysočině 

jako k rodnému kraji a jako ke kraji jejich studií. 

Prokazují znalosti reálií kraje i znalosti anglické-

ho jazyka. Držíme palce, aby postoupili do fi nále!

info@stredniskola.com

www.stredniskola.com

tel.: +420 735 163 160, +420 565 532 160

NOVINKY Z NAŠÍ ŠKOLY

Zveme Vás na tyto akce:

 INFORMAČNÍ ODPOLEDNE každé pondělní odpoledne od 15 do 17:30 hodin 

 Zájemci o studium a jejich rodiče si mohou individuálně pohovořit o možnostech studia na naší škole s vedením školy a učiteli

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ S PRAVIDELNOU VÝUKOU 
24. října a 12. prosince 2018 od 8 do 14 hodin

VELKÝ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ s doprovodným programem

30. listopadu 2018 od 9 do 16 hodin Těšíme se na Vás!

  Kroužek Programování pro žáky základních škol! Počítačové kurzy pro veřejnost!
Více informací www.stredniskola.com, 735 163 160 nebo reditelka@stredniskola.com


