
XXII. VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ Hodonín 2018 

 

 

Ve dnech 3. a 4. října proběhl tradiční již XXII. VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ v Domě 
kultury, Hodonín.  Prezentovalo se zde 57 stánků středních škol, spoluorganizátor Úřad práce 
Hodonín a nechyběl ani stánek naší organizace. Celkem se obsadilo 72 výstavních míst. 
Během těchto dvou dnů veletrh navštívilo 1468 žáků, 329 rodičů, 174 hostů, pedagogických 
doprovodů a 52 základních škol okresu Hodonín a Břeclav.  Počet návštěvníků se nám oproti 
loňskému roku navýšil o 124 žáků a 42 rodičů.  
 
První den v 10 hodin proběhlo slavnostní zahájení pro pozvané hosty z řad Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy, členy zastupitelstva Jihomoravského kraje, zástupce odboru 

školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje, zástupce České školní inspekce také starosty 

a místostarosty měst, ředitele, zástupce ředitelů a pedagogy vystavujících škol, zástupce 

sdělovacích prostředků, bývalé pracovníky a přátele Střediska služeb školám i další nám milé 

hosty. Po slavnostním projevu vystoupilo Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola 

Kyjov se svým pěveckým vystoupením s názvem: ,,Studenti ředitelům“, poté se hosté 

přesunuli do salonku, kde je čekalo malé občerstvení a slavnostní přípitek, tím byl XXII. 

Veletrh vzdělávání zahájen a zpřístupněn veřejnosti.  

Součástí přehlídek škol byl i kulturní doprovodný program a možnost dobrovolné prezentace 

školy na pódiu, zapojila se Střední škola Strážnice s módní přehlídkou vlastní tvorby žáků 

oboru: Móda, Styling, Média, dále Střední lesnická škola Hranice s jejich myslivecké troubení, 

Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Zlín s názvem: ,,Co se učíme?“ aneb 

ukázka žáků z hodin sebeobrany s hudebním doprovodem, také k nám přijeli žáci oboru 

Chovatelství z SOÚ Uherský Brod s ukázkou agility a výcvikem psů.  

Letos byl poprvé veletrh za doprovodu profesionálního moderátora, který svým mladistvým 

vystupováním a energií strhl pozornost žáků a dokázal zapojit i další školy, zástupce škol a 

ředitele k interview na pódiu a jejich prezentaci. Navíc se nám představila Střední vinařská 

škola Valtice a moderátor vyzval žáky z publika k identifikaci vůní (vanilka, káva, majoránka 

apod.) nebo seřadit tóny barev, další Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod 

Hostýnem s ukázkou řezby a truhlářských prací, studenti SPŠ chemické z Brna předvedli 

několik chemických procesů, pokusů a mnohé další. 

 

 
 



Na veletrhu si všichni návštěvníci přišli na své, žáci vycházejících ročníku měli možnost 
výběru různých oborů a škol, rodiče získali široké odborné informace i možnost využití 
kariérového poradenství podávané Úřadem práce. Žáci vystavujících škol a pedagogové byli 
oceňováni za vzornou prezentaci školy a přístup pedagogů z jednotlivých škol, kteří všem 
zájemcům podávali tolik potřebné informace.  
A v našem stánku si pedagogové škol a návštěvníci mohli vyslechnout širokou nabídku 
činnosti organizace, taktéž obdržet propagační materiál nebo si jen dát chutnou kávu. 
 
Děkuji všem zaměstnancům i dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravách a s nekončícím 
nadšením věnovali i svůj osobní čas. Velmi děkuji i Krajskému úřadu JMK za finanční 
podporu, kterou jsme pro letošní veletrh mohli využít na medializaci, propagaci a jak výše 
uvádím počty návštěvníků, potvrdila se nám hypotéza zvýšit zájem a účast vycházejících žáků 
a jejich rodičů. Reklamní kampaň jste měli možnost během 14 dnů před konáním veletrhu 
zaslechnout na rádiu Jih nebo zahlédnout v inzertní kampani v médiích: Slovácko, Nový život, 
Hodonínský deník či on-line REGION – hodoninky.denik.cz. Propagace byla přínosná nejen 
pro samotný veletrh, ale i reklamou celé organizace. Celá akce byla dokumentována, 
fotografie a propagační video zveřejníme v brzké době. 
 

Ještě jednou děkujeme za všestrannou podporu a těšíme se opět v dalším roce, proto 

v předstihu Vás informujeme, že příští – již XXIII. VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ v Hodoníně se bude 

konat pravděpodobně ve dnech 2. – 3. října 2019 opět v Domě kultury. 

 

PaedDr. Magda Sudková a kolektiv 


