
 

VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ 2019 

2. - 3. 10. Hodonín / 15. – 16. 10. Břeclav 

Rok se s rokem sešel a než jsme se nadáli, máme za sebou další ročníky veletrhů vzdělávání, a proto se 

malinko vrátíme v čase… 

XXIII. VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ v Domě kultury, Hodonín, proběhl ve dnech 2. a 3. října 2019 a taktéž XXIII. 
VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ v Domě školství, Břeclav, proběhl ve dnech 15. a 16. října 2019.  

V Hodoníně se prezentovalo 56 středních škol, spoluorganizátor Úřad práce Hodonín. Celkem se 
obsadilo 70 výstavních míst. Během výstavních dnů veletrh navštívilo 1568 žáků (statistika 2018/1468 
žáků), 272 rodičů (2018/329 rodičů), 230 hostů (2018/174 hostů), pedagogických doprovodů 
a 52 základních škol okresu Hodonín a Břeclav.   

V Břeclavi se prezentovalo 45 středních škol a celkem se obsadilo 49 výstavních míst. Letos 
poprvé probíhalo sčítání, a proto Vás rádi i zde seznámíme se statistikou a návštěvností. Veletrh Břeclav 
navštívilo 683 žáků, 166 rodičů a 27 pedagogických doprovodů ze základních škol okresu Břeclav. 
 

První den každého veletrhu proběhlo slavnostní zahájení s projevem paní ředitelky naší 

organizace. Po slavnostním projevu proběhlo kulturní vystoupení vystavující školy, v Hodoníně Střední 

škola Strážnice – módní přehlídka a v Břeclavi Gymnázium a střední odborná škola Mikulov – pěvecký 

sbor Gaudium, poté se hosté přesunuli do salonků, kde bylo připraveno občerstvení.  Veletrhy byly tímto 

zahájeny a otevřeny veřejnosti. Na podiích dále probíhal kulturní program pod vedením profesionálního 

moderátora, který se nám v předchozím roce osvědčil a svojí energií strhl pozornost návštěvníků. 

Závěrem mi dovolte, abych srdečně poděkovala nejen vedení naší organizace a paní ředitelce za 
zahájení a podporu, Krajskému úřadu JMK za finanční podporu, kterou jsme opět pro letošní veletrhy 
využili na medializaci, propagaci ale i všem našim zaměstnancům i externím pracovníkům, kteří se 
jakkoliv podíleli na přípravě a realizaci akcí. Jsme rádi za podporu a spolupráci našich pracovišť, neboť 
v komunitě je síla a v našem zájmu je přehlídky inovovat, zvyšovat kvalitu a propagací se zasloužit o větší 
zájem potenciálních žáků pro naše vystavující školy a v rámci kapacitních možností udržovat či zvyšovat 
účast těchto vystavovatelů, proto děkujeme za příjemné zázemí pro vystavovatele a zajištění 
reprezentativního stánku i naší organizace. Taktéž děkujeme za nadšení a nápady pro další ročník 2020 
v Hodoníně a Břeclavi. 

Těšíme se opět v dalším roce, proto v předstihu Vás informuji, že příští – již XXIV. VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ 
v Hodoníně se bude konat ve dnech 7. – 8. října 2020 opět v Domě kultury a XXIV. VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ 
v Břeclavi se bude konat ve dnech 21. – 22. říjen 2020 opět v Domě školství. 

PaedDr. Magda Sudková a kolektiv 

 

 


