Deváťáci si vybírali budoucí zaměstnání
V úterý 2. října zamířili žáci devátého ročníku do
Prostějova. Jejich kroky nejdříve vedly na exkurzi do firmy
CZ Eika. Po přivítání žákům paní Horáková představila
firmu a předmět jejího podnikání. Společnost patří
k největším výrobcům termostatů do sklokeramických
varných desek, trub a bojlerů. Dále popsala výrobu
termostatů. Poté se žáci rozdělili do skupin a navštívili výrobu, kde mohli spatřit, jak se
z jednotlivých komponentů postupně vyrábí termostat. Prošli si výrobu od samého začátku až
po výstupní kontrolu. Měli možnost si uvědomit, jak náročná je práce v závodě podobného
typu.
Po velmi poučné exkurzi se budoucí absolventi přesunuli do Kulturního
a společenského centra, kde se konala Burza práce a vzdělání. Hned po příchodu se žáci
rozdělili do dvou skupin a pracovnice Úřadu práce v Prostějově je provedly jednotlivými
stanovišti vystavovatelů. Deváťáci si tak mohli udělat představu o situaci na trhu práce v našem
regionu, o jaké pracovní pozice je zájem a které obory najdou uplatnění. Po společné prohlídce
dostali žáci možnost projít si samostatně celý areál a vyzkoušet některou z nabídek
vystavovatelů.
Téměř celodenní akce měla za cíl žákům představit možnosti pracovního uplatnění
v regionu, a usnadnit tak volbu střední školy. Další podobnou příležitost dostanou žáci za měsíc,
kdy vyrazí na Burzu škol Olomouckého kraje, která se koná 8. listopadu. Exkurzi očima žáků
přinášíme níže.
Tomáš Polák

Včerejší exkurze do firmy CZ Eika byla zajímavá. Dověděl jsem se, jak se sestavuje
termostat a mnoho zajímavých věcí.
Jan Kalandr
Zážitek to byl skvělý, chtěl bych tam jít na brigádu. Dověděl jsem se, jak se vyrábí
součástky do bojlerů.
Štefan Starovecký

Včerejší exkurze byla velice zajímavá, dověděla jsem se mnoho nových věcí.
Průvodkyně byla příjemná a velmi ochotná odpovědět na jakoukoli otázku, která nás zajímala.
Po exkurzi v CZ Eika jsem si uvědomila, jak prospěšná to je firma. Mohla bych uvažovat
o letní brigádě. Jsem velice ráda, že jsem měla možnost firmu navštívit.
Justýna Žoçhová
Dověděl jsem se, jak se termostaty vyrábí a fungují. Na burze práce jsem částečně zjistil,
jaké mám po škole možnosti. I když je nezaměstnanost nízká, po zaměstnancích je stále
poptávka. Sice nevím, zda budu u některé z firem pracovat, ale dověděl jsem se, jak se budu
moct v budoucnu uplatnit.
Václav Vozihnoj
Uvědomil jsem si, že i malá součástka je velice důležitá.
Šimon Urbanec
Bylo to dobré, už mám vybráno, na jakou školu půjdu. V té firmě to bylo dost zajímavé,
bavilo mě to. Byl to dobrý den a zaujalo mě to.
Jakub Ošlejšek

