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Ve dnech od 1. do 3. října 2014 se na Výstavišti

v Českých Budějovicích uskutečňuje největší přehlídka 

středního odborného a učňovského školství v ČR. Na 

veletrhu s názvem Vzdělání a řemeslo se návštěvníkům,

především z řad studentů, žáků, či pedagogů a rodičů,

představí celá řada školských a vzdělávacích subjektů. 

Jedním z vystavovatelů je také Asociace pro podporu rozvoje informačních 

center pro mládež v ČR (AICM ČR), která se veletrhu účastní každoročně. 

Prostřednictvím svého prezentačního stánku nabídne AICM ČR návštěvníkům řadu 

vlastních informačních materiálů, které se vztahují např. k oblastem práce a 

pracovních příležitostí doma i v zahraničí, zdravého životního stylu, sexuální výchovy, 

šikany, kyberšikany, prevence negativních jevů všeobecně a dalších. Na stánku 

budou moci zájemci najít také materiály členských Informačních center pro mládež v 

AICM a materiály partnerů – např. Nadace Naše dítě, Zastoupení Evropské komise a 

informačních středisek EUROPE DIRECT, Tandemu a dalších. Další materiály na 

stánku AICM budou přinášet především informace o vzdělávacích oborech středních a 

vyšších odborných škol v Jihočeském kraji, možnostech neformálního vzdělávání a 

zapojení se do mládežnických projektů, cestování, brigád  v zahraničí ad. 



Hledáte školu se zaměřením přesně podle vašich představ? Nebo už víte, kam 

pokračovat, ale zajímají Vás informace o dalších možnostech pro mladé lidi? Pokud 

ano, navštivte výstavu Vzdělání a řemeslo na českobudějovickém Výstavišti a také 

stánek AICM ČR v pavilonu T 1. Veletrh je otevřen pro veřejnost ve středu 1. 10. a 

čtvrtek 2.10. od 9.00 do 17.00 hodin a v pátek 3.10. od 9:00 do 16:00 hodin.

Celá akce je doplněna celostátními soutěžemi - workshopy, kde vám studenti 

vystavujících škol předvedou své schopnosti. Novinkou 20. ročníku výstavy Vzdělání a 

řemeslo je Veletrh fiktivních firem umístěný do pavilonu T2. Po celou dobu výstavy se 

můžete také těšit na módní přehlídky, taneční, hudební vystoupení, ukázky 

sebeobrany a další zajímavé doprovodné programy.

Výstavní expozici AICM ČR na veletrhu Vzdělání a řemeslo v Českých 

Budějovicích zajišťují členská Informační centra pro mládež AICM ČR z jižních Čech –

ICM Prachatice, Český Krumlov, Tábor, České Budějovice a Jindřichův Hradec. 

Realizace účasti AICM ČR na veletrhu Vzdělání a řemeslo je podpořena grantem

MŠMT ČR. 

Foto stánku AICM ČR a výstavě Vzdělání a řemeslo v roce 2013

   




