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22. ročník výstavy školství

Základní údaje
Termín konání
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4. – 5. 12. 2015
Výstaviště Černá louka Ostrava
pavilon NA3, NA2, A1

Organizátor

Ostravské výstavy a.s.

Počet vystavovatelů
Učeň, středoškolák, vysokoškolák
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Výstavní plocha

1200 m²

Počet návštěvníků

8100

Manažer veletrhu

Denisa Ježková, DiS.

Realizační tým

Ing. Katrin Tomanová, marketing
Jan Sýkora, grafické práce

Souběžně probíhající výstava

Vánoční ezoterické trhy
Pro Job
Výstava Mnichov, okupace, osvobození

Záštita
Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství, mládež a sport.
Termín příštího ročníku
2. – 3. 12. 2016

Závěrečná zpráva výstavy Učeň, středoškolák, vysokoškolák 2015
Již dvacátým druhým rokem podává výstava UČEŇ, STŘEDOŠKOLÁK, VYSOKOŠKOLÁK svým
návštěvníkům ucelený přehled o možnostech studia.

Zahájení proběhlo 4. prosince v 9.00 hodin v pavilonu NA3 v Konferenčním sále formou
přátelského posezení ředitelů a pedagogů SŠ s názvem „Kafe a štrúdl“. Setkání proběhlo za přítomnosti
člena představenstva a.s. Ostravské výstavy Dana Tylečka. Mezi pozvanými hosty byl také akademický
sochař pan Miroslav Rybička, který představil novou stálou expozici historických motocyklů v pavilonu C,
Národní centrum Europass Česká republika představilo programy a výhody pro studenty a stejně tak
RPIC-ViP s.r.o. poradenská a vzdělávací společnost rovněž navázala na vzdělání a uplatnění na trhu
práce. Pan Pavel Hulák, ředitel Klubu zaměstnavatelů předal ocenění třem nejlepším středním školám
hodnocených zaměstnavateli v Moravskoslezském kraji. Na prvním místě se umístila Vítkovická střední
průmyslová škola, na druhém místě Střední škola průmyslová a umělecká, Opava a na třetím místě
Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice.

Doprovodný program probíhal ve výstavní hale NA2. Na podiu bylo možné shlédnout ukázky bojových
umění, módní přehlídky a popularizační tým VŠB-TUO představil Science show – Kabaret vědy a
techniky. Rok 2015 je rokem průmyslu a technického vzdělávání. Představila se tak na výstavě řada
technicky zaměřených oborů a zájmových kroužků. Za VŠB – TUO IT4Innovations národní
superpočítačové centrum, Fakulta elektrotechniky a informatiky seznámila žáky a studenty s moderním
pojetím matematiky, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství představila projekt EkoCar. Projekt,
který motivuje žáky základních škol ke studiu technických oborů, prostřednictvím jejich zapojení do
stavby motokáry a ekokáry na elektropohon. Kroužek kybernetiky nabídl návštěvníkům vyzkoušet si
technickou zručnost a možnost postavit si robot nebo vyzkoušet si nejrůznější technické stavebnice.

Výstava Mnichov, okupace, osvobození pomocí informačních panelů, projekce a dobových exponátů
představila dobu od vzniku protektorátu Čechy a Morava, až po osvobození naší vlasti.

Ráda bych za celý organizační tým a společnost Ostravské výstavy, a.s. co nejsrdečněji poděkovala všem
vystavovatelům, kteří nám zachovali přízeň a účastnili se i v letošním roce a návštěvníkům za jejich
hojnou účast. Doufám, že jste si všichni z výstavy odnesli jen a jen to dobré, a že v příštím roce se opět
setkáme!

Na setkání s Vámi se v příštím roce za Ostravské výstavy těší
Denisa Ježková
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Seznam vystavovatelů

1 st International School of Ostrava - základní škola a gymnázium, s.r.o.,AHOL - Střední odborná škola,
s.r.o., Akademická aliance, a.s., AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní
umělecká škola, s.r.o., Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s.r.o., střední škola, Gymnázium
EDUCAnet Ostrava s.r.o., Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace,
Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o., Hornoslezská vysoká škola obchodní,
Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o., Institut vzdělávání Sokrates, Masarykova střední
škola zemědělská a VOŠ, Opava, příspěvková organizace, Mateřská škola a základní škola MONTE,
Moravskoslezská obchodní akademie, s.r.o., Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální,
příspěvková organizace, Obchodní akademie, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace, Odborné
učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace, PrimMat - Soukromá střední škola
podnikatelská, s.r.o., RB Střední odborné učiliště autoopravárenské, s.r.o., Soukromá střední odborná
škola PRIMA s.r.o., Soukromá střední škola Podnikatelská, s.r.o., Opava, Soukromá vyšší odborná
škola podnikatelská, s.r.o., SPŠ chemická akademika Heyrovského a Gymnázium Ostrava, p.o., SPŠ,
OA a JŠ s právem státní jazyk.zkoušky, F-M, SŠ prof. Zdeňka Matějčka Ostrava - Poruba , SŠRV J.
Krčína, Třeboň, Střední lesnická škola Hranice, Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu,
Krnov p.o., Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk, Střední, odborná škola ochrany
osob a majetku s.r.o., Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, p.o., Střední odborná škola,
příspěvková organizace, Střední odborné učiliště Uherský Brod, Střední pedagogická škola a Střední
zdravotnická škola svaté Anežky České, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov,
p.o., Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace,
Střední průmyslová škola Hranice, Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková
organizace, Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, p.o., Střední škola, automobilní, Krnov,
příspěvková organizace, Střední škola elektrotechnická, p. o. , Střední škola gastronomie, oděvnictví a
služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace,
Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD, Střední škola, informatiky, elektrotechniky a
řemesel Rožnov pod Radhoštěm, Střední škola Kostka s.r.o., Střední škola letecká s.r.o., Střední škola
polygrafická, Olomouc, Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, Střední škola služeb
a podnikání, příspěvková organizace Ostrava – Poruba, Střední škola společného stravování, Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace, Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, přísp. org.,
Střední škola technická a dopravní, Ostrava - Vítkovice, p.o., Střední škola technických oborů, HavířovŠumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková
organizace, Střední škola zahradnická a technická Litomyšl, Střední škola zemědělská a přírodovědná
Rožnov pod Radhoštěm, Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun, Střední škola, Bohumín, p.
o., Střední škola, Havířov – Prostřední, Suchá, příspěvková organizace, Střední zahradnická škola,
Ostrava, příspěvková organizace, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škoa zdravotnická,
Ostrava, příspěvková organizace, Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace,
Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž, Vítkovická střední průmyslová škola, VOŠ potravinářská a SPŠ
mlékárenská Kroměříž, IT4Innovations národní superpočítačové centrum, VŠB - TU Ostrava, VŠB Technická univerzita Ostrava, FEI Katedra aplikované matematiky, VŠB - Technická univerzita Ostrava,
FMMI Katedra materiálového inženýrství pro automobily, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Kroužek
kybernetiky, Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola obchodní a hotelová
s.r.o., Vysoká škola podnikání a práva, a.s., AFS Mezikulturní programy, Alfa Agency s.r.o., Dům
zahraniční spolupráce, Student Agency, ArcellorMittal Ostrava a.s., AWT - Advanced World Transport
a.s., ČEZ, a.s., Divadlo loutek Ostrava, p.o., Klub zaměstnavatelů o.p.s., Knihovna města Ostrava,
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, OKIN Business Process Services, RPIC-ViP
s.r.o., TATRA TRUCKS a.s., ÚŘAD PRÁCE ČR - Krajská pobočka v Ostravě - IPS pro volbu povolání
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Přehled propagace
Tisk
Moravskoslezský Deník, MF Dnes, Právo, Program Ostrava, Avízo, Oáza Hlučín, Trubač, zpravodaje městských
částí Ostravy; Odborné časopisy – Učitelské noviny, Řízení školy, Kam po maturitě, Ostravský TIP, Sokrates brožura
Rádia
Hitrádio Orion, Kiss Morava, rádio Čas (kulturní pozvánky)
Televize
Polar, Local TV, Fabex TV
Internet
www.cerna-louka.cz, www.kudyznudy.cz, www.klacr.cz, www.kravare.cz, www.ostravainfo.cz,
www.atlasceska.cz, www.oblibeny.cz, www.akce.cz, www.cestovatel.cz, www.bydleni.cz, denik.cz,
infoportaly.cz, vystavy-kdykde.cz, euroexpo.cz, veletrhyavystavy.cz, severni-morava.cz, morava-live.cz,
businessinfo.cz, facebook Ostravských výstav, Slezskoostravského hradu , webové stránky některých
vystavovatelů, www.is-ostrava.cz, Facebook – Kam po maturitě, Facebook – Adresáře škol, Facebook –
Seminárky.cz, Facebook – Miss maturita, www.nicm.cz, www.edux.cz, www.europass.cz, www.nuv.cz,
Facebook – Europass Česká republika, Facebook – Středniskoly.cz, www.susostrava.eu, Twitter – SUS Ostrava,
Facebook – Stavovská unie studentů Ostrava, www.atlasskolstvi.cz, www.veverusak.cz, www.soupis.cz,
www.kampomaturite.cz, www.vysokeskoly.com, www.stredniskoly.com, www.ucebniobory.com,
www.seminarky.cz, www.ctenarsky-denik.cz, www.soupis.cz; www.nicm.cz
Outdoor
Billboardy ve/ze směru do Ostravy, plakáty na sloupech veřejného osvětlení, letáčky v MHD Ostrava, reklamní
panely v areálu Černé louky a ve vybraných městských částech Ostravy, plakáty na výlepových plochách
v Ostravě, Havířově, Karviné, Hlučíně,
Letáky, plakáty – České dráhy, Ostravský informační servis, Slezskoostravský hrad, areál Miniuni, Pohádkový
sklep strašidel, Divadlo loutek Ostrava, Národní divadlo moravskoslezské, Galerie výtvarného umění, Dům
kultury, Cooltour, Dům knihy Knihcentrum, restaurace Eiffelovka, lázně Darkov a Klimkovice, městské části
Ostravy, vybrané obce v MS kraji, v provozovnách vystavovatelů, letáčky na všechny základní školy v MS kraji
Podpora prodeje – letáky, videospoty,
lázně Darkov, Knihovna města Ostravy, VŠB Technická univerzita
Direkt marketing
Interní databáze, intranet Magistrátu města Ostrava

