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ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE  

 
BURZA PRÁCE A PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH ŠKOL VSETÍN 2022 

19.-20. 10. 2022 DŮM KULTURY VSETÍN 

 

 

Termín a čas konání akce: 

Středa   19.10.2022 od 9:00 do 17:00 hodin  

Čtvrtek  20.10. 2022 od 8:00 do 16:00 hodin  

 

Místo konání akce: 

Dům kultury Vsetín, Svárov 1055, 755 01 Vsetín. 

 

Pořadatel: 

Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště Vsetín (dále jen ÚP ČR)  

ve spolupráci s Agenturou pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o. p. s.  

 

Vystavovatelé: 

Střední školy a zaměstnavatelé okresu Vsetín 

Střední školy Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje 
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Příprava výstavní plochy: 

Organizátor zajistí úpravu objektu pro účely akce (označení směru prohlídky ad.) a do prostoru výstavní 

plochy vystavovatele umístí stoly, židle a přívod elektřiny. Prostorové rozmístění s číselným označením 

stánku Vám zašleme společně s harmonogramem doprovodného programu e-mailem a bude také 

zveřejněno na propagačním webu akce (www.burzavsetin.cz/vystavovatele). Požadavky na změnu umístění 

lze konzultovat pouze na Setkání vystavovatelů na ÚP ČR. 

Přidělenou plochu smí vystavovatel využít dle svého uvážení – například i jako prodejní stánek svých výrobků 

nebo prostor pro aktivitu zvyšující atraktivitu stánku v očích návštěvníka (některé tipy pro využití prostoru 

naleznete v příloze). Instalaci vybavení stánku provádí vystavovatel.   

 

Instalace stánků na přidělených plochách bude probíhat 19. 10. 2022 v 7:00-8:30 a následně 20. 10. 2022 

v 7:00-8:00. Stěhování bude probíhat bočním vchodem – vjezd z ulice Na Příkopě (hlavní vchod do 

budovy u schodiště ze Svárova a vchod od restaurace zůstanou s největší pravděpodobností uzamčeny).  

Parkování v areálu Domu kultury Vsetín není možné. Ihned po vyložení je nutné z místa odjet (mapa 

parkovacích ploch ve městě Vsetín je k nahlédnutí např. zde.) 

 

Vystavovatelé se v první den akce musí bezprostředně po příchodu zaregistrovat u pořadatele výstavy 

(stánek ÚP ČR v dolním foyer u hlavního vchodu Domu kultury). 

 

Průběh akce: 

Slavnostní zahájení pro vystavovatele proběhne dne 19. 10. 2022 v 8:30 h na pódiu velkého sálu. 

Pro veřejnost je veletrh otevřen: 19. 10. 2022 v 09:00-17:00 hodin a následně 

20.10.2022 v 08:00-16:00 hodin. Expozice budou přes noc zajištěny bezpečnostní službou, doporučujeme 

však zvážit ponechání cenného vybavení.  

Svou účastí vystavovatelé souhlasí s pořizováním audiovizuálních záznamů a fotografií, které mohou být 

využity k propagaci akce. O této skutečnosti bude v prostorách akce vyvěšeno písemné upozornění.  

 

Obědy a další občerstvení si zajišťují vystavovatelé na vlastní náklady v přilehlých restauračních zařízeních. 

 

 

http://www.burzavsetin.cz/vystavovatele
https://mapy.cz/zakladni?x=17.9920600&y=49.3382521&z=18&q=d%C5%AFm%20kultury%20vset%C3%ADn&source=firm&id=644392&ds=1
https://mapy.cz/zakladni?x=17.9919584&y=49.3377829&z=17&l=1&q=parkovi%C5%A1t%C4%9B%20vset%C3%ADn
https://www.menicka.cz/vsetin.html
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Doprovodný program: 

Na pódiu velkého sálu bude probíhat doprovodný program složený z praktických ukázek vystavovatelů 

a velkoformátového promítání prezentační smyčky – dle vyplnění přihlášek.  

Celou akcí bude provázet moderátorka. 

Časový harmonogram doprovodného programu včas zašleme e-mailem kontaktním osobám dle přihlášek 

a také bude zveřejněn na propagačním webu akce: www.burzavsetin.cz.  

 

Prezentační smyčka vystavovatelů:  

Vystavovatele, kteří v přihlášce potvrdili svůj zájem o videoprezentaci na podiu velkého sálu, prosíme 

o zaslání videí a prezentací prostřednictvím portálu http://www.uschovna.cz, a to nejpozději do 10.10. 2022 

s odkazem na e-mail: renata.dornakova@uradprace.cz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demontáž výstavy: 

Po ukončení akce je vystavovatel povinen vyklidit výstavní plochu a uvést ji do původního stavu. Některé 

propagační materiály (zejména informační letáky) je dle domluvy možno přenechat na stánku organizátorů 

(ÚP ČR) pro šíření povědomí o vystavovateli v prostorách ÚP ČR – KoP Vsetín. 

 

Důrazně žádáme vystavovatele, aby s ohledem na návštěvníky neodcházeli před ukončením akce (tj. 

19.10.2022 v 17:00 a 20. 10. 2022 v 16:00). V pozdějších odpoledních hodinách obvykle přicházejí 

návštěvníci z řad rodičů a zájemců o zaměstnání. Tento čas je také příhodný pro utužení budoucí spolupráce 

s organizátory a ostatními vystavovateli. 

Ilustrace pro zasílání videoprezentace 

http://www.burzavsetin.cz/
http://www.uschovna.cz/
mailto:renata.dornakova@uradprace.cz
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Vyhodnocení akce: 

Organizátor akce (ÚP ČR) se zavazuje informovat vystavovatele o vyhodnocení akce, které bude tvořeno: 

informací o spočítané návštěvnosti akce, vyhodnocením písemné ankety mezi žáky a daty získanými z 

písemné zpětné vazby od vystavovatelů. Výstupní dokument bude předán e-mailem na kontaktní osobu 

uvedenou v přihlášce a také zveřejněn na propagačním webu akce. 

 

Upozornění: 

V rámci konání akce je třeba dodržovat aktuální vládní nařízení ohledně prevence šíření onemocnění virem 

COVID-19, viz například www.vlada.cz. Za nepříznivé pandemické situace se akce nebude pořádat – 

vystavovatelé budou o definitivním rozhodnutí informováni s dostatečným předstihem. 

 

V případě potřeby se na nás neváhejte obrátit s jakýmikoli souvisejícími dotazy. 

 

Děkujeme a těšíme se na shledání! 

 

Za organizátory: 

 

Mgr. Renata Dorňáková,  

tel: 950 173 446, e-mail: renata.dornakova@uradprace.cz  

 

Ing. Jiří Ordyniec,  

tel: 950 173 413, e-mail: jiri.ordyniec@uradprace.cz 

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/vladni-usneseni-souvisejici-s-bojem-proti-epidemii-180608/
mailto:renata.dornakova@uradprace.cz
mailto:jiri.ordyniec@uradprace.cz
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Příloha – inspirativní tipy pro využití výstavní plochy 

Tipy pro aktivity 

Aktivity na stánku mimo jiné napomáhají zapamatovatelnosti vystavovatele, upevňují časový prostor pro komunikaci 

vystavovatele a návštěvníka, umožňují vystavovateli přiblížit schopnosti návštěvníka. Ohledně plánovaných aktivit je 

vhodné informovat organizátory akce – vynasnažíme se Vám pomoci připravit vhodné zázemí a informujeme vás, zda 

se Vaše aktivita bude s někým shodovat nebo budete originální.  

Samozřejmě si plně uvědomuji, že zajištění aktivity vyžaduje vždy nějaký typ investice a není možné zaručit 

nadšení návštěvníků. Proto je vybavení stánku rozhodně plně na uvážení vystavovatele. 

Z navštívených akcí mohu jako pozorovatel doporučit následující aktivity, kdy na stánku: 

• si návštěvník může vyzkoušet praktickou dovednost související s výkonem  

o rychlé cvičení z talentové zkoušky – kresba dle předlohy, hudba-karaoke/hudební nástroj; 

o zkouška motoriky (míchání nápojů, házení prázdným shakerem, zdobení perníčků, carving, sestavení 

předmětu, zatlučení hřebíku na čas, psaní všemi deseti na čas, první pomoc, virtuální realita, oblečení 

uniformy či výzbroje);  

o zkouška logiky (stavebnice, zapojení obvodu, test typu najdi chybu); 

o vědomostní zkouška (rozlišení ukázky dřeva, barevná citlivost, psychotesty, umístění orgánů 

do figuríny či popis kostry, hlavolam); 

o ukázka praktické činnosti na přijímacím pohovoru (např. pokud firma využívá metodu assesment 

centrum) nebo běžné činnosti na pracovní pozici (spojení komponentů); 

• aktivita je navíc soutěžní (kvíz, jednoduchý úkol) o propagační předměty (hrnek, sl. brýle, drobný výrobek…);  

• se poskytují služby zdarma (měření tlaku a dalších zdravotních faktorů; čištění šperků; vytvoření účesu 

či make-upu; malování na kůži (pozn.: v U.H. nabízela škola s oborem malíř-lakýrník));  

• návštěvník může pozorovat ukázku činností (carving, zdobení perníčků, dřevořezba, 3D tisk…); 

• je možné získat ochutnávku vyráběných produktů, něco zakoupit nebo získat zdarma propagační předmět 

(balónky, propisky, klíčenky, bonbony…); 

• je možné si udělat památeční fotografii s rekvizitami (nutný větší prostor umístěný stranou-vhodné jen 

pro některá umístění – je vhodné upozornit organizátory předem);  

• se nachází zvíře (veterinární, zemědělské a přírodovědné obory – vzhledem k prostorům NUTNÉ 

KONZULTOVAT PŘEDEM!). 

Výhody a úskalí jednotlivých ploch 

• Vystavovatelé umístění v prvním patře (horní foyer a balkón) mohou k propagaci svého subjektu využít 

i plochu zábradlí pro umístění převislých reklamních plachet a podobného typu propagace. 

• Jeden z vystavovatelů umístěných na balkóně může využít prostor k aktivitě (např. cvičná laserová střelnice). 

• Vystavovatelé umístění ve vnitřním kruhu velkého sálu mohou využít široký prostor za svými zády pro aktivitu.  

▪ Každoročně řešíme v celé budově problémy spojené se sílou a využitím WIFI sítě. Pokud aktivita na Vašem 

stánku vyžaduje internetové připojení, doporučujeme zajistit si raději vlastní zdroj dat. 

▪ Na stánku jsou přítomni rozliční zástupci subjektu– vyučující i studenti. Kolegové z Olomoucka v r. 2017 uvedli, že 

se některým vystavovatelům osvědčilo, pokud firmu zastupovali personalisté i někdo z provozu. 


