
 

 

 

     Informace  

  pro vystavovatele 

          připomenutí 

 

Místo:    Sokolov      výšková budova ISŠTE Sokolov, p. o., Jednoty 1620 (5. – 7. NP) 

Otevírací doba výstavy:  čtvrtek 11. 10. 2018 08:00 – 17:00 hodin 

Bezplatné svozy žáků základních škol okresu Sokolov, Cheb a Karlovy Vary. 

Za přítomnosti zástupců Úřadu práce je možné zjistit možnosti předpokladů ke studiu a 
profesní orientace.  

Na výstavě v Sokolově se v roce 2017 představili četní regionální zaměstnavatelé,  
letos mohou také. 

  ISŠTE Sokolov nabízí své prostory zdarma pro prezentaci firem a jejich programů. 

  Sdělte nám svůj zájem, místa ještě jsou. Umístěni ve velkých učebnách uprostřed výstavy. 

Výstavní prostory 

Firmy budou mít k dispozici společné výstavní prostory ve velkých místnostech (32 míst), 
popř. malých (16 míst) učebnách. K dispozici budou mít vystavovatelé lavice a 2 židle 
z třídního mobiliáře, přípojku elektrického proudu, wi-fi připojení (řízené). 

Vystavovatelé mohou užívat i vlastní projekční techniku a počítače.  

Připojení na internet přes Wi-Fi free možné po dobu celé výstavy. 

 

Prostory pro přípravu prezentací budou otevřeny vystavovatelům v době: 

11. 10. 2018    od 06:30 – 08:00 hod. 



 

 

Parkování je možné pouze u sportovní haly. Pro nastěhování expozic je možné využít tzv. 
boční vchod do školy (od stravovacího zařízení Sokorest). 

Ve čtvrtek 11. 10. 2018 od 08:00 do 15:00 hod. budou prováděny svozy žáků základních škol 
okresu Sokolov. 

V odpoledních hodinách bude volný přístup pro rodiče s dětmi, žáky končících ročníků 
základních škol. 

K dispozici budou plány prostor výstavy s umístěním jednotlivých vystavovatelů. 

V celém areálu školy je zakázáno kouřit.  

ISSTE Sokolov, p. o., zajistí pořadatelskou službu, organizování příchozích žáků, informační 
centrum, hudbu a ozvučení. 

Na výstavě budou prezentováni i střední školy Karlovarského kraje, úřad práce, KKHK. 

Vystavovat budou výhradně střední školy zřizované Karlovarským krajem a jejich sociální 
partneři.  

ISŠTE Sokolov zajistilo rozeslání propagačních letáčků jednotlivým základním školám,  
ze kterých budeme dělat svoz. Očekává se tradičně na sedm set účastníků. 

Kontaktní osoby ISŠTE Sokolov: 

Pavel Hoza,     tel: 723 776 756, pavel.hoza@isste.cz 

      (informace o instalacích zaměstnavatelů) 

PaedDr. Zuzana Onderová,  tel: 352 466 199,  e-mail: zuzana.onderova@isste.cz 

       (informace o instalacích středních škol) 

Mgr. Pavel Janus,      tel: 774 892 590,  e-mail: pavel.janus@isste.cz 

       (rozšiřující informace a požadavky) 

Akci finančně podpoří Karlovarský kraj a Město Sokolov, děkujeme. 

Prosím o zaslání následujících informací: 

Budete v letošním roce vystavovat na ISŠTE Sokolov. T: 09. 10. 2018, 12 hodin. 
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