
OBCHODNÍ AKADEMIE  

A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ A EKOLOGICKÁ, ŽATEC 

příspěvková organizace  

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY 

pro gymnázia, střední odborné školy a střední školy, které se zúčastní propagační výstavy 

„VZDĚLÁVÁNÍ 2020“ 

 ve středu 27.11.2019 od 10:00 hod. do 16:00 hod., v areálu Střední odborné 
školy zemědělské a ekologické v Žatci, ul. Svatopluka Čecha 1180 

Výstavu pořádáme ve spolupráci s Úřadem práce ČR, krajská pobočka v Ústí nad Labem, kontaktní 
pracoviště Louny, Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání  

 

 Prohlídka výstavních prostor v budově školy v Žatci, kontaktní osoba 
Prohlídku lze zajistit předem po telefonické domluvě. 
Kontaktní osoba: Šárka Bažantová 
tel.:     415 240 257 
email: sarka.bazantova@oazszatec.cz 
 

 Závazná přihláška 
Závaznou přihlášku mohou vystavovatelé zaslat  emailem: viz. kontaktní osoba, nebo poštou na 
adresu: Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, p. o., Šárka 
Bažantová, Studentská 1354, 438 01 Žatec. 

Termín doručení nejpozději do 31.10.2019. 

 

 Účastnický poplatek 
Poplatek je stanoven pro školy za výstavní místo v Žatci ve výši 2.700,-- Kč. Na účastnický 
poplatek Vám vystavíme daňový doklad (fakturu) po obdržení vámi zaslané závazné přihlášky. 
Účastnický poplatek zahrnuje pronájem prostor a s tím spojené služby (spotřeba tepla, elektrické 
energie, vody, úklid apod.) a občerstvení pro 2 osoby z každé vystavující organizace. 

 

 Instalace expozice 
Svojí expozici můžete instalovat dne 27.11.2019 od 07,00 hod. do 09,00 hod. 

 

 Materiální zabezpečení 
Každá škola bude mít k dispozici 2 stoly + 4 židle a stojánek s vizitkou. Ostatní požadavky 
(elektrický zdroj, další židle, apod.) upřesněte v přihlášce. Přineste si vlastní prodlužovací kabely 
podle množství instalovaného elektrického zařízení. Dle potřeby bude účastníkům umožněn vjezd 
do areálu za účelem vyložení potřebných věcí. Celodenní parkování je možné pouze mimo areál 
školy. 

 

 Občerstvení 
V ceně účastnického poplatku je, kromě jiného, zahrnuto občerstvení pro 2 osoby: 
2 chlebíčky, 2x káva, čaj, minerálka, oběd a zákusek. 
V případě zájmu je možné přiobjednat občerstvení pro další osoby za úhradu 100,-- Kč na osobu. 
 
 
Za organizační tým: 
Mgr. Jiří Karas 
ředitel Obchodní akademie a Střední odborné školy zemědělské a ekologické, p. o. v Žatci 
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