
 
 

 
 
 
Vážení vystavovatelé, 
  
nabízíme Vám účast na Festivalu vzdělávání, jubilejním XXV. Veletrhu středních škol 2019, který 
se  letos koná v termínu 22. – 23. 11. 2019 v areálu brněnského výstaviště tentokrát v jednom 
z největších pavilonů, a to v pavilonu V. 
 
Prosím pročtěte si pozorně informace, abychom se předem vyhnuli případným nedorozuměním. 
  
Každoročně se přihlásí více než stovka škol a jiných organizací, kromě škol z Brna se zúčastňují také ty 
mimobrněnské a i z jiných krajů.  
 
Veletrhu se pravidelně zúčastňují jak žáci vyšších ročníků ZŠ se svými pedagogy, tak v odpoledních 
hodinách a v sobotu rodiče s dětmi. Těmto všem má Festival vzdělávání pomoci při rozhodování o 
výběru dalšího studia. 
 
V minulých ročnících byl součástí veletrhu také doprovodný program. V letošním DOPROVODNÝ 
PROGRAM ve formě vystoupení škol NEBUDE.  
 
Ceny stánků se v letošním roce trochu více liší pro školy zřizované Jihomoravským krajem a pro ostatní 
školy a vystavovatele. Za školy, které zřizuje JMK platí zřizovatel v letošním roce pronájem plochy. 
Přestože v letošním roce VÝRAZNĚ stouply ceny za montáže stánků (z důvodu navýšení platů 
montážních pracovníků), podařilo se nám zachovat téměř stejnou cenu jako vloni. 
 
 
Postupy při objednávání stánku jsou stejné jako v loňském roce: 
 

- Ceny pro různé typy stánků a různé organizace a také co stánek v základu obsahuje, naleznete 
v příloze CENÍK. Prosím, věnujte pozornost výběru typu přihlášky (pro školy zřizované JMK a 
pro ostatní, tu použijí i organizace a firmy).  

- V případě požadavků na další dovybavení vyplňte prosím tabulku DALŠÍ VYBAVENÍ STÁNKU. 
Celkovou vypočtenou částku i s haléři ve žlutém políčku, přepíšete do příslušného řádku 
v přihlášce. Tam už se Vám tato částka automaticky přičte k celkové sumě za stánek. 
Nezapomeňte prosím všichni, kdo budete chtít objednat cokoliv navíc, připojit tuto 
vyplněnou tabulku k přihlášce. Jak jednotlivý nábytek apod. vypadá, naleznete v přiložených 
PDF souborech. 

- Upozorňujeme na příplatek za požadavek na výhradně rohový stánek a to 500,00 Kč s DPH za 
každý roh (pokud budete mít třeba dva spojené rohové stánky apod.), o které je velký zájem a 
my nejsme samozřejmě schopni každému vyhovět. Rohů tam bohužel není nekonečno. 
Dáváme přednost vystavovatelům, kteří měli rohový stánek v minulých letech, ale také těm, 
kdo se přihlásí včas. Toto budeme řešit vždy individuálně. Ovšem kvůli jasnějšímu stanovování 
konečné ceny i s případnými rohy, jsem přidala toto políčko jako možnost do přílohy Další 
vybavení stánku úplně na konec. Zadáte počet rohů a částka se automaticky připočte k celkové 
ceně za dovybavení. Upozorňuji ale, že pokud bude již kapacita rohů vyčerpána, budu Vám 
přílohy vracet s prosbou o přepracování, protože už rohový stánek nebudu moct zajistit. 

- Je možné si objednat dvojstánek, přednost budou mít ti, kteří se přihlásí včas. 
- Standartní přívod elektro je 1,3 kW, toto stačí na připojení notebooku, nabíječky, popř. 
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- že způsobíte výpadek proudu ostatním na jejich expozicích. Pokud potřebujete silnější přívod 
je možno ho doobjednat v příloze Další vybavení stánku. 

- V přihlášce také uvedete, zda chcete placené vjezdy na dobu trvání akce a kolik. Stejně tak 
tato částka za vjezdy se po doplnění jejich počtu automaticky připočte k celkové sumě. 

- Postup pro odeslání přihlášky:  Vypíšete přihlášku – spočítá se Vám částka 
celkem,  přihláška  vám slouží i jako podklad k zaplacení. Pošlete ji podepsanou a 
nascanovanou na mou mailovou adresu. Po přijetí částky na náš účet Vám vystavíme a pošleme 
fakturu. 

- Dále vám zašleme v průběhu příštího týdne k prostudování Organizační pokyny pro montáž, 
průběh a demontáž akce a také Technickobezpečnostní předpisy. Organizačním pokynům 
věnujte zvlášť velkou pozornost! Naleznete zde veškeré vyčerpávající informace, co se týká 
vstupů, vjezdů, provozní doby apod., kvůli kterým často voláte. 

- Veškeré Vaše další speciální požadavky na úpravu stánků prosím zašlete na můj e-mail. Po 
konzultaci s panem ředitelem se ozveme s odpovědí, co pro Vás můžeme udělat. 

 
Ráda bych Vás všechny požádala, abyste při mailové komunikaci se mnou napsali pod zprávu vždy své 
celé jméno a také školu (organizaci), ze které jste. Omlouvám se, ale opravdu se to nedá vždy 
zapamatovat u těch více než 100 vystavovatelů . Předem děkuji! 
 
Všechny stánky jsou letos opět montovány i demontovány výhradně pracovníky BVV, takže i informace 
pro montáž a demontáž nejsou pro Vás závazné a budou obsaženy v Organizačních pokynech jen pro 
Vaši informaci. 
 
Stánky budou letos opět jednotné a NENÍ povolena žádná jiná varianta. V loňském roce někteří z vás 
toto omezení nerespektovali. V letošním roce toto prosím nebude možné z bezpečnostních důvodů 
tolerovat. Děkuji za pochopení. 
 
Ještě pro vysvětlenou dodatečná informace k tomu jak funguje uzamykatelná, popřípadě 
neuzamykatelná zástěna na stánek. Tato zástěna se jako lego skládá z tzv. stěnového panelu a popř. 
shrnovacích dveří, které se dají uzamknout, bez nich Vám vznikne jen oddělený prostor od zbytku 
stánku. Těchto panelů můžete vedle sebe naskládat tolik, kolik potřebujete – jeden je délky 1m. 
Projektant BVV ji umisťuje vždy (pokud nechcete jinak) do rohu stánku. Tudíž pro velkost uzamykatelné 
zástěny 1m2 potřebujete objednat pouze 1x panel stěnový a 1x shrnovací dveře. Zbytek tvoří samotné 
stěny stánku. Pokud budete chtít šatnu umístit jinak nebo si vybrat, ve kterém bude rohu, napište mi 
prosím tuto poznámku do e-mailu, ke kterému budete přikládat přihlášku. 
  
Placené vjezdy na BVV a SPZ aut budeme řešit nejdřív po 15. 10. 2019, kdy už budeme mít téměř  
kompletní seznam vystavovatelů. 
 
Pro další dotazy Vám jsem k dispozici na níže uvedeném e-mailu a telefonních číslech. 
  
Těším se na spolupráci a přeji příjemné dny. 
 
Ing. Irena Langerová 
langerova@jilova.cz 
tel.: 777 67 01 32 
za Střední školu polytechnickou Brno, Jílová, p.o. 
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