
Zjisti  dny otevřených dveří na škole, která tě zajímá a jdi tam.
Zajisti  si přípravku na přijímací řízení.

Zmapuj možnosti  uplatnění z této školy, podmínky pracovního místa.
Kontaktuj studenta školy/zaměstnance fi rmy a zeptej se ho na názor.

tel: 

PŘED festivalem
Objev a ujasni si, co v tobě je, s čím přicházíš, co nabízíš, kam směřuješ, kam tě to volá.

Moje silné KOMPETENCE:
viz níže - vyber min. 3 nejsilnější

ZKUŠENOSTI, projekty, úspěch:

Na nsp.cz najdi povolání, která tě 
zajímají. Proč a čím tě zaujala? Co mají 
společného? Jakého vzdělání k nim 
potřebuješ dosáhnout?

RODINA

HODNOTY

Co UMÍM, co mě baví, co mi jde:

Moje SILNÉ STRÁNKY jsou:

Zakroužkuj:

Vnímám 
podporu?
ANO / NE

ŽIVOTOPIS šablony: europass.cz

Realizuj a vezmi s sebou

1. Efektivní komunikace 
2. Kooperace (spolupráce)
3. Kreativita
4. Flexibilita
5. Uspokojování zákaznických potřeb
6. Výkonnost
7. Samostatnost
8. Řešení problémů
9. Plánování a organizování práce
10. Celoživotní učení
11. Aktivní přístup
12. Zvládání zátěže
13. Objevování a orientace v informacích
14. Vedení lidí (leadership)
15. Ovlivňování ostatních

KOMPETENCE měkké 
Ohodnoť se: Čím více vybarvíš, 
tí m lépe danou kompetencí 

Dopiš pak k žárovce ty, u kterých máš nejvíce koleček.

CO JE VIDĚT
Mohu o sobě 
sdílet,
prezentovat:

Podívej se na stránky festi valu: 
posvitsinabudoucnost.cz 
Připrav si otázky. Shlédni program a 
zastoupení škol fi rem. Napiš si, co     
tě láká, co chceš zjisti t. Ujasni si, proč 
jdeš na festi val.

Přemýšlíš o vhodné škole? Podívej 
se na: infoabsolvent.cz, jaké školy 
máš v dosahu a kde? Na kterých 
najdeš obory, které tě zajímají? Budou 
na veletrhu? 

SNY, PŘÁNÍ
Dopiš

informacenajít práci

jiný....................sbírat kontakty
prezentovat se

inspirovat se
poradit se

zjisti t možnosti 

můj  CÍL  na festi valu

Info kariéra 
Tylova 33, Plzeň
Tel: 371 519 140
www.infokariera.cz

Jaké profese se často vyskytují v naší rodině? 
........................................................................

Na jaké hodnoty spojené se vzděláním a prací 
se u nás klade důraz? ......................................

Mluvíme dostatečně o mojí možné kariéře, 
mém budoucím studiu? ANO / NE

Co bych změnil, abych byl v tomto tématu 
spokojenější?...................................................
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Posvit si na
budoucnost


