
EKONOMIKA – K1 
Vyučující:  Jana Vaňatová 
e-mail: Jana.Vanatova@sousvodnany.cz 
 
 
Všichni žáci si zapíší dané poznámky (viz. níže) do sešitu a nastudují si danou 
problematiku.  
Pokud si někdo chce opravit známku nebo má nerozhodně ozvěte se mi do e-mailu, 
zadám Vám práci. 
 
Opět přikládám videa, která se vztahují k tématu. 
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VIDEA:  pracovní pohovor - https://www.youtube.com/watch?v=X67PLxtjsjs&t=134s 

TÉMA: HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ, SLUŽBY ÚŘADU PRÁCE 

UVEĎTE MOŽNOSTI ZÍSKÁNÍ INFORMACÍ O VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍSTECH. 

- webové stránky s nabídkami práce 

- Úřad práce 

- Noviny, časopisy, tisk 

- návštěva firem 

- webové stránky konkrétních firem 

- sociální síť LinkedIn 

ZNÁTE NĚJAKÉ NOVINY NEBO WEBOVÉ STRÁNKY S NABÍDKOU VOLNÝCH 

PRACOVNÍCH MÍST? 

- Deníky (písecký, českobudějovický atd.) 

- Annonce 

- práce.cz 

- jobs 

- práce za rohem 

- indeed 

- profesia 

- dobraprace 

- inwork 

- volnamista.cz 

- jenprace 

- jooble 

 

POPIŠTE ÚKOLY A VÝZNAM ÚŘADŮ PRÁCE  

mailto:Jana.Vanatova@sousvodnany.cz
https://www.youtube.com/watch?v=X67PLxtjsjs&t=134s
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 Kde se ve Vašem okolí nachází úřad práce? 

- Odpovězte si každý sám podle místa bydliště 

Popište služby, které úřad práce nabízí. 

- Hledání práce (poskytuje informace o volných pracovních místech, pomáhá 

s hledáním a výběrem práce) 

- Poskytuje poradenské služby (v oblasti pracovně-právní; může pomoci s tvorbou 

životopisu a profilu nezaměstnaného) 

- Poskytuje rekvalifikaci (jedná se o změnu kvalifikace, případně rozšíření stávající 

kvalifikace za účelem nalezení pracovního místa) 

- Vyplácí podporu v nezaměstnanosti (po určitou dobu) 

- Poskytuje státní podporu (platí za nezaměstnaného sociální a zdravotní pojištění) 

 

TÉMA: ŽIVOTOPIS, MOTIVAČNÍ DOPIS 

V JAKÝCH PŘÍPADECH BUDETE STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS VYUŽÍVAT?  

- V případě hledání práce či ucházení se o konkrétní pracovní pozici.  

JAK BYSTE STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS ZPRACOVAL/A?  

- Psaný v bodech, snažit se o rozsah cca kolem A4,  

- Lépe s fotkou (ale nemusí být),  

- Uvést všechny své dosavadní úspěchy, dovednosti a zkušenosti,  

- Snažit se o přehledný a upravený formát,  

- Na začátku uvést osobní údaje (jméno, bydliště, datum narození, KONTAKT)  

- Následuje vzdělání (od posledního ke staršímu)  

- praxe (Vše kde jste doteď pracovali a získávali zkušenosti, opět od aktuálního po 

starší),  

- dále lze uvést jakékoliv další kurzy, úspěchy, dovednosti, jazykové znalosti, koníčky 

apod.  

KE ZPRACOVÁNÍ LZE VYUŽÍT FORMULÁŘE – KDE JE ZÍSKÁTE?  

- Na internetu je dnes k sehnání spoustu formulářů pro vyplnění strukturovaného 

životopisu.  

- Některé pracovní portály také nabízejí snadné vyplnění životopisu.  

- Microsoft Office Word již ve svých šablonách také nabízí šablonu životopisu.  

- Případně pomůže úřad práce.  
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MOTIVAČNÍ DOPIS  
 

- samostatný dokument, který se přikládá k životopisu, uchazeč v něm uvede svou 

motivaci pro danou pozici, proč zrovna on je ten správný kandidát  

 

 

 

 


