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Jak si posvítit na budoucnost? 

. . . naše inspirace pro učitele 

a výchovné poradce, jak využít 

návštěvu festivalu naplno. 

Tyto informace spolu s pracovním listem slouží 
pro přípravu žáků a studentů ZŠ a SŠ, kteří se chystají 
navštívit festival vzdělání a práce „Posviť si na 
budoucnost". 
Učitelé jej mohou využít jako přípravnou aktivitu 
v hodinách průřezového tématu „Člověk a svět práce", 
případně zadat jako samostatnou přípravu či se jím 
inspirovat k vlastní práci 

• Celý festival je koncipován jako interaktivní.

• Každý zúčastněný subjekt (firmy, školy) bude mít na svém stánku vždy
připravenou alespoň jednu aktivitu, pomocí níž si budou moci žáci a studenti
vyzkoušet nejen dílčí činnost či se přímo seznámit s oborem, ale také otestovat
a zjistit vybrané kompetence, které jsou pro danou profesi potřebné.

• Pro práci s portálem nsp.cz, který je uveden na pracovním listu ve vztahu
k povolání a kompetencím, můžete také využít Kiwi karty vytvořené
pro kariérové poradenství na ZŠ. Karty jsou k dispozici zdarma ke stažení
na https://www.careers.govt.nz/assets/pages/kiwi-cards/kiwi-cards.pdf

Tip jak na to: Rozstříhejte jednotlivé karty s kiwíky a nechte každého žáka náhodně si vybrat 
jednu kartu. Pak bude úkolem žáků podívat se na karty spolužáků a sdružit se do 2-3 členných 
skupinek podle toho, jak jsou si jednotlivá povolání kiwíků podobná - mohou se sdružovat podle 
oborů, nebo podle pracovní činnosti kiwíků (např. pomáhající profese) nebo i podle toho, zda ke 
konkrétním pozicím vede konkrétní typ střední školy. Žáci musejí zdůvodnit, jak konkrétně 
zapadá jejich kiwík do skupiny. Pak bude úkolem žáků sestavit obrysy kompetenčního modelu 
dané profese (kiwíka) přiřadit jednotlivé měkké kompetence (případně obecné dovednosti i 
kvalifikaci) a zdůvodnit, proč jsou v dané profesi důležité. Za domácí úkol, nebo na 
hodině, při které bude k dispozici počítač I tablet s internetem, žáci porovnají svoji 
představu o povolání a navrhnou vzdělávací cestu, jak se k danému povolání dostat 
(infoabsolvent. cz). 

• Všichni návštěvníci dostanou na místě kartu, která jim bude průvodcem
k efektivnímu využití nabízených expozic, propojení vlastních očekávání a
ujasnění si potřebných kompetencí.



• Spolu s pracovním listem, který je součástí tohoto manuálu, je možné kartu

po festivalu využít k další práci se žáky a studenty ve škole.

• Lze tak spolu se žáky a studenty reflektovat účast na festivalu, pracovat

s portfoliem a plánovat další kroky rozvoje kariéry.

Příklad pro inspiraci: Třída druhého ročníku průmyslovky si během páteční návštěvy festivalu 

prošla většinu expozic a s nimi spojených aktivit. Studenti, někteří individuálně, jiní po skupinkách, 
se zaměřovali na firmy a školy, které si v přípravném dotazníku definovali jako prioritní v 
souvislosti s vlastními silnými stránkami. Během dílčích aktivit a rozhovorů s odborníky získali 
užitečné informace a otestovali si, jaké kompetence jsou pro dané pozice zapotřebí. Někteří 
studenti si zjišťovali, zda si v nabízených studijních oborech na univerzitě mohou tyto 
kompetence osvojit, jiné více zajímala úspěšnost v přijímacím řízení a uplatnitelnost absolventů 
na trhu práce. Od zástupců firem se například dozvěděli, o jaké obory je mezi zaměstnavateli 
největší zájem a v jakých oblastech se rýsuje perspektivní podnikání. K ujasnění svého potenciálu 
a kompetencí studenti také využili účast na workshopech kariérového poradenství.

Tip pro školní fol/ow up: Při vhodné příležitosti ve škole studenty vyzvěte, aby se pokusili 

prezentovat poznatky, které na festivalu získali, ve vztahu k jejich kariérní budoucnosti. Co si 

napsali do karty, kterou na festivalu dostali? Na jaké kompetence se zaměřili a které chtějí dále 

rozvíjet? Mají studenti nápady, co pro jejich rozvoj mohou začít dělat? Změnila se perspektiva 

kariérního směřování u některých studentů, či se ve svých plánech naopak utvrdili? Dokážete 

společně identifikovat výstupy z některých absolvovaných aktivit, jimiž mohou studenti doplnit své 

osobní portfolio? Zaujal vás některý vystavovatel natolik, že byste s ním rádi navázali užší 

spolupráci? 

Plánujete se žáky/studenty po festivalu nějakou navazující aktivitu 

ve vaší škole? Pokud byste chtěli další informace či konzultace, 

jak na to, kontaktujte nás na www.infokariera.cz. 

Rádi vám vyjdeme vstříc. 
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