
Občanská výchova 9. ročník 

výuka na období 27. 4. – 1. 5. 2020 

Milí žáci, 

V minulých hodinách jsme se věnovali výpočtům podpory v nezaměstnanosti a životního 

minima. Připomínám, že jsem od někoho doposud neobdržela splněné úkoly! Pochvalu si 

zaslouží ti, kteří plní své povinnosti, a to pečlivě, svědomitě a včas. A pokud se nezadaří a 

nastane nějaká potíž, s vysvětlením pošlou později. 

Tentokrát si odpočineme od výpočtů . 

Jistě si vzpomenete, že na počátku tohoto způsobu výuky jsem po vás chtěla životopis. Tedy 

jen koncept, což znamená nanečisto. Tento týden se budou radovat ti, kteří mají splněno a 

pracovat ti, kterým tento úkol nějak utekl a nebo si jej nechávali na poslední chvíli… takže, 

co po vás tedy chci… 

Úkol: vypracuj životopis podle pokynů, které jsou uvedeny níže… 

a) formát A4 

b) ručně, nebo na Pc 

c) nestahuj si žádný formulář, piš podle pokynů a vzoru /viz. níže/ 

d) představ si, že jsi čerstvým absolventem školy, na kterou se hlásíš – použij tento údaj 

pro svůj životopis 

e) pošli výhradně na : vojcakovas@skolazh.cz, a to do 1. 5. 2020 

Vzor 1.: https://www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-2-17 

Vzor 2. – viz, níže 
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ŽIVOTOPIS 

Jméno: Petra Nováková 

Datum narození: 10. 10. 1985 

Adresa: Gorkého 4, 602 00 Brno, Česká republika 

Tel. č.: +420 731 450 556 

E-mail: p.novakova@email.cz 

Vzdělání 

09/2000 – 06/2004        Gymnázium Brno 

Jazykové znalosti 

Anglický jazyk – aktivně slovem i písmem,  
Španělský jazyk – začátečník, momentálně navštěvuji jazykovou školu 

Počítačové znalosti 

MS Office (Word, Excel, PowerPoint) – pokročilý uživatel 

Unix/Linux – pokročilý uživatel 

WordPress – uživatelská znalost 

 Řidičský průkaz 

sk. B (aktivní řidič, najeto přibližně 30 000 km/rok) 

Vlastnosti- není povinné 

Považuji se za člověka, který je flexibilní a umí pracovat pod stresem. Patřím mezi kreativně a 

pozitivně naladěné lidi, mám příjemné vystupování a ráda pracuji s lidmi. 

Mám ráda nové výzvy, nebojím se jít do nových věcí. Ráda poznávám nové lidi a vyhledávám 

zajímavé obchodní případy. 

Zájmy – není povinné 

Ráda cestuji, poznávám nové kultury, lidi, jídlo. Věnuji se literatuře, zejména z oblasti 

marketingu a IT. Ze sportů mě baví plavání, 8 let jsem se věnovala i basketbalu. Sleduji 

veřejné dění, mám ráda kulturu, dokumentární filmy, divadlo a scénický tanec. 

Reference – pokud již někde pracujete! 

Ing. Andrej Nehyba, ředitel společnosti ABC, spol. s.r.o. 

E-mail: andrej.nehyba@abc.cz 

Ostatní kontaktní osoby ráda poskytnu na vyžádání. 
LinkedIn: www.linkedin.com/xxxxxx 

Brno, 01. 01. 2015                                                                      Petra Nováková 


