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Jak si posvítit na budoucnost? 

. . . naše inspirace pro rodiče

žáků a studentů, jak využít 
návštěvu festivalu naplno. 

./ Jste rodič žáka ZŠ, kterého čeká rozhodování, kam po jejím ukončení dále 
pokračovat?

./ Je váš syn či dcera na SOU či SŠ a řeší, jakým směrem se po absolvování 
vydá?

./ Chcete si rozšířit obzory nejen o možnostech dalšího uplatnění svých dětí, ale 
také o možné způsoby, jak tuto otázku řešit? 

� Máme pro Vás několik tipů, čím Vám může být festival nápomocný:

• Celý festival je koncipován jako interaktivní. Každý zúčastněný subjekt (firmy, 
školy) bude mít na svém stánku vždy připravenou alespoň jednu aktivitu, při 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.

• K tomuto účelu dostanou návštěvníci na místě kartu, která jim bude průvodcem 
k efektivnímu využití nabízených expozic, propojení vlastních očekávání a 
ujasnění si potřebných kompetencí. Kartu si může vyplnit jak váš syn/vaše 
dcera, tak i Vy.

• Společně pak můžete vyhodnotit účast na festivalu, pracovat nejen
se získanými informacemi od škol a firem, ale především o Vás samých a 
Vašich dětech – ve vztahu ke kariéře. Na základě takto zjištěných informací lze 
lépe a s větším pochopením plánovat další kroky rozvoje kariéry. 



Jak často toto téma řešíte? 

Jaký máte pocit, když se o budoucí kariéře bavíte se svým synem či dcerou? 

Na co při vzájemné komunikaci kladete důraz? 

Existuje něco, co byste změnil/změnila, abyste byl/a v této oblasti spokojenější? 

� Zkuste si projít program a zamyslet se, zda by Vás na festivalu zaujalo 

něco, čím by Vám a Vašim dětem mohl pomoci v procesu komunikace 

o jejich budoucí kariéře.

Na závěr malý příklad pro inspiraci ... 

Robert s manželkou Hanou pracují ve službách a doma se vždy baví o tom, s jakou klientelou se 

během dne setkávají a co při tom zažívají. Jejich syn Pavel od malička rád kreslí a vymýšlí různá 

technická zařízení. Nejlépe se cítí, když může s kamarády rozebírat vyřazenou techniku a společně 

vymýšlet další využití. Otec si myslí, že výroba se rychle zautomatizuje a budoucnost vidí ve 

službách. Pavel však zastává názor, že ty automaty bude muset nejdřív někdo domyslet a 

zkonstruovat.

Tip pro Roberta s Hanou: Vezměte Pavla na festival a projděte si společně stánky, kde se 

prezentují firmy zaměřené na technologie. Zkuste si s jejich zástupci promluvit o svých úhlech 

pohledu. Jaké jsou jejich poznatky z praxe? A j ak oni vidí blízkou budoucnost? A jak se na to dívají 

zástupci škol, které se na veletrhu prezentují? 

Pokud byste chtěli další informace či konzultace na toto a podobná 

témata, neváhejte nás kontaktovat na www.infokariera.cz. 

Rádi Vám vyjdeme vstříc! 
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• Pro lepší orientaci v procesu komunikace o volbě dalších kariérních kroků 
Vašich dětí si pro začátek zkuste odpovědět na pár jednoduchých otázek: 




