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Příloha 1, str. 1 
Vzor Evropského formuláře životopisu 

 

E V R O P S K Ý  

F O R M U L Á Ř  

Ţ I V O T O P I S U  

 

 
 

OSOBNÍ INFORMACE 
 

Jméno  [ PŘÍJMENÍ, křestní jméno] 

Adresa  [ ulice, číslo domu, PSČ, město, země ] 

Telefon   

Fax   

E-mail   

 

Národnost   
 

Datum narození  [ den, měsíc, rok ] 

 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI 
  

• Období (od – do)   [ Uveďte samostatnou položku pro každou dosaženou pozici počínaje  

nejaktuálnější ] 

• Jméno a adresa 

zaměstnavatele 

  

• Oblast podnikání nebo 

název odvětví 

  

• Dosažená pozice   

• Hlavní pracovní náplň 

a odpovědnost 

  

 

VZDĚLÁNÍ A KURZY 
 

• Období (od – do)  [ Uveďte samostatnou položku pro každý absolvovaný kurz počínaje  

nejaktuálnějším. ] 

• Název a typ organizace 
poskytující vzdělání či 

kurzy 

  

• Hlavní 
předměty/praktické 

dovednosti 

  

• Získaný titul   

• Úroveň v národní 

klasifikaci 

  

OSOBNÍ SCHOPNOSTI 

A DOVEDNOSTI 
získané během života či práce, 

ale ne nezbytně zakončené 

oficiálními certifikáty či 
diplomy 
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MATEŘSKÝ JAZYK  [ Uveďte mateřský jazyk. ] 

 

OSTATNÍ JAZYKY 
 

  [ Uveďte jazyk. ] 

• Čtení  [ Určete úroveň: výborně, dobře, základy. ] 

• Psaní  [ Určete úroveň: výborně, dobře, základy. ] 

• Mluvený projev  [ Určete úroveň: výborně, dobře, základy. ] 

 

SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI 

A DOVEDNOSTI 
Soužití a spolupráce s lidmi; 

v multikulturním prostředí; na 
pozicích, kde je komunikace 

důležitou součástí; 

a v situacích, kde je nezbytná 
týmová spolupráce (např. 

kultura a sport), doma apod. 

 [ Popište tyto dovednosti a určete, kde byly získány. ] 

 

ORGANIZAČNÍ 

SCHOPNOSTI 

A DOVEDNOSTI  

Koordinace a řízení lidí, 
projektů, rozpočtů; v práci, 
dobrovolné činnosti (např. 

kultura a sport), doma apod. 

 [ Popište tyto dovednosti a určete, kde byly získány. ] 

 

TECHNICKÉ 

SCHOPNOSTI 

A DOVEDNOSTI 
Výpočetní technika, speciální 

přístroje, nástroje apod. 

 [ Popište tyto dovednosti a určete, kde byly získány. ] 

 

UMĚLECKÉ 

SCHOPNOSTI 

A DOVEDNOSTI 
Hudba, literatura, výtvarné 

umění, atd. 

 [ Popište tyto dovednosti a určete, kde byly získány. ] 

 

OSTATNÍ SCHOPNOSTI 

A DOVEDNOSTI 
Jiné, výše neuvedené 

schopnosti a dovednosti 

 [ Popište tyto dovednosti a určete, kde byly získány. ] 

 

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ(Y)   

 

DOPLŇUJÍCÍ 

INFORMACE 

 [ Zde uveďte všechny další relevantní informace, např. reference. ] 

 
 

PŘÍLOHY  [ Přílohy mohou být přiloženy, pokud doplňují uvedené informace. ] 
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Podmínky pro vyplácení podnikového stipendia 

 

TOS ZNOJMO, akciová společnost 

 

vypisuje 

 

podniková stipendia na učební obory 

 

„mechanik seřizovač“ a „obráběč kovů“ 

 

- na přiznání podnikového stipendia je prováděn výběr z řad uchazečů, výběr provádí 

statutární orgán podniku, při výběru zohledňuje zejména dosavadní studijní výsledky.  

 

- podnikové stipendium je studentu přiznáváno smlouvou uzavřenou mezi akciovou 

společností a studentem (při nezletilosti či právní nezpůsobilosti, zavazují studenta jeho 

opatrovníci, např. rodiče, po dovršení zletilosti či způsobilosti potvrzuje student svým 

podpisem předmětné závazky) 

 

- opatrovníci (rodiče) studenta ručí za závazky ze smlouvy jako ručitelé 

 

- na podnikové stipendium není právní nárok 

 

- přiznané podnikové stipendium může podnik dočasně nebo trvale odebrat 

pokud student nebude dosahovat uspokojivých studijních výsledků anebo jestliže 

student jinak bude poškozovat zájmy podniku, dočasně tak může učinit jednostranným 

prohlášením, trvale pak formou odstoupení od smlouvy, student může od smlouvy 

odstoupit jen v případech touto smlouvou specifikovaných 

 

- v případě jednostranného odstoupení od smlouvy ze strany podniku, může podnik 

požadovat vrácení vyplaceného stipendia včetně úroků zejména v těchto případech: 

a) student přeruší studium na dobu delší než jeden školní rok 

b) student soustavně dosahuje velmi špatných studijních výsledků 

c) student opakovaně porušil podmínky pro poskytování stipendia 
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d) student odmítl, při dosažení své způsobilosti či zletilosti přistoupit k závazkům 

ze smlouvy o poskytování podnikového stipendia 

e) student nedokončí studium bez ohledu na důvod a způsob ukončení studia 

f) student odmítne po absolvování studia nastoupit do zaměstnání v místě a v zařazení, 

které mu určí podnik, anebo v tomto místě a zařazení nesetrvá sjednanou dobu 

 

- smlouva o podnikovém stipendiu obsahuje závazný závazek studenta, že po 

absolvování studia, na něž se stipendium poskytuje, nastoupí do hlavního pracovního 

poměru k podniku a v tomto poměru zde setrvá v aktivním pracovním poměru 

minimálně 5 let 

 

- výplata podnikového stipendia náleží jen za měsíce „září - červen“ daného školního 

roku, neprobíhá-li studium v některém z těchto měsíců, stipendium za tento měsíc 

nenáleží 

 

- podnikové stipendium se zasílá automaticky v den výplaty mezd podniku na účet 

studenta, vedený u peněžního ústavu 

 

- student předkládá pravidelně pololetně pověřenému pracovníku podniku 

svá hodnocení a studijní výsledky ke kontrole, podnik má práva vyžadovat informace 

o hodnocení studenta i přímo ve školní instituci 

 

- podnik má právo ovlivňovat výběr volitelných předmětů studenta, jakož i výběr 

volitelných témat ročníkových a jiných studijních prací 

 

- přes letní prázdniny má právo podnik požadovat, aby student absolvoval v délce 

alespoň dvou kalendářních týdnů placenou stáž - brigádu v podniku, kde bude ověřovat 

jeho praktické zkušenosti a dovednosti ze studia 

 

- pro případ porušení tohoto závazku, bude student povinen vrátit poskytnuté 

stipendium  

v plné výši včetně úroku, sjednaného ve smlouvě o podnikovém stipendiu 
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Bližší informace o podnikovém stipendiu poskytne personální oddělení akciové 

společnosti - telefon 515 288 102  

 

Výše podnikového stipendia TOS ZNOJMO, akciová společnost 

 

Učební obor „mechanik seřizovač“ a „obráběč kovů“ 

 

.......................................................................................................................................... 

                                               ročník            

                                            první           druhý      třetí    čtvrtý                

.......................................................................................................................................... 

prospěl s vyznamenáním    1.000,-    1.500,-        2.000,-        2.000,- 

.......................................................................................................................................... 

prospěl                           500,-      1.000,-       1.500,-         1.500,-  

.......................................................................................................................................... 

neprospěl                              0,-           0,-         0,-                0,-               

.......................................................................................................................................... 

 

 

 


