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Milí studenti, 

pokračujeme v probírání otázek k ZZ. Otázku č. 6 přijímací pohovor jsme probrali (viz. níže). 

Samozřejmě si tam můžete doplnit také Vaše poznámky a odpovědi co Vás ještě napadají. 

Dále jsme stihli začátek otázky č. 7 a zapsali jste si co je to pracovní poměr. Zbytek otázky 7 a 

celou otázku 8 máte za DOMÁCÍ ÚKOL. Budu kontrolovat formou zkoušení na další hodině (ať 

už ve škole nebo online). Otázky za domácí úkol přikládám na konec dokumentu. 

 

TÉMA: PŘIJÍMACÍ POHOVOR 

Jak se jako uchazeč o zaměstnání připravíte na přijímací pohovor? 

• Projdu a vezmu si s sebou životopis 

• Slušné oblečení, vlasy …  

• Připravit si otázky na zaměstnavatele 

• Zjistit si informace o firmě (o zaměstnavateli) 

• Zjistit si informace o pracovní pozici, na kterou se hlásím. 

Jaké informace si před pohovorem o zaměstnavateli zjistíte? 

• Čím se zabývá (co vyrábí nebo poskytuje). 

• Jaké jsou volné pozice (příp. na jakou pozici se hlásím já) 

• Kde budete vykonávat danou práci. 

• Jakou mzdu nabízejí (pokud bylo uvedeno v inzerátu) 

• Jaké požadavky na danou pozici mají. 

Co bude při pohovoru o Vás případného zaměstnavatele zajímat? 

• Vzdělání 

• Bydliště (+ možnost doprava) 

• Jaké si představujete finanční ohodnocení 

• Motivace k práci (proč byste měli o místo zájem) 

• Praxe 

• Proč jste skončili u předchozího zaměstnavatele 



• Jaké máte vyhlídky do budoucna. 

• Silné a slabé stránky. 

 

TÉMA: PRACOVNÍ POMĚR 

• Smluvní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, který vzniká uzavřením 

pracovní smlouvy a je upraven zákoníkem práce. 

• Musí být vždy uzavřen písemně 

• Předmětem je pracovní činnost, kterou se zaměstnanec zavazuje za mzdu (plat) 

vykonávat. 

 

DOMÁCÍ ÚKOL 

-  Vypracovat si otázky k ZZ číslo 7 a 8. 

- Otázky přikládám viz. níže: 

7. Vznik pracovního poměru   
Popište postup při uzavírání pracovního poměru. Jaká má zaměstnanec práva a povinnosti 

vyplývající z pracovního poměru? 

 Vysvětlete pojmy motivační dopis, nábor, konkurz a přijímací pohovor. 

 O čem musí zaměstnavatel informovat zaměstnance před vznikem pracovního 

poměru? 

 Může zaměstnanec při uzavírání pracovní smlouvy požadovat její doplnění či 

pozměnění? 

 

8. Základy pracovního práva   

Vysvětlete tyto pojmy pracovního práva: zkušební doba, dovolená, pracovní doba, přestávky 

v práci. 

 Kde najdete informace o zkušební době, k čemu tato doba slouží a jaká je její 

obvyklá délka? 

 Jaká je minimální roční délka dovolené stanovená zákonem, jaký vliv má nástup 

do práce v průběhu roku na dovolenou? 

 Jaká je základní délka pracovní doby? Jak dlouho může pracovník podle zákona 

pracovat bez přestávky, pokud je nezletilý a zletilý? Jaká je nejkratší délka 

přestávky na jídlo a oddech? 

 


