
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, GUTOVA 39/1987
se sídlem Gutova 39/1987, 100 00 Praha 10, Strašnice
Fakultní škola pedagogické fakulty UK
Škola s rozšířenou výukou matematiky
IČO: 476 11 880,tel.274 021920 -24, fax.274 021 922,
E -ma i l : sko l a @z sg uto va .c z, w ww. z sg uto va. cz

KARIÉRA – informace pro uchazeče o zaměstnání

JAK SE O MÍSTO HLÁSIT
Zaměstnavatel postupuje plně v souladu se zákonnými ustanoveními pro ochranu osobních údajů
uchazečů o zaměstnání.
Kontaktní údaje na školu
 e-mail: skola@zsgutova.cz
 telefon: 274 021 92/1/3/4, 777 685 295
 kontaktní osoba. Jiří Voneš, ředitel školy
 termín přijímání žádostí: celoročně, nebo po zveřejnění konkrétní nabídky
Přihlášení uchazeče o zaměstnání
1) Uchazeč zašle škole dva dokumenty (nejlépe elektronickou poštou)
 Motivační dopis: dopis obsahuje žádost o místo, uvádí podrobněji důvod žádosti a základní
údaje o uchazeči.
 Strukturovaný životopis: obsah životopisu dle obecně používaných stylů (u odborné kvalifikace
musí být mj. zřejmé, jaký konkrétní obor uchazeč vystudoval, v jakém časovém rozmezí
studoval, zda a s jakým výstupem studium ukončil. U průběhu předchozích zaměstnání musí
být zřejmý druh pracovní pozice a časové rozmezí setrvání u jednotlivého zaměstnavatele.
Podrobné údaje jsou očekávány především u pedagogické praxe. Uvedení názvu, sídla
organizace a důvodu ukončení předchozího pracovního poměru bude na uchazeči požadováno
nejpozději při vyplňování osobního dotazníku).
2) V případě postupu do užšího výběru bude uchazeč pozván k osobnímu pohovoru, kde
předloží tyto dokumenty:
 osobní dotazník pro uchazeče (škola předá formulář)
 doklady o splnění kvalifikačních předpokladů
 další doklady: o prohlubování kvalifikace apod.
Škola předloží uchazeči vzor pracovní smlouvy
3) V případě získání pracovního místa předloží uchazeč před podpisem pracovní smlouvy
tyto dokumenty:
 osobní dotazník pro zaměstnance (škola předá formulář)
 doklady potvrzující průběh předchozích zaměstnání
 výpis z rejstříku trestů
 tzv. zápočtový list od posledního zaměstnavatele (po skončení původního prac. poměru)
 další dokumenty dle předchozího jednání se školou
 uchazeč je vyzván k absolvování vstupní lékařské prohlídky

