
Občanská výchova 9., příprava na období 30. 3. 2020 do 3. 4. 2020 

1. Co už máte a umíte: pracovní smlouva – víte, co má obsahovat, umíte vyhledat volná 

pracovní místa a informace s nimi související. Napsali jste si koncept životopisu. 

Spoléhám na to, že jste všichni splnili, vše hodnotím.  

 

2. Dnes se podíváme na to, kde jsou upraveny pracovně právní vztahy – práva a 

povinnosti zaměstnavatele – ten, kdo zaměstnává a zaměstnance – ten, kdo je 

zaměstnaný – Zákoník práce. Také si řekneme, k čemu slouží Úřad práce. 

 

3. Zákoník práce.  

Podívej se na následující odkaz: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-

262#cast2 

Tento dokument je rozdělen do částí, hlav a §. 

Pamatuj si, že neznalost zákona neomlouvá. Neznamená to, že by ses 

musel/a vše učit nazpaměť, ale měl/a bys vědět, Co Zákoník práce 

obsahuje. Proto si jej otevři a věnuj chvilku prohlížení, toho, co tento 

dokument říká…Až se ve škole potkáme, budeme o tom mluvit. 

4. V zákoně je uveden termín minimální mzda. Víš co to je? 

Zkus si odpovědět. Následující odkaz podává o minimální mzdě 

informace. Podívej se: https://www.kurzy.cz/kalkulacka/minimalni-mzda/ 

 

 

5. Úřad práce  

 České republiky je správní úřad České republiky podřízen Ministerstvu 

práce a sociálních věcí, jehož hlavní činností je poskytování informací z 

oblasti pracovního trhu nejen v České republice, ale i v Evropské unii, 

evidence uchazečů o zaměstnání a volných pracovních místech. 

Podívej se zde: https://www.prace.cz/poradna/aktuality/detail/article/co-

vas-ceka-na-uradu-prace/ - odtud budeš čerpat informace pro následující úkol. 

6. Do sešitu si zapiš následující informace: 

Zákoník práce, minimální mzda, Úřad práce /tam, kde jsou … doplníš/ 

Zákoník práce je dokument, který udává práva a povinnosti zaměstance a zaměstavatele. 

Upravuje pracovně právní vztahy. 

Minimální mzda je nejnižší, státem stanovená finanční odměna za práci. V roce 2020 je 

následující min.mzda: ………………….Kč na hodinu, …………………… za měsíc. 
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Úřad práce je instituce, která …………… Registrace do … pracovních dnů, s sebou 

přinést ……. ÚP mi nabídne ….Nárok na podporu v nezaměstnanosti mám …Podpora 

v nezaměstnanosti se vyplácí na dobu… Když si najdu práci, musím … 

Odpověz na otázky: 

a) Můžu si přivydělat, když jsem v evidenci úřadu práce? Pokud ano, kolik? 

b) Když mi nabídnou rekvalifikační kurs, co mi nabídnou? 

c) Kde se nachází nejbližší Úřad práce? 

 

 

Foto vaší práce mi zašlete na: vojcakovas@skolazh.cz nebo 

prostřednictvím messengeru do 3. 4. 2020. Hodnotím. 

 

Příští hodinu se budeme věnovat výpočtu podpory v nezaměstnanosti. 

   Kontaktní pracoviště Jeseník (Zlaté Hory) 

Adresa: Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory v Jeseníkách 
Telefon: 950 121 581 
E-mail: podatelna.je@uradprace.cz 

Zdroj: https://prace.kurzy.cz/urad-prace/urady/jesenik-zlate-hory-ssp/kontakty/ 

Volná pracovní místa úřadu práce podle obcí a regionů 

Tento úřad práce nenabízí volná pracovní místa. Volná místa jiných úřadů práce můžete 
vybrat podle obce nebo regionu. 

Obec nebo region Mzda Od/Do Nabídek Čerstvých Volných míst 

region Jeseník 17 800 - 75 000 181 14 359 

obec Jeseník 27 100 - 32 100 79 6 148 

Zlaté Hory, okres Jeseník  30 200 - 31 900 21 1 47 

Mikulovice, okres Jeseník  21 400 - 24 600 16 0 46 

Zdroj: https://prace.kurzy.cz/urad-prace/urady/jesenik-zlate-hory-ssp/ 
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