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8 Přílohy 

8.1 Příloha 1 – Seznam st ředních škol 
P.Č. IZO: Místo: Ulice:  školy/zařízení   email 

1 600001431 
Biskupské gymnázium a Základní škola 
Bohosudov 

Krupka 1 - Bohosudov Koněvova 34  info@bgbzs.cz 

2 600010121 
Střední průmyslová škola strojní a dopravní, 
Děčín VI, Slovanská 1000/55, příspěvková 
organizace 

Děčín VI Slovanská 1000/55  jslapak@prumka.cz 

3 600010155 
Střední lesnická škola a Střední odborná škola 
sociální, Šluknov, příspěvková organizace 

Šluknov T. G. Masaryka 580  info@lesnicka-skola.cz 

4 600010163 Gymnázium Varnsdorf Varnsdorf Střelecká 1800  cunat@bgv.cz 

5 600010171 
Evropská obchodní akademie, Děčín I, 
Komenského náměstí 2, příspěvková organizace 

Děčín I Komenského náměstí 2  škola@oadc.cz 

6 600010180 
Střední odborná škola mediální grafiky a 
polygrafie, Rumburk, příspěvková organizace 

Rumburk Jiříkovská 840  info@sosmgp.cz 

7 600010198 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Děčín I Komenského náměstí 4  zsoukupova@gymnaziumdc.cz 

8 600010210 
Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, 
příspěvková organizace 

Varnsdorf Bratislavská 2166  info@sosvdf.cz 

9 600010228 
Střední škola zahradnická a zemědělská 
Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, 
příspěvková organizace 

Děčín - Libverda Českolipská 123  reditel@libverdadc.cz 

10 600010279 
Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, 
příspěvková organizace 

Rumburk Komenského 10  reditelstvi@gymrumburk.cz 

11 600010287 
Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, 
příspěvková organizace 

Chomutov Mostecká 3000  info@gymcv.cz 

12 600010295 
Gymnázium, Kadaň, 5.května 620, příspěvková 
organizace 

Kadaň 5.května 620  reditel@gymnazium-kadan.cz 

13 600010309 
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní 
akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková 
organizace 

Kadaň Komenského 562  sps-kadan@sps-kadan.cz 
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14 600010325 
Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec 
nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková 
organizace 

Klášterec nad Ohří Chomutovská 459  gymkl@gymkl.cz 

15 600010333 Chomutovské soukromé gymnázium, s.r.o. Chomutov Školní ulice 1251  info@gymnaziumcv.cz 

16 600010350 
Střední odborná škola služeb a Střední odborné 
učiliště, Kadaň, 5. května 680, příspěvková 
organizace 

Kadaň 5. května 680  amoskadan@volny.cz 

17 600010368 
Střední škola technická a automobilní 
Chomutov, příspěvková organizace 

Chomutov Pražská 702  sstacv@sstacv.cz 

18 600010741 
Střední odborná škola Libochovice, nám. 5. 
května 10 

Libochovice nám. 5. května 10  nydr@soslibochovice.cz 

19 600010759 
Střední pedagogická škola Johana Heinricha 
Pestalozziho, Litoměřice, Komenského 3, 
příspěvková organizace 

Litoměřice Komenského 3  spgs.ltm@iol.cz 

20 600010767 
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a 
Střední odborná škola EKONOM, o.p.s., 
Litoměřice, Palackého 730/1 

Litoměřice Palackého 730/1  skolaekonom@skolaekonom.cz 

21 600010783 Soukromá střední odborná škola (1. KŠPA), s.r.o. Litoměřice Máchovy schody 13  litomerice@1kspa.cz 

22 600010805 
Gymnázium, Střední odborná škola a Střední 
odborné učiliště, o.p.s. 

Litoměřice Jarošova 23  ladislav.srejbr@stredni.eu 

23 600010813 
Střední odborná škola technická a zahradnická, 
Lovosice, příspěvková organizace 

Lovosice Osvoboditelů 2  sekretariat@soslovo.cz 

24 600010830 
Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, 
Svojsíkova 1, příspěvková organizace 

Litoměřice Svojsíkova 1  gjj@gjj.cz 

25 600010848 
Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 
175, příspěvková organizace 

Roudnice nad Labem Havlíčkova 175  gym-rce@seznam.cz 

26 600010856 
Soukromá podřipská střední odborná škola a 
střední odborné učiliště o.p.s. 

Roudnice nad Labem Jana z Dražic 169  info@podripskaskola.cz 

27 600010864 
Soukromé střední odborné učiliště INDUSTRIA 
spol. s r.o. 

Litoměřice Kapucínské nám. 3  ssouindustria@seznam.cz 

28 600010902 Střední škola Pohoda s.r.o. Litoměřice Na Vinici 2244  info@soupohoda.com 

29 600010911 
Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, 
příspěvková organizace 

Lovosice Sady pionýrů 600  styksm@gymlovo.cz 
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30 600010929 
Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, 
Poděbradova 661, příspěvková organizace 

Louny Poděbradova 661  gvh@glouny.cz 

31 600010937 
Obchodní akademie generála Františka Fajtla 
Louny, příspěvková organizace 

Louny Osvoboditelů 497  oa.louny@post.cz 

32 600010945 
Gymnázium, Podbořany, Komenského 843, 
příspěvková organizace 

Podbořany Komenského 843  reditel@gymnazium.podborany.cz 

33 600010953 
Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, 
příspěvková organizace 

Žatec Studentská 1075  reditel@gymnaziumzatec.cz 

34 600010996 
Střední odborné učiliště a Střední odborná škola 
SČMSD, Žatec, s.r.o. 

Žatec Hošťálkovo náměstí 132  skola@sousos-zatec.cz 

35 600011003 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 
Podbořany, příspěvková organizace 

Podbořany Kpt. Jaroše 862  skola@sos-podborany.cz 

36 600011011 
Obchodní akademie a Střední odborná škola 
zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková 
organizace 

Žatec Studentská 1354  aozszatec@arsys.cz 

37 600011020 Soukromá obchodní akademie, spol. s r.o. Žatec Svatováclavská 1404  sekretariat@soazatec.cz 

38 600011038 
Střední průmyslová škola elektrotechnická a 
zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků, spol. s r.o. 

Žatec Svatováclavská 1404  info@zatecsspse.cz 

39 600011046 
Střední odborná škola pro ochranu a obnovu 
životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, 
Ukrajinská 379 

Litvínov Ukrajinská 379  schola@humanitas.cz 

40 600011054 
Podkrušnohorské gymnázium, Most, 
příspěvková organizace 

Most Čs. armády 1530  gymmost@gymmost.cz 

41 600011062 
Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 
640, příspěvková organizace 

Litvínov Studentská 640  reditel@gtgm.cz 

42 600011071 
Střední průmyslová škola, Most, Topolová 584, 
příspěvková organizace 

Most Topolová 584  zdenka.nemeckova@spsmost.cz 

43 600011089 Střední odborná škola podnikatelská, s.r.o. Most Topolová 584  info@ssposmost.cz 

44 600011097 Soukromé střední odborné učiliště LIVA s.r.o. Most - Velebudice Dělnická 21  livamost@seznam.cz 

45 600011119 Střední škola EDUCHEM, a.s. Meziboří Okružní 128  info@educhem.cz 

46 600011127 Střední odborná škola InterDACT s.r.o. Most Pionýrů 2806  info@interdact.cz 

47 600011135 Euroškola Litvínov střední odborná škola s.r.o. Litvínov Sklářská 81  eurosklt@iol.cz 
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48 600011143 
Střední škola gastronomie a služeb, Most, Jana 
Palacha 711, příspěvková organizace 

Most Jana Palacha 711  soupalach@soupalachmost.cz 

49 600011151 
Soukromá střední škola pro marketing a 
ekonomiku podnikání s.r.o. 

Most E. Basse 1142/9  soukrmark@sssmep.cz 

50 600011178 Soukromá hotelová škola Bukaschool s.r.o. Most Kmochova 1823  bukacova@bukaschool.cz 

51 600011216 
Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, 
příspěvková organizace 

Teplice Čs. dobrovolců 11  bergman@gymtce.cz 

52 600011232 GYMNÁZIUM Jana Amose Komenského s.r.o.  Dubí u Teplic Bystřická 275/27  gymdubi@volny.cz 

53 600011267 
Gymnázium a Střední průmyslová škola, 
Duchcov, příspěvková organizace 

Duchcov Kubicových 2  polakova@gspsd.cz 

54 600011283 
Střední škola stavební, Teplice, příspěvková 
organizace 

Teplice Fr. Šrámka 1350  info@ssstavebni.tce.cz 

55 600011291 
Střední škola obchodu a služeb, Teplice, 
příspěvková organizace 

Teplice Alejní 12  ststeplice@seznam.cz 

56 600011305 Střední škola technická AGC a.s. Teplice Rooseveltovo nám. 5  info@skola-agc.cz 

57 600011321 
Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, 
příspěvková organizace 

Ústí nad Labem Jateční 22  sekretariat@gymjat.cz 

58 600011348 
Střední průmyslová škola strojní a 
elektrotechnická, Ústí nad Labem, Resslova 5, 
příspěvková organizace 

Ústí nad Labem Resslova 5  sekret@spsul.cz 

59 600011372 
Soukromé střední odborné učiliště Industria II 
s.r.o. 

Ústí nad Labem Bělehradská 1523  info@industria2.cz 

60 600011381 Soukromá obchodní akademie BSL s.r.o. Ústí nad Labem - Krásné Březno Neštěmická 787  soa.purkynova@volny.cz 

61 600011399 Střední škola obchodu a služeb s.r.o. Ústí nad Labem Velká hradební 19  info@souobchpolicka.cz 

62 600011411 
Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Stará 
99, příspěvková organizace 

Ústí nad Labem Stará 99/3299  mudrochova@sps-ul.cz 

63 600011429 
Střední škola a Základní škola, Trmice, 
příspěvková organizace 

Trmice Václavské náměstí 10  skola@soutrmice.cz 

64 600011445 
Obchodní akademie a jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, 
příspěvková organizace 

Ústí nad Labem Pařížská 15  jires@oaulpar.cz 
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65 600011453 
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava 
Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková 
organizace 

Ústí nad Labem Stavbařů 5  škola@gym-ul.cz 

66 600011470 
Střední škola obchodu a služeb, Ústí nad Labem, 
Keplerova 7, příspěvková organizace 

Ústí nad Labem Keplerova 7  reditel@obchodniskola.cz 

67 600011488 
TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Ústí nad 
Labem, s.r.o. 

Ústí nad Labem - Střekov Máchova 1376/3  marusak@trivis.cz 

68 600019683 
Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 
5/9, příspěvková organizace 

Děčín IV Čsl. mládeže 5  szsdecin@szsdecin.cz 

69 600019691 
Střední zdravotnická škola a Obchodní 
akademie, Rumburk, příspěvková organizace 

Rumburk Františka Nohy 6/959  info@szds-oa.cz 

70 600019705 
Střední zdravotnická škola, Chomutov, 
Palackého 3, příspěvková organizace 

Chomutov Palackého 3  info@szscv.cz 

71 600019748 
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola 
zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, 
příspěvková organizace 

Ústí nad Labem Palachova 35  miroslava.zoubkova@szsvzs.cz 

72 600020355 
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola 
stavební, Děčín I, Čs. armády 10, příspěvková 
organizace 

Děčín I Čs. armády 10  reditel@stavarnadc.cz 

73 600020363 
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, 
Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace 

Chomutov Školní 50/1060  reditel@spscv.cz 

74 600020401 
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, 
Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, 
příspěvková organizace 

Roudnice nad Labem Špindlerova 690  skola@vosasos.cz 

75 600020410 
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední 
škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková 
organizace 

Štětí Kostelní 134  info@odbornaskola.cz 

76 600020428 

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a 
zdravotnická, Obchodní akademie, Střední 
pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, 
Most, příspěvková organizace  

Most Zd. Fibicha 2778  skola@vos-sosmost.cz 

77 600020436 
Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší 
odborná škola, s.r.o. 

Dubí III - Pozorka Mírová 218  bilova.marie@skola-perspektiva.cz 
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78 600023206 
Základní škola a Praktická škola Gabriely 
Pelechové 

Dolní Poustevna Vilémovská 192  skolygpa@interdata.cz 

79 600023249 
Speciální základní škola a Praktická škola, 
Šluknov, Tyršova 710, příspěvková organizace 

Šluknov Tyršova 710  zvsslk@interdata.cz 

80 600023303 Základní škola a Praktická škola Vejprty Vejprty Husova 7  skolavejprty@seznam.cz 

81 600023478 
Speciální základní škola a Praktická škola, 
Lovosice, příspěvková organizace 

Lovosice Mírová 225  bezstarosti@seznam.cz 

82 600023583 
Dětský domov, Základní škola a Střední škola, 
Žatec, příspěvková organizace 

Žatec Pražská 808  ddzatec@seznam.cz 

83 600023648 
Základní škola speciální, Základní škola praktická 
a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534, 
příspěvková organizace 

Most Jana Palacha 1534  slapnickova@specmo.cz 

84 600023711 
Dětský domov, Základní škola praktická, 
Praktická škola, Školní jídelna a Školní družina, 
Duchcov, Školní 1, příspěvková organizace 

Duchcov Školní 1  zvsi-duchcov@volny.cz 

85 600023737 Základní škola a praktická škola Arkadie, o.p.s. Teplice U Nových lázní 1286/9  ruzicka@arkadie.cz 

86 600023796 
Speciální základní škola, Mateřská škola a 
Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 
2788, příspěvková organizace 

Ústí nad Labem Pod Parkem 2788  SPEC.SKOLY@VOLNY.CZ 

87 600028925 
Výchovný ústav, dětský domov se školou, 
středisko výchovné péče, základní škola, střední 
škola a školní jídelna, Děčín XXXII, Vítězství 70 

Děčín XXXII - Boletice nad Labem Vítězství 70  p.bartik@vuboletice.cz 

88 600029191 
Dětský domov, Základní škola praktická, 
Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, 
příspěvková organizace 

Třebívlice Dlažkovice 1  ivana.pett@atlas.cz 

89 600029255 
Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, 
Buškovice 203 

Podbořany Buškovice 203  vum.buskovice@email.cz 

90 600029441 
Výchovný ústav, dětský domov se školou, 
základní škola, střední škola a školní jídelna, 
Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnická 168 

Kostomlaty pod Milešovkou Požárnická 168  vudds.karbanova@volny.cz 

91 600084795 
Základní škola a Praktická škola Krupka, Karla 
Čapka 270 

Krupka 1 Karla Čapka 270  kaftan@zspskrupka.cz 

92 600170551 
Střední škola lodní dopravy a technických 
řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace 

Děčín VI Dělnická 15  info@dorado.cz 
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93 600170560 
Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 
147, příspěvková organizace 

Děčín IV Ruská 147  reditel@sosruska.cz 

94 600170578 
Obchodní akademie, Střední odborná škola 
gastronomie a Střední odborné učiliště, 
Chomutov, příspěvková organizace 

Chomutov Černovická 2901  oacv@oacv.cz 

95 600170586 
Střední škola energetická a stavební, Chomutov, 
Na Průhoně 4800, příspěvková organizace 

Chomutov Na Průhoně 4800  info@ssescv.cz 

96 600170616 
Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb, 
Litoměřice, Dlouhá 6, příspěvková organizace 

Litoměřice Dlouhá 6  sekretar@ssltm.cz 

97 600170632 
Střední odborná škola, Louny, příspěvková 
organizace 

Louny Osvoboditelů 380  sostlouny@sostlouny.cz 

98 600170641 
Střední škola technická, Most, příspěvková 
organizace 

Most Dělnická 21  director@sstmost.cz 

99 600170667 
Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, 
příspěvková organizace 

Litvínov - Hamr Mládežnická 236  soshamr@skolahamr.cz 

100 600170675 
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední 
průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, 
příspěvková organizace 

Teplice Benešovo náměstí 1  info@sostp.cz 

101 600170691 
Střední škola stavební a technická, Ústí nad 
Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace 

Ústí nad Labem Čelakovského 5  sts@stsul.cz 

102 600170705 
Střední škola elektrotechniky a spojů, Ústí nad 
Labem-Stříbrníky, příspěvková organizace 

Ústí nad Labem - Stříbrníky Výstupní 2  reditel@sseas.cz 

103 610150375 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 
Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, 
příspěvková organizace 

Roudnice nad Labem Neklanova 1806  sos.roudnice@seznam.cz 

104 610150502 
Základní škola speciální, Základní škola praktická 
a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, 
příspěvková organizace 

Litoměřice Šaldova 6  zvl.skola.ltm.@iol.cz 

105 650002733 
Výchovný ústav, dětský domov se školou, 
základní škola, střední škola a školní jídelna, 
Místo 66 

Místo 66   reditel@vudds.cz 

106 691000522 Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o. Most J. Ševčíka 911/40  reditelka@ssdvs.cz 

107 691001952 
Gymnázium, Česká Kamenice, Komenského 288, 
příspěvková organizace 

Česká Kamenice Komenského 288  mastikova@gymnazium-ck.cz 
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8.2 Příloha 2 - Vypln ěné dotazníky 
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uchaze

če? 

5. R
ozhodujete se podle odborné 

personalistiky? 

4. Jak 
často hledáte nového u

čitele 
odborných p

ředm
ětů

? 

3. K
olik m

áte u
čitel

ů
 odborných 

p
ředm

ětů
 ve škole? 

2. K
olik se na vaší škole u

čí odborn
ě 

zam
ě
řených obor

ů
? 

 1. K
olik žák

ů
 m

á vaše škola? 

0,6 

0,6 

0,2 

0,4 

0,2 

c) jistota vlastního 
úsudku  

      f) ú
řady práce, i) 

získáváte 
uchaze

če z 
vlastních zdrojů, j) 
ústní podání z 
okruhu 
zam

ěstnanc
ů a 

znám
ých školy 

b) ne ( vyplňte 
prosím

 otázky 10.- 
15.) 

v delším
 intervalu 

11 

2 206 

0 0,4 

0 0,4 

0,6 

c) jistota vlastního 
úsudku  

pohovor, praktické 
p
ředvedení činnosti 

a) délka praxe, b) 
dosažené vzd

ělání, 
c) reference z 
p
ředchozího 

p
ůsobiště, d) 

jazykové znalosti, e) 
získaná osv

ěd
čení a 

certifikáty, f) záliby, 
p
řístup k d

ětem
 

a) název pracovního 
m

ísta, b) rozsah a 
druh požadované 
prace, c) délku 
pracovního pom

ěru, 
d) požadované 
vzd

ělání, e) 
požadovaná praxe, 
g) výpis z rejstříku 
trestů, j) m

otiva
ční 

složku 

i) získáváte 
uchaze

če z vlastních 
zdrojů 

b) ne ( vyplňte 
prosím

 otázky 10.- 
15.) 

v delším
 intervalu 

20 

30 

220 

            pohovor 

a) délka praxe, 
b) dosažené 
vzd

ělání, c) 
reference z 
p
ředchozího 

p
ůsobiště 

a) název 
pracovního 
m

ísta, b) rozsah 
a druh 
požadované 
prace, d) 
požadované 
vzd

ělání 

a) w
ebové 

stránky školy , j) 
ústní podání z 
okruhu 
zam

ěstnanc
ů a 

znám
ých školy 

a) ano (vyplňte 
prosím

 otázky 7.-
9.)  

v delším
 

intervalu 

18 

14 

700 
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    0,2 

1 0,6 

  pohovor 

    i) získáváte 
uchaze

če z 
vlastních zdrojů 

b) ne ( vyplňte 
prosím

 otázky 10.- 
15.) 

v delším
 intervalu 

7 3 266 

0,4 

0,2 

0 0,8 

0,2 

c) jistota vlastního úsudku  

pohovor 

a) délka praxe, b) 
dosažené vzd

ělání, 
ochota pracovat 

a) název pracovního 
m

ísta, d) požadované 
vzd

ělání, e) požadovaná 
praxe, g) výpis z rejstříku 
trestů, i ) výše platu 

f) ú
řady práce, i) 

získáváte uchaze
če z 

vlastních zdrojů, j) ústní 
podání z okruhu 
zam

ěstnanc
ů a znám

ých 
školy 

a) ano (vyplňte prosím
 

otázky 7.-9.)  

v delším
 intervalu 

10 

8 608 

0,2 

0,4 

0,6 

1 0,8 

  pohovor, dotazník 

b) dosažené 
vzd

ělání, e) získaná 
osv

ěd
čení a 

certifikáty 

a) název pracovního 
m

ísta, b) rozsah a 
druh požadované 
prace, d) 
požadované 
vzd

ělání, e) 
požadovaná praxe, 
g) výpis z rejstříku 
trestů, j) m

otiva
ční 

složku, k) zp
ůsob 

podání p
řihlášky 

i) získáváte 
uchaze

če z 
vlastních zdrojů, j) 
ústní podání z 
okruhu 
zam

ěstnanc
ů a 

znám
ých školy 

a) ano (vyplňte 
prosím

 otázky 7.-9.)  

v delším
 intervalu 

18 

9 290 

0,2 

0,8 

0,4 

0,8 

0,4 

  pohovor, praktické 
p
ředvedení činnosti 

b) dosažené 
vzd

ělání, e) 
získaná osv

ěd
čení 

a certifikáty 

a) název 
pracovního m

ísta, 
b) rozsah a druh 
požadované prace, 
c) délku 
pracovního 
pom

ěru, d) 
požadované 
vzd

ělání, k) zp
ůsob 

podání p
řihlášky 

f) ú
řady práce, j) 

ústní podání z 
okruhu 
zam

ěstnanc
ů a 

znám
ých školy 

a) ano (vyplňte 
prosím

 otázky 7.-
9.)  

v delším
 intervalu 

70 

15 

1500 

0,6 

0,4 

0,2 

0,6 

0,6 

c) jistota vlastního 
úsudku  

      a) w
ebové stránky 

školy , b) nástěnky 
školy, j) ústní 
podání z okruhu 
zam

ěstnanc
ů a 

znám
ých školy 

b) ne ( vyplňte 
prosím

 otázky 10.- 
15.) 

v delším
 intervalu 

0 0 115 
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            pohovor 

a) délka praxe, 
b) dosažené 
vzd

ělání, c) 
reference z 
p
ředchozího 

p
ůsobiště, e) 

získaná 
osv

ěd
čení a 

certifikáty 

a) název 
pracovního 
m

ísta, b) 
rozsah a druh 
požadované 
prace, c) délku 
pracovního 
pom

ěru, d) 
požadované 
vzd

ělání, e) 
požadovaná 
praxe 

a) w
ebové 

stránky školy , 
c) inzerce v 
novinách, f) 
ú
řady práce 

a) ano (vyplňte 
prosím

 otázky 
7.-9.)  

c) jednou za 
rok 

30 

21 

900 

0 0 0 0,6 

0,4 

c) jistota vlastního úsudku  

      a) w
ebové stránky školy , c) 

inzerce v novinách, i) získáváte 
uchaze

če z vlastních zdrojů, j) 
ústní podání z okruhu 
zam

ěstnanc
ů a znám

ých školy 

b) ne ( vyplňte prosím
 otázky 

10.- 15.) 

c) jednou za rok 

16 

14 

517 

            pohovor, dotazník 

a) délka praxe, b) 
dosažené vzd

ělání, d) 
jazykové znalosti, e) 
získaná osv

ěd
čení a 

certifikáty 

a) název pracovního 
m

ísta, b) rozsah a druh 
požadované prace, c) 
délku pracovního 
pom

ěru, d) požadované 
vzd

ělání, e) požadovaná 
praxe, f) jazykové 
znalosti, g) výpis z 
rejstříku trestů, h) 
řidičský průkaz, i ) výše 
platu, j) m

otiva
ční složku 

a) w
ebové stránky školy , 

f) ú
řady práce, i) 

získáváte uchaze
če z 

vlastních zdrojů 

a) ano (vyplňte prosím
 

otázky 7.-9.)  

a) jednou za pololetí 

41 

21 

1319 

            pohovor, dotazník 

b) dosažené 
vzd

ělání, e) 
získaná 
osv

ěd
čení a 

certifikáty 

a) název 
pracovního m

ísta, 
b) rozsah a druh 
požadované 
prace, d) 
požadované 
vzd

ělání, g) výpis 
z rejstříku trestů 

a) w
ebové 

stránky školy , c) 
inzerce v 
novinách, f) ú

řady 
práce, i) 
získáváte 
uchaze

če z 
vlastních zdrojů 

a) ano (vyplňte 
prosím

 otázky 7.-
9.)  

c) jednou za rok 

9 7 340 

0,6 

0,4 

0,4 

0,8 

0,6 

c) jistota 
vlastního 
úsudku  

      j) ústní 
podání z 
okruhu 
zam

ěstnanc
ů a znám

ých 
školy 

vyplňte 
prosím

 
otázky 10.- 

v delším
 

intervalu 

2 1 120 
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0 0 0,2 

0,4 

0,4 

a) jeden 
uchaze

č 

pohovor, 
dotazník 

    c) inzerce v 
novinách 

vyplňte 
prosím

 
otázky 10.- 

c) jednou za 
rok 

30 

7 400 

0,6 

0,8 

0 0,8 

0,2 

c) jistota 
vlastního 
úsudku  

      a) w
ebové 

stránky školy 
, f) ú

řady 
práce, i) 
získáváte 
uchaze

če z 
vlastních 
zdrojů 

b) ne ( 
vyplňte 
prosím

 otázky 
10.- 15.) 

v delším
 

intervalu 

2,5 

4 78 

0,2 

0,2 

0 0,4 

0,6 

a) jeden uchaze
č 

      a) w
ebové stránky 

školy , i) získáváte 
uchaze

če z vlastních 
zdrojů, j) ústní 
podání z okruhu 
zam

ěstnanc
ů a 

znám
ých školy 

b) ne ( vyplňte 
prosím

 otázky 10.- 
15.) 

v delším
 intervalu 

20 

4 400 

            pohovor 

b) dosažené 
vzd

ělání, c) 
reference z 
p
ředchozího 

p
ůsobiště, e) 

získaná osv
ěd
čení 

a certifikáty 

a) název 
pracovního m

ísta, 
b) rozsah a druh 
požadované prace, 
d) požadované 
vzd

ělání, g) výpis z 
rejstříku trestů 

i) získáváte 
uchaze

če z 
vlastních zdrojů, j) 
ústní podání z 
okruhu 
zam

ěstnanc
ů a 

znám
ých školy 

a) ano (vyplňte 
prosím

 otázky 7.-
9.)  

c) jednou za rok 

127 

9 1135 

      0,8 

0,2 

a) jeden uchaze
č, c) 

jistota vlastního 
úsudku  

    a) název pracovního 
m

ísta, b) rozsah a 
druh požadované 
prace, d) požadované 
vzd

ělání 

a) w
ebové stránky 

školy , i) získáváte 
uchaze

če z vlastních 
zdrojů, j) ústní podání 
z okruhu 
zam

ěstnanc
ů a 

znám
ých školy 

b) ne ( vyplňte prosím
 

otázky 10.- 15.) 

v delším
 intervalu 

53 

10 

968 

 


