Název lekce: „Pracovní smlouva“
Cíl:

Seznámit se s pracovní smlouvou a jejími náležitostmi.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina

Věková kategorie:

9. ročník

Pomůcky:

pracovní list „První zaměstnání“(2ks), příběh – Pracovní smlouva, psací potřeby,
nůžky, lepidlo, zvýrazňovač

Průřezová témata:
OSV
Komunikace- dovednosti pro verbální sdělování.
Spolupráce a soutěživost  rozvoj individuálních dovedností pro spolupráci, rozvoj sociálních dovedností pro
spolupráci.
Klíčové kompetence:
Kompetence k učení
Dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě.
Kompetence komunikativní:
Rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje.
Vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu.
Vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor.

Metodický postup:
1) Práce s kartičkami – „První zaměstnání“
a) Učitel rozdělí žáky do dvojic. Cílem aktivity je zopakovat postup při hledání práce po
vyučení.
b) Žáci rozstříhají proužky (kartičky), chronologicky je uspořádají a vlepí do pracovního
listu „První zaměstnání“.
c) Shrnutí – společná kontrola pracovních listů, správné řešení zapsat na tabuli.
2) Motivační příběh - Pracovní smlouva
a) Učitel přečte příběh (žáci naslouchají)
Dvě kamarádky Jana a Lenka nastoupily do svého prvního zaměstnání. Jana začala pracovat u
malé firmy, která vyráběla porcelán. Při nástupu s ní paní mistrová sepsala pracovní smlouvu,
která obsahovala její jméno i příjmení a jméno firmy a její sídlo. Bylo tam napsáno, že bude
pracovat jako malířka porcelánu v dílně v Chodově. Nastoupit do zaměstnání měla podle smlouvy
3. září. Ve smlouvě bylo napsáno, že bude mít nárok na 20 dní dovolené na zotavenou za rok. Jana
také ze smlouvy věděla, že si vydělá 15 000,- Kč, které jí firma bude zasílat na účet v bance vždy
do 10. dne následujícího měsíce. Bylo tam napsáno, že bude pracovat od 7:00 hod do 15:30 hod.
Ve smlouvě byla stanovena tříměsíční zkušební doba. Jana začala pracovat a v zaměstnání se jí
líbilo.
Lenka nastoupila jako servírka do pěkného penzionu. Usměvavý pan vedoucí se s ní dohodl, že
spolu uzavřou pracovní smlouvu ústně. Slíbil Lence pěkný plat 17 000,- Kč. Domluvili se, že do
zaměstnání bude chodit skoro každý den od 12:00 do 20:00 hod., Když bude více hostů, tak jí pan
vedoucí zavolá a Lenka přijde dříve. Také na dovolené se dohodli, může si vzít dovolenou,
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kdykoliv bude v penzionu méně hostů. Lenka nastoupila do zaměstnání hned druhý den, práce se jí
líbila. Když kuchař zaspal a nepřišel do práce, tak vařila i obědy.
Po měsíci jedna z dívek nedostala výplatu a byla přeřazena na jinou práci, měla špatnou
pracovní smlouvu. Která z dívek to asi byla? A proč?
3) Reflexe
Žáci vyhledají a podtrhají v textu náležitosti pracovní smlouvy (pracovní smlouva Jany) a
zapíší je společně na tabuli.
Učitel shrne informace o pracovní smlouvě.
(Je možné uzavřít pracovní smlouvu ústně, ale „Co je psáno, to je dáno“.)
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Pracovní smlouva
Dvě kamarádky Jana a Lenka nastoupily do svého prvního zaměstnání. Jana začala
pracovat u malé firmy, která vyráběla porcelán. Při nástupu s ní paní mistrová
sepsala pracovní smlouvu, která obsahovala její jméno i příjmení a jméno firmy a
její sídlo. Bylo tam napsáno, že bude pracovat jako malířka porcelánu v dílně
v Chodově. Nastoupit do zaměstnání měla podle smlouvy 3. září. Ve smlouvě bylo
napsáno, že bude mít nárok na 20 dní dovolené na zotavenou za rok. Jana také ze
smlouvy věděla, že si vydělá 15 000,- Kč, které jí firma bude zasílat na účet v bance
vždy do 10. dne následujícího měsíce. Bylo tam napsáno, že bude pracovat od 7:00
hod do 15:30 hod. Ve smlouvě byla stanovena tříměsíční zkušební doba. Jana začala
pracovat a v zaměstnání se jí líbilo.

Lenka nastoupila jako servírka do pěkného penzionu. Usměvavý pan vedoucí se s ní
dohodl, že spolu uzavřou pracovní smlouvu ústně. Slíbil Lence pěkný plat 17 000,Kč. Domluvili se, že do zaměstnání bude chodit skoro každý den od 12:00 do 20:00
hod., když bude více hostů, tak jí pan vedoucí zavolá a Lenka přijde dříve. Také na
dovolené se dohodli, může si vzít dovolenou, kdykoliv bude v penzionu méně hostů.
Lenka nastoupila do zaměstnání hned druhý den, práce se jí líbila. Když kuchař
zaspal a nepřišel do práce, tak vařila i obědy.

Po měsíci jedna z dívek nedostala výplatu a byla přeřazena na jinou práci, měla špatnou pracovní
smlouvu. Která z dívek to asi byla? A proč?
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Kartičky:

Vyučím se, získám výuční list.
Zaměstnavatel mě poučí o bezpečnosti na pracovišti.
Byl jsem přijat do zaměstnání.
Zaregistruji se na Úřadu práce.
Rozešlu životopis do firem, kde bych rád pracoval.
Od zaměstnavatele dostanu ochranné pomůcky
(montérky, plášť, pracovní obuv, ochranné brýle).
Zaměstnavatel se mnou uzavře pracovní smlouvu.
Sepíši životopis.
Půjdu na vstupní lékařskou prohlídku.
Připravím se na přijímací pohovor.
Hledám práci – zeptám se přátel, podám inzerát,
odpovím na inzerát, zeptám se ve firmě.
Pozvou mě na přijímací pohovor.
Začnu pracovat.
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