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Žádost o přijetí do pracovního poměru

Žádám o přijetí do pracovního poměru na místo učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 

z důvodu nedostatku vyučovacích hodin na mém předchozím pracovišti. V případě přijetí 

hodlám ukončit pracovní poměr na předchozí škole, proto přijmu celý i částečný úvazek. 

 

Dosažené vzdělání a praxe:

•  Pedagogická fakulta pro příslušný stupeň základních a středních škol, aprobace 

Fyzika – Základy techniky

•  Aprobace rozšířena předepsanou přípravou učitelů zápisem z 1. 9. 1988 o předmět 

Výpočetní technika (nynější IKT)

•  Zkoušky podle § 14 vyhlášky 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti 

v elektrotechnice – pracovník znalý s vyšší kvalifi kací (do 1000 V)

• Certifi kát ICT projektu školení poučených uživatelů výpočetní techniky

• Certifi kát projektu Počítačová grafi ka a digitální fotografi e

• Certifi kát projektu Tabulkové kalkulátory

•  Certifi kát ICT o dosažení znalostí a dovedností defi novaných pravidly Školení 

poučených uživatelů

• Certifi kát systému CAD (3 D modelování – AutoCAD) vydaný Computer Agency

•  Certifi kát European Computer Driving Licence (ECDL) – všechny moduly vydaný 

Českou společností pro kybernetiku a informatiku

•  Průkaz zdravotníka zotavovacích akcí – pro letní tábory, výjezdy studentů, školy 

v přírodě, ozdravné pobyty apod.

• Praxe 21 let na průmyslové škole

•  Na předchozím pracovišti jsem vykonával funkci metodika ICT, správce učeben 

výpočetní techniky, vytvářel a spravoval jsem webové stránky školy. Nejsem však 

odborníkem v oblasti počítačových sítí.

Za kladné vyřízení žádosti děkuji a zůstávám s pozdravem

Mgr. Jan Diviš Dne 15. 3. 2007
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323 00 Plzeň 15. 3. 2007

Jan Větrovec
Prešovská 45
460 00 Liberec

Gymnázium F. X. Šaldy
Ředitelka školy
Mgr. Miroslava Šimáková
Šaldova 36
460 00 Liberec

 
Liberec 27. dubna 2007

Žádost o místo učitele

Vážená paní ředitelko,

jelikož tento rok ukončuji studium na VŠ, hledám místo učitele biologie a zeměpisu pro školní rok 2007/2008. Vaše škola má velmi dobrou pověst, a proto mám zájem zde učit. Pokud tedy hledáte učitele s mojí aprobací, věřím, že vyhovím Vašim požadavkům. Mám zájem o částečný úvazek (důvodem je dokončení diplomové práce).Jsem absolventem gymnázia Plzeň, Mikulášské náměstí 23, v současnosti studuji 5. ročník Přírodovědecké fakulty UK v Praze, obor učitelství pro střední školy, aprobace biologie – zeměpis. Jsem klidný, adaptabilní, nekonfl iktní, rád pracuji v týmu a v tvůrčím prostředí, nedělá mi problém řešení složitých problémů a dobře vycházím se studenty. Při pedagogických praxích jsem měl vždy velmi dobré hodnocení. Při výuce kladu důraz zejména na samostatné myšlení žáků, schopnost vyjádřit svůj názor a kladný vztah k životnímu prostředí.
V práci s dětmi mám mnoho zkušeností, které jsem získal při svém působení ve skautské organizaci. Dále jsem se podílel na přípravě a vedení zážitkových kursů pro třídní kolektivy středních škol. Velmi rád bych se zapojil i do mimoškolních aktivit vašeho gymnázia.Věřím, že Vaše škola podporuje začlenění mladých učitelů do výuky, a těším se na případnou 

spolupráci. Pokud Vám moje nabídka vyhovuje, mohu se přijít kdykoli představit osobně.
S pozdravem Jan Větrovec

K dopisu přikládám svůj životopis.

S LO H   S T Y L I S T I K A 

  (7) Jednání vědecké rady je přítomen určený pracovník sekretariátu Centra jako zapisovatel, který zašle 
zápis z jednání podle rozdělovníku, a to nejpozději do sedmi dnů od proběhlého jednání. Zápis pode-
pisuje ředitel Centra nebo jeho zástupce. Zapisovatel též podle pokynů ředitele Centra písemně sděluje 
rozhodnutí vědecké rady osobám, kterých se rozhodnutí týká.

  (8) Ředitel Centra vyhlásí své rozhodnutí nebo usnesení vědecké rady, určí způsob jeho oznámení a vydá 
příslušné pokyny zapisovateli.

5    Posuďte, zda následující žádosti odpovídají požadavkům 
na tento útvar administrativního stylu.

 6    Ztratili jste maturitní vysvědčení a obracíte se 
na školu se žádostí o vystavení duplikátu. Zvažte, 
která fakta v žádosti uvedete.

7    Zaplatili jste si drahý pobyt u moře. Nabídka cestovní kanceláře byla v rozporu s realitou (nebyla slibovaná vyhlídka 
na moře, několikrát došlo k poruše klimatizace). Napište stížnost CK.

8    V novinách jste našli nabídku přípravného kurzu ke studiu. Reagujte dopisem – přihláškou.

9    Přihlásili jste se (za částku 6000 Kč) na přípravný kurz pro přijetí na výběrovou VŠ. S kvalitou kurzu jste ale nebyli spokoje-
ni – přednášející byl nepřipravený, doba přednášek byla kratší než v nabídce. Napište stížnost organizátorovi kurzu.

10    Pořádáte maturitní ples, zaplatili jste si pořadatelskou službu, ale ta nefungovala, vpouštěla do sálu i nevhodně oblečené 
osoby. Napište stížnost a žádejte o vrácení části poplatku.
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STŘEDA 25. ÚNORA 2009

NEZÁVISLÝ DENÍK ZALOŽENÝ 1893

CENA 14 Kč (Předplatné 12 Kč*)

LIDOVÉ NOVINY ROČNÍK XXII - ČÍSLO 47Německo, Rakousko 1,70 €Slovensko 0,83€/25 SKK
PŘEDPLATNÉ 225 555 533* průměrná cena za jeden výtisk při roční frekvenci platby

lidovky.cz
Navštivte náš zpravodajský serverwww.lidovky.cz
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Salámová královnaK dyž se vrátíme do starýchřímských dob, můžemenalézt mnoho náramkůa jiných artefaktů, které nosili otro-ci roztroušení po celé římské říši.Přenesme se do naší dnešní moder-ní doby, plné ústav, zákonů a para-grafů, které dělají naši společnosttakovou, jaká je. Civilizovanoua respektující lidská práva. Ale tovšechno neznamená, že by starézvyky zanikly, jen se přesunuly dotemných zákoutí naší společnosti,kde jsou hluboce ukryté a zažrané.Mluvím o novodobých otrocích,kteří nejsou zneužíváni na očíchveřejnosti, ale stále tady jsou.Jsou to nejčastěji uprchlíci, azy-lanti nebo lidé, kteří hledají spásuv západních zemích. Slibují si odsvého pobytu vytoužený útěkz chudoby. Chtějí využít svýchschopností naplno a zajistit svourodinu. To mnoho z nich nutí od-cestovat tisíce a tisíce kilometrůod domova. Slyší na každý sladkýnápis pověšený na ulici v centruměsta, v němž zahraniční firmyslibují za přiměřené úsilí na jejichpoměry celkem slušné peníze.Pokračování na straně 10

Dal přednost ctipřed zneuctěním
své rodiny

ZBYNĚK PETRÁČEK

K rálovna bílé stopy se po-malu, ale jistě stává krá-lovnou salámové taktiky.Znáte ji přece. Nemůžete-li něcozískat naráz, získáváte to po kous-cích, jako když odkrajujete koleč-ka salámu. A tak to běželo i s li-bereckým šampionátem.Před pěti lety, když Libereckandidaturu vyhrál, se organizáto-ři dušovali, že žádné státní dotacechtít nebudou. Jistě, u toho Kateři-na Neumannová nebyla. Pak aledo už rozjetého salámového vlakunaskočila zdatně. Z prvotního nicbyla náhle miliarda a pak – koleč-ko ke kolečku – miliardy dvě.I teď, když už víme, že každé-ho občana České republiky vyjdecelý ten spektákl na 200 korun, sikrálovna vymohla od Liberecké-ho kraje dalších 15 milionů. Žeby na dovoz sněhu? Ale kdež,toho je až moc. Tak na odvoz?Kdepak, na propagaci regionuv zahraničí. Jako by ho snad ne-propagovala dost Neumannová,musí ji zastínit mimo jiné MichalDavid s Dádou Patrasovou.Jednoho mimoděk napadne, žekdyž už je Kateřina takovou fa-nynkou Václava Klause, mohlatěmi penězi přispět na salám protamní nezaměstnané skláře.

TIEN TRAN TATvietnamský bloger

DRUHÝ DÍL V PRODEJI
UŽ ZÍTRA

s Lidovými novinami
pouze za 49 Kč

infolinka: 225 555 544www.lidovky.cz/dvdpocasi

Více čtěte
na straně IV

ROZMARY

EXTRÉMNÍ

Nový seriál na DVD z originální produkce BBC

PRAHA Satelit za šest miliard ko-run, od kterého vědecká komunitaočekávala přesné údaje o výskytuoxidu uhličitého v atmosféře, naoběžnou dráhu nedorazil. Zkázuamerické družice OCO (OrbitingCarbon Observatory) zavinila zá-vada mechanismu, který měl zajis-tit oddělení ochranného štítu. Ra-keta pak nebyla schopna příliš těž-kou soustavu dopravit na plánova-nou dráhu. Po sedmnáctiminuto-vém letu se včera krátce před po-lednem zřítila do moře.OCO byl prvním satelitem navr-ženým pro sledování přírodníchi umělých zdrojů oxidu uhličitého,který měl odpovědět i na otázku,kde je tento plyn pohlcován. Do-sud vědci nemají možnost zjistitnapříklad to, kolik CO
2 „spolkne“amazonský deštný prales. Pozem-ní měřicí stanice na tento úkol ne-stačí. Během každých šestnáctidnů měl OCO provést osm milio-nů měření. Tím by se objem do-stupných dat zmnohonásobil. lvVíce informací na straně 17

Veřejně prospěšné dary, příspěvky na odbory nebo průkaz zdravotně postiženého. Na tom všem můžete ušetřit. 

A možností je ještě víc. LN přinášejí 100 tipů, jak si snížit daně. Příloha Více peněz

100 rad, jak si snížit daně

Každou středu v Lidových novinách příloha VÍCE PENĚZ

Speciální příloha

Bertramka už zasepatří MozartoviSlavná pražská vila Bertramka,kde Mozart dopsal DonaGiovanniho, se vrací původnímmajitelům.
strana 4

TÉMA
Jakou budoucnost mají českéaleje? Věděli jste, že ovocnéstromy měly původně nasytithladové vojáky? strana 3
SVĚT
Jaké jsou americké kořenynového izraelského premiéraBenjamina „Bibiho“Netanjahua? strana 8
BYZNYS REKLAMAŠampion tzv. sociálních sítí nainternetu Facebook ukazujesvoji sílu. Sociální reklamy už seobjevily i u nás. strana 16

SLOUPEK LN

Osvětim se rozpadá, Polácivymýšlejí, jak ji zachránit

„Dojná kráva“ Liberec? Prezidentka organizačního výboru mistrovství světa v klasickém lyžování Kateřina Neumannová znovu přesvědčila kraj, aby

sáhl do kapsy a doplatil miliony, které chybí na tzv. doprovodný program čili hudební vystoupení či občerstvení pro V.I.P. Foto ČTK – Zbyněk Stanislav

Klimatická
superdružice
se zřítila

MARTINA KLAPALOVÁMICHAELA POLÁKOVÁ
PRAHA Šoféři pražských příměst-ských autobusů okradli Prahua Středočeský kraj o miliony ko-run.

Přišli totiž na způsob, jak si kesvému platu „přivydělat“ ještěněco bokem. Nechávají cestujícípři vstupu do autobusu zaplatitcenu jízdného, na vydání papírovéjízdenky už ale „zapomenou“.Podle zálohovaných dat to pakvypadá, jako by nikdo nenastoupil,takže si řidič peníze nechá prosebe.
Za loňský rok se řidiči takto při-živili na 2 800 000 lidech. To zjisti-

la společnost Ropid, která v Prazeorganizuje hromadnou dopravu,při namátkových kontrolách.Skutečné číslo tak může býti vyšší. Přesnou sumu, o kterou řidi-či autobusů zkrátili tržby, pražštídopravci nechtějí zveřejnit.Kdyby od každého člověka ale ři-diči vybrali například patnáct ko-run, což je v příměstských autobu-sech běžná částka, vydělali by sitak 42 milionů korun.Přistiženému řidiči hrozí nověod 1. ledna letošního roku pokutačtyři tisíce korun za každý zjištěnýpřípad úmyslného nevydání jízden-ky. Dříve to za stejný čin byly jendva tisíce.
Více čtěte na straně 6

DOMOV

ÚHEL POHLEDU

Řidiči autobusů kradliz jízdného. Nedávali lístky
VARŠAVANechvalně známý nacis-tický koncentrační a vyhlazovací tá-bor v Osvětimi potřebuje peníze nazáchranu. Stropy budov se propada-jí, dřevěná podlaha hnije, u stěnjsou podpěry.
Muzeum v Osvětimi odhadujenáklady na opravu objektů na 60milionů eur (1,7 miliardy korun).Polský ministr zahraničí Radek Si-korski až na dvojnásobek.Protože památníku chybí naopravy peníze, Varšava navrhujevytvoření mezinárodní nadace, kte-rá by prostředky zajistila. „Pokudnadace získá 120 milionů eur,může šest nebo sedm milionů eurročně použít na konzervační prá-ce,“ řekl Sikorski svým protějškům

v Evropské unii. Muzeum zahrnuje190 hektarů plochy. V areálu je155 staveb a 300 ruin. „Zhrouceníhrozí padesátce objektů a zbytkůmpo plynových komorách a kremato-riích,“ nastínil situaci ředitel mu-zea Piotr Cywinski. Odbornícinyní konzervují okolo 39 tisíc do-kumentů takzvaného „SS-HygieneInstitutu“. Zároveň pokračuje kon-zervace kufrů a vězeňských pry-čen. „Už nyní potřebujeme dlouho-dobé řešení, aby za 30 let stále exis-tovaly originální pozůstatky tábo-ra, díky nimž si další pokolení bu-dou moci uvědomit, co znamenalAuschwitz (Osvětim),“ zdůraznilCywinski.
Pokračování na straně 9

Neumannová dostalamiliony na estráduLiberecký kraj přidá chybějících 15 milionů na Michala Davida, skupinu Elán či ohňostroj

DAVID HLUŠTÍK, MARTIN PRACHAŘ
PRAHA Pořadatelé lyžařského mis-trovství světa v Liberci dostanoudalších 15 milionů. Částku jim vče-ra přislíbilo krajské zastupitelstvo.Peníze půjdou na doprovodný pro-gram, jehož náklady mají celkovědosáhnout 80 milionů korun.Doprovodným programem se ro-zumí například vyhlašování vítězů,hudební koncerty na náměstí v Li-berci, pohoštění pro V.I.P. hosty čiohňostroje.
„Z mého pohledu budou penízevynaloženy účelně. Pro mě se jedná

o akci velmi nadregionálního význa-mu a o prezentaci Libereckého kra-je. Větší akce v rámci České republi-ky se v současné době a v minulostinekonala. Je potřeba, aby akce do-padla úspěšně po všech stránkách,“vysvětlil LN schválení 15 milionůpro šampionát krajský radní pro in-vestice Zdeněk Bursa z ČSSD.Podle mluvčího organizačníhovýboru mistrovství Zdeňka Soudné-ho bylo o dotaci předem jednánouž na podzim loňského roku.„K projednání došlo až teď. Jak tobudou vnímat lidé, o tom rozhod-nou média. Buď lze napsat, že kraj

utrácí další peníze, nebo že krajpodporuje svou propagaci,“ řeklSoudný.
Bývalý hejtman Libereckéhokraje Petr Skokan z ODS považujedalší navýšení rozpočtu přinejmen-ším za neúčelné. „V minulosti jsemmistrovství světa podporoval a či-ním tak i nadále. Pokud ale krajnení pořadatelem, tak by bylo smys-luplnější přispět na investiční akci,která je vyvolaná mistrovstvím.Třeba na dostavbu skokanskéhomůstku nebo dokončení zatepleníbudov,“ řekl Skokan. Kraj podleněj navíc není vůbec zastoupen

v organizačním výboru, kde je jenlyžařský svaz a magistrát města.„Takto i případné zisky z pořádánímistrovství nemůžou z toho tituludo kraje plynout. Jestli přispět naprovoz, tak ať kraji náleží nějakýprofit,“ uvedl Skokan. Rozhodnutízastupitelstva rozčílilo i lídra hnutíStarostové za Liberecký kraj Marti-na Půtu. „Nevím, proč máme zaselít peníze do mistrovství. Při schva-lování rozpočtu nám řekli, že užnic na šampionát nepůjde. Navícani pořádně nevíme, na co vlastněbudou použity,“ prohlásil Půta.Pokračování na straně 2
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S LO H   S T Y L I S T I K A  

Co mám umět
1   Administrativní funkční styl
2   Základní funkce operativní a řídicí
3   Požadavek na věcnou správnost, výstižnost, přesnost a maximální objektivnost
4   Vyjádření citově neutrální, jednoznačná
5   Stereotypnost, modelovost vyjadřování 

Publicistický funkční styl
Základními funkcemi textů tohoto funkčního stylu jsou funkce informační, získávací a přesvědčo-
vací (persvazivní). Autor publicistického textu usiluje o to, aby čtenář či posluchač přijal jeho argumenty 
a jeho tvrzení za vlastní, aby se s nimi buď zcela, nebo částečně ztotožnil. Srovnejte např., jak je stejná 
událost komentována různými autory na základě jejich individuálního (skupinového) smýšlení či politické 
a názorové příslušnosti.

Oblast projevů, které měly tyto či podobné funkce, je velmi stará. V tomto smyslu lze pokládat za publi-
cistické např. antické řečnictví, středověké postily, žurnalistické texty K. H. Borovského či fejetony Jana 
Nerudy. Publicistický funkční styl byl však v české jazykovědě popsán a defi nitivně vymezen asi v polovině 
20. století. Vedle uvedených funkcí se v současnosti v některých titulech novin a časopisů stále progresivněji 
prosazuje funkce zábavná. Některá periodika také plní funkci odborně sdělnou a popularizační. Sdělovací 
prostředky tak mohou strukturovat a plnit volný čas lidí. V textech novin a časopisů se stále zřetelněji 
prosazují prvky komercializace. Stránky tisku plní stále více reklamy a inzerce. 

Hlavním posláním publicistického stylu je co nejrychleji, nejvýstižněji a nejúčinněji informovat o udá-
lostech politického, společenského a kulturního života. Sdělovaná informace by měla být srozumitelná 
všem, bez ohledu na věk či vzdělání adresáta. Způsob, kterým 
je událost médii prezentována, výrazně ovlivňuje pohled 
široké veřejnosti na věc.

Funkční styl publicistický je velmi dynamický, jeho vývoj 
výrazně ovlivňují společenské a politické změny. Publicistic-
ké projevy mohou mít formu psanou i mluvenou, jde o texty 
většinou připravené, s přímým i nepřímým kontaktem 
s adresátem, monologické i dialogické.

Stylová vrstva užívaných jazykových prostředků je více 
než u jiných funkčních stylů ovlivňována těsným spojením 
celé oblasti s  proměnlivým okolním světem. Úkolem pub-
licistických textů je co nejrychleji reagovat na každodenní 
více či méně důležité události v oblasti 
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