
SEZNAM PŘÍLOH 
 

PŘÍLOHA 1 – ŽIVOTOPIS 

Markéta Urbischová   

Datum narození 30. 1. 1993 

Adresa  Hlučínská 185a 

   747 21 Kravaře-Kouty 

Kontaktní údaje Tel.: 728 367 967 

   E-mail: murbischova@gmail.com 

Vzdělání 

2012 – doposud  VŠB Ekonomická fakulta Ostrava,  

Obor Podniková ekonomika 

2008 – 2012   Masarykova střední škola zemědělská 

a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, 

obor Agropodnikání – Ekonomika podniku  

(zakončeno maturitní zkouškou z češtiny, angličtiny, 

ekonomiky a účetnictví). 

Praxe 

Léto 2009   Manuální práce (invetura Takko fashion) 

2011–září 2013 Pomocná síla v kanceláři, firma SKO spol., s r. o.  

mailto:murbischova@gmail.com


 

Řidičský průkaz  

Typ průkazu   skupina B – osobní automobil 

   Skupina T – traktor 

Jazykové znalosti 

Český jazyk – rodilý mluvčí  

Anglický jazyk – pokročilý (maturitní zkouška) 

Schopnosti a dovednosti 

Práce na PC – internet, e-mail, Microsoft office, běžná práce na PC 

Schopnosti – kolektivnost, komunikativnost, pracovitost, zodpovědnost, pečlivost 

Zájmy 

Přátelé, sportování, hudba. 

PŘÍLOHA 2 – INZERÁT NA VYCHOVATELE 

Vychovatel pro dětí předškolního věku 

Hledáme vychovatele pro děti v předškolním věku. Požadovaná úroveň vzdělání 

min. střední s maturitou. Práce pět dnů v týdnu, plný úvazek. Mzda min. 90,-/h, 

volných pracovních míst: 2. Požadujeme zkušenost s dětmi min. dva roky, výpis z 

evidence rejstříku trestů fyzických osob, zdravotní průkaz.  

Pracovní úvazek 26 hodin přímé výchovné práce za týden, rozvržení služeb podle 

dvoutýdenního harmonogramu služeb v rámci nerovnoměrně rozvržené pracovní 

doby. Pracovní poměr na dobu určitou lze prodloužit dle ZP.  

V případě zájmu zasílejte své životopisy na e-mail: dnf@gmail.com.  



Pracoviště: Dětská skupina na farmě, Kravaře, Hlučínská 183, 74721.  

Informace: Markéta Urbischová 72822822, mail: murbischova@gmail.com.  

 

PŘÍLOHA 3 – CENOVÁ TABULKA 

Cenová tabulka Kč měsíc 

1h 100 Kč  2 000 Kč  

6h  250 Kč   5 000 Kč  

10h  500 Kč   10 000 Kč  

Paušál 20dnů  300 Kč   6 000 Kč  

 

PŘÍLOHA 4 – DENNÍ, MĚSÍČNÍ TRŽBY 

Tržby 10 dětí 15 dětí 20 dětí 

  /den /měsíc /den /měsíc /den /měsíc 

   1 000 

Kč  

 20 000 

Kč  

 1 500 

Kč  

 30 000 

Kč  

 2 000 

Kč  

 40 000 

Kč  

   2 500 

Kč  

 50 000 

Kč  

 3 750 

Kč  

 75 000 

Kč  

 5 000 

Kč  

 100 000 

Kč  

   5 000 

Kč  

 100 000 

Kč  

 7 500 

Kč  

 150 000 

Kč  

 10 000 

Kč  

 200 000 

Kč  

   3 000 

Kč  

 60 000 

Kč  

 4 500 

Kč  

 90 000 

Kč  

 6 000 

Kč  

 120 000 

Kč  

 

PŘÍLOHA 5 – ROČNÍ TRŽBY 

roční tržby 

10 dětí  15 dětí 20 dětí 

240 000 Kč   360 000 Kč   480 000 Kč  

600 000 Kč   900 000 Kč   1 200 000 Kč  

 1 200 000 Kč   1 800 000 Kč  2 400 000 Kč  

720 000 Kč  1 080 000 Kč  1 440 000 Kč  

 

 



 

 

 

PŘÍLOHA 6 – KALKULACE STRAVY 

Snídaně:       

chleba s máslem a marmeládou + ovoce + čaj 

 34 Kč      

 34 Kč      

 50 Kč      

 20 Kč      

 19 Kč               15 dětí    

 157 Kč   10 Kč      

    
Oběd:       

Polévka, hlavní jídlo, čaj, pití 

 30 Kč   30 Kč      

    
Svačina:       

ovoce, zelenina, tyčinka, pití 

30     

120 15 dětí    

150  10 Kč      

    
Celkem strava:  1 dítě 15   

   50 Kč   757 Kč    

 

PŘÍLOHA 7 – SEZNAM VYBAVENÍ 

Seznam vybavení v Kč 

Hračky 25 000 

Postele 15 000 

Nádobí 5 000 

Židle 6 000 

Hygienické zařízení 50 000 

Stoly 4 000 

Ostatní doplňky 95 000 



Celkem 200 000 

 

 

PŘÍLOHA 8 – PRACOVNÍ SMLOUVA 

Pracovní smlouva 

 

Společnost: Dětská skupina na farmě se sídlem Hlučínská 183, Kravaře 

74721,  IČ: ....xxx......, zastoupená/ý Markétou Urbischovou(dále jen 

„zaměstnavatel“) 

 

a 

 

pan/í .................xxx...................................., rodné číslo 
..............xxx......................, bydliště .......xxx............ (dále jen „zaměstnanec“) 

 
 
uzavírají tuto pracovní smlouvu: 
 

I. 

Základní podmínky 

 

1. Druh práce: 
Zaměstnanec bude vykonávat práci vychovatele 
 

2. Místo výkonu práce: 
Místem výkonu práce je Hlučínská 183, Kravaře 74721 
 

3. Den nástupu do práce: 
Zaměstnanec nastoupí do práce dne ……xxx……… 
 

4. Doba trvání pracovního poměru: 
Pracovní poměr se uzavírá na 
dobu……určitou…….(určitou/neurčitou). 
 

5. Smluvní strany si sjednávají zkušební dobu v délce trvání tří měsíců 
počínaje dnem, který byl sjednán jako den nástupu do práce. 



 

 

II. 

Mzdové podmínky  

 

1. Způsob odměňování: 
Za vykonanou práci zaměstnanci přísluší měsíční mzda, která činí 
…9 000…Kč. 

2. Splatnost mzdy: 
Mzda je splatná v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve 
kterém na ni zaměstnanci vznikl nárok. 

3. Termín výplaty: 
Pravidelným termínem výplaty je 15. den v kalendářním měsíci, 
v němž je mzda splatná. Připadne-li tento termín na sobotu, neděli 
nebo svátek, mzda bude vyplacena nejbližší následující pracovní den. 

4. Místo a způsob výplaty mzdy: 
Splatná mzda bude zaměstnanci vyplácena převodem na účet 
zaměstnance. 

5. Mzda v případě práce přesčas: 
Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli, že při výkonu práce 
přesčas nařízené zaměstnavatelem zaměstnanci za každou hodinu 
takové práce přesčas náleží příplatek ve výši …25……% průměrného 
hodinového výdělku, nedohodne-li se zaměstnavatel se 
zaměstnancem na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce 
konané přesčas. 

 

III. 

Údaje o nároku na délku dovolené, výpovědních dobách  
a stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby 

 



1. Údaje o nároku na délku: 
Nárok na délku dovolené na zotavenou se řídí ustanoveními § 211 
a násl. zákoníku práce. 

 

2. Údaje o výpovědních dobách: 
Výpovědní doby jsou upraveny v ustanovení § 51 a násl. zákoníku 
práce. 
 

Údaje o stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby: 
Délka pracovní doby činí 40 hodin týdně. Týdenní pracovní doba je 
rozvržena rovnoměrně do pětidenního pracovního týdne, tj. na pět 
pracovních dnů v kalendářním týdnu, kterými jsou pondělí až pátek 
kalendářního týdne. 

IV. 

Povinnosti zaměstnavatele 

 

1. Zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní 
smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro 
úspěšné plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní 
podmínky stanovené právními a ostatními předpisy, vnitřními předpisy 
zaměstnavatele a pracovní smlouvou. 

 
V. 

Povinnosti zaměstnance 

 

1. Zaměstnanec je zejména povinen: 

2. pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, 
plnit pokyny nadřízených a dodržovat zásady spolupráce s ostatními 
zaměstnanci; 

3. plně využívat pracovní doby a výrobních prostředků k vykonávání 
pracovních úkolů, plnit tyto úkoly kvalitně, hospodárně a včas; 

4. dodržovat právní a ostatní předpisy vztahující se k práci jím 
vykonávané, včetně vnitřních předpisů zaměstnavatele; 



5. řádně hospodařit s prostředky svěřenými mu zaměstnavatelem 
a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, 
ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými 
zájmy zaměstnavatele; je povinen upozornit svého nadřízeného na 
škodu hrozící zdraví nebo majetku a zakročit k odvrácení škody, je-li 
toho neodkladně třeba a nebrání-li v tom zaměstnanci důležitá 
okolnost; 

6. zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl při 
výkonu zaměstnání a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat 
jiným osobám. 

 

7. Zaměstnanec nesmí vedle svého zaměstnání vykonávaného 
v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli vykonávat bez 
předchozího písemného souhlasu zaměstnavatele výdělečnou 
činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele. 

 
VI. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Zaměstnanec prohlašuje, že jej zaměstnavatel před uzavřením 
pracovní smlouvy seznámil s právy a povinnostmi, které pro něj z této 
pracovní smlouvy vyplývají, a s pracovními a mzdovými podmínkami, 
za nichž má sjednanou práci konat. 

2. Není-li v pracovní smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti 
zaměstnance a zaměstnavatele zákoníkem práce a souvisejícími 
právními předpisy. 
 

3. Pracovní smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno 
obdrží zaměstnanec a jedno zaměstnavatel. 

 
V ............... dne .............. 

 

..............…………………. 
zaměstnavatel 

(razítko a podpis) 
 

 

V .............. dne ........…… 



 

..............………………… 
zaměstnanec 

 

PŘÍLOHA 9 – FOTOGRAFIE BUDOVY 

 


