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Příloha 1: Záznam o zapracování nového zaměstnance

                  Záznam o zapracování nového zaměstnance

                                 (po uplynutí zkušební doby)

Příjmení a jméno zaměstnance                                                  

Osobní číslo                                      

Pracovní zařazení                              

Nástupní platové zařazení:                                   

                třída              

                OSO                                      

             příplatek                                                                    

Datum nástupu na ČSSZ                          

Jméno přímého nadřízeného                   

Hodnocení průběhu zapracování nového zaměstnance

Opatření k dalšímu zapracování zaměstnance

Závěr: a) zaměstnanec je zapracovaný – ponechat ve stávajícím pracovním zařaz.            

           b) ukončit pracovní poměr ve zkušební době

           c) jednat o jiné možnosti pracovního uplatnění v organizaci

Datum projednání se zaměstnancem

Podpis přímého nadřízeného

Podpis zapracovaného zaměstnance

Vyjádření zaměstnance

Podpis ředitele OSSZ

Zdroj: Interní tiskopis ČSSZ



Příloha 2: Osvědčení o úspěšném absolvování kurzů

Jméno a příjmení:

Datum narození:

úspěšně absolvoval
kurzy vstupního vzdělávání úvodního

Vstupní kurz, Systém společenské péče, 
První pomoc, Bezpečnost práce a požární 

ochrana
v rozsahu 34 vyučovacích hodin

V Karlových Varech dne:                   

Kurz byl realizován elektronickou formou.

Podpis:

Zdroj: Interní doklad ČSSZ



Příloha 3: Protokol o výsledku hodnocení vedoucího (řadového) pracovníka

Záznam hodnocení vedoucího (řadového zaměstnance)

Strategické cíle ČSSZ:

Rok:

Zaměstnanec (hodnocený)

Jméno a příjmení:

Pracoviště (útvar):

Pracovní funkce:

Souhlasím s výsledky hodnocení* Požaduji mimořádné hodnocení*

Podpis

* Nehodící se škrtněte!

Hodnotitel

Jméno a příjmení:

Datum a podpis:

Zdroj: Interní doklad ČSSZ



Příloha 4: Popis pracovní činnosti

Název povolání - funkce - činnosti Platová třída Útvar

Číslo příkladu z katalogu prací Nadřízenost Podřízenost

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Osobní číslo:

Platnost od:  

Stanovený popis pracovní činnosti beru na vědomí: .................….…......………………..

datum a podpis zaměstnance

……….…..……………..……

podpis ředitele

Zdroj: Interní tiskopis ČSSZ



Příloha 5: Kvalifikační dohoda ve smyslu ustanovení § 234 Zákoníku práce

Kvalifikační dohoda
Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení, zastoupená ředitelem OSSZ 

Karlovy Vary, Krymská 2A, Karlovy Vary, jako vedoucím organizační jednotky organizační 
složky státu a paní……………, nar. ……………………., bytem…………………

uzavírají ve smyslu ustanovení § 234 Zákoníku práce kvalifikační dohodu.

                                                        Čl. 1

Česká správa sociálního zabezpečení se zavazuje:
a) umožnit paní …………….… zvýšení kvalifikace studiem na Vysoké škole………………..  
b) poskytnout pracovní volno s náhradou platu v rozsahu ustanovení § 232 Zákoníku práce

Čl. 2

Paní ……………...….... se zavazuje:

a) zvyšovat si kvalifikaci studiem na Vysoké škole………… 

b) setrvat po zvýšení kvalifikace v pracovním poměru v České správě sociálního 
zabezpečení nejméně dva roky.

                                                         Čl. 3

V případě, že paní …… tento závazek nesplní, bude povinna uhradit České správě 
sociálního zabezpečení náklady, které tato vynaložila na její zvýšení kvalifikace a které spočívají 
v náhradě platu za poskytnuté pracovní volno v souvislosti se zvýšením kvalifikace.

Maximální výše nákladů, kterou je paní ………… povinna uhradit, činí .… Kč, 
(slovy: …………………korun českých).

V případě, že paní …… splní svůj závazek z kvalifikační dohody pouze z části, 
povinnost uhradit náklady na zvýšení kvalifikace se poměrně sníží.

Skončí-li paní ……… pracovní poměr před zvýšením kvalifikace, zavazuje se 
uhradit náklady vynaložené na zvýšení kvalifikace.

Čl. 4

Kvalifikační dohoda nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran. 
Kvalifikační dohoda byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží paní ……… 
jedno vyhotovení Česká správa sociálního zabezpečení. 

V Karlových Varech, dne …………………………………

                        

       datum a podpis zaměstnance                                  ředitel OSSZ 

Zdroj: Interní doklad ČSSZ

                     



Příloha 6: Kriteria pro hodnocení pracovníků

Kriteria

Kvalita práce

Pracuje samostatně, postačuje mu jasné zadání a termín, jeho práce (její výsledky) snese 
nejpřísnější měřítka, odvádí kvalitní práci i za ztížených podmínek (změna zadání, nedostatek informací), 
přispívá ke zkvalitnění práce v oblasti, ve které pracuje, v případě pochybení či nedostatečné kvality dokáže 
nalézt, pojmenovat a odstranit příčinu. 

Kvantita a efektivita práce 

Realizuje své úkoly ve stanovených termínech, zvládá obvyklé množství práce, nečiní mu 
problémy v případě potřeby zvládnou mimořádný úkol či práci za kolegu, hledá rezervy ve vlastní 
výkonnosti stejně jako ve výkonností útvaru, ve kterém pracuje, dokáže se přizpůsobit zvýšeným nárokům, 
nedopouští se opakovaně stejných chyb či omylů, podává stabilní výkon.

Způsob komunikace a úroveň chování

V kontaktu s klientem je aktivní, je vnímavý k potřebám klientů a adekvátně na ně reaguje, 
spolupracuje, podílí se na řešení problémů, při řešení problémů vychází z pohledů klientů (externích i 
interních klientů), dokáže se do nich vcítit, slaďuje předpisy se zájmy klientů, při spolupráci je vstřícný, 
zaměřuje se na výsledek, komunikuje jasně, zřetelně a výstižně, jde po podstatě věci, dokáže strukturovat, 
aktivně naslouchá, jasně vyjadřuje své stanovisko, dokáže být přesvědčivý, informace sdílí, poskytuje 
zpětnou vazbu, je přímý.

Profesní úroveň, seberozvoj

Má přehled o všech podstatných činnostech organizace a vnímá vnitřní vazby, jeho přehled a 
pozornost se neomezuje pouze samotnou organizaci, ale orientuje se i v souvisejících oblastech (státní 
politika, činnost dalších orgánů státní správy, organizací, včetně znalosti situace v regionu, kde působí), 
v oblasti, kterou přímo řídí je na vysoké odborné úrovni, je schopen přijímat nové znalosti a dovednosti, sám 
aktivně vyhledává příležitosti pro osobní rozvoj, napomáhá v osobním rozvoji i svým podřízeným, jde jim 
v této oblasti příkladem, aktivně spolupracuje s odbornými útvary v ústředí ČSSZ.

Pro hodnocení podle kritérií

Popisy u jednotlivých škál se vztahují vždy k jednotlivému kritériu.

Hodnocení A

Zaměstnanec v daném kritériu u většiny aspektů převyšuje nároky na něj kladené.

Hodnocení B

Zaměstnanec v daném kritériu u většiny aspektů splňuje nároky na něj kladené.

Hodnocení C

Zaměstnanec v některých aspektech nedosahuje požadované úrovně a má zde prostor k rozvoji, ve 
zbývajících aspektech zhruba splňuje nároky na něj kladené.

Hodnocení D

Zaměstnanec se v daném kritériu ve většině aspektů nepřibližuje k požadované úrovni.

Zdroj: Interní doklad ČSSZ


