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Příloha č. 1: Vzor pracovní smlouvy 

 

P R A C O V N Í   S M L O U V A 
 

uzavřená podle zákoníku práce 
mezi těmito účastníky: 

 

na straně jedné zaměstnavatel: 

 

 1st English, s.r.o. 
 Nádražní 537/39 

 702 00  Ostrava-Mor. Ostrava 

IČ:  27834271 

DIČ: CZ27834271 

Zastoupena (jednatelka): Ing. Valášková Andrea 

 

a 
 

na straně druhé zaměstnanec: 

 

 Jméno a příjmení:    

 Bydliště:  

   

 Narozen/a:  

 Rodné číslo:  

 Stav:  

 Číslo OP:  

 Zdravotní pojišťovna:  

 Č. bankovního účtu:   

 

takto: 
 

Článek I. 
 

1.1 Druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat: lektorka 
anglického jazyka 

 

Druhem práce se rozumí: Zaměstnanec má vyučovat cizímu jazyku – angličtině 

zákazníky/klienty zaměstnavatele, ať již formou skupinové či individuální výuky, 

s využitím výukových metod, pomůcek a technického zázemí doporučeného 

zaměstnavatelem, na základě pokynů zaměstnavatele. Současně má vést související 

administrativu, spojenou zejména s přípravou výuky, s evidencí průběhu výuky, 

docházky a studijních výsledků zákazníků/klientů. 

 

1.2 Den nástupu do práce: 2. 1. 2012. 
 

1.3 Místo výkonu práce: Ostrava. 
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Místem výkonu práce se rozumí zejména sídlo a provozovny zaměstnavatele, tzn. 

kancelářské prostory na adrese sídla a provozoven zaměstnavatele, v nichž 

zaměstnavatel provozuje svou podnikatelskou činnost. Zaměstnanec však podle 

pokynů zaměstnavatele vykonává též pochůzky mimo sídlo a provozoven 

zaměstnavatele, zejména do budov správních úřadů, sídel či provozoven 

zákazníků/klientů zaměstnavatele apod.  
 

1.4 Pracovní poměr se sjednává do 31. 12. 2012 ode dne vzniku/dne nástupu do práce. 

 

1.5 Sjednává se zkušební doba, počínaje dnem vzniku pracovního poměru, která činí: tři 
měsíce. 

 
Článek II. 

 

2.1 Zaměstnavatel je ode dne vzniku pracovního poměru povinen přidělovat zaměstnanci 

práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky 

pro úspěšné plnění pracovních úkonů a dodržovat ostatní pracovní podmínky 

stanovené právními předpisy. 

2.2 Mzda, způsob odměňování, splatnost mzdy, termín výplaty mzdy, jakož i místo a 

způsob vyplácení mzdy jsou stanoveny mzdovým výměrem zaměstnavatele, písemně 

vydaným zaměstnanci v den nástupu do práce ve smyslu ust. § 113 odst. 4 zákoníku 

práce. Pokud by byl zaměstnanec vyslán k výkonu práce na území jiného státu, může 

mu být mzda vyplácena s jeho souhlasem v dohodnuté cizí měně ve smyslu ust. § 143 

odst. 2 a 3 zákoníku práce. V podrobnostech jsou podmínky odměňování za práci 

upraveny částí šestou zákoníku práce. 

 

2.3 Mzdový výměr tvoří přílohu této pracovní smlouvy a je její nedílnou součástí. 

 

2.4 V případě ukončení pracovního poměru výpovědí činí výpovědní doba upravená 

v ustanovení § 51 zákoníku práce pro zaměstnavatele i zaměstnance 2 měsíce. Začíná 

prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí 

uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce, s výjimkami 

vyplývajícími z ust. § 53 odst. 2, § 54 písm. b) a § 63 zákoníku práce. 

V podrobnostech je výpověď včetně výpovědní doby a výpovědních důvodů upravena 

částí druhou, hlavou IV, dílem 3 zákoníku práce. 

 

Článek III. 
 

3.1 Týdenní pracovní doba činí 20 hodin, přičemž přestávky v práci se nezapočítávají do 

pracovní doby. 

 

3.2 Pružně rozvržená pracovní doba ve dnech pondělí až pátek bude vykonávána v 

rozmezí od 8
00

 do 20
00

 hodin. Jestliže to povaha vykonávaných prací a podmínky 

provozu firmy vyžadují, má zaměstnavatel právo tuto pracovní dobu upravit. 

 

3.3 Upřesnění pracovní doby bude určen zaměstnavatelem vždy měsíčním rozpisem 

v týdenním předstihu před prvním dnem následujícího kalendářního měsíce, kdy 

týdenní pracovní doba bude činit vždy 20 hodin týdně. 
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3.4 Zaměstnanec je povinen být na začátku pracovní doby na svém pracovišti a odcházet 

z něj po ukončení pracovní doby. 

 

3.5 V této době je zaměstnanec povinen vykonávat práci, popř. být fyzicky přítomen na 

pracovišti. V průběhu této pracovní doby má zaměstnanec nárok na přestávku v práci 

v délce 30 minut, kterou bude čerpat nejdříve po 3,5 hodinách a nejpozději po 4,5 

hodinách práce v závislosti na plnění pracovních úkolů. 

 

3.6 Práce přesčas je práce konaná zaměstnancem na příkaz nebo se souhlasem 

zaměstnavatele. 

 

3.7 Podmínky vzniku nároku na dovolenou na zotavenou, její délku a způsob jejího 

čerpání upravují příslušní ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce 

v platném znění. Základní výměra dovolené za kalendářní rok činí 4 týdny. 

Zaměstnanec je povinen žádat zaměstnavatele o čerpání dovolené v délce nad 3 dny 

alespoň 15 kalendářních dnů předem, při čerpání do 3 dnů alespoň 5 kalendářních dnů 

předem. Při nedodržení této podmínky nemusí zaměstnavatel čerpání dovolené 

umožnit. V podrobnostech je dovolená včetně pravidel čerpání, náhrad za ni aj. 

upravena části devátou zákoníku práce. 

 

Článek IV. 
 

4. 1 Zaměstnanec je povinen sjednanou práci vykonávat osobně, ve sjednané pracovní 

době, svědomitě a řádně se řídit pokyny zaměstnavatele. Při výkonu práce je 

zaměstnanec povinen dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, s nimiž byl zaměstnavatelem seznámen, což podpisem této smlouvy výslovně 

stvrzuje. 

 

4.2 Zaměstnanec se zavazuje, že bude dodržovat pracovní kázeň a zachovávat mlčenlivost 

o skutečnostech, které mají být utajeny, zejména o všech obchodních činnostech 

zaměstnavatele. Tato povinnost trvá i po případném rozvázání pracovního poměru. 

Zaměstnanec se dále zavazuje zdržet každého jednání, které by bylo v rozporu se 

zájmy zaměstnavatele. 

 

4.3 Zaměstnanec je dále povinen (se zavazuje): 

- řádně hospodařit s prostředky svěřenými mu zaměstnavatelem a chránit 

majetek před ztrátou, odcizením, zničením, poškozením nebo zneužitím. Tato 

povinnost se přiměřeně vztahuje i na nebytové prostory, v nichž se nachází 

pracoviště zaměstnance 

- v době trvání pracovního poměru nevykonávat bez písemného souhlasu 

zaměstnavatele samostatnou podnikatelskou činnost nebo jinou výdělečnou 

činnost, a to přímo nebo prostřednictvím jiné právnické či fyzické osoby, 

v předmětu podnikání zaměstnavatele 

- že se nestane v době trvání pracovního poměru statutárním zástupcem u jiné 

společnosti ani společníkem, spolumajitelem, či majitelem jiné společnosti bez 

souhlasu zaměstnavatele 

- dbát na slušný zevnějšek a reprezentovat zaměstnavatele vůči jeho partnerům 

vhodným vystupováním 
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4.4 Zaměstnanec podpisem této smlouvy bere na vědomí, že skutečnosti související 

s provozováním podnikatelské činnosti zaměstnavatele, které nejsou veřejně dostupné, 

jsou předmětem obchodního tajemství, proto je povinen zachovávat mlčenlivost o 

všech takových skutečnostech, o nichž se dozví při výkonu práce dle této pracovní 

smlouvy. To se týká zejména licencovaných, veřejně nedostupných metod výuky 

cizího jazyka. Porušení této povinnosti mlčenlivosti považuje zaměstnavatel za zvlášť 

hrubý způsob porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se 

k zaměstnancem vykonávané práci a tedy za důvod okamžitého zrušení pracovního 

poměru zaměstnavatelem. Za další zvlášť hrubé způsoby porušení povinnosti 

vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci a 

tedy za důvody okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem považuje 

zaměstnavatel: 

- odcizení nebo zneužití majetku a práv zaměstnavatele 

- činnost pro potřebu vlastní nebo třetích osob konaná na pracovišti bez souhlasu 

zaměstnavatele 

- neomluvená absence v délce dosahující minimálně jedné pracovní směny 

- ovlivnění alkoholem nebo jinými návykovými či omamnými látkami 

v pracovní době 

- svévolné opuštění pracoviště bez souhlasu zaměstnavatele 

- výkon jiné výdělečné činnosti, než je práce pro zaměstnavatele dle této 

smlouvy, která je shodná s předmětem podnikání zaměstnavatele, ledaže 

k tomu zaměstnavatel udělil předchozí písemný souhlas 

- zneužití pověsti zaměstnavatele s cílem zajistit pro sebe nebo třetí osobu 

prospěch, kterého by jinak nebylo dosaženo  

 

4.5 Zaměstnanec bere na vědomí, že v případě nedodržení závazku stanovených v tomto 

článku, byť z nedbalosti, nese odpovědnost za škodu, kterou svým jednáním 

zaměstnavateli způsobí. 

 
Článek V. 

 

5.1 Obě smluvní strany se dohodly, že zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu 

nezbytné potřeby na pracovní cestu, kde bude zaměstnanec konat práci dle pokynů 

vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal. Pracovní cestou se pro 

účely cestovních náhrad rozumí doby od nástupu zaměstnance na cestu k výkonu 

práce do jiného místa, než je jeho pravidelné pracoviště, včetně výkonu práce v tomto 

místě, do návratu zaměstnance z této cesty. Na pracovní cestě přísluší zaměstnanci 

tyto náhrady: 
- náhrada prokázaných jízdních výdajů (jízdenky) 

- náhrady za používání silničního motorového vozidla (v ceně jízdného) 

- náhrada za ubytování 

- stravné 

- náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů 

 
5.2 Zaměstnanec bere na vědomí, že může vedle svého zaměstnání vykonávaného 

v pracovněprávním vztahu založeném touto smlouvou vykonávat jinou výdělečnou 
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činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele jen s jeho předchozím 

písemným souhlasem. 

 

Článek VI. 
 

6.1 Zaměstnavatel není účastníkem kolektivní smlouvy, která by upravovala nad rámec 

obecně závazných pracovněprávních předpisů a vnitřních předpisů zaměstnavatele 

pracovní podmínky zaměstnance. 

 

6.2 Nadřízenými pracovníky zaměstnance jsou jednatel zaměstnavatele a hlavní lektor a 

metodolog. 

 

6.3 Zaměstnanec stvrzuje podpisem této pracovní smlouvy, že byl před jejím uzavřením 

seznámen s právy a povinnostmi, které pro něho z této pracovní smlouvy vyplývají,  

s pracovními podmínkami a podmínkami odměňování, za nichž má práci konat a s 

povinnostmi, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů vztahujících se k práci, 

která je předmětem pracovního poměru (zde zejména právní předpisy na ochranu 

autorských práv k software či k jinému duševnímu vlastnictví, především autorský 

zákon a právní předpisy na ochranu obchodního tajemství, především obchodní 

zákoník), bez ohledu na to, zda jsou výslovně uvedeny i v této pracovní smlouvě. 

Zaměstnanec dále prohlašuje a podpisem této pracovní smlouvy stvrzuje, že jeho 

zdravotní stav je dobrý a netrpí zdravotními potížemi, které by mu znemožňovaly 

konat práci dle této pracovní smlouvy nebo by jej v takové práci omezovaly. 

 

6.4 Zaměstnanec dává souhlas se zpracováváním jeho osobních údajů včetně rodného 

čísla zaměstnavatelem pro účely související s pracovněprávním vztahem založeným 

touto smlouvou a s právy a povinnostmi zaměstnavatele vyplývajícími z tohoto 

pracovněprávního vztahu, zejména pro účely pracovní a mzdové evidence, 

oznamovací povinnosti vůči správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně, 

finančnímu úřadu, úřadu práce atd. Zavazuje se neprodleně nahlásit zaměstnavateli 

veškeré změny v osobních údajích, k nimž dojde za trvání pracovního poměru, 

zejména změny v počtu vyživovaných osob, rozhodné údaje pro daňové přiznání a pro 

zdravotní a sociální pojištění, jakož i veškeré okolnosti, které mohou mít vliv na 

výkon práce a na práva a povinnosti z pracovního poměru vyplývající. V případě 

nesplnění této povinnosti nese odpovědnost za škodu, která zaměstnavateli případně 

vznikne. 

 

6.5 Ostatní práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících z tohoto pracovního poměru 

se řídí ustanovením zákoníku práce, dalších pracovněprávních předpisů prováděcích 

předpisů, a jinými obecně závaznými předpisy. 

 

6.6 Tato pracovní smlouva je sepsána a podepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 
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V Ostravě, dne ........................    V Ostravě, dne ........................ 

 

 

 
 

...........................................................................               .......................................................................... 

 zaměstnavatel  zaměstnanec 

                   1st English, s.r.o. 
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Příloha č. 2: Vzor pracovní smlouvy v anglickém jazyce 

 

CONTRACT OF EMPLOYMENT 
 

concluded in accordance with the Labour Code  
between the following parties to the contract: 

 

employer: 

 

 1st English, Ltd. 
 Nadrazni 537/39 

 702 00  Ostrava-Mor. Ostrava 

Company Identification Number:  278 34 271 

Tax Identification Number:  CZ27834271 

Represented by (company manager): Ing. Valášková Andrea 

 

and 
 

employee: 

 

 Name and surname:     

 Address:  

   

 Date of birth:   

 Personal identification number:    

 Marital status:   

 Passport number:   

 Residence permit:   

 Health Insurance Company:  

 Bank account number:   

 

as follows: 
 

Article I 
 

1.1 Specification of the work which the employee is due to perform for the employer: 

  English language teacher 
 

Specification of the work: The employee is due to teach customers/clients of the 

employer a foreign language – English either in the form of group or individual 

lessons, with the use of teaching methods, tools and technical support recommended 

by the employer, on the basis of the instructions of the employer. At the same time the 

employee is due to keep the related administration, concerning especially preparation 

of the lessons, evidence of the lesson process, attendance, and study results  of the 

customers/clients. 

 

1.2 The start day of the employment: 2. 1. 2012. 
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1.6 Place of the work: Ostrava. 
 

Place of the work is especially the registered office and company establishment, i.e. 

offices at the address of the registered office and company establishment of the 

employer, in which the employer runs the business. However, according to the 

instructions of the employer the employee also performs errands outside the registered 

office and establishment of the employer, especially to the buildings of the 

administrative authorities, registered offices or company establishment of the 

customers/clients of the employer etc. 

 

1.7 The employment is contracted until 30. 6. 2012 as of the start day of the employment. 

 

1.8 The parties to the contract agreed on a trial period three months, beginning on the 

start day of the employment. 
 

Article II 
 

2.5 The employer is obliged to assign duties to the employee in accordance with the 

contract of employment, to pay her salary for the work done, to create conditions for a 

successful fulfilment of the tasks and to obey other working conditions stipulated by 

the regulations. 

 

2.6 Salary, the way of remuneration, salary payment due date, as well as the place and the 

way  of the salary payment are stipulated by the salary assessment of the employer 

issued in writing to the employee at the start day of the employment pursuant to the 

provisions of section 113 subsection 4 of the Labour Code. If the employee were sent 

to perform the work in the territory of another country, the salary could be paid in the 

agreed foreign currency with her consent pursuant to the provisions of section 143 

subsection 2 and 3 of the Labour Code. The conditions of remuneration for work are 

defined in detail in part six of the Labour Code. 

 

2.7 Salary assessment is an appendix of this contract of employment and it is its integral 

part. 

 

2.8 In case of the termination of the contract of employment by giving prior notice, the 

notice period stipulated by the provisions of section 51 of the Labour Code is 2 months 

for both the employer and the employee. It starts on the first day of the calendar month 

following after the delivery of the notice and finishes on the last day of the given 

calendar month with exceptions resulting from the provisions of section 53 subsection 

2, section 54 letter b) and section 63 of the Labour Code. The notice including the 

notice period and the reasons for the notice are defined in detail in part two, title IV, 

volume 3 of the Labour Code. 

 

Article III 
 

3.8 Weekly working hours are 10 hours whereas breaks in the work are not counted in the 

working hours. 
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3.9 Flexibly scheduled working hours on days Monday to Friday will be performed in the 

period from 8
00

 to 20
00

 o´clock. If the nature of the performed tasks and the conditions 

of the company running require, the employer is entitled to adjust the working hours. 

 

3.10 Specification of the working hours will always be determined by the employer by 

means of  a monthly schedule one week before the first day of the following calendar 

month when the weekly working hours will always be 20 hours per week. 

 

3.11 The employee is obliged to be in her workplace at the beginning of the working hours 

and leave the workplace after finishing the working hours. 

 

3.12 Within this period the employee is obliged to perform the work or to be physically 

present in the workplace. During these working hours the employee is entitled to have 

a break 30 minutes which she will take not earlier than after 3,5 hours and after 4,5 

hours of work at the latest depending on the fulfilment of the tasks. 

 

3.13 Work overtime is work performed by the employee on the basis of the order of the 

employer or with the consent of the employer. 

 

3.14 Conditions of the leave and recovery entitlement, its length, and the way of its taking 

are stipulated by the corresponding provisions of the Act no. 262/2006 of the Labour 

Code currently valid. The basic vacation leave assessment within a calendar year is 4 

weeks. The employee is obliged to apply for the vacation more than 3 days long at 

least 15 calendar days in advance, the vacation less than 3 days long at least 5 calendar 

days in advance. When not complying with this condition, the employer may not allow 

the leave taking. The leave including the rules of its taking, its compensation etc. is 

defined in detail in part nine of the Labour Code.  

 

Article IV 
 

4. 1 The employee is obliged to perform the agreed work personally, in the agreed working 

hours, conscientiously and to duly follow the instructions of the employer. When 

performing the work, the employee is obliged to obey the safety and health 

precautions with which he has been acquainted by the employer, which she explicitly 

confirms by signing this contract. 

 

4.4 The employee agrees to observe work discipline and to keep secrecy of the particulars 

which shall be kept secret, particularly of all business activities of the employer. This 

obligation persists even after an eventual termination of the contract of employment. 

Furthermore, the employee agrees to avoid all behaviour that would be out of accord 

with the interests of the employer. 

 

4.5 Furthermore, the employee is obliged (agrees): 

- to duly manage the resources with which the employer has entrusted her and to 

protect the property from loss, theft, destruction, damage, or misuse. This 

obligation also proportionately applies to non-residential premises in which the 

workplace of the employee is located 
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- not to be engaged in self-employment or another gainful activity in the subject 

of business of the employer within the duration of the employment without 

written agreement of the employer, directly or by another legal entity or natural 

person  

- to become neither a statutory representative of another company nor a partner,       

co-owner, or owner of another company within the duration of the employment 

without consent of the employer 

- to take care of a smart appearance and represent the employer in an appropriate 

way 

 

4.4 By signing this contract, the employee acknowledges that the particulars associated 

with the business activity of the employer which are not publicly available are the 

subject of trade secret. Therefore, she is obliged to keep secrecy of all these particulars 

about which she learns when performing her work in accordance with this contract. It 

especially concerns licensed, publicly unavailable foreign language teaching methods. 

Breach of this obligation of secrecy is considered to be a particularly serious way of 

breaching the duty ensuing from   the regulations applying to the work performed by 

the employee, and thus a reason for an immediate termination of the contract of 

employment by the employer. Other particularly serious ways of breaching the duty 

ensuing from the regulations applying to the work performed by the employee, and 

thus reasons for an immediate termination of the contract of employment by the 

employer are according to the employer: 

- alienation or misuse of the property and rights of the employer 

- activity for the employee´s own need or need of the third parties performed in           

the workplace without consent of the employer 

- unexcused absence at minimum one working shift long 

- affection by alcohol or other addictive substances or drugs in the working 

hours 

- wilful leave of the workplace without approval of the employer 

- performance of another gaining activity than the work for the employer is in 

accordance with this contract which is the same as the subject of business of              

the employer unless the employer gives her prior written consent 

- misuse of the goodwill of the employer with the aim of making profit for 

herself or for   a third party, which would not not be made elsewhere  

 

4.5 The employee acknowledges  that in case of not complying with the obligations stated 

in this article, though negligently, she is responsible for the damage caused to the 

employer by her acting. 

 
Article V 

 

5.1 Both parties to the contract agreed that the employer can send the employee on a 

business trip for the time necessary where the employee will perform work in 

accordance with the instructions of the head employee who has sent him on the 

business trip. For the purpose of travel reimbursement, a business trip is time from the 

beginning of the travel to another place  than is usual workplace is in order to perform 

work including performance of the work in this place, until the return of the employee 
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from the business trip. On the business trip, the employee is entitled to the following 

reimbursement: 
- reimbursement of the proved travel expenses (tickets) 

- reimbursement of the use of the motor vehicle (included in the price of the 

travel expenses) 

- accomodation reimbursement 

- meal allowance 

- reimbursement of the proved necessary incidental expenses 

 
5.3 The employee acknowledges that besides her occupation performed within the labour 

relation based on this contract, she can be engaged in another gaining activity which is 

the same as the subject of business of the employer only with the employer´s  prior 

written consent. 

 

Article VI 
 

6.1 The employer is not a party to the collective agreement which would define the 

working conditions of the employee beyond mandatory labour regulations and internal 

regulations of the employer. 

 

6.2 The superior employees to the employee are the company manager and the head 

teacher and methodologist. 

 

6.3 By signing this contract, the employee confirms that before the conclusion of the 

contract, she was acquainted with the rights and duties which ensue for her from this 

contract of employment, with the working conditions and the remuneration conditions, 

under which she is due to perform the work, and with the obligations ensuing from the 

specific regulations applying to the work which is the subject of the employment 

(especially regulations for the protection of copyright to software or another 

intellectual property, particularly the Copyright Law and regulations for the protection 

of trade secret, particularly The Labour Code) regardless of whether they are 

explicitely stated in this contract of employment. Furthermore, the employee declares 

and confirms by signing this contract that her health state is good and she does not 

suffer from any health problems which would prevent her from performing her work 

in accordance with this contract of employment or would limit her in the work. 

 

6.4 The employee agrees with the personal data processing including the personal 

identification number by the employer for the purposes concerning the labour relation 

based on this contract and the rights and duties of the employer ensuing from this 

labour relation, especially for the purposes of work and pay evidence, notification 

obligation toward the social security administration, health insurance company, tax 

authority, labour office etc. The employee is obliged to inform the employer of all 

changes in the personal data made within the duration    of the employment, especially 

the changes in the number of dependants, relevant data for the tax return and for health 

and social insurance, as well as all circumstances which may have influence on the 

performance of the work and on the rights and duties ensuing from the employment. In 

case of non-fulfilment of this obligation, the employee is responsible for the possible 

damage that may be caused to the employer. 
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6.5 Other rights and duties of the parties to the contract ensuing from this labour relation 

are governed by the provisions of the Labour Code, other labour regulations, 

implementing regulations, and other mandatory statutes.  

 

6.6 This contract exists and is signed in duplicate. Each party obtains one original. 

 

 

 

Ostrava, date ........................    Ostrava, date ........................ 

 

 

 

 

 
...........................................................................               .......................................................................... 

 employer employee 

  1st English, Ltd. 
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Příloha č. 3: Vstupní test 

 

Teacher’s Entrance Exam 
MULTIPLE CHOICE: Choose just one correct answer. 
 

1) He’s a friend of _____. 

A) Them B)  there’s C) theirs D) their 

2) Give me _____ chance! 

         A)  another B) other C) different D) more 

3) If I were you, I _____ to the Bahamas _____ holiday. 

         A)  will go/on B) would go/in   c) would go/on D) went/in 

4) She's worked ____ Dodson & Sons ____ more than fifteen years. 

A)at/in B) for/for C) for/in D) at/since 

5) He ____ a stout old man ____ grey hair, if I wasn't mistaken. 

A) is / of B) came/with C) was / for D) was / with 

6) Your umbrella ____ if you'd put it ____ a locker last night. 

A) wouldn't lose / 

on 

B) hadn't been lost / into C) hadn't been lost / on

  

D) wouldn't have been lost 

/ in 

7) Do you think I ____ better ____ sports if I was younger? 

A) would be / at B) were / in C) had been / at D) would have been / in 

8) 'Would you have bought it ____ any price?'  
'Yes, if I ____ .' 

A) for/ had to B) at/had had to C) with/should  D) on / should have 

9) By the time you ____ tomorrow I'll have finished knitting your pullover. 

A) will arrive B) have arrived C) arrive D) did arrive 

10) By this time next year Sheila will ____ the violin for ten years. 

A) play B) have played C) played D) have playing 

11) Did you say you ____ never ____ me a lie since you promised to be true? 

A) had / telled B) - / told C) had / told D) were / telling 

12) 'Did you catch the gangsters?' 'Oh no, they ran ____ fast.' 

A) awfully B) awful C) extreme D) extremely 

13) He felt so ____ at the party that he thought he would have another drink. 
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A) miserable B) gladly C) lonely D) happily 

14) Slow down please. You can't see ____ in this terrible fog, can you? 

A) clear B) clean C) cleanly D) clearly 

 

15) Offices, cars, houses and valuable belongings should be _____ . 

A) ensured B) insured C) reassured confirmed 

16) The minister refuses to _____ on the new tax legislation. 

A) comment B) refer C) report D) mention 

 
READ THE TEXT BELOW AND LOOK CAREFULLY AT EACH LINE. In most lines of this text there is 

one unnecessary word. It is either incorrect grammatically, or does not fit the sense of the text. Write the 

unnecessary word in the space beside the text. Tick each correct line. 
 

Can I add some comments to your to debate about the value of television? Your 

readers may find that some of my views reflect exactly of their own experience in 

this matter. First of all, I heartily agree with your reader Mrs. Goldwood who she 

wrote that she has decided to abandon her television set in protest at the mind-

boggling boredom of medical dramas, soaps and fly-on-the-wall documentaries. Six 

months ago I decided that enough was that enough, and took my set to the rubbish 

tip where it belongs. I can assure to Mrs. Goldwood that she will not miss with hers. 

Since getting rid of mine, I have discovered that there are far more than interesting 

serials on the radio. I think that she will also find herself is reading more, and at least 

with books you can choose what a kind of story you want to follow, instead of being 

at the mercy of the programme for planners. I am sure that other readers can confirm 

that life after The Box is richer and more rewarding. 

17_____ 

18_____ 

19_____ 

20_____ 

21_____ 

22_____ 

23_____ 

24_____ 

25_____ 

26_____ 

27_____ 

28_____ 

29_____ 

30_____ 

31_____ 

 
 
COMPLETE EACH SETENCE WITH ONE SUITABLE WORD 
 

32)  I had a difficult time last year with my health. For several months I was ________ from periodic 

headaches and almost constant nausea. 

33)  That’s the couple _______ house my sister bought. 

34)  That’s an experience I _______ rather forget. 

35) My cousin George is obsessed _______ keeping fit. 

36) We are very _______ to you for pointing out the mistake. 

37) You _______ have told me the meeting was cancelled! 

38) At the _______ end of the film, she meets the murderer. 

39) You _______ be Jane’s mother. Pleased to meet you. 

40) I am going to call the police _______ you leave at once. 
  

UNDERLINE THE CORRECT WORD OR PHRASE IN EACH SENTENCE. 
 

41)  I don’t think you could/should tell anyone yet. 

42)  You might/ should like to look over these papers if you have time. 

43) The government spokesperson denied/refused that there was a crisis. 

44) What do you mean to do/doing about the leaky pipes? 

45) Don’t worry, I’m none at all/not at all tired. 
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Příloha č. 4: Klíč k vstupnímu testu 

 

Teacher’s Entrance Exam – Key 

This is the Answer Key with correct answers.  However, if there is any choice about 

applicant’s possibly correct different answer, the problem should be discussed. The test 

should take about 45min. 

1. C 16.  A 31. / 

2. A 17. to 32. suffering 

3. C 18.  / 33. whose 

4. B 19. of 34. would 

5. D 20. she 35.with 

6. D 21. / 36.grateful 

7. A 22. / 37. might, should, could 

8. B 23. / 38.very 

9. C 24. that 39.must 

10. B 25. to 40.unless 

11. C 26. with 41. should 

12. D 27. than 42. might 

13. A 28. is 43. denied 

14. D 29. a 44. to do 

15. B 30. for 45. not at all 

 

 


