
Pracovní smlouva

Zaměstnavatel: Zaměstnanec:

Název: Jméno:

Sídlo: Příjmení:

IČ: Datum nar.:

Zastoupený: Adresa:

1. Zaměstnankyně bude pro zaměstnavatele vykonávat práci .
Podrobný popis náplně práce je stanoven ,
se kterým byla zaměstnankyně při podpisu této smlouvy řádně seznámena.

2. Místem výkonu práce je provozovna zaměstnavatele na adrese 
.

3. Sjednaným dnem nástupu do práce je den
4. Pracovní poměr je sjednán na dobu 

5. Stanovená týdenní pracovní doba je sjednána na hodin týdně. Pracovní 
doba je pružná.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

V dne

Zaměstnavatel (podpis a razítko) Zaměstnankyně (podpis)

……………………………………………………. …………………………………………………….

jako "zaměstnavatel" jako "zaměstnankyně"

Zaměstnavatel a zaměstnankyně uzavírají podle § 34 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 

předpisů tuto pracovní smlouvu:

pedagoga a koordinátora 
popisem práce pedagoga a koordinátora 

Zaměstnankyni za vykonanou práci náleží mzda. Výši a způsob výplaty mzdy určuje zaměstnavatel mzdovým 

výměrem, se kterým byla zaměstnankyně při podpisu této smlouvy řádně seznámena.

Délka dovolené je stanovena na dnů v kalendářním roce. Způsob určování a 

čerpání dovolené se řídí § 211 a násl. Zákoníku práce.

Výpovědní doba a výpovědní důvody se řídí § 50 a násl. Zákoníku práce.

Zaměstnankyně byla před nástupem do zaměstnání seznámena s vnitřními předpisy a stanovami 

zaměstnavatele a zavazuje se k jejich dodržování.

Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, kdy zaměstnavatel obdrží jedno vyhotovení a zaměstnankyně 

jedno vyhotovení.

Zaměstnankyně je povinna dodržovat a plnit pokyny uložené jí v průběhu doby zaměstnání 

zaměstnavatelem.

Zaměstnankyně je povinna vykonávat práci osobně, svědomitě a řádně podle svých nejlepších znalostí, 

schopností, dodržovat obecně platné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Zaměstnankyně je povinna hodnoty jí svěřené do péče řádně a svědomitě opatrovat a zajišťovat jejich 

běžnou ochranu.

Konat práci jiného druhu a na jiném místě, než je sjednáno v pracovní smlouvě, je zaměstnankyně povinna 

pouze výjimečně a pouze v případech stanovených zákoníkem práce.

Obsah smlouvy může být měněn pouze písemně, dohodnou-li se na změně obě strany v písemném dodatku 

ke smlouvě. 

Ostatní práva a povinnosti vyplývající z tohoto pracovního poměru se řídí ustanoveními Zákoníku práce 

v platném znění, předpisů jej provádějících a jinými obecně závaznými předpis
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