
Platná verze OZSP v ústní zkoušce jednotných zadání 

 

OBORY H  

1. Kde najdete informace o volných pracovních místech (ve Vaší profesi či mimo profesi)? Znáte nějaké 

noviny nebo webové stránky s nabídkou volných míst? 

2. Jak byste postupoval/a při hledání zaměstnání? Jak byste sám/sama dal/a najevo, že hledáte zaměstnání? 

3. Ve kterých firmách (podnicích) ve Vašem okolí, případně v celé ČR, je možné uplatnit Vaši profesi? Víte, 

jaké jsou běžné pracovní a platové podmínky ve Vašem povolání? 

4. Co byste podnikl/a, kdybyste na přechodnou dobu nenalezl/a uplatnění v oboru a chtěl/a pracovat? Znáte 

nějakou firmu, která by Vás v takovém případě mohla zaměstnat? 

5. Co je profesní životopis a k čemu slouží? Co byste v něm měl/a o sobě uvést a co je naopak zbytečné? 

Lze někde získat formulář pro zpracování profesního životopisu? 

6. Proč je zapotřebí stále se zajímat o to, co nového se děje ve Vašem oboru/profesi (technologie, materiály, 

požadavky zákazníků)?  Znáte nějaký odborný časopis nebo publikaci z Vašeho oboru? 

7. Uveďte příklad oboru a odborné školy, ve které byste se mohl/a dále profesně vzdělávat. Jak budete 

postupovat, pokud byste tam chtěl/a studovat? 

8.  Co považujete při výkonu Vaší profese za nejdůležitější? Kdybyste byl/a vedoucím, co byste na práci 

svých podřízených nejvíce sledoval/a? 

9.  Víte, kde je ve Vašem okolí úřad práce? Jaké rady a informace tam lze získat? 

10. Proč se odvádějí daně? Dokážete vyjmenovat některé z daní, které platí občan, osoba samostatně 

výdělečně činná, firma? 

11. Jaké informace jsou pro Vás důležité při rozhodování o zaměstnání (např.: rozvržení pracovní doby, 

vzdálenosti pracoviště od místa bydliště, dostupnosti dopravy apod.)? 

12. Kde jsou stanoveny podmínky pro založení a provozování živnosti? Lze ve Vašem oboru založit živnost? 

13. Kdybyste chtěl/a samostatně podnikat, co byste si měl/a předem zjistit? 

14. Odkud byste mohl/a získat finanční prostředky na samostatné podnikání? 

15. Jak se připravíte na přijímací pohovor do zaměstnání? Co podle Vašeho názoru bude o Vás 

zaměstnavatele zajímat? Co byste o zaměstnání ve vybrané firmě měl/a vědět Vy? 

16. Jaký je běžný postup při uzavírání pracovního poměru? Kde jsou stanovena práva a povinnosti vyplývající 

z pracovního poměru? 

17. K čemu slouží pracovní smlouva, kdo ji uzavírá a jaké jsou její povinné náležitosti? Víte, která další 

ujednání byste si mohl/a sjednat v pracovní smlouvě? 

18. Máte představu o tom, jaký je obvyklý nástupní plat ve Vašem oboru? Co víte o mzdě, jaký je rozdíl mezi 

hrubou a čistou mzdou? 

19. K čemu je určeno sociální a zdravotní pojištění? Kdo se na jejich platbě podílí? 

20. Víte, co jsou to zaměstnanecké výhody? Které byste při rozhodování o zaměstnání upřednostňoval/a? 

21. Co ve Vašem oboru znamená ekologické chování na pracovišti? 

22. Jaká práva má zaměstnanec při pracovním úrazu? V jakých případech nemůže tato práva uplatňovat? 

23. Jaké bezpečnostní a hygienické předpisy musíte ve Vašem oboru dodržovat a proč? Je jejich dodržování 

povinné pro zaměstnance i pro zaměstnavatele? 

24. K čemu slouží pojištění majetku a osob? Jaká práva a povinnosti vyplývají z pojistné smlouvy? 

25. Jaké podmínky a jaká rizika při získávání půjčky/úvěru musíte vždy zvážit? K čemu byste využil/a 

hypoteční úvěr? Víte, co je zástava a co znamená „exekuce“? 

26. Co jsou náklady a výnosy firmy? Jakým způsobem mohou ovlivnit její hospodářský výsledek? Můžete 

uvést příklad ze svého oboru? 

27. Jaké jsou běžné nejdůležitější výdaje domácnosti? Jak byste sestavoval/a a vedl/a rodinný rozpočet? 

28. Jaké znáte bankovní služby? Jaký je rozdíl mezi platbou v hotovosti a bezhotovostním platebním stykem. 

K čemu slouží bankovní účet?  



29. Kdy a na co je vhodné žádat o poskytnutí půjčky/úvěru? K čemu byste využil/a spotřebitelský úvěr? Uveďte 

příklady institucí, které poskytují půjčky/úvěry. 

30. Jaké povinnosti má zaměstnanec vůči svému zaměstnavateli? Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči 

svým zaměstnancům? 

31. Jakými způsoby může firma zlepšovat svoje ekonomické výsledky? Co připívá ke zvýšení produktivity 

práce? Jak byste mohl/a šetřit na svém pracovišti? 

32. Jak chápete ochranu spotřebitele? Reklamoval/a jste někdy nějaké zboží nebo službu? Na co se může 

vztahovat reklamace ve Vašem oboru a jak byste ji řešil/a? 

33. Co podle Vašeho názoru vytváří dobré jméno firmy? Co je myšleno, když se hovoří o etice podnikání a 

profesní cti?  

34. Čím se zabývá finanční úřad? Ve kterých případech s ním přijdete do kontaktu ve svém pracovním a 

osobním životě?  

35. Jak a proč byste měl/a Vy sám/sama pečovat o životní prostředí doma i při výkonu Vaší profese? Uveďte 

konkrétní příklady. 

 

  



OBORY E 

1. Jaké hygienické a bezpečnostní předpisy musíte při své práci dodržovat? Proč? 

2. Co musíte udělat, když na pracovišti dojde k problému (např.: zjistíte závadu, úraz spolupracovníka 
apod.)?  

3. Na co byste měl/a nárok v případě pracovního úrazu? Ve kterých případech byste jej nemohl/a uplatnit? 

4. Co bude Váš zaměstnavatel od Vás hlavně vyžadovat? 

5. Co Vám musí na pracovišti Váš zaměstnavatel zajistit? 

6. Máte představu o tom, kde můžete po škole pracovat? 

7. Kde by Vám poradili při hledání zaměstnání? 

8. Kde byste se dozvěděl/a o volných místech ve Vašem oboru? 

9. V čem by Vám mohl pomoci úřad práce? Víte, kde se ve Vašem okolí nachází? 

10. K čemu slouží profesní životopis? Co se v něm uvádí? 

11. Co si můžete vyřídit na Vašem obecním úřadu? 

12. Na co byste si měl/a dát pozor, abyste vždy odvedl/a dobrou práci? 

13. Co víte o mzdě? Jaký je rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou? 

14. Jaké jsou nejdůležitější výdaje domácnosti? 

15. Jak budete hospodařit se svým měsíčním příjmem? 

16. Kdy a na co byste využil/a půjčku? Na co byste si neměl/a půjčovat? Kde byste o půjčku žádal/a? 

17. Jaké podmínky a jaká rizika musíte vždy promyslet při žádosti o půjčku? 

18. K čemu slouží bankovní účet? 

19. K čemu slouží pojištění osob a majetku? Víte, co obsahuje pojistná smlouva? 

20. Jaký je rozdíl mezi platbou v hotovosti a bezhotovostním platebním stykem? 

21. Proč se odvádějí daně? 

22. Co je záruční lhůta? Na co se vztahuje? 

23. Reklamoval/a jste někdy nějaké zboží? Co by se mohlo reklamovat ve Vašem oboru?  

24. Jak byste se připravil/a na přijímací pohovor do zaměstnání? 

25. Na co byste se měl/a zeptat, než nastoupíte do zaměstnání? 

26. Co je pro Vás důležité při rozhodování o zaměstnání (např.: pracovní doba, plat, jak daleko je pracoviště 
apod.)? 

27. K čemu slouží pracovní smlouva? Co musí obsahovat? 

28. Jak můžete chránit životní prostředí doma a na pracovišti? 

29. Jak můžete šetřit na svém pracovišti? 

30. Jak si můžete udělat dobré jméno na pracovišti? 

 


