
Komunitní středisko KONTAKT Liberec,  
příspěvková organizace  

Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1 

OSOBNÍ  DOTAZNÍK  
uchazeče o přijetí do pracovního poměru 

 
Jméno, příjmení, titul:  Datum narození:  

Místo, okres, stát:  
Rodné příjmení:  

Trvalé bydliště - PSČ:  Přechodné bydliště - PSČ:  

místo: místo:  

ulice:   číslo:  ulice:  číslo:  

číslo telefonu:  číslo telefonu: 
Rodné číslo:  Číslo občanského průkazu:  Číslo bankovního účtu: Státní příslušnost: 

 
Rodinný stav: Datum poslední změny stavu:  
Změněná pracovní schopnost:  *ANO *NE Voják: *ANO *NE 
Zdravotní pojišťovna:  Pobíraný důchod:  

 

RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI 
 Jméno, příjmení (i rodné) Zaměstnavatel Rodné číslo 

Manžel(ka)    

Děti    

    

Otec   Neuvádí se 

Matka    
 

KVALIFIKACE, VZD ĚLÁNÍ 

Vzdělání Druh školy, obor - kde Studium od - do Druh zkoušky 

základní    

střední    

úplné střední    

vysokoškolské    

vysokoškolské    

Jazykové 
znalosti 

 
 

Ostatní znalosti 
a dovednosti 

 

 

Zde uveďte krátce o jakou práci projevujete zájem:  

 

(* nehodící se škrtněte) 



PRŮBĚH PŘEDCHOZÍCH ZAMĚSTNÁNÍ 
Pokyny k vyplnění:  Uveďte všechna zaměstnání (vč. vojenské základní služby, civilní služby, mateřské dovolené nebo péče o děti) a dobu jejich trvání daty 

dd.mm.rr. Silně orámovanou část nevyplňujte, slouží pro potřeby zaměstnavatele! 

Zaměstnavatel Popis činnosti Od Do Celková doba Zápočet Započtená odb. praxe 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

NÁVRH NA UZAVŘENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU. S platností od .......................................... navrhuji: 
Celkem započtená odborná praxe: ................................... 

Uzavření pracovního poměru na dobu: a) určitou do ................................................. Pozice pracovního místa: ................................................. 
 b) neurčitou   

Nejvýše zařazená vykonávaná pracovní činnost  

Sjednaný druh práce:   ................................................................................................................................................................................ podle katalogu prací: ....................................................... 

na odboru ................................................................ v oddělení ................................................................................................... Návrh platového zařazení: 

Zdůvodnění návrhu: 
 

Platová třída: Platový stupeň: 

Dne: ...................................................................... Podpis vedoucího odboru: .......................................................................... Platový tarif: ...................................... Kč 

Vyjádření vedoucího personálního oddělení:  Osobní příplatek: ...................................... Kč 

Dne: ...................................................................... Podpis ved. personálního odd. .......................................................................... Příplatek za vedení: ...................................... Kč 

Rozhodnutí tajemníka Magistrátu města Liberec:  Zvláštní příplatek: ...................................... Kč 

Dne: ...................................................................... Podpis tajemníka MML: .......................................................................... Celkem plat. výměr: ...................................... Kč 

Prohlašuji, že jsem nezamlčel(-a) žádné důležité okolnosti a všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlasím, aby Komunitní středisko Kontakt Liberec dále zpracovávalo 
poskytnutá data o mé osobě pro účely personální činnosti a pro plnění úkolů uložených zákonem. Souhlasím též s uvedením svého rodného čísla v tomto dotazníku. 

V Liberci dne:   Podpis : 
 

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


