
Formální dopis – žádost (B1) 

Najděte chyby v žádosti (nevhodná slova, nevhodná úprava dopisu apod.). Do textu 

napište, jak byste chyby opravili: 

 

Ing. Jiří Novák  

Tyršova 302 

353 01 Mariánské Lázně 

   

Střední odborné učiliště 

Komenského 449  

                                                                                                                Mariánské Lázně 3. ledna 

   

 Žádost o místo učitele 

   

Řediteli,  

   

v časopise jsem se dočetl o tom, že potřebuješ učitele odbornýho výcviku pro obor Truhlář. 

O nabízené místo mám zájem, protože se domnívám, že jsem nejlepší učitel v Mariánských 

lázních. 

   

Vystudoval jsem střední školu. Odmaturoval jsem v roce 2000. Přikládám strukturovaný životopis 

a kopii dokladu o ukončeném vzdělání.  

  

Nastoupit mohu ve Vámi požadovaném termínu na začátku školního roku 1. září 2006.  

Předpokládám však, že moje výplata bude lepší než v předchozím zaměstnání, protože si 

zasloužím lepší finanční ohodnocení. 

  

Rád bych se Ti představil osobně a prosím o možnost osobní schůzky s Vámi. Můžete přijít pozítří 

ke mně domů na čaj? 

   

Děkuji předem za odpověď a těším se na setkání s vámi.  

   

Ahoj 

  

Jirka Novák 

 



Formální dopis – žádost (B1) 

MOŽNÉ ŘEŠENÍ:  

 

Ing. Jiří Novák  

Tyršova 302 

353 01 Mariánské Lázně  

   

Střední odborné učiliště 

Ing. Jiří Chlum, ředitel  

Komenského 449  

353 01  Mariánské Lázně 

   

                                                                                                          Mariánské Lázně 3. ledna 2006  

 

Žádost o místo učitele 

   

Vážený pane řediteli,  

   

v časopise Gong  ze dne 12. prosince 2005 jsem se dočetl o tom, že hledáte učitele 

odborného výcviku pro obor Truhlář. O nabízené místo mám zájem, protože se domnívám, že 

mohu splnit Vaše požadavky.  

   

Vystudoval jsem Střední školu v Hradci Králové – maturitní nástavbové studium, obor 

Dřevařská a nábytkářská výroba. Odmaturaval jsem v roce 2000. Přikládám strukturovaný 

životopis a kopii dokladu o ukončeném vzdělání. 

   

Nastoupit mohu ve Vámi požadovaném termínu na začátku školního roku 1. září 2006. 

Předpokládám však, že moje výplata bude lepší než v předchozím zaměstnání, protože si 

zasloužím lepší finanční ohodnocení. 

   

Rád bych se Ti Vám představil osobně a prosím o možnost osobní schůzky s Vámi. Můžete přijít 

pozítří ke mně domů na čaj? 

   

Děkuji předem za odpověď a těším se na setkání s Vámi.  

   

S pozdravem  

   

 Ing. Jiří Novák 

 


