
ročník IX číslo 8 říjen 2020606 931 795

se sídlem 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice

"SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ"
měst a obcí

přijme do pracovního poměru 
MUŽE/ŽENU pro

TECHNICK Ý DOZOR 
INVESTORA

Požadujeme:
– min. středoškolské vzdělání
– schopnost práce v terénu při dozoru staveb VaK
– znalost práce na PC
– znalost a orientace v projektové dokumentaci staveb VaK, orientace  
 v rozpočtech staveb VaK
– řidičský průkaz skupiny B
– základní orientace v právních předpisech se vztahem k výstavbě VaK  
 (Stavební zákon, Zákon o vodovodech a kanalizacích )

Náplň práce:
– zajištění a kontrola podkladů pro navazující činnosti, zajišťované interně 
 i externě (podklady pro PD, zadávání zakázek a uzavírání smluv)
– kontrola a přejímání dokončených prací dodavatelů staveb 
 i projektových podkladů
– vedení spisu stavby, evidence, uložení a archivace všech dokladů, 
 týkajících se svěřených staveb
– kontrola nákladů staveb a účetních dokladů (vč. jejich podkladů) 
 na svěřených stavbách
– dokončení staveb, jejich vyúčtování a předání podkladů pro zařazení
 do majetku, archivace staveb
– kontrolu cenové správnosti projektových dokumentací, rozpočtů 
 staveb, cenové správnosti kalkulované ceny projektových prací 
 vč. vícenákladů a dodatků ke smlouvám
– přebírání podkladů pro zadávání zakázek
– vedení agendy administrace zadávání zakázek
– zpracování podkladů pro jednání výběrových řízení
– příprava a projednání smluv o dílo a dalších smluv
– plnění vstupních závazků ze smluv
– kontrola obsahové a věcné správnosti projektové dokumentace

Nástup do zaměstnání:
Dle dohody, optimálně k 1. 11. 2020

Motivační dopis spolu se strukturovaným životopisem 
zašlete do 15. 10. 2020 na adresu:
„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí
17. listopadu 14, 680 01 Boskovice

Bližší informace: Ing. Petr Tioka, tajemník Svazku, 734 804 934 

Akce platí do 31.10. 2020.

  DrOptikMoraviaSro     dr.optik_moravia    www.doctoroptic.cz
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NA MULTIFOKÁLNÍ BRÝLOVÁ SKLA 
DR. OPTIK Moravia 
Wanklovo náměstí 1437/4, Blansko, tel.: 777 731 917, email: blansko@droptik.cz
Masarykovo náměstí 158, Letovice, tel.: 736 629 679, email: letovice@droptik.cz

Adaptační pobyt 
	 Na	budování	dobrého	kolektivu	a	klimatu	 třídy	 je	potřeba	pracovat	 již	od	
prvních	dnů	školního	roku,	proto	se	na	Gymnáziu	v	Rájci-Jestřebí	stal	dobrou	
tradicí	adaptační	pobyt	pro	studenty	nových	ročníků.	V	letošním	roce	se	„ada-
páku“	se	svými	třídními	vyučujícími	(Mgr.	Zlatuše	Prudká,	Mgr.	Jan	Kovář)	
a	výchovnou	poradkyní	Mgr.	Kateřinou	Pernicovou	zúčastnily	hned	dvě	třídy	
–	prima	šestiletého	studia	a	1.	ročník	čtyřletého	studia.	Místo	pobytu	zůstalo	
stejné	jako	v	loňském	roce,	tedy	chata	Orientka	v	Jeseníkách.
	 Během	tří	dnů	byl	pro	studenty	připraven	bohatý	program,	který	se	soustře-
dil	na	bližší	poznávání,	stmelování	třídního	kolektivu,	spolupráci	třídy	a	mno-
hé	z	her	posilovaly	vzájemnou	důvěru	a	ochotu	pomoci	spolužákům.	Pod	vede-
ním	zkušených	instruktorů	měli	studenti	možnost	vyzkoušet	si	i	adrenalinové	
aktivity	jako	je	lezecká	stěna	a	volný	pád.	Ve	volném	čase	mohli	pak	účastníci	
využít	saunu	nebo	bazén,	odpočinout	si,	popovídat	mezi	sebou	a	 lépe	se	 tak	
poznat	i	v	jiné	situaci	než	ve	třídním	kolektivu.
	 Jako	 třídní	 vyučující	 třídy	 prima	 jsem	 ocenila	 možnost	 účastnit	 se	 všech	
aktivit	společně	se	svými	žáky	a	byla	to	pro	mě	výborná	zkušenost.	Poznala	
jsem	více	 jednotlivé	 studenty	 i	 kolektiv	 třídy	 jako	celek.	Kromě	 toho,	 že	 se		
o	nás	na	chatě	velmi	dobře	starali,	končila	jsem	adaptační	pobyt	se	skvělým	
pocitem,	že	„své	děti“	mnohem	více	znám.	
	 Samotní	studenti	reagují:	„Adaptační	kurz	jsem	si	ohromně	užila.	Těším	se,	
až	zase	někam	se	třídou	pojedeme.“	„Adaptační	kurz	se	mi	líbil	a	jsem	ráda,	že	
jsem	nové	spolužáky	lépe	poznala.	Těším	se	na	další	roky	v	nové	třídě.“	I	další	
studenti	hodnotí	celou	akci	kladně:	„Při	skoku	z	18	metrů	musel	každý	překo-
nat	svůj	strach.	Také	jsme	lezli	na	horolezecké	stěně	a	někteří	ji	celou	zdolali.	
Myslím	 si,	 že	 na	 tento	 adaptační	 pobyt	 bude	 každý	 z	 nás	 rád	 vzpomínat!“	
„Druhý	den	byl	skvělý.	Skákali	 jsme	freefalling.	Všichni	se	 toho	ze	začátku	
báli,	ale	nakonec	to	zvládla	celá	třída,	někteří	i	vícekrát.“	
	 „Nastal	odjezd,	nasoukali	jsme	se	do	autobusu	a	s	sebou	jsme	si	vezli	neje-
nom	svoje	věci,	ale	i	kupu	hezkých	vzpomínek.	A	tak	se	začala	psát	historie	
další	rájecké	třídy.“
	 Co	 říci	 závěrem?	 Na	 adaptační	 pobyt	 přijížděli	 studenti	 jako	 jednotlivci,	
z	něho	už	se	vraceli	jako	jeden	tým.

Text: Mgr. Zlatuše Prudká, třídní učitelka třídy prima – Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.

Foto: archiv školy

Spojení studenti Gymnázia Rájec-Jestřebí


