
   

 

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167,           
okres Vsetín, příspěvková organizace 

 

  

 

 

 

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace 

vypisuje výběrové řízení  

 

na místo vychovatelky ve školní družině, nástup do zaměstnání 1. 9. 2018, úvazek 1,0 

 

Požadavky: 

- Předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka dle § 3 a 4 zákona č. 

563/2004 Sb. v platném znění 

- Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle  § 16 zákona č. 563/2004 

v platném znění 

V případě zájmu zašlete do 20. 6. 2018 elektronicky na adresu: zskrizna@zskrizna.cz: 

 

- Přihlášku k VŘ 

- Strukturovaný životopis v českém jazyce 

 

 

Žadatel obdrží elektronicky potvrzení o zařazení do výběrového řízení. Předpokládaný termín 

výběrového řízení: 25. 6 2018, 15:30 hodin. Při výběrovém řízení uchazeč doloží 

 

- Kopii (+ originál k ověření) dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání  

- Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

Ve Valašském Meziříčí 11. 6. 2018 

 

 

PhDr. Milena Medková, v.r. 

            ředitelka 

mailto:zskrizna@zskrizna.cz


   

 

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167,           
okres Vsetín, příspěvková organizace 

 

  

Správce osobních údajů: 

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

Mgr. Zdeněk Novák, tel. +450 543 214 714, +420 777 078 427 

 

Já, níže podepsaný/á, souhlasím, aby Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres 

Vsetín, příspěvková organizace v souvislosti s možností nabídnout mi v budoucnosti 

zaměstnání, zpracovávala mé osobní údaje pro následující účel: 

 

 Uchování mých osobních údajů uvedených v Žádosti o zaměstnání a v Životopise 

v evidenci uchazečů o zaměstnání u příspěvkové organizace Základní školy Valašské 

Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace za účelem možné budoucí 

nabídky zaměstnání touto organizací.  

 

o Souhlas uděluji na dobu 1 roku od zařazení do evidence. 

o Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému 

dalšímu příjemci.  

Máte právo: 

a) Svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným pověřenci pro ochranu 

osobních údajů,  

b) požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům,  

c) požadovat vymazání Vašich osobních údajů,  

d) podat stížnost u dozorového orgánu. 

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými 

ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 

Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte písemně cestou pověřence pro ochranu 

osobních údajů. 

Podpisem tohoto dokumentu potvrzuji souhlas se zpracováním osobních údajů pro shora 

uvedený účel.  

 

Příjmení a jméno uchazeče: 

Podpis uchazeče: 

 

 V ………………….    dne …………………… 


