
Učitel fyziky ZŠ

Učitel fyziky SŠ

Učitel přírodopisu ZŠ

Učitel biologie SŠ

V případě zařazení do užšího kola výběru vás budeme nejpozději do 15 dnů od ukončení výběrového řízení kontaktovat na e-mail uve-
dený v přihlášce, v opačném případě berte, prosím, výběrové řízení za uzavřené. 

Vámi zaslané materiály budou po ukončení výběrového řízení skartovány. 

Prohlášení a souhlas zájemce (uchazeče):  
„Prohlašuji, že jsem osobou způsobilou k právním úkonům a mnou předložené informace ve výběrovém řízení jsou úplné a pravdivé.“  

Informujeme vás, že v rámci výběrového řízení bude NPI ČR zpracovávat vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného kandidáta. 
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání. 

Mezi tyto zpracovávané osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, telefon, e-mailová adresa, vzdělání a dosavadní pracovní 
zkušenosti, popřípadě další vámi uvedené osobní údaje. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového 
řízení, které nepřekročí dobu maximálně 2 měsíců. Poté budou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Při zpracování vašich 
osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu 
s příslušnými právními předpisy vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u NPI ČR, dále máte právo 
požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování vašich osobních údajů a máte také právo vznést u NPI ČR námitku ohledně zpra-
cování vašich osobních údajů. K uplatnění práv v oblasti osobních údajů se na NPI ČR můžete obracet prostřednictvím e-mailu nebo 
poštou na adresu NPI ČR. 

K přihlášce je nutno přiložit v digitální podobě:  
 • Strukturovaný profesní životopis  

V případě, že budu pozván k ústnímu pohovoru, souhlasím s možností předložení originálních dokladů o vzdělání výběrové komisi.   

na obsazení člena národního kabinetu Přírodovědné vzdělávání

Povinné náležitosti přihlášky: 

Na jaké pozici pracujete?

Jméno, příjmení, titul:

Místo trvalého pobytu: 

Zaměstnavatel:

Kontaktní spojení:  telefon: E-mail:

Datum narození:

PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

podpis uchazeče
.............................................. 

Učitel chemie ZŠ

Učitel chemie SŠ

Učitel zeměpisu ZŠ

Učitel zeměpisu SŠ

Ředitel ZŠ s aprobací v některém z výše uvedených oborů

Ředitel SŠ s aprobací v některém z výše uvedených oborů

Vyberte
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