
Přihláška do výběrového řízení

vyhlášeného dle § 3 Statutu Stálé konference ředitelů  na obsazení člena 
Stálé konference ředitelů – zástupce odborné veřejnosti

Povinné náležitosti přihlášky:
Jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Doručovací adresa:
Zaměstnavatel:
Aktuální pracovní pozice:
Telefonní spojení:
E-mail:

Prohlášení a souhlas zájemce (uchazeče):
„Prohlašuji, že jsem osobou způsobilou k právním úkonům a mnou předložené informace ve výběrovém 
řízení jsou úplné a pravdivé.“
„Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů potřebných pro podání přihlášky do výše uvedené-
ho výběrového řízení, dávám ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich 
zpracovávání a uchovávání Národnímu pedagogickému institutu České republiky (dále jen správce). Dále 
souhlasím s tím, aby správce zpracovával mé osobní údaje za účelem a v rozsahu shora uvedeném po dobu 
od udělení tohoto souhlasu do uplynutí 12 měsíců. Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním 
údajů, udělený v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., je dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. 
Odvolání souhlasu musí být vůči správci učiněno písemně.“

datum podpisu: podpis uchazeče: 

Do výběrového řízení se přihlásíte prostřednictvím e-mailu, jehož povinnými součástmi jsou:

1. Vyplněná, podepsaná a naskenovaná přihláška
2. Profesní portfolio v elektronické podobě, které bude obsahovat:
2.1. Strukturovaný profesní životopis
2.2. Kopie dokladů o dosaženém vzdělání - vysokoškolské vzdělání pedagogického směru
2.3. Informace/dokumenty, které dokládají splnění nutných požadavků:
- Dlouhodobou aktivní angažovanost v oblasti vzdělávací politiky ČR
- Publikační činnost
2.4.  Další informace/doklady dokládající doporučené požadavky (informace mohou být uvedeny
v životopise):
- Členství v instituci, jejíž hlavní činnost souvisí se vzděláním
- Zkušenosti s prací v projektech v oblasti vzdělávání s celostátním dopadem
- Aktivní zkušenosti s řízením školy nebo školského zařízení nebo vzdělávací instituce
- Aktivní zkušenosti se systémy řízení škol a podpory ředitelů ze zahraničí

Všechny dokumenty (přihláška a profesní portfolio) ve výše uvedených formátech zašlete jako přílohy 
e-mailu na adresu: tajemnikskr@npi.cz .
Do předmětu e-mailu uveďte následující text “Výběrové řízení na člena SKŘ - Vaše příjmení”. Velikost
všech příloh nesmí překročit 15 MB.
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