
Přihláška do výběrového řízení  
na obsazení člena krajského a oblastního kabinetu Cizí jazyky 

Označte pozici, na kterou se hlásíte: 
□ učitel/ředitel ZŠ angličtina, příp. jiné jazyky
□ učitel/ředitel SŠ angličtina
□ učitel/ředitel SŠ němčina
□ učitel/ředitel SŠ francouzština

Označte oblast, za kterou se hlásíte: 
□ Jičínsko
□ Trutnovsko

□ Královéhradecko
□ Náchodsko

□ učitel/ředitel SŠ španělština
□ učitel/ředitel SŠ ruština
□ zástupce školního poradenského pracoviště

□ Rychnovsko

Povinné náležitosti přihlášky: 
Jméno, příjmení, titul: ………………………...……………………………… Datum narození: ………………… 

Doručovací adresa: ………………………………………………………………………………………………….. 

Zaměstnavatel: …………………………………………………………….………………………………………… 

Aktuální pracovní pozice: ………………………………………………………………………............................. 

Telefonní spojení: ………………………. E-mail: …………………………………………….............................. 

V případě vašeho zařazení do užšího kola výběru vás budeme kontaktovat na uvedený e-mail nejpozději 
do 15 dnů od ukončení příjmu přihlášek do výběrového řízení. V opačném případě považujte, prosím, 
výběrové řízení za uzavřené. 

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 
uvedeného výběrového řízení dávám ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), souhlas 
k jejich zpracovávání a uchovávání Národním pedagogickým institutem ČR (dále jen Správce). 
Dále souhlasím s tím, aby Správce zpracovával mé osobní údaje za účelem a v rozsahu shora uvedeném 
po dobu nezbytně nutnou pro realizaci projektu SYPO. 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   ……………………….. 

Povinné dokumenty (přihláška a životopis) zašlete jako přílohy e-mailu na adresu 
KK.SYPO.HKralove@npi.cz.  
Do předmětu e-mailu uveďte „Výběrové řízení na člena KMK Cizí jazyky – Vaše příjmení“. 
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