Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Mateřská škola Zbraslav, zastoupená Mgr. Ivanou Crlíkovou v souladu se zákonem
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), v platném znění a v souladu s ustanovením zákona č. 563/2004 Sb.
o pedagogických pracovnících, v platném znění

výběrové řízení na obsazení pracovního místa - učitel/učitelka MŠ
Předpoklady pro výkon činnosti učitelky:
 odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících (vysokoškolské
vzdělání – Učitelství pro mateřské školy, Předškolní pedagogika; středoškolské
vzdělání – předškolní pedagogika)
 bezúhonnost,
 zdravotní způsobilost,
 znalost českého jazyka
Pravděpodobný nástup: po vyhodnocení výběrového řízení od 26. srpna 2019
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou s 3 měsíční zkušební dobou
Další dovednosti, schopnosti:
 komunikativnost a umění jednat s lidmi, samostatnost, zodpovědnost, kreativita
 hra na hudební nástroj
 spolehlivost a flexibilita
Nabízíme:
-

prostor pro kreativitu a nové nápady
příjemné tvůrčí prostředí

Obsahové náležitosti přihlášky:
-

jméno, příjmení, titul,
pozice, na kterou se uchazeč hlásí,
datum a podpis.

K přihlášce uchazeč doloží:
-

ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně dokladů o dalším
vzdělávání
strukturovaný profesní životopis
výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkurzní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání
důvodu.

Přihlášku s požadovanými doklady včetně příloh je nutno doručit v uzavřené obálce, tak aby ji
vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 12.7.2019 (včetně).
Na adresu: Mateřská škola, Zbraslav, okr. Brno-venkov, příspěvková organizace
Komenského 325
664 84 Zbraslav
Na obálku uveďte: „Výběrové řízení“
Kontakt: e-mail: ms-zbraslav@volny.cz
Přihláškou se, pro účely výběrového řízení rozumí samostatný doklad. Kompletnost přihlášky
a požadovaných příloh do výběrového řízení na pracovní místo učitelky je podmínkou pro
uzavření pracovního poměru. Uchazečem poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou
zpracovávány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení a v souladu s platnými právními
předpisy. Po skončení výběrového řízení bude neúspěšným uchazečům přihláška a přílohy zaslané
do výběrového řízení vrácena.
V souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů
(dále jen „Nařízení“) máte práva, kterými jsou:
-

-

právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem;
právo k informacím o zpracovávání osobních údajů;
právo požadovat kopie zpracovávaných osobních údajů;
právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů;
právo na výmaz osobních údajů, pokud již pominul účel pro jejich zpracování, pokud
vznesete námitky proti zpracování, nebo pokud byly osobní údaje zpracovávány
protiprávně;
právo na omezení zpracování těchto údajů;
právo vznést námitku u správce osobních údajů ohledně zpracovávání svých osobních
údajů.

Správce osobních údajů má v souladu s Nařízením pověřence pro ochranu osobních údajů.
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: info@zbraslavubrna.cz, tel. 724 185 256. paní
Daniela Vaňková, kancelář: Komenského 105, 664 84 Zbraslav, je nezávislým dozorovým
orgánem pro oblast ochrany osobních údajů, na který máte právo se obrátit se svým podnětem či
stížností.

ve Zbraslavi 6.6.2019

Mgr. Ivana Crlíková, ředitelka MŠ Zbraslav

