DOTAZNÍK
(k výběrovému řízení pro Městskou policii Zlín)
Jméno

Příjmení + tit.

Datum narození

Rodné příjmení

Místo narození

Státní občanství

Trvalé bydliště

Obec
Ulice

PSČ
č.p.

Přechodné bydliště

Obec
Ulice

PSČ
č.p.

Telefon

E-mail

Občanský průkaz

číslo

Řidičský průkaz

číslo

skupiny A A1 B B1 C C1 D D1

Zbrojní průkaz

číslo

skupiny

Dosažené vzdělání
ZŠ

ABCDEFGH

obor
SŠ

SŠ s mat.

VOdb.

VŠ

Žádal jste již dříve o práci u MP Zlín?

ano

ne

Zdravotní omezení

ano

ne

Znalost cizího jazyka
Zaměstnání

Současné
Předešlá

Jaká?
Výška
Sport

cm

Váha

kg

Krevní skup.

aktivně
pasivně

Pravomocně odsouzen pro trestný čin
nebo za posl. 5 let postižen za přestupek

ano

ne

Jaký?

Věnujte prosím pozornost informacím na zadní straně tohoto formuláře!

Vážený uchazeči,
velmi nás těší Váš zájem o zaměstnání strážníka / strážnice Městské policie Zlín (dále jen „MP Zlín“). Před
vyplněním dotazníku k výběrovému řízení věnujte prosím pozornost níže uvedeným informacím:
§ 4 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, stanovuje tyto podmínky pro výkon povolání strážníka:
 státní občanství České republiky,
 bezúhonnost,
 spolehlivost,
 věk starší 18 let,
 zdravotní způsobilost,
 dosažení nejméně středního vzdělání s maturitní zkouškou.
Přílohou vyplněného dotazníku je rukou psaný strukturovaný životopis a aktuální fotografie uchazeče.
Podmínkou zařazení do databáze uchazečů o zaměstnání strážníka / strážnice Městské policie Zlín je
odevzdání řádně vyplněného dotazníku s výše uvedenými přílohami a uděleným souhlasem s podmínkami
pro zahájení výběrového řízení na informační službě MP Zlín, případně zaslání poštou na adresu: Městská
policie Zlín, Výběrové řízení – strážník/-ice, Santražiny 3312, 760 01 Zlín.
Uchazeči o zaměstnání jsou kontaktováni elektronicky event. telefonicky před konáním jednotlivých kol
výběrového řízení. Tato bývají realizována na základě aktuálních personálních potřeb Městské policie Zlín.
Výběrové řízení se zpravidla skládá z těchto fází:
 ústního pohovoru,
 testů fyzické zdatnosti,
 psychodiagnostického vyšetření,
 posouzení zdravotní způsobilosti.

PROHLÁŠENÍ O PRAVDIVOSTI UVEDENÝCH ÚDAJŮ
Prohlašuji, že jsem údaje v dotazníku vyplnil/-a pravdivě a nic nezatajil/-a.
Uchazeč bere na vědomí, že:
 v případě neuvedení pravdivých údajů v dotazníku bude dotazník vyřazen z výběrového řízení nebo
bude probíhající výběrové řízení s takovým uchazečem ukončeno;
 přijímací řízení k MP Zlín je řízením výběrovým a na přijetí na místo strážníka MP Zlín nemá žádný
občan právní nárok;
 uchazeč nebo MP Zlín mohou v kterémkoliv stádiu výběrového řízení od tohoto řízení ustoupit a dále
v něm nepokračovat, žádná ze stran nemá nárok na náhradu vynaložených nákladů;
 konkrétní důvody ukončení výběrového řízení, event. nepřijetí do pracovního poměru, se nesdělují;
 ode dne přijetí do pracovního poměru strážníky MP Zlín je vykonávání jiné výdělečné činnosti
podmíněno souhlasem osoby, která řídí MP Zlín.
Souhlas uchazeče se zpracováním osobních údajů
Podpisem a odevzdáním tohoto dotazníku uděluji v souladu se zněním § 5 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním zde poskytnutých osobních údajů Městské policii
Zlín za účelem zařazení do databáze uchazečů o zaměstnání a to na dobu neurčitou. Souhlas se
zpracováním osobních údajů uděluji dobrovolně a mohu jej kdykoli odvolat. Poskytnuté osobní údaje mohou
být zpřístupněny pouze určeným zaměstnancům statutárního města Zlín zařazeným do Městské policie Zlín.
Četl/-a jsem a souhlasím se zahájením výběrového řízení za výše uvedených podmínek.

Dne ………………………….

Podpis ………………………………………………………

