
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace 
Přemyslovců 129/8,669,02 Znojmo 

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa 

edukátor, průvodce, referent 
 
Požadavky: 
• VŠ vzdělání v některém z oborů: pedagogika, muzeologie, historie 
• orientace v muzejní a školské legislativě  
• komunikativnost, schopnost samostatné práce i týmové spolupráce, flexibilita, aktivní přístup k 

řešení problémů, zodpovědnost, spolehlivost a pečlivost  
• dobrá znalost práce na PC- min. MS Office, Outlook, Internet 
• občanská a morální bezúhonnost 
• znalost cizího jazyka (AJ/NJ) 
• ovládání českého jazyka (výborný písemný i slovní projev) 
• řidičské oprávnění skupiny B pro řízení služebního vozidla – aktivní řidič 

 
Výhodou při výběrovém řízení je: 
• zkušenost s prací v muzeu  
• pedagogická zkušenost 
• znalost historie Znojma 

 
Náplň práce tvoří zejména: 
• tvorba, organizace a realizace vzdělávacích programů s využitím expozic a výstav pro školní skupiny 

různého věku navazující na Rámcový vzdělávací program  
• tvorba, organizace a realizace vzdělávacích programů pro nejrůznější cílové skupiny 
• poskytování kvalifikovaného výkladu návštěvníkům výstav a expozic 
• zpracování žádostí pro získání finančních prostředků, realizace a administrace podpořených 

proijektů 
 

Předpokládaný nástup:  možno ihned, případně dle dohody, na dobu určitou 1 roku (po této době 
možnost prodloužení či na dobu neurčitou) 

Nabízíme: 
Platové podmínky: se řídí zákoníkem práce, v platném znění, a nařízením vlády o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 11 
Pracovní úvazek 1,0 
 
Přihláška musí obsahovat: 
• jméno, příjmení, titul, datum a místo narození,  
• místo trvalého pobytu uchazeče, 
• státní příslušnost 
• číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana) 
• telefonní spojení, e-mailová adresa, datum a podpis 
 
 



K přihlášce připojte: 
• strukturovaný profesní životopis  
• motivační dopis 
• kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání  
• originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 
• souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději                 
do 31. 5. 2022 (včetně). Přihlášku lze podat osobně nebo zaslat na adresu: Jihomoravské muzeum ve 
Znojmě, příspěvková organizace, Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo. 
Neúplné přihlášky budou vyřazeny.  

Kontaktní osoba:   Vladimíra Durajková,  515 282 215, durajkova@muzeumznojmo.cz 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška 
úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované pracovní místo. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení zrušit 
kdykoliv v jeho průběhu. 

 
Upozornění pro uchazeče: 
Uchazeči, kteří splní požadované předpoklady stanovené tímto výběrovým řízením, budou k účasti 
ve výběrovém řízení vyzváni prostřednictvím e-mailu. 

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace, 
Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo, IČO: 00092738) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o 
ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem 
pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost 
subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu 
nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení 
garantována svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost 
u dozorového orgánu. 

Ve Znojmě dne 17. 5. 2022 
 
 
Ing. Vladimíra Durajková 
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, 
příspěvková organizace 
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