Škola plus s.r.o. IČO 44 049 447; DIČ 2022591890;
Sídlo: Sabinovská 145, 080 01 PREŠOV;
Korešpondenčná adresa: Levočská 4, 080 01 PREŠOV;
e-mail: koordinator@skolaplus.sk tel. č.: +421 904 172 952

PRIHLÁŠKA
na aktualizačné kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI V ŠKOLSKOM
VZDELÁVACOM PROGRAME
(vzdelávací program podľa § 42 Zákona NR SR č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, schválený MŠ SR, číslo rozhodnutia o akreditácii 1158/2014 – KV).

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI
Priezvisko, meno, titul: ..............................................................................................................................................
Rodné priezvisko: .................................................................. Rodné číslo: ............................................................
Dátum narodenia: ................................................................. Miesto narodenia: .................................................
Bydlisko: ........................................................................................................................................................................
PSČ ......................................... e-mail: ............................................................ tel. č.: ...............................................

PROFESIJNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI
Štúdium ukončené (presný názov školy): ...........................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Aprobácia (odbor): ....................................................................................................................................................
Dĺžka pedagogickej činnosti.....................................................................................................................................
Pracovisko (presná adresa, PSČ): ...........................................................................................................................
................................................. e-mail: ............................................................. tel. č.: ................................................
Kategória (zakrúžkuj)
a) učiteľ

b) majster odbornej výchovy

od (dátum) .............................................................

Podkategória (zakrúžkuj)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy)
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)
učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)

od (dátum) ....................................................
––––––––––––––––
1. Vyplňte, prosím, paličkovým písmom
2. Vyplnením rodného čísla súhlasíte s jeho uverejnením na osvedčení o štúdiu.
3. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a iným užívateľom údaje nebudú sprístupnené.
4. Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v prihláške na účely vedenia dokumentácie o kontinuálnom vzdelávaní
v súlade so zákonom 136/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Škola plus s.r.o. IČO 44 049 447; DIČ 2022591890;
Sídlo: Sabinovská 145, 080 01 PREŠOV;
Korešpondenčná adresa: Levočská 4, 080 01 PREŠOV;
e-mail: koordinator@skolaplus.sk tel. č.: +421 904 172 952
Vzdelávacia oblasť (zakrúžkuj):
a) Jazyk a komunikácia – slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky
b) Príroda a spoločnosť – prírodoveda, vlastiveda
c) Matematika a práca s informáciami – matematika, informatická výchova, informatika
d) Človek a príroda – fyzika, chémia, biológia
e) Človek a spoločnosť – dejepis, geografia, občianska náuka
f) Človek a hodnoty – etická výchova, náboženská výchova
g) Umenie a kultúra

INFORMÁCIE O ZAMESTNÁVATEĽOVI
Pracovisko (presná adresa, PSČ): ...........................................................................................................................
................................................. e-mail: ............................................................. tel. č.: ................................................
Potvrdenie zamestnávateľa / zriaďovateľa: Potvrdzujem zaradenie pedagogického zamestnanca do
kategórie / podkategórie a karierového stupňa.

Dátum: ......................................

Pečiatka a podpis: ...............................................................

Potvrdenie uchádzača, že uvedené údaje na prihláške sú pravdivé.

V ..................................... dňa ........................................

...................................................................
vlastnoručný podpis

––––––––––––––––
1. Vyplňte, prosím, paličkovým písmom
2. Vyplnením rodného čísla súhlasíte s jeho uverejnením na osvedčení o štúdiu.
3. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a iným užívateľom údaje nebudú sprístupnené.
4. Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v prihláške na účely vedenia dokumentácie o kontinuálnom vzdelávaní
v súlade so zákonom 136/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov.

