P R I H L Á Š K A na kontinuálne vzdelávanie
V súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení zákonov o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách
pedagogických a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov sa prihlasujem na
kontinuálne vzdelávanie – aktualizačné

E-Blocks ako prostriedok multi-zmyslového prístupu ku vzdelávaniu v anglickom
jazyku na základnej škole

Priezvisko, meno, titul: ................................................................................................................
Rodné priezvisko: ........................................................................................................................
Dátum a miesto narodenia: ..........................................................................................................
Bydlisko (presná adresa): ............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Kontakt (tel./mobil/e-mail): .........................................................................................................
Pracovisko (presná adresa): .........................................................................................................
......................................................................................................................................................
Kontakt (tel./mobil/e-mail): .......................................................................................................
Pracovné zaradenie: .................................................. Pedagogická/odborná prax (dĺžka) : .......
Kategória pedagogického/odborného zamestnanca: ...................................................................
Podkategória pedagogického zamestnanca: ................................................................................
Kariérová pozícia: ............................................. Kariérový stupeň..............................................
Stupeň najvyššie dosiahnutého vzdelania podľa ISCED ..........................................................

Číslo diplomu / vysvedčenia - dátum vystavenia: .................................................................... /
...............................................................................................................................................

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

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

Potvrdenie zamestnávateľa/zriaďovateľa: Potvrdzujem, že uvedené údaje na prihláške sú
pravdivé a prihlášku odporúčam/neodporúčam. (nehodiace preškrtnite)

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

odtlačok pečiatky a podpis

Prihlášku odoslať na poštovú adresu, alebo zaslať mailom
sCOOLing, s.r.o.
Hlavná 132/2
953 05 Zlaté Moravce
kontaktná osoba:
e-mail:
telefón:
1)

Mgr. Anežka Krausová
scoolingsro@gmail.com
0903 229 542

Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania (pre účely štatistického vykazovania)

Základné
Učňovské
Učňovské s maturitou
Stredné (bez maturity)
Úplné stredné s maturitou
Úplné stredné odborné s maturitou
Vyššie odborné
Vysokoškolské 1. stupeň (bakalár)
Vysokoškolské 2. stupeň (Mgr., Dr., Ing.)
Vysokoškolské 3. stupeň (PhD., CSc.)

Názov kategórie

Názov podkategórie

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Z
U
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S
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VO
V1
V2
V3

učiteľ
majster odbornej výchovy
vychovávateľ
pedagogický asistent
zahraničný lektor
tréner športovej školy a tréner športovej triedy
korepetítor

a) učiteľ pre pred primárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy)
b) učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej
školy)
c) učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa
základnej školy)
d) učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné
vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné
odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ
strednej školy),
e) učiteľ základnej umeleckej školy,
f) učiteľ jazykovej školy
g) učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie

