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POKYNY PRE ZÁUJEMCOV 
 

 o aktualiza čné vzdelávanie 
 o vykonanie skúšky na overenie profesijných kompete ncií 

 
 

PODMIENKY pre zaradenie uchádza čov: 

Na kontinuálne vzdelávanie  (min. 6 mesiacov praxe) alebo vykonanie skúšky  (min. 3 roky praxe) 
bude zaradený každý pedagogický zamestnanec na základe písomnej prihlášky, v ktorej riaditeľ školy 
potvrdil správnosť údajov. Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ 
školy nepotvrdí prihlášku, predkladá uchádzač spolu s prihláškou dokumenty, ktoré umožnia overenie 
príslušnosti k cieľovej skupine. 

Spôsob preukázania príslušnosti k cieľovej skupine: 

a/  Prihláška podpísaná riaditeľom školy /u riaditeľa zriaďovateľom/. 

b/  Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí prihlášku, 
preukáže uchádzač príslušnosť k cieľovej skupine dokladmi o absolvovanom vzdelaní, resp. iné 
relevantné dokumenty. Oprávnenosť zaradenia posúdi poskytovateľ. 

 

� Spôsob ukon čovania a požiadavky na ukon čovanie: 

Spôsob ukončovania: 
-  Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 
-  Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 

• Záverečná prezentácia vlastného projektu pred ú častníkmi a lektorom .  
 
Požiadavky na ukončovanie: 

• účasť najmenej na 80% z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania, 
• úspešná prezentácia vlastného projektu pred účastníkmi a lektorom. 

 
 
Pedagogickí zamestnanci sa môžu prihlásiť na overenie profesijných kompetencií  v súlade s § 35 
odsek 6 zák. č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. 

� Spôsob  prihlasovania : 

• Vyplnenú prihlášku na overenie profesijných kompetencií a potvrdenú riaditeľom školy je 
 potrebné zaslať poštou na adresu našej spoločnosti. 
 

• Žiadatelia o overenie profesijných kompetencií budú o termíne skúšky informovaní 
 písomne (elektronicky). Po obdržaní odpovede o zaradení na skúšku je potrebné zaslať 
 anotáciu –stručný popis svojej záverečnej práce na zidzikova@mail.t-com.sk 
 

• Do termínu skúšky spracovať vlastnú prezentáciu: 
 rozsah min. 15 snímok 
 1. snímka - úvodná, názov prezentácie, meno autora 
 posledná snímka - zdroje 
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� Spôsob ukon čovania: 

-  Príprava pre získanie ECDL preukazu 
-  Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 

• Záverečná prezentácia vlastného projektu pred skúšobnou komisiou.  
 
Požiadavky na ukončovanie: 

• účasť najmenej na 80% z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania, 
• úspešná prezentácia záverečného spracovaného zadania - projektu + test pred skúšobnou 

komisiou.  
 
Pedagogickí zamestnanci sa môžu prihlásiť na overenie profesijných kompetencií v súlade s § 35 
odsek 6 zák. č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. 

� Spôsob  prihlasovania : 

� Vyplnenú prihlášku na overenie profesijných kompetencií  a potvrdenú riaditeľom školy je 
 potrebné zaslať poštou na adresu našej spoločnosti. 
 

� Žiadatelia o overenie profesijných kompetencií budú o termíne skúšky informovaní 
 písomne (elektronicky). Po obdržaní odpovede o zaradení na skúšku je potrebné zaslať 
 anotáciu –stručný popis svojej záverečnej práce na zidzikova@mail.t-com.sk 
 

� Do termínu skúšky spracovať vlastnú prezentáciu: 
 rozsah min. 15 snímok 
 1. snímka - úvodná, názov prezentácie, meno autora 
 posledná snímka - zdroje 
 


