Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova 11, P. O. Box 58
850 05 Bratislava 55

ŽIADOSŤ O VYKONANIE ATESTÁCIE
Podľa ustanovenia § 50 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, žiadam o vykonanie:
I. atestácie

*)

II. atestácie

Titul, meno, priezvisko

Rodné priezvisko

Dátum narodenia

Miesto narodenia

Adresa trvalého pobytu
(ulica, číslo)

Miesto (a PSČ)

E-mail

Tel./mobil

*)

Stupeň dosiahnutého pedagogického vzdelania/absolvovanie študijného programu na výkon pedagogickej činnosti, doplnenie si
kvalifikačných predpokladov v oblasti pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovania (presný názov školy):

*)

Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania :

vysokoškolské druhého stupňa 
vysokoškolské prvého stupňa 

vyššie odborné
úplné stredné odborné




Pracovisko (úplný názov)
Ulica

Adresa pracoviska

Číslo

Obec
1)

Dĺžka pedagogickej praxe

ISCED

Kategória pedagogického 2)/
odborného zamestnanca

Aprobácia (študijný odbor/
vyučovací predmet)

Podkategória pedagogického
zamestnanca 3)

Atestačná práca v študijnom
odbore/vyučovacom predmete

Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania pre účely atestácie*):
(ak je nižší ako stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania)

PSČ

vysokoškolské druhého stupňa 
vysokoškolské prvého stupňa 

úplné stredné odborné 
vyššie odborné 

Forma vykonania atestačnej
skúšky 4)

Získaný počet kreditov
Tematický okruh5)
Názov atestačnej práce
*)

Príslušnosť k národnostnej menšine :
*)

Zdravotné postihnutie :

 áno

 nie

(príloha č. XXIII nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006)

 áno

 nie

(príloha č. XXIII nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006)

Súhlasím so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uvedených v žiadosti na účely a po dobu vedenia dokumentácie o vykonávaní atestácie.

V

dňa

Podpis pedagogického /
odborného zamestnanca

V

dňa

Podpis riaditeľa/
zriaďovateľa 6)

*)

Vyhovujúce značte



Vyplňte paličkovým písmom alebo elektronicky.
Vysvetlivky sú uvedené na druhej strane.
Zoznam príloh k žiadosti je uvedený na druhej strane.

Odtlačok pečiatky

Prílohy:
 atestačná práca – 2 x v printovej forme a 2 x na CD (upevnenom na zadnej strane printovej práce),
 úradne overený doklad o vykonaní I. atestácie (len k žiadosti o vykonanie II. atestácie),
 doklad o vzdelaní v príslušnej kategórii a podkategórii, ku ktorej sa žiadosť vzťahuje ,
 (neoverené) kópie dokladov o dosiahnutí požadovaného počtu kreditov a v prípade absolvovania
prípravného atestačného vzdelania (neoverená) kópiu osvedčenia o jeho absolvovaní.
Vysvetlivky:
1)

Stupne vzdelania podľa Medzinárodnej štandardnej klasifikácie vzdelávania ISCED ´97
Názov stupňa vzdelania

ISCED
1a2

Primárne a nižšie stredné vzdelanie

3

Vyššie stredné vzdelanie

4

Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (kvalifikačné, inovačné, zdokonaľovacie, absolutórium)

5

Nevysokoškolské vzdelanie, napr. diplomovaný špecialista (Dis., DisArt. a pod.),
Vysokoškolské vzdelanie: 1. stupeň vysokej školy (Bc.),
2. stupeň vysokej školy (napr. Mgr., Ing., PaedDr., PhDr., RNDr., JUDr., Mgr. Art., ThDr. a pod.)

6

Univerzitné vzdelanie 3. stupeň (napr. PhD., ArtD., ThLic.)

Kategórie a podkategórie pedagogických a odborných zamestnancov
2)

Kategórie pedagogických
zamestnancov

učiteľ

3)

2)

Podkategórie pedagogických zamestnancov

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
(učiteľ materskej školy)
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,
stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné
všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné
vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
(učiteľ strednej školy)
učiteľ základnej umeleckej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie

Kategórie odborných
zamestnancov

psychológ,
školský psychológ

školský logopéd

špeciálny pedagóg,
školský špeciálny pedagóg,
terénny špeciálny pedagóg
liečebný pedagóg

majster odbornej výchovy
vychovávateľ

sociálny pedagóg

tréner športovej školy
a tréner športovej triedy
4)

5)

6)

Forma atestačnej skúšky:

- ústna,
- praktická.

V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, § 14 ods. 4.
Riaditeľ/zriaďovateľ podpisom potvrdzuje správnosť údajov uvedených v prihláške.

