Žiadosť o akreditáciu
(funkčné inovačné vzdelávanie,
funkčné aktualizačné vzdelávanie)
                                                      -VZOR –
Názov a adresa žiadateľa
Uvádza sa presný názov organizácie a adresa, ktorá má v predmete činnosti vzdelávanie a môže byť poskytovateľom príslušného druhu kontinuálneho vzdelávania.
(§ 35 ods. 2 a 4 a § 43 ods. 2 písm. a) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 317/2009 Z. z.“)
Webové sídlo žiadateľa (§ 43 ods. 2 písm. m) zákona č. 317/2009 Z. z.)
Meno štatutárneho orgánu
Uvádza sa meno štatutárneho orgánu titul, meno, priezvisko, funkcia
(§ 43 ods. 2 písm. a) zákona č. 317/2009 Z. z.)
Autor vzdelávacieho programu
Uvádza sa titul, meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa na autora vzdelávacieho programu
IČO
Uvádza sa úradne pridelené osem miestne číslo a predkladá sa zároveň úradne overená kópia zriaďovacej listiny
(§ 43 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 317/2009 Z. z.)
Názov vzdelávacieho programu
Uvádza sa názov vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania v neskrátenej podobe (§ 43 ods. 2 písm. d) zákona č. 317/2009 Z. z.), ktorý vystihuje ciele a obsah vzdelávacieho programu, prípadne pre koho sa kontinuálne vzdelávanie poskytuje tzn. cieľová skupina
(Čl. 2 ods. 1 smernice č. 18/2009-R)
Príklad:
Funkčné aktualizačné pre riaditeľov stredných škôl
Funkčné inovačné vzdelávanie pre riaditeľov stredných škôl
Druh kontinuálneho vzdelávania
Uvádza sa druh kontinuálneho vzdelávania, ktoré je zamerané na vzdelávanie kategórie a podkategórie pedagogického zamestnanca a kategórie odborného zamestnanca alebo na vzdelávanie kariérových pozícií pedagogického zamestnanca a kariérových pozícií odborného zamestnanca
(§ 35 ods. 4 a § 43 ods. 2 písm. e) zákona č. 317/2009 Z. z. a § 6 až 9 vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z.)
Príklad:
Funkčné aktualizačné vzdelávanie
(§ 39 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z.)
Funkčné inovačné vzdelávanie
(§ 40 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z.)
Forma kontinuálneho vzdelávania
Uvádza sa forma, ktorou sa bude vzdelávací program uskutočňovať. Pri kombinovanej forme kontinuálneho vzdelávania sa uvádza aj pomer prezenčnej formy a dištančnej formy. Na základe špecifík programu kontinuálneho vzdelávania je možné formy kontinuálneho vzdelávania spresniť napr. prednáška, cvičenie, zážitkové vzdelávanie, skupinové vzdelávanie
(§ 4 ods. 4 až 7 vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z.)
Príklad:
Kombinovaná 60  hodín – z toho 50 hodín prezenčne a 10 hodín dištančne – funkčné aktualizačné vzdelávanie
(§ 39 ods. 7  zákona č. 317/2009 Z. z.)
Kombinovaná 60 hodín – z toho 50 hodín prezenčne a 10 hodín dištančne – funkčné inovačné vzdelávanie
(§ 40 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. a § 7 ods. 4 vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z.)
Názov kategórie
----------------------

Názov podkategórie
-----------------------
Kariérový stupeň
Uvádza sa kariérový stupeň pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ktorý môže príslušný program kontinuálneho vzdelávania absolvovať z dôvodu získavať nové profesijné kompetencie.
Príklad:
Pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou.
Pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou.
(§ 27 ods. 2 písm. c) a d)  zákona č. 317/2009 Z. z.)
Kariérová pozícia
Kariérová pozícia sa uvádza len v prípade, keď program kontinuálneho vzdelávania je zameraný pre cieľovú skupinu vedúceho zamestnanca tzn.: 
 „Funkčné vzdelávanie“ (§ 38 zákona č. 317/2009 Z. z.), 
„Funkčné aktualizačné vzdelávanie“ (§ 39 ods. 7  zákona č. 317/2009 Z. z.) alebo „Funkčné inovačné vzdelávanie“ (§ 40 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z.).
Cieľové skupiny je potrebné zaraďovať podľa dosiahnutého stupňa vzdelania. 
Príklad:
Riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy.
(§ 32 ods. 2 písm. b), § 34 ods. 1 písm. a) až f) zákona č. 317/2009 Z. z.)
Vyučovací predmet
(alebo vzdelávacia oblasť)
------------------
Navrhovaný počet kreditov
Uvádza sa presný počet kreditov a uvádza sa aj pomer za rozsah vzdelávania a za spôsob ukončovania.
(§ 12 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z.)
Príklad:
Funkčné aktualizačné vzdelávanie – napr. - 14 kreditov – 12 kreditov za rozsah vzdelávania a 2 kredity za spôsob ukončenia
(§ 12 ods. 2 písm. a) a b) vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z.)
Funkčné inovačné vzdelávanie – kredity nemožno získať 
(§  47 ods. 3  zákona č. 317/2009 Z. z.)
Hlavný cieľ
Navrhovaný hlavný cieľ programu kontinuálneho vzdelávania sa formuluje jasne a reálne, musí byť dosiahnuteľný a vychádzať z potrieb cieľovej skupiny, pre ktorú je program kontinuálneho vzdelávania určený.
(§ 43 ods. 2 písm. f) zákona č. 317/2009 Z. z.)
Príklad:
Udržanie profesijných kompetencií na výkon riadiacich činností.
Obnovovanie a zdokonaľovanie profesijných kompetencií na výkon riadiacich činností.
Špecifické ciele
Navrhované špecifické ciele (profesijné kompetencie) programu kontinuálneho vzdelávania musia vychádzať z hlavného cieľa a ich dosahovanie je predpokladom pre dosiahnutie sledovaného cieľa.
(§ 43 ods. 2 písm. g) zákona č. 317/2009 Z. z. a Čl. 2 ods. 5 smernice č. 18/2009-R)
Príklad:
-  aktualizovať všeobecne záväzné právne predpisy potrebné pre riadenie školy,
- obnoviť sociálno-psychologické, ekonomické, právne súvislosti operatívneho aj systematického riadenia ľudí.
Návrh obsahu
Obsah vzdelávacieho programu musí vychádzať z cieľov vzdelávacieho programu a je určený učebnými osnovami vymedzenými v učebnom pláne vzdelávacieho programu.
Obsahuje tematické celky, témy, ich časti, moduly a hodinovú dotáciu
(Čl. 2 ods. 6 smernice č. 18/2009-R)

V žiadosti sa uvádzajú len tematické celky (príp. témy)
Príklad:
Legislatívne a finančno-ekonomické riadenie školy.
Riadenie ľudských zdrojov

Profil absolventa
Uvádzajú sa profesijné kompetencie, ktoré absolvent programu kontinuálneho vzdelávania získa na výkon pedagogickej činnosti a odbornej činnosti.
(§ 43 ods. 2 písm. l)  zákona č. 317/2009 Z. z.)
Návrh rozsahu
Rozsah vzdelávacieho programu je určený celkovým počtom vyučovacích hodín vzdelávacieho programu stanovených ustanoveniami právnych predpisov.
(§ 4 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z. a Čl. 2 ods. 7 smernice č. 18/2009-R
Príklad:
60 hodín
(§ 7 ods. 4 a § 9 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z.)
Spôsob ukončovania vzdelávacieho programu
Spôsob ukončovania vzdelávacieho programu sa určí v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vyhlášky o danom druhu kontinuálneho vzdelávania.
(Čl.2 ods. 10 smernice č. 18/2009-R)
Príklad:
Funkčné aktualizačné vzdelávanie – záverečná prezentácia pred účastníkmi a lektorom aktualizačného vzdelávania alebo záverečnou prezentáciou pred trojčlennou skúšobnou komisiou
(§ 39 ods. 3  zákona č. 317/2009 Z. z. a § 6 ods. 7 vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z.)
Funkčné inovačné vzdelávanie – záverečná prezentácia a pohovor pred trojčlennou skúšobnou komisiou
(§ 40 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. a § 7 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z.)
Predpokladaný termín začatia vzdelávania
Právoplatným rozhodnutím o akreditácii
Garant
Uvádza sa ku každému predkladanému programu kontinuálneho vzdelávania v nasledovnom tvare: meno, priezvisko, titul a jeho písomný súhlas s garantovaním programu.
(§ 43 ods. 2 písm. k)  zákona č. 317/2009 Z. z.)
Je nevyhnutné predkladať jeho profesijný životopis prípadne europass. Garant musí mať trvalý pobyt na území republiky.
Garant vzdelávacieho programu musí spĺňať kvalifikačné predpoklady vzdelania a podmienky 
(§ 43 ods. 4 a 5  zákona č. 317/2009 Z. z.)
Lektori
Je nevyhnutné, aby lektor spĺňal kvalifikačné predpoklady uvedené:
(Čl. 2 ods. 12 smernice č. 18/2009-R)
Príklad:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa s druhou atestáciou
Dátum a miesto podania žiadosti
Uvádza sa dátum a miesto podania žiadosti a programu kontinuálneho vzdelávania
(§ 43 ods. 2 písm. j)  zákona č. 317/2009 Z. z.)
Príklad: 
4. novembra 2013, Bratislava
Podpis žiadateľa
(čitateľný podpis)
Žiadateľ vypíše titul, meno a priezvisko čitateľne na PC a v písomnej forme vlastnoručne čitateľne podpíše.
(§ 43 ods. 2 písm. n)  zákona č. 317/2009 Z. z.)
Doklad o uhradení poplatku
(pri podávaní žiadosti je potrebné kolónku odstrániť – slúži ako pomocný materiál; nie je súčasťou žiadosti)
Predkladá sa doklad o uhradení poplatku v sume 40 % sumy životného minima (podľa aktuálnej výšky životného minima) pre jednu plnoletú fyzickú osobu; suma poplatku sa zaokrúhľuje na celé eurá smerom nadol.
(§ 43 ods. 2 písm. o)  zákona č. 317/2009 Z. z. a Čl. 1 ods. 5 (IBAN: SK19 8180 0000 0070 0006 3812) a 6 smernice č. 18/2009-R)
Ďalšie náležitosti k  žiadosti
(pri podávaní žiadosti je potrebné kolónku odstrániť – slúži ako pomocný materiál; nie je súčasťou žiadosti)
Vzdelávací program sa predkladá v jednej tlačenej a zviazanej verzii a s jednou kópiou na CD nosiči uložené vo formáte „rtf“.
(predkladá sa jedno CD pre jeden vzdelávací program. V prípade, že sa podáva napr.: 5 programov – predkladá sa aj 5 CD).
(Čl. 1 ods. 4 smernice č. 18/2009-R)
CD sa označuje (priamo na CD):
-	presným názvom vzdelávacieho programu
-	názvom organizácie, ktorá žiada o akreditáciu
Na CD nosič sa ukladá len program kontinuálneho vzdelávania (bez žiadosti, súhlasu garanta).






