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Závazná přihláška naZávazná přihláška na  školení pedagogických pracovníkůškolení pedagogických pracovníků  
veve  znalostní úrovniznalostní úrovni  P – volitelný modul: Grafika aP – volitelný modul: Grafika a  digitální fotografiedigitální fotografie

Pedagogický pracovník:

 Příjmení  Jméno

 Tituly  Datum narození

 Aprobace (předměty, 
resp. 1. stupeň)
 Úroveň počítačové 
gramotnosti

s poč. pracuji denně – velmi často – občas – výjimečně – téměř ne

 E-mail

Škola:

 Název

 REDIZO  IČ

 Ulice

 PSČ  Město – obec

 Telefon  E-mail

Na školení se mohou hlásit pouze držitelé certifikátů školení úrovně „Z“ a úvodního modulu „P“. Certifikáty 
o tomto dosaženém vzdělání se předkládají na první hodině školení.

Získání certifikace Z     (zatrhněte):  

¨ Absolvoval(a) jsem kurs a ověření znalostí.

¨ Absolvoval(a) jsem pouze ověření znalostí.

¨ Certifikace Z mi byla udělena administrativně.

Absolvování úvodního modulu P:

¨ Absolvoval(a) jsem prezenčně celý modul.

¨ Měl(a) jsem individuální studijní plán.

¨ Certifikát P0 mi byl udělen administrativně.

Volitelný modul, na který se přihlašuji, je můj: ¨ první, ¨ druhý, ¨ třetí a další.

Poskytovatel výše uvedených údajů souhlasí s jejich umístěním v databázi MŠMT, a to i se zpracováním poskytnutých dat 
za účelem řízení projektu P I – Informační gramotnost (vzdělávání učitelů), SIPVZ, po dobu trvání projektu, a to ve smyslu 
zákona č.  101/2000  Sb.  o ochraně osobních  údajů  a o změně některých  zákonů (ve znění  pozdějších  předpisů).  MŠMT 
garantuje ochranu poskytnutých dat ve smyslu výše uvedeného zákona.

Přihlášený  učitel  souhlasí  se zveřejněním  závěrečného  projektu  a dalších  děl,  které  v rámci  tohoto  školení 
vytvoří.  Ředitel  školy  svým  podpisem  stvrzuje,  že vysílanému  zaměstnanci  zajistí  přístup  k počítačovému 
pracovišti připojenému k Internetu.

Hodinová dotace školení činí 20 vyučovacích hodin prezenční výuky a 10 on-line vzdělávání a úkolů. Cena je 
stanovena na Kč 2500,– (školné + studijní literatura).

Dne: ………………………………

Podpis zájemce: ………………… Razítko a podpis ředitele školy: …………………………
POTVRZENÍ PROŠKOLENÉHO ÚČASTNÍKA O ABSOLVOVÁNÍ ŠKOLENÍ:
Svým podpisem potvrzuji, že jsem výše uvedené školení absolvoval(a)
………..……………………………………..........           ………..…………………................
Datum ukončení školení a podpis účastníka                           Razítko VSS a podpis
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