
DOTAZNÍK 
pre záujemcov o pozíciu lektora v CVČ pri ZŠ Park Angelinum 8, Košice 

Prosím, vyplňte celý dotazník a zašlite ho na bredova@zspa.sk 

 

1.ZÁKLADNÉ ÚDAJE: 
Meno a priezvisko:           

Adresa - trvalé bydlisko:             

Vek:  

Mobil:   

E-mail:  

 

2. VZDELANIE A PRAX 
Súčasné štúdium:  

Súčasné zamestnanie:  

Absolvované školy a kurzy: 

Doterajšia prax s deťmi a s lektorovaním:  

 

3. KRÚŽKY 

Aké krúžky máte záujem učiť?   

Zameranie:  

Veková kategória:  
 

4. ČASOVÉ MOŽNOSTI 

Krúžky prebiehajú medzi 13:00 a 17:00 hod.  Zapíšte rozmedzie odkedy – dokedy môžete viesť krúžky.  

Pondelok:  

Utorok:   

Streda:      

Štvrtok:  

Piatok:  

 

5. OTÁZKY K VÝUČBE 

5.1  Čomu sa venujete vo voľnom čase? .................................................................... 

5.2 Prečo máte záujem vyučovať záujmové krúžky? .................................................. 

5.3  Napíšte vašu predstavu o lekcii pod vašim vedením - rozloženie činností, náplň, hry, metódy (aspoň 

5 rozvitých viet) ................................................................................................... 

 

6. DOPLŇUJÚCE OTÁZKY 

6.1 Pracujete alebo ste v minulosti pracovali pre inú školu / spoločnosť zameranú na výučbu detí? Ak áno, 

uveďte prosím názov: ........................................... 
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6.2 Vlastníte živnostenský list, ktorý je možné použiť aj na výučbu krúžkov?  

6.3 Máte čistý register trestov?  

         

Dátum: .............................            Podpis potvrdzujúci pravdivosť údajov:  

                       

        ............................................................... 

                         

           

 

7. SÚHLAS NA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 

Dolupodpísaný/-á  

Meno a priezvisko: 

Bydlisko:  

 
týmto dávam súhlas ZŠ Park Angelinum 8, Košice, IČO: 35540478, email: bredova@zspa.sk na spracúvanie mojich 
osobných údajov za účelom evidencie v zozname lektorov z dôvodu uchádzania sa o lektorskú činnosť na niektorých 
zo záujmových krúžkov organizovaných prevádzkovateľom. Beriem na vedomie, že prevádzkovateľ bude uchovávať 
moje osobné údaje v online programe na to určenom a oslovovať ma s ponukou práce.  
Zároveň súhlasím s tým, aby si prevádzkovateľ uchoval môj životopis a ďalšiu dokumentáciu, ktorú som mu poskytol  
 
Súhlas na spracúvanie osobných údajov udeľujem na obdobie 5 rokov.  
 
Tento súhlas udeľujem v súlade s nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.  
 
Prehlasujem, že som bol poučený a beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať osobným 
odovzdaním oznámenia, zaslaním oznámenia mailom alebo poštou.  
Prehlasujem, že som bol informovaný o zásadách spracúvania osobných údajov a mojich právach ako dotknutej 
osoby.  
 
 
V Košiciach dňa   ....................                                            ........................................... 
                                                                                                                Podpis dotknutej osoby 
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