PRIHLÁŠKA DO DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

4 –ROČNÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR

2411K

MECHANIK NASTAVOVAČ

3-ROČNÝ UČEBNÝ ODBOR 2464H

STROJNÝ MECHANIK

ŽIAK
PRIEZVISKO MENO __________________________________________
ADRESA ___________________________________________________
NÁZOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY _____________________________________
TELEFÓN/E-MAIL ____________________________________________
PODPIS ___________________________________________________
POZNÁMKA (AK CHCETE UVEDŤE PREČO SI MÁME VYBRAŤ PRÁVE VÁS) __________________

__________________________________________________
_________________________________________________
RODIČ/ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA
PRIEZVISKO MENO __________________________________________
ADRESA ___________________________________________________
TELEFÓN/E-MAIL ____________________________________________
PODPIS ___________________________________________________
Svojim podpisom vyjadrujem súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov môjho
syna/dcéry v spoločnosti OMNIA KLF, a.s. V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov v platnom znení poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť
spracované pre účely databázy uchádzačov o podpísanie učebnej zmluvy. Súhlas je daný na dobu neurčitú
a podľa § 28 ods. 4 a 5 citovaného zákona je možné ho v prípade použitia na iné účely ako je uvedené
kedykoľvek namietať.
UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: 18. 3. 2016
Prihlášky odovzdajte výchovnému poradcovi školy alebo zašlite na adresu:
OMNIA KLF, a.s.
Mgr. Jana Boráková
Kukučínova 2734
024 01 Kysucké Nové Mesto

Duálne vzdelávanie – ponuka pre Teba:
V školskom roku 2016/2017 spoločnosť OMNIA KLF, a. s. v spolupráci so
Strednou odbornou školou strojníckou v Kysuckom Novom Meste
bude poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania
v odboroch:
► Mechanik nastavovač
► Strojný mechanik

4 – roč. študijný odbor
3 – roč. učebný odbor

Výhody duálneho vzdelávania u nás:
► Učebná zmluva so žiakom od 1. ročníka strednej školy
► Praktické vyučovanie (min. 50%) od 2. ročníka v OMNIA KLF, a.s. pod
vedením vlastných inštruktorov
► Hmotné zabezpečenie stravovanie, osobné ochranné pracovné
prostriedky, cestovné náhrady, vstupná zdravotná prehliadka
► Finančná podpora mesačné podnikové štipendium : I. roč. - 50 Eur,
II. roč. - 60 Eur, III. roč. - 80 Eur, IV. roč. - 100 Eur
► odmena za produktívnu prácu (až do výšky 2,328 Eur /hod.)

► Pracovné miesto u zamestnávateľa pre úspešných žiakov
Ak máte záujem vyplňte prihlášku.
Ďalšie informácie vám poskytne: Mgr. Jana Boráková, t.č.: 0915 917 126,

041 420 1216, email: borakova@omniaklf.sk
Viac informácií nájdete aj na: www.potrebyovp.sk, www.souknm.sk, www.omniaklf.sk

