Žiadosť o duálne
vzdelávanie v
Duálnej akadémii
Vypĺňa uchádzač a zákonný zástupca
Meno, priezvisko uchádzača

Dátum narodenia uchádzača

Názov a adresa ZŠ

Meno, priezvisko zákonného zástupcu uchádzača

Ulica, číslo domu

Mesto, PSČ

Telefónne číslo zákonného zástupcu

e-mail zákonného zástupcu

Telefónne číslo uchádzača

e-mail uchádzača

Preferovaný zamestnávateľ

Volkswagen Slovakia

Siemens

Prosím vyznačiť odbor štúdia, v ktorom chce
uchádzač absolvovať duálne vzdelávanie
2413 K mechanik strojov a zariadení

Faurecia

DHL

Slovnaft

Prílohy k žiadosti

2411 K mechanik nastavovač

Kópia vysvedčenia 7., 8. a 9. ročník
Prehľad mimoškolských záujmových
aktivít hlavne v oblastiach:

2679 K mechanik-mechatronik

Fotografia – rôzny formát a motív

2697 K mechanik elektrotechnik
automatizačnej techniky

Oznámenie o špecifických vývinových
poruchách učenia

2495 K autotronik
2697 K mechanik elektrotechnik odborný informatik
6481 H skladový operátor
Dátum, miesto | Podpis uchádzača

Dátum, miesto | Podpis zákonného zástupcu

Podpisom žiadosti potvrdzujem, že som bol/a informovaný/á podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho
parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov o skutočnosti,
že moje osobné údaje budú v Duálnej akadémii a u vyššie vyznačeného preferovaného zamestnávateľa použité na účely spracovania žiadosti o duálne vzdelávanie dotknutých osôb (uchádzačov, zákonných
zástupcov) v súlade s § 17 zákona c. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave. Osobné údaje dotknutých osôb spracúva prevádzkovateľ v informačnom systéme v zmysle § 13 ods.1 písm. b) zákona č. 18/2018
a čl.6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 ochrane osobných údajov za účelom výberu vhodných uchádzačov, ktorým zabezpečí prípravu na výkon povolania v systéme
duálneho vzdelávania po jeho prijatí na Súkromnú strednú odbornú školu automobilovú - Duálna akadémia, J. Jonáša 5, Bratislava.
Podpisom žiadosti beriem na vedomie, že zamestnávateľ v systéme duálneho vzdelávania vyžaduje po prijatí žiaka na strednú školu podpis učebnej zmluvy a zmluvy o budúcej pracovnej zmluve.

Vyplnenú žiadosť je potrebné vytlačiť, podpísať žiakom a zákonným zástupcom uchádzača a spolu s prílohami doručiť poštou
info@dualnaakademia.sk
Korešpondenčná adresa: Duálna akadémia, z.z.p.o, J. Jonáša 5, 841 08 Bratislava.
Zasielanie žiadostí o duálne vzdelávanie akceptujeme do 28.2.2019.

