
Střední škola informačních technologií, s.r.o. 
Pionýrů 2069, Frýdek-Místek 

 

Pracovní doba pro příjem přihlášek ke studiu  SŠINFOTECH - měsíc únor 2020 

 
Přihlášku doručte přednostně osobně /sekretariát/ nebo zašlete poštou nejpozději do 1. 3. 2020 
 

Adresa pro doručení poštou: 
Stření škola informačních technologií, s.r.o.     
Pionýrů 2069     
Frýdek-Místek 
738 01  
 

Sekretariát školy - ředitelství SŠINFOTECH: 
Mgr. Radan Nachmilner /ředitel/ 777 900 010  mailto:reditel@ssinfotech.cz 
Helena Mádrová /asistentka ředitele/ 595 172 000  
 

Předání přihlášky /případná konzultace s ředitelem školy/ 
V případě, že chcete přihlášku podat a současně realizovat konzultaci osobně záležitosti PŘ s ředitelem školy /ŘŠ/ 

 konzultace k přihláškám, vyplňování přihlášek, přijímacímu řízení, zkouškám, rozhodování „vaše i naše“ atd. 
      můžete využít tuto unikátní, ale velmi hojně rodiči využívanou příležitost 
 

Pracovní doba pro odevzdání přihlášek v měsíci únoru 2020  
 

4. - 7. únor       pracovní dny /běžně 8,00 - 15,00 hodin; čas předání si lze předem dohodnout s asistentkou ŘŠ   595 172 000/  

      /15,00 - 18,00/ - této doby lze také využít jen po předešlé telefonické dohodě s ŘŠ - 777 900 010/ 
 

10. - 14. únor     pracovní dny /běžně 8,00 - 15,00 hodin; čas předání si lze předem dohodnout s asistentkou ŘŠ   595 172 000/ 

      ŘŠ je v tomto týdnu služebně vzdálen /vedení lyžařského kurzu prvních ročníků/ 
 

17.2. - 21. únor    pracovní dny /běžně 8,00 - 15,00 hodin; čas předání si lze předem dohodnout s asistentkou ŘŠ   595 172 000/  

      /15,00 - 18,00/ - této doby lze také využít jen po předešlé telefonické dohodě s ŘŠ - 777 900 010/ 
 

 

24.2. - 1. 3. 2020  /FM-jarní prázdniny/ pracovní dny /běžně 8,00 - 14,00 hodin; čas předání si lze předem dohodnout s asistentkou ŘŠ   595 172 000/ 

      /15,00 - 18,00/ - této doby lze také využít jen po předešlé telefonické dohodě s ŘŠ - 777 900 010/ 
 

Poznámka:   
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte přímo ředitele školy (777 900 010)            reditel@ssinfotech.cz  

                                                                   Mgr. Radan Nachmilner,v.r. 
         ředitel školy 

mailto:reditel@ssinfotech.cz
mailto:reditel@ssinfotech.cz

