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

 

Přihlášku doručte osobně /sekretariát/ nebo zašlete poštou nejpozději do 1. 3. 2021 
 
Vždy obdržíte potvrzení o převzetí přihlášky v písemné nebo elektronické podobě 
 
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 2021  
 

 
08. - 12. únor    pracovní dny /běžně 8,00 - 15,00 hodin; čas předání si lze předem dohodnout s asistentkou ŘŠ   595 172 000/  
             /15,00 - 17,00/ - této doby lze také využít jen po předešlé telefonické dohodě s ŘŠ - 777 900 010/  
 
 
15. - 19. únor    pracovní dny /běžně 8,00 - 17,00 hodin; čas předání si lze předem dohodnout s asistentkou ŘŠ   595 172 000/  
 
 
22. – 26. únor   pracovní dny /běžně 8,00 - 16,00 hodin; čas předání si lze předem dohodnout s asistentkou ŘŠ   595 172 000/  
             / po předešlé telefonické dohodě s ředitelem školy /dále ŘŠ - 777 900 010  můžete přihlášku/y bez problémů  
                            odevzdat  osobně kdykoli mimo tuto rozšířenou pracovní dobu, včetně všech sobot / 9,00 – 17,00 hod./  
 
27. – 28. únor   v odůvodněných  a výjimečných případech lze po předešlé telefonické dohodě ředitelem školy  777 900 010     
  SO - NE             odevzdat přihlášku i poslední dva dny, i když se jedná o sobotu a neděli/ . 
 
  

 
 

 

Poznámka:  V případě jakýchkoliv dotazů  nebo problémů kontaktujte přímo kdykoli ředitele školy 
/přednostně mobil      777 900 010/                             reditel@ssinfotech.cz     
 

                                                             

Jak postupovat v rozhodování, kterou školu si nakonec zvolíte /což je někdy to nejtěžší/,    

 

                           naleznete v dalším souboru přijímacího manuálu /  

 

Jak se rozhodovat…..dobré rady!!! / 
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