
 

 

Oznámení o přijímacím řízení, pozvánka k pohovoru 

 

Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace, Školní 416, zastoupená Ing. Romanem 
Szotkowskim jako příslušný správní orgán podle § 165 odst. 2 písm. j.) zákona č. 561/2004 
Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), Vás zve k přijímacímu pohovoru. 

 

Vás syn/dcera bude přijat/a ke studiu na Střední škole, Jablunkov, p.o. na obor  
23-68-H/01 – Mechanik opravář motorových vozidel 

Dostavte se prosím v pondělí 24. 4. 2023 v 9:30 hodin k přijímacímu pohovoru na budovu 
školy, Školní 416, kde obdržíte rozhodnutí o přijetí ke studiu a budete mít možnost odevzdat 
zápisový lístek.  

 Zápisový lístek, který obdržíte na základní škole, doporučujeme nevyplňovat předem. 

Pokud jste podali přihlášku na dva tříleté obory s výučním listem na naši školu, dostavte se 
k pohovoru v termínu podle oboru, který upřednostňujete. 

Uchazeči ze Slovenské republiky obdrží zápisové lístky při pohovoru. 

Vážení rodiče, pokud by Vám daný termín nebo čas pohovoru nevyhovoval, je možné si na 
studijním oddělení školy domluvit termín náhradní. 

 

Telefon: 558 357 811 

E-mail: sekretariat@sosjablunkov.cz 

 

Těšíme se na setkání. 

 

 

Ing. Roman Szotkowski, 
         ředitel školy 

  



 

 

Oznámení o přijímacím řízení, pozvánka k pohovoru 

 

Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace, Školní 416, zastoupená Ing. Romanem 
Szotkowskim jako příslušný správní orgán podle § 165 odst. 2 písm. j.) zákona č. 561/2004 
Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), Vás zve k přijímacímu pohovoru. 

 

Vás syn/dcera bude přijat/a ke studiu na Střední škole, Jablunkov, p.o. na obor  
41-55-H/01 – Opravář zemědělských strojů. 

Dostavte se prosím v úterý 25. 4. 2023 v 9:30 hodin k přijímacímu pohovoru na budovu 
školy, Školní 416, kde obdržíte rozhodnutí o přijetí ke studiu a budete mít možnost odevzdat 
zápisový lístek.  

 Zápisový lístek, který obdržíte na základní škole, doporučujeme nevyplňovat předem. 

Pokud jste podali přihlášku na dva tříleté obory s výučním listem na naši školu, dostavte se 
k pohovoru v termínu podle oboru, který upřednostňujete. 

Uchazeči ze Slovenské republiky obdrží zápisové lístky při pohovoru. 

Vážení rodiče, pokud by Vám daný termín nebo čas pohovoru nevyhovoval, je možné si na 
studijním oddělení školy domluvit termín náhradní. 

 

Telefon: 558 357 811 

E-mail: sekretariat@sosjablunkov.cz 

 

Těšíme se na setkání. 

 

 

Ing. Roman Szotkowski, 
         ředitel školy 

 


