Střední průmyslová škola
a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most,
příspěvková organizace
Jana Palacha 711, 434 01 Most

Opatřením obecné povahy vydaným MŠMT dne 15. 3. 2021 pod č. j.: MSTM4337/2021-4 se mění termín pro vydání zápisového lístku, termíny zveřejnění
seznamu přijatých uchazečů ve všech oborech středního vzdělávání a termín
předávání zápisových lístků (viz níže).

VÝSLEDKY HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Pořadí přijatých a nepřijatých žáků bude zveřejněno dne:
Středa 19. 05. 2021 v 08:00 h – obory vzdělání s výučním listem
Středa 19. 05. 2021 v 08:00 h – obory vzdělání s maturitní zkouškou
na webových stránkách školy www.spsasosgsmost.cz
a na vstupních dveřích budovy A a B školy,

pouze pod registračními čísly uchazečů !!!
Rozhodnutí o přijetí není zasíláno poštou a bude k osobnímu vyzvednutí
ve dnech:

Obory vzdělání s výučním listem:
budova A (SOŠGS); Most, Jana Palacha 711/2
Středa

19. 05. 2021 od 08:00 do 17:00 h

Čtvrtek

20. 05. 2021 od 07:30 do 15:00 h

Pátek

21. 05. 2021 od 07:30 do 15:00 h

Obory vzdělání s maturitní zkouškou:
budova A (SOŠGS); Most, Jana Palacha 711/2
Středa

19. 05. 2021 od 08:00 do 17:00 h

Čtvrtek

20. 05. 2021 od 08:00 do 15:00 h

budova B (SPŠ); Most, Topolová 584
Středa

19. 05. 2021 od 08:00 do 17:00 h

Čtvrtek

20. 05. 2021 od 08:00 do 15:00 h
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ZÁPISOVÝ LÍSTEK
Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole
potvrdí odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí
ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí,
tzn. pro obory vzdělání s výučním listem do 02. 06. 2021 a pro obory vzdělání
s maturitní zkouškou nejpozději do 02. 06. 2021.

Datum

Zpracovala

Ředitelka školy

16. 03. 2021

Jitka Mádlová
Danuše Maštalířová

Ing. Ivana Hermannová v. r.
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