
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ s vizážistickou soutěží „STŘIHNI SI FILM“ 
Vyřizuje: Jiří Kizman, Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 
Tel: 739 251 860  e-mail: jkizman@issziv.cz 
 
Ve středu 1. 11. 2017 se koná při „Dni otevřených dveří“ veřejná vizážistická soutěž „Střihni 
si film“, které se zúčastní šest středních škol z Plzeňského a Karlovarského kraje  
za podpory Barrandov studia a Juniorfestu. Mimo jiné si budoucí žáci a jejich zákonní 
zástupci mohou během dne vyzkoušet svoji kreativitu a navštívit prostory a učebny školy. 
Tento „Den“ startuje pro veřejnost od 13:00 a trvá až do 18:00 hodin. 
 
V sobotu 25. 11. 2017 od 8:30 do 12:00 hodin proběhne druhý „Den otevřených dveří“ a i 
zde na návštěvníky čeká kreativní tvoření předmětů, které si mohou odnést domů.   
Proběhne kadeřnická a kosmetická soutěž pro žáky ze ZŠ. 
Více informací na www.issziv.cz 

Den otevřených dveří - Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 
Vyřizuje: Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 
 
Zveme všechny zájemce o studium oborů Obchodní akademie a Ekonomické lyceum  
na Den otevřených dveří, který proběhne na státní Obchodní akademii, nám. T. G. 
Masaryka 13 v Plzni v sobotu dne 2. prosince 2017 v době 9:00 h - 13:00 h. 
 
Pro návštěvníky budou připraveny nejen informace o škole a nových zaměřeních, ale také 
možnost vyzkoušet si psaní na počítači výukovou metodou ZAV, shlédnout  ukázky práce 
v učebnách s interaktivní tabulí atd.   
 
Více informací ke dni otevřených dveří na tel. čísle 377 236 611, příp. e-mailové adrese: 
hanakova@oaplzen.cz 
 
 

Den otevřených dveří - Gymnázium a SOŠ, Plasy 

Vyřizuje: Gymnázium a SOŠ, Plasy 
 
Zveme všechny zájemce o studium oborů Gymnázia a SOŠ, Plasy na Dny otevřených dveří, 
které proběhnou v sobotu 11. 11. 2017 od 9:00 do 12:00 hodin, v pátek 19. 1. a 26. 1. 2018 
od 14:00 do 16:00 hodin. Více informací najdete na http://www.g-plasy.cz/  
 
 

Sportovní gymnázium otevírá dveře uchazečům o vzdělání a sport 
Vyřizuje: Sportovní gymnázium Plzeň 
 
Sportovní gymnázium Plzeň, Vejprnická 56 zve žáky 9. tříd základních škol, případně  
odpovídajících tříd gymnázií, a jejich rodiče na Den otevřených dveří do oboru vzdělání  
79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou (atletika, judo, sportovní střelba, plavání, 
tenis, volejbal-dívky), třída A, který se koná v úterý 7. listopadu 2017 od 16:00 h. 
Zájemci se seznámí s učebním plánem gymnázia a současně získají informace o přijímacím 
řízení a přijímacích zkouškách nanečisto. 
Všichni, kdo máte chuť skloubit studium gymnázia se sportem, jste vítáni. Sportovní 
gymnázium sídlí v Plzni-Skvrňanech, v blízkosti Atletického stadionu města Plzně (stanice 
tramvaje č. 2, zastávka Sportovní gymnázium).  
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