
Den otevřených dveří a informační dny VOŠ a SPŠE Plzeň 
Vyřizuje: Mgr. Jana Müllerová, tel.:377 418 002, e-mail: mullerova@spseplzen.cz  
 
Den otevřených dveří VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85 se uskuteční  
v sobotu 25. listopadu 2017 od 9:00 do 16:00 hodin  
 
Informační dny VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85 se uskuteční 
v úterý 16. ledna 2018 od 15:00 do 17:00 hodin  
v úterý 13. února 2018 od 15:00 do 17:00 hodin  
 
Více informací na www.spseplzen.cz  
 
 

Den otevřených dveří ve Střední průmyslové škole strojnické a Střední 
odborné škole profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 
Vyřizuje: Mgr. N. Strejčková, 377 423 378, strejckova@spstrplz.cz  
 
Srdečně zveme všechny zájemce o studium na naší škole na Den otevřených dveří, který se 
bude konat v pátek 24. listopadu 2017. 
 
Zájemci si budou moci prohlédnout: 
v době od 10 do 17 hod. Centrum praktického vyučování (vchod V. bránou Škoda v Borské 
ulici) 
v době od 13 do 17 hod. budovu školy, Klatovská 109 a školní dílny v Majerově ul. 
 
Podrobnější informace o studiu naleznete na www.spstrplz.cz 
 
 

Den otevřených dveří na Střední odborné škole obchodu, užitého umění  
a designu, Plzeň, Nerudova 33  
Vyřizuje: Mgr. Marie Klesová, ředitelka školy, tel. 377 183 611, sos@nerudovka.cz  
 
Zveme všechny zájemce o studium oborů Grafický design, Design interiéru, Multimediální 
tvorba, Ekonomika a podnikání – cestovní ruch, Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod, 
Ekonomika vnitřního obchodu, Aranžér nebo Prodavač, jejich rodiče i širokou veřejnost  
na Den otevřených dveří, který se koná v pátek 3. listopadu 2017 od 14:00 do 18:00 hodin. 
 
V obou budovách školy – Nerudova 33 i Ateliéry Nerudovky, Klatovská 200p (bývalý areál 
kasáren) návštěvníkům poskytneme komplexní informace o vzdělávání na naší škole,  
o přijímacím řízení, ale budou moci zhlédnout i práci současných žáků školy v odborných 
učebnách a ateliérech (např. v učebnách výpočetní techniky, jazykové učebně, fotoateliéru, 
kreslírně, ve specializovaných učebnách na počítačovou grafiku, multimediální tvorbu, 
grafický a prostorový design, a dalších). Budou také připraveny různé soutěže z oblasti 
cestovního ruchu, ekonomiky, zeměpisu, cizích jazyků, společenskovědních  
a přírodovědných předmětů a výtvarné soutěže. 
 
Všichni, kteří k nám v tento den 3. listopadu 2017 najdou cestu, jsou srdečně vítáni. 
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Pozvánka na Dny otevřených dveří v Gymnáziu, Blovice, Družstevní 650 

Vyřizuje: Mgr. Marcela Šustrová, tel: 371 522 053, e-mail: sustrova@gblovice.cz 
 
Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 zve všechny zájemce o studium i širokou veřejnost  
na dny otevřených dveří, které proběhnou v těchto termínech: 

pátek 10. 11. 2017 od 13:00 – 17:00 hodin 
sobota 13. 1. 2018 od 8:00 – 12:00 hodin 

Na programu je prohlídka prostor školy, informace o studiu, přijímacím řízení či přípravných 
kurzech. Připraven bude i bohatý program.  Další informace na tel. č. 371 522 053. 
Srdečně zveme všechny zájemce a přátele gymnázia – přijďte se k nám podívat! 
 
 

Den otevřených dveří - Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 
Vyřizuje: Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 
 
Dny otevřených dveří se konají: 8. 12. 2017 od 13:00 do 16:30 hodin (pátek) 
 
Další informace o studiu a případné termíny individuálních návštěv na požádání sdělíme  
na těchto telefonních číslech: 
Ředitelka školy: Mgr. Bc. Hana Krýslová (tel. 377 308 115) 
Zástupce ředitele: Ing. Mgr. Bohumila Medková  (tel. 377 308 389) 
Výchovný poradce: Mgr. Bc. Petra Holubová  (tel. 377 308 402) 
 
 

Den otevřených dveří – Střední odborné učiliště Domažlice 
Vyřizuje: Střední odborné učiliště Domažlice, Prokopa Velikého 640 
 
Srdečně zveme žáky 8. a 9. tříd ZŠ, jejich zákonné zástupce i veřejnost na dny otevřených 
dveří v obou našich školách, v době od 9:00 do 17:00 hodin 
 
16. listopadu – SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 – 4leté obory: Mechanik seřizovač, 
Kosmetické služby, Gastronomie. 3leté obory: Obráběč kovů (i se zaměřením na CNC 
stroje), Strojní mechanik (i se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů), Strojní 
mechanik – nástrojař, Truhlář, Kuchař – číšník, Kadeřník. 
 
16. listopadu – Místo poskytovaného vzdělávání Stod, Plzeňská 245 – 3leté obory: 
Elektromechanik pro zařízení a přístroje, Kadeřník, Kuchař – číšník. Nástavbový obor 
Podnikání – denní 2letý, pro kadeřníky i se zaměřením na vlasový styling. 
 
V obou našich školách získáte veškeré potřebné informace o studiu, uvidíte ukázky výuky  
a vybavení pro průmysl 4.0 (robotizace, pneumatika, hydraulika, automatizace, 3D tisk, 
drony. Budete si moci vyzkoušet moderní účesové trendy, uvidíte ukázky líčení. Čekají  
na vás vystoupení žáků, kadeřnická show i možnost ochutnávek výrobků gastro oborů. 
Moderní trendy v přípravě míchaných nápojů předvedou absolventi barmanských kurzů. 
 
Nudit se u nás opravdu nebudete . 
www.soudom.cz, www.soudom-stod.cz  
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Den otevřených dveří – Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá 
Vyřizuje: Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá 
 
Zveme všechny zájemce o studium oborů Střední školy živnostenské na Den otevřených 
dveří, který proběhne ve čtvrtek 23. listopadu 2017 od 8:00 do 17:00 hodin. Více informací 
na tel. čísle 374 750 511, příp. na e-mailové adrese: sekretariat@sszplana.cz  
 
 

Dny otevřených dveří - Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední 
škola, Tylova 18 
Vyřizuje: p. Filipi, t. č. 739 570 096, e-mail: danuse.filipi@bp-akademie.cz 
 
Srdečně zveme všechny zájemce o studium, jejich rodiče i ostatní veřejnost na Dny 
otevřených dveří ve školním roce 2017/2018: 
9. 11. 2017 10:00 - 15:00 hodin, testy fyzické zdatnosti od 13:00 hod 
9. 12. 2017 10:00 - 14:00 hodin, testy fyzické zdatnosti od 11:00 hod 
18. 1. 2018 10:00 - 15:00 hodin, testy fyzické zdatnosti od 13:00 hod 
 
Zájemci si mohou prohlédnout prostory školy, budou informováni o studijních oborech, uvidí 
praktické ukázky sebeobrany našich žáků a mohou si vyzkoušet i fyzickou připravenost 
potřebnou ke studiu na naší škole. 
Více informací na: www.bezpecnostnepravniskola.cz 

Dny otevřených dveří na Sportovní a podnikatelské střední škole Plzeň 
Vyřizuje: Sportovní a podnikatelská střední škola, s.r.o., sady 5. května 21, 301 12 Plzeň 
 
Zveme všechny zájemce o studium ekonomiky, podnikání a sportu na Dny otevřených dveří, 
které proběhnou ve Sportovní a podnikatelské střední škole v pátek dne 24. listopadu  
a 8. prosince 2017, vždy od 13:00 do 17:00 hodin. 
Pro zájemce budou připraveny informace o škole, vzdělávacím oboru a jednotlivých 
zaměřeních, ale především ochutnávka samotné výuky formou krátkých zážitkových 
workshopů. 
Více informací na www.sapss-plzen.cz  
 
 

Dny otevřených dveří na Akademii hotelnictví a cestovního ruchu – střední 
škola, s.r.o., Nade Mží 1, Plzeň-Skvrňany 
Vyřizuje: Mgr. Jana Linhartová, ředitelka AHCR, Plzeň, Nade Mží 1 
 
Akademie hotelnictví a cestovního ruchu zve širokou veřejnost na tradiční dny otevřených 
dveří, které se budou konat: 

 ve čtvrtek 19. října 2017 od 10:00 do 17:00 hodin 

 ve čtvrtek 9. listopadu 2017 od 10:00 do 17:00 hodin 

 v pátek 15. prosince 2017 od 10:00 do 15:00 hodin 
Zájemci si budou moci prohlédnout budovu školy a odborné učebny, kde budou připraveny 
nejenom informace o studiu všech oborů a informace k přijímacímu řízení, ale uvidíte také 
praktické ukázky dovedností našich žáků. 
 
Více informací o škole najdete na http://www.hotelova-skola-plzen.cz/ nebo kontaktujte 
vedení školy: 
Mgr. Jana Linhartová linhartova@hotelovka-plzen.cz  377 381 141, linka č. 33 
PhDr. Margit Turníková margit.turnikova@hotelovka-plzen.cz  377 381 141, linka č. 21 
RNDr. Pavel Kučera, Ph.D. pavel.kucera@hotelovka-plzen.cz 377 381 141, linka č. 36 
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