
 

Dny otevřených dveří SOU stavebního v Plzni 
Vyřizuje: Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 
 
Dny otevřených dveří Středního odborného učiliště stavebního, Plzeň, Borská 55 se 
uskuteční v  pátek 24. listopadu od 8:00 do 17:00 hodin a v sobotu 25. listopadu 2017  
od 8:00 do 12:00 hodin na pracovištích v Plzni, Borská 55 i v Horní Bříze, U Klubu 302. 
Kromě prostor pro teoretické vyučování, ubytování, stravování i relaxaci lze vidět v akci 
téměř všechny stavební a keramické profese v provedení žáků jediného stavebního učiliště  
a jediné keramické školy v regionu. 
Kontakty: www.souplzen.cz, sou@souplzen.cz, tel. 373 730 030 
 
 

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  

 
Dny otevřených dveří na SŠ, Rokycany, Jeřabinová 96/III 
Vyřizuje: SŠ, Rokycany, Jeřabinová 96/III 
 
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Vás srdečně zve na Dny otevřených dveří 
 
KDY: 
Úterý  21. 11. 2017 od 8.00 do 14.00 hod. 
Středa  22. 11. 2017 od 8.00 do 14.00 hod. 
Čtvrtek 23. 11. 2017 od 8.00 do 14.00 hod. 
Pátek  24. 11. 2017 od 8.00 do 17.00 hod. 
Sobota 25. 11. 2017 od 8.00 do 11.00 hod. 
 
Čtvrtek 1. 2. 2018 od 12.00 do 17.00 hod. 
 
KDE: 
- SŠ Rokycany, Jeřabinová 96/III 
- Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb, Mládežníků 228  
- Domov mládeže, Františka Kotyzy 1026 
 
ČEKÁ VÁS: 
- Prohlídka školy s ukázkou teoretického vyučování 
- Ukázka slavnostního stolování 
- Exkurze do dílen pro odborný výcvik 
- Možnost vyzkoušet si pracovní dovednosti pracovní dovednosti 
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Den otevřených dveří - SPŠ stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 
Vyřizuje: SPŠ stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 
 
Zveme všechny zájemce o studium Střední průmyslové školy stavební v Plzni na Dny 
otevřených dveří, které proběhnou: 
24. listopadu 2017 (pátek) od 14:00 do 17:00 hod.   
25. listopadu 2017 (sobota) od 9:00 do 13:00 hod. 
  8. února 2018 (čtvrtek) od 14:00 do 17:00 hodin 
 
Zájemci si mohou prohlédnout prostory školy, budou zde připraveny informace o studijních 
oborech. Zároveň se můžete přihlásit na přípravné kurzy pro přijímací zkoušky. 
Více informací o škole získáte na www.spsstav.cz  

 
 
Den otevřených dveří ve Střední škole informatiky a finančních služeb, Plzeň, 
Klatovská 200 G 
Vyřizuje: RNDr. Lenka Holubová, Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, 
Klatovská 200 G 
 
Zveme zájemce o studium a jejich rodiče i ostatní veřejnost na Den otevřených dveří, který 
pořádá Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G v pátek 8. 12. 
2017 od 8.00 do 17.00 hodin. Další den otevřených dveří proběhne 12. 1. 2018 od 13.00 do 
17.00 h. Více informací naleznete na www.ssinfis.cz.  
 
 
 

Dny otevřených dveří na Hotelové škole, Plzeň, U Borského parku 3 
Vyřizuje: Mgr. Miroslav Široký, ředitel Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3 
 
Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3 zve širokou veřejnost na tradiční Dny otevřených 
dveří, které se budou konat v pátek 24. listopadu 2017 (9:00 - 17:00) a ve středu  
17. ledna 2018 (9:00 - 15:00). 
Zájemci si budou moci prohlédnout hlavní budovu školy (U Borského parku 3) a budovu 
odloučeného pracoviště (Bendova ul. 22, Plzeň). 
Na odloučeném pracovišti můžete navštívit odborné učebny, cukrárnu a pekárnu, ve kterých 
uvidíte ukázky výrobků našich žáků. 
V hlavní budově školy budou připraveny nejenom informace o studiu všech oborů  
a informace k přijímacímu řízení, ale uvidíte také praktické ukázky dovedností našich žáků  
(z oblasti barmanství, sommeliérství, flambování ovoce a další).  
Více informací ke dni otevřených dveří na www.hsplzen.cz nebo u zástupců ředitele školy: 
 
Informace k oborům Kuchař – číšník, Hotelnictví a Gastronomie  
Ing. Jana Radová, 377 673 672, j.radova@hsplzen.cz  
Mgr. Jiří Holeček, 377 423 192, j.holecek@hsplzen.cz 
 
Informace k oborům Cukrář, Pekař, Řezník-uzenář, Ekonomika a podnikání  
Mgr. Renata Machová, 377 322 020, r.machova@hsplzen.cz   
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Oslavy 145. výročí založení školy spojené s Dnem otevřených dveří - Střední 
škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141  
Vyřizuje: Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 
 
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141, zve všechny 
žáky, rodiče, absolventy, přátele školy a širokou veřejnost na oslavy  
145. výročí založení školy spojené se Dnem otevřených dveří. Tato akce se koná v pátek  
24. 11. 2017 od 8:00 - 16:00 hodin v celém areálu školy (Národních mučedníků 141  
i Šmeralova 197). Bližší informace najdete v příloze č. 4 těchto Instrukcí nebo na stránkách 
školy www.sszp.kt.cz.  
 
 

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 a v úterý 13. února 2018 od 15:00 do 17:00 hodin. 
 
Více informací na www.spseplzen.cz  
 
 

Den otevřených dveří – Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední 
zdravotnická škola a Jzyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, 
Plánická 196 

Vyřizuje: Mgr. J. Bureš 376 313 556, Mgr. J. Veselý 376 313 557 
 
Zveme všechny zájemce o studium na naší škole na Den otevřených dveří, který proběhne  
v pátek dne 24. listopadu 2017. 
 

 8:00 - 14:00 ve Školičce "U Parku" 
- Puškinova ul. 108 

 8:30 - 13:00 na Střední zdravotnické škole 
- Kollárova ul. 444 (Zdravotnický asistent, Zdravotnické lyceum) 
- Erbenovo nám. 137 (Kosmetické služby, Masér sportovní a rekondiční) 

 12:00 - 16:00 na Obchodní akademii, Vyšší odborné škole a Jazykové škole 
- Plánická ulice 196 

 12:00 - 16:00 v Domově mládeže 
- Puškinova ul. 108  

Více informací na www.oakt.cz  
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Den otevřených dveří - Škroupovka 
Vyřizuje: Jiří Kizman, Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13, tel: 
739 251 860, e-mail: jkizman@issziv.cz 
 
V sobotu 25. 11. 2017 od 8:30 do 12:00 hodin proběhne „Den otevřených dveří“ a zde  
na návštěvníky čeká kreativní tvoření předmětů, které si mohou odnést domů. Zájemci si 
mohou prohlédnout celou školu a práce našich žáků. V ten den proběhne kadeřnická  
a kosmetická soutěž pro žáky ze ZŠ, za kterou žáci dostanou pamětní list. Tento pamětní list 
přiloží zájemci k přihlášce ke studiu na ISŠŽ. V přijímacím řízení za tuto aktivitu dostanou 
body navíc. Více informací na www.issziv.cz 
 
 

Sportovní gymnázium Plzeň otevírá dveře uchazečům o vzdělání a sport 
Vyřizuje: Sportovní gymnázium Plzeň, Vejprnická 56 
 
Sportovní gymnázium Plzeň, Vejprnická 56 zve žáky 9. a 5. tříd základních škol a jejich 
rodiče na Dny otevřených dveří. 
 
V pondělí 8. ledna 2018 v 16:00 hodin se koná Den otevřených dveří pro uchazeče z 9. tříd 
se zájmem o čtyřletý obor vzdělání Gymnázium (třída B, všechny druhy sportu). Zároveň 
mohou přijít uchazeči z 9. tříd, kteří se zajímají o studium čtyřletého oboru vzdělání 
Gymnázium (Kvinta, všechny druhy sportu, k doplnění počtu žáků třídy). 
 
Ve středu 10. ledna 2018 v 16:00 hodin se škola otevře žákům 5. tříd základních škol, kteří 
se hlásí do osmiletého oboru vzdělání Gymnázium (všechny druhy sportu). 
 
Zájemci se seznámí s učebním plánem gymnázia a současně získají informace o přijímacím 
řízení a přijímacích zkouškách nanečisto. Budou si moci také prohlédnout moderně 
vybavenou školu včetně sportovního zázemí. 
 
Všichni, kdo máte chuť skloubit studium gymnázia se sportovním vyžitím, jste vítáni. 
Sportovní gymnázium sídlí v Plzni-Skvrňanech, v blízkosti Atletického stadionu města Plzně 
(tramvaj č. 2, zastávka „Sportovní gymnázium“). 
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Den otevřených dveří na Střední průmyslové škole dopravní, Plzeň, 
Karlovarská 99 
Vyřizuje: Ing. Jiří Svoboda, ředitel školy, tel. 603 510 399, dopskopl@dopskopl.cz, Ing. Irena 
Nováková, zástupce ředitele – obory s maturitní zkouškou, tel. 377 520 253, 
novakova@dopskopl.cz, Ing. Jaroslav Kašpar, zástupce ředitele – obory s výučním listem, 
tel. 377 822 310, kaspar@dopskol-kr.cz 
 
Zveme všechny zájemce o studium oborů s dopravní tématikou, jejich rodiče i širokou 
veřejnost na Den otevřených dveří, který se koná v pátek 24. listopadu 2017 od 13:00  
do 18:00 hodin a v sobotu 25. listopadu od 8:00 do 13:00 hodin 
 
Ve školním roce 2018/2019 bude škola vyučovat: 
 
Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 
23-45-M/01 Dopravní prostředky (Karlovarská)    (Diagnostika a servis silničních vozidel) 
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy (Karlovarská) - Drážní a městská doprava - 
Komplexní logistika, - Letecké technologie, - Vnitrostátní a mezinárodní autodoprava 
41-45-M/01 Mechanizace a služby (Karlovarská) - Požární prevence, - Ekologie 
64-41-L/51 Podnikání - denní nástavbové studium (Křimice) 
 
Obory středního vzdělání s výučním listem (Křimice) 
23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel 
23-55-H/02  Karosář (Autoklempíř) 
33-59-H/01  Čalouník 
23-61-H/01  Autolakýrník 
37-52-H/01  Železničář 
 
Obor středního vzdělání s maturitní zkouškou a s výučním listem 
39-41-L/01  Autotronik (Křimice) 
 
V obou budovách školy – v Plzni, Karlovarská 99 a v Plzni – Křimicích, Průkopníků 290, 
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 dílnách (např. v učebnách výpočetní techniky, jazykové učebně, učebně 
diagnostiky, klempírně, lakovně, a dalších specializovaných učebnách).   
Všichni, kteří k nám v těchto dnech 24. a 25. 11.2017 najdou cestu, jsou srdečně vítáni. 
 
 

Den otevřených dveří – Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 
Vyřizuje: Mgr. Milan Pěchouček 
 
Zveme všechny zájemce o studium a jejich rodiče na Den otevřených dveří, který proběhne 

 5. prosince 2017 pro zájemce o 4-leté studium 

 6. prosince 2017 pro zájemce o 6-leté a 8-leté studium 
vždy od 15,00 do 18,00 hodin. 
 
Jsou pro vás připraveny informace o studiu a přijímacím řízení, ukázky učebnic i moderních 
metod výuky, prohlídky učeben, soutěže… 
Těšíme se na vaši návštěvu. 
 
Další informace: www.mikulasske.cz , kontakt@mikulasske.cz nebo tel. 377 226 564. 
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