
 
 

Den otevřených dveří ve Střední škole, Kralovice, nám. Osvobození 32 
Vyřizuje: Mgr. Alena Kupková, Střední škola, Kralovice, 373 397 911, info@sskralovice.cz  
 
Zveme všechny zájemce o studium, jejich rodiče i ostatní veřejnost na Den otevřených dveří, 
který pořádá Střední škola Kralovice v sobotu 2. 12. 2017 od 9:00 do 12:00 hodin. 
Zájemci si mohou prohlédnout prostory školy, dílny odborného výcviku i domov mládeže  
a dostanou veškeré informací o  oborech vzdělání, které škola nabízí. 
Další den otevřených dveří proběhne opět v sobotu 27. 1. 2018 od 9:00 do 12:00 hodin. 
 
Více informací naleznete na www.sskralovice.cz 
 
 

Den otevřených dveří ve Střední škole, Bor, Plzeňská 
Vyřizuje: Střední škola, Bor, Plzeňská 231 
 
Střední škola, Bor, Plzeňská 231 zve zájemce o studium na dny otevřených dveří, které se 
konají: 
 
23. 11. 2017 od 7:30 do 14:00 hodin 
Plzeňská 231 – teoretická výuka, Strážská 483, 447 – odborný výcvik 
 
18. 1. 2018 od 7:30 do 14:00 hodin 
Plzeňská 231 - teoretická výuka, Strážská 483, 447 – odborný výcvik 
 
Zájemci si budou moci prohlédnout budovu teoretické výuky školy (Plzeňská 231, Bor)  
a budovy odborného výcviku (Strážská 483, 447, Bor). 
V budově teoretické výuky budou připraveny informace o studiu všech oborů a informace 
k přijímacímu řízení. 
V dílnách odborného výcviku můžete navštívit odborné učebny pro mechaniky opraváře 
motorových vozidel (automechaniky) a opraváře zemědělských strojů (montážní dílny, 
kamerovou geometrii náprav, pneuservis, diagnostiku, svařovnu, kovárnu, dílnu ručního  
i strojního obrábění kovů), vyzkoušíte si cvičnou jízdu v autotrenažéru. 
Na pracovištích odborného výcviku oboru kuchař – číšník uvidíte velkou kuchyni - varnu, 
cvičnou kuchyni, cukrárnu a pekárnu, pracoviště obsluhy. 
Všude uvidíte naše žáky při pracovních činnostech, abyste si mohli vytvořit reálnou 
představu o tom, co studium v naší škole skutečně obnáší. 
 
 

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  
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Dny otevřených dveří SOU stavebního v Plzni 
Vyřizuje: Středního odborného učiliště stavebního, 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 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 h 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.  
 
 

Den otevřených dveří - Odborná škola výroby a služeb, Vejprnická 56, Plzeň 
Vyřizuje: Odborná škola výroby a služeb, Vejprnická 56, Plzeň 
 
Dny otevřených dveří se konají: 
8. 12. 2017 od 13:00 do 16:30 hodin (pátek) 
12. 1. 2018 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) 
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