
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 dne 12. 1. 
2018 od 13:00 do 17:00 hodin. 
Více informací naleznete na www.ssinfis.cz.  
 

Den otevřených dveří ve Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole 
zdravotnické, Plzeň, Karlovarská 99 
Vyřizuje: RNDr. Milan Štěpánek, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 
zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 
 
Všechny zájemce o studium a jejich rodiče zveme na Den otevřených dveří, který se koná  
v pondělí 15.1. 2018 od 14:30 hodin do 17:30 hodin v budově školy. 
Více informací naleznete na www.zdravka-plzen.cz 
 

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 25. ledna 2018 od 8:00 do 17:00 hodin. Více informací  
na tel. čísle 374 750 511, příp. na e-mailové adrese: sekretariat@sszplana.cz 
 

Den otevřených dveří ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, 
Sušice, U Kapličky 761 
Vyřizuje: Ing. Jaromír Kolář, SOŠ a SOU Sušice, 376 524 662, kolar@sossusice.cz  
 
Zveme všechny zájemce o studium, jejich rodiče i ostatní veřejnost na Den otevřených dveří, 
který pořádá SOŠ a SOU Sušice  v pátek 12.ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin. 
Zájemci si mohou prohlédnout všechny prostory školy, učebny pro teoretickou výuku i  dílny 
odborného výcviku pro mechaniky opraváře motorových vozidel (automechaniky), 
autoelektrikáře a opraváře zemědělských strojů, dále dílny pro truhláře, elektrikáře, 
instalatéry a zedníky a odborná pracoviště pro kadeřníky a kuchaře-číšníky, domov mládeže 
a ve školní recepci u vstupu do školy dostanou veškeré informací o  oborech vzdělání, které 
škola nabízí. 
 
Více informací naleznete na www.sossusice.cz 
 

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 poslední Den 
otevřených dveří ve školním roce 2017/2018 ve čtvrtek 18. 1. 2018 od 10:00 hod do 15:00 
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 
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