
Informace Střední průmyslové školy dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 

Vyřizuje: Informace Střední průmyslové školy dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 

 
Ve školním roce 2018/2019 bude škola vyučovat: 
 
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) 
 
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) 
 
Tel. č.:     377 520 253 (Karlovarská) 
Tel. č.:    377 822 310 (Křimice) 
E-mail:    dopskopl@dopskopl.cz 
Facebook:    https://www.facebook.com/dopskopl 
Stránky školy:   www.dopskopl.cz 
 
Den otevřených dveří: 26. 01. 2018 od 13:00 do 18:00 hodin 
 

Dny otevřených dveří na Akademii hotelnictví a cestovního ruchu – střední 
škola, s.r.o., Nade Mží 1, Plzeň-Skvrňany, 318 00 
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 11. ledna 2018 od 13.00 do 16.00 hodin 

 ve čtvrtek 15. února 2018 od 13.00 do 16.00 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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Den otevřených dveří na Střední škole, Rokycany, Jeřabinová 96/III 
Vyřizuje: Střední škole, Rokycany, Jeřabinová 96/III 
 
Srdečně zveme všechny zájemce o studium a jejich rodiče i ostatní veřejnost na Den 
otevřených dveří, který pořádá SŠ Rokycany ve čtvrtek 1. 2. 2018 od 12:00 do 17:00 hodin. 
Prohlídka školy a dílen pro odborný výcvik a možností vyzkoušet si pracovní dovednosti. 
Více informací na www.skola-rokycany.cz 
 
 

Den otevřených dveří na Střední odborné škole obchodu, užitého umění  
a designu, Plzeň, Nerudova 33 a 22. ročník soutěže REGION 2018 
Vyřizuje: Mgr. Marie Klesová, ředitelka školy, tel. 377 183 611, sos@nerudovka.cz 
 
Den otevřených dveří na SOŠ obchodu, užitého umění a designu se koná 26. ledna 2018  
od 9:00 do 18:00 hodin v budově školy v Nerudově ulici, pro umělecké obory budou 
otevřeny dveře  nových ateliérů NERUDOVKY, Klatovská třída 200p, Plzeň. 
Zveme všechny zájemce o studium, jejich rodiče i širokou veřejnost, kterým poskytneme 
komplexní informace o vzdělávání na naší škole a budou  moci zhlédnout i práci současných 
žáků školy v odborných učebnách a ateliérech (např. v učebně fiktivní firmy, cestovního 
ruchu, 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. 
 
Současně pořádáme 22. ročník soutěže REGION 2018,  která se koná ve třech kategoriích:  

I. Soutěž žáků v odborných znalostech oborů zaměřených na cestovní ruch 
II. Soutěž žáků v odborných dovednostech uměleckých oborů 
III.  Soutěž žáků v odborných dovednostech oborů Aranžér a Prodavač 

 
Všichni, kteří k nám v tento den 26. ledna 2018 najdou cestu, jsou srdečně vítáni. 
 
 

Den otevřených dveří – Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu  
a veřejnosprávních studií, s.r.o.  
Vyřizuje: Vendula Janková, sekretářka Vyšší odborné školy zdravotnické, managementu  
a veřejnosprávních studií, s.r.o., Plzeň, Ledecká 35  www.vosplzen.cz  
 
Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií zve 
všechny zájemce o studium i širokou veřejnost na Den otevřených dveří, který se koná  
ve čtvrtek 18. ledna 2018 od 11:00 do 17:00 hodin. 
Rádi zodpovíme veškeré dotazy ohledně studia, současní studenti každého provedou  
po škole a ukáží odborné učebny. Na studijním oddělení si pak zájemci  
o studium mohou vyzvednout přihlášku ke studiu.  
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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 26. ledna od 8:00 do 17:00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 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 
 
 

Pozvánka na Den 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 Den otevřených dveří, který proběhne v sobotu 13. 1. 2018 od 8:00 – 12:00 hodin. 
Na programu je prohlídka prostor školy, informace o studiu, přijímacím řízení či přípravných 
kurzech. Zájemci si budou moci vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto. Připraven bude 
bohatý doprovodný program. Další informace na tel. č. 371 522 053. 
Srdečně zveme všechny zájemce a přátele gymnázia – využijte této příležitosti a přijďte se 
do naší školy podívat! 
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