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 7. 12.
2018 od 8:00 do 17:00 hodin.
Další den otevřených dveří proběhne 11. 1. 2019 od 13:00 do 17:00 h.
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, SZŠ a VOŠZ Plzeň, Karlovarská 99
Zveme všechny zájemce o studium a jejich rodiče na Den otevřených dveří, který se koná
v pondělí 14. 1. 2019 od 14:30 do 17:30 hodin v budově školy.
Informace poskytne vedení školy, učitelé jednotlivých předmětů a v edukačních centrech také
žáci vyšších ročníků.
Více informací naleznete na www.zdravka-plzen.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 2018/2019, který se koná v úterý 8. 1. 2019 od 10:00 do
15: 00 hodin. Zájemci si mohou prohlédnout prostory školy, budou informováni o studijních
oborech, uvidí praktické ukázky sebeobrany našich žáků a mohou si vyzkoušet i fyzickou
zdatnost potřebnou ke studiu na naší škole.
Více informací na: www.bezpecnostnepravniskola.cz

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
 4. prosince 2018 pro zájemce o 4-leté studium
 5. prosince 2018 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. 377 226 532.

Den otevřených dveří ve Střední průmyslové škole strojnické a Střední
odborné škole profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109
Vyřizuje: Mgr. N. Strejčková, 371 510 828, strejckova@spstrplz.cz
Srdečně zveme všechny zájemce o studium na naší škole na Den otevřených dveří, který se
bude konat v pátek 30. listopadu 2018.
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 – Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední
zdravotnická škola a Jazyková 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 30. listopadu 2018.


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

Dny otevřených dveří - Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň,
Škroupova 13
Vyřizuje: Jiří Kizman, Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13, tel:
739 251 860, e-mail: jkizman@issziv.cz
V sobotu 24. 11. 2018 od 8:30 do 12:00 hodin proběhne další „Den otevřených dveří“. Zde
na návštěvníky čeká kreativní tvoření předmětů, které si mohou odnést domů. Zájemci si
mohou prohlédnout celou školu a práce našich žáků. Představí se vám naši návrháři oděvů
několika módními přehlídkami, krásnými modely a výtvarnými pracemi. 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
OBORY, KTERÉ NABÍZÍME:
Obory středního vzdělání s výučním listem
- Kadeřník
- Krejčí
Obor středního vzdělání s maturitní zkouškou
- Bankovnictví a pojišťovnictví
- Asistent v právní a podnikové sféře
- Oděvní design
- Oděvní a interiérový design
- Návrhář (umělecký obor)
- Kosmetické služby
-

Podnikání (nástavbové studium - denní a dálkové)

Den otevřených dveří – Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Vyřizuje: Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III, www.skola-rokycany.cz
Dovolujeme si Vás pozvat na Dny otevřených dveří ve dnech 21. – 24. 11. 2018.
Středa
21. 11. 2018 – 8:00 - 14:00 hodin
Čtvrtek
22. 11. 2018 – 8:00 – 14:00 hodin
Pátek
23. 11. 2018 – 8:00 – 17:00 hodin
Sobota
24. 11. 2018 – 8:00 – 11:00 hodin

Dny otevřených dveří SOU stavebního v Plzni
Vyřizuje: SOU stavební, Plzeň, Borská 55
Dny otevřených dveří Středního odborného učiliště stavebního, Plzeň, Borská 55 se
uskuteční v pátek 23. listopadu od 8:00 do 17:00 hodin a v sobotu 24. listopadu 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

Den otevřených dveří a informační den 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 24. listopadu 2018 od 9:00 do 16:00 hodin
Informační den VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85 se uskuteční
v úterý 29. ledna 2019 od 15:00 do 17:00 hodin
Více informací na www.spseplzen.cz

Dny otevřených dveří Střední škola, Kralovice
Vyřizuje: Mgr. Alena
info@sskralovice.cz

Kupková,

Střední

škola,

Kralovice,

tel.

373 397 911,

Srdečně zveme všechny zájemce o vzdělávání na Dny otevřených dveří Střední školy,
Kralovice, nám. Osvobození 32.
Uskuteční se v sobotu 1. prosince 2018 od 9:00 do 12:00 hodin a v sobotu 26. ledna
2019 od 9:00 do 12:00 hodin.
Kromě prostor pro teoretické vyučování, ubytování a stravování žáků si lze prohlédnout
i dílny pro praktické vyučování.
Více informací naleznete na www.sskralovice.cz.

Dny otevřených dveří Střední škola, Kralovice
Vyřizuje: Mgr. Alena
info@sskralovice.cz

Kupková,

Střední

škola,

Kralovice,

tel.

373 397 911,

Srdečně zveme všechny zájemce o vzdělávání na Dny otevřených dveří Střední školy,
Kralovice, nám. Osvobození 32.
Uskuteční se v sobotu 1. prosince 2018 od 9:00 do 12:00 hodin a v sobotu 26. ledna
2019 od 9:00 do 12:00 hodin.
Kromě prostor pro teoretické vyučování, ubytování a stravování žáků si lze prohlédnout
i dílny pro praktické vyučování.
Více informací naleznete na www.sskralovice.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 9. listopadu 2018 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 9. listopadu 2018 najdou cestu, jsou srdečně vítáni.

Den otevřených dveří ve Střední průmyslové škole strojnické a Střední
odborné škole profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109
Vyřizuje: Mgr. N. Strejčková, 371 510 828, strejckova@spstrplz.cz
Srdečně zveme všechny zájemce o studium na naší škole na Den otevřených dveří, který se
bude konat v pátek 30. listopadu 2018.
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 – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Horšovský Týn, Littrowa 122
Vyřizuje: Ing. Miluše Fousová, ředitelka školy
Zveme všechny zájemce o studium na Den otevřených dveří, který proběhne 6. prosince
2018 od 8:00 do 17:00 hodin.
Návštěvníci si budou moci prohlédnout všechna pracoviště školy, kde získají podrobné
informace o možnostech studia.
Více informací o škole na http://www.sos-souhtyn.cz/

Den otevřených dveří – Gymnázium a SOŠ, Plasy
Vyřizuje: Mgr. Petra Poláková, zástupkyně ředitelky, Gymnázium a Střední odborná škola,
Plasy, polakova@gsplasy.cz, tel. 373 322 134
Více informací najdete v příloze č. 2 těchto Instrukcí.

Dny otevřených dveří - ŠKROUPOVKA
Vyřizuje: Jiří Kizman, Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13
Tel: 739 251 860 e-mail: jkizman@issziv.cz
Ve čtvrtek 1.11. 2018 od 13:00 do 18:00 hodin můžete navštívit naši školu při „Dni
otevřených dveří“ a shlédnout soutěž našich žáků „Střihni si film“. Zde se zúčastní několik
týmů složených z kadeřnic, kosmetiček a modelek. Tato soutěž vám představí, co se naše
žákyně v oboru Kosmetické služby a v oboru Kadeřník učí a s jakými výtvory se účastní
celorepublikových i zahraničních soutěží. Těšit se můžete i na doprovodný program.
V sobotu 24. 11. 2018 od 8:30 do 12:00 hodin proběhne další „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. Představí se vám naši návrháři oděvů
několika módními přehlídkami, krásnými modely a výtvarnými pracemi. 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
OBORY, KTERÉ NABÍZÍME:
Obory středního vzdělání s výučním listem
- Kadeřník
- Krejčí
Obor středního vzdělání s maturitní zkouškou
- Bankovnictví a pojišťovnictví
- Asistent v právní a podnikové sféře
- Oděvní design
- Oděvní a interiérový design
- Návrhář (umělecký obor)
- Kosmetické služby
-

Podnikání (nástavbové studium - denní a dálkové)

Den otevřených dveří – SPŠ, stavební, Plzeň
Vyřizuje: SPŠ stavební, Plzeň, Chodské nám. 2
Zveme všechny zájemce o studium Střední průmyslové školy stavební v Plzni na Dny
otevřených dveří, které proběhnou:
23. listopadu 2018 (pátek) od 14:00 do 17:00 hodin
24. listopadu 2018 (sobota) od 9:00 do 13:00 hodin
7. 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

Dny otevřených dveří na SPŠ dopravní, Plzeň
Vyřizuje: Ing. Jana Benešová, zástupkyně ředitele, e-mail: benesova@dopskopl.cz
SPŠ dopravní, Plzeň pořádá ve dnech 23. 11. 2018 (pátek) od 13:00 do 18:00 hodin a
24. 11. 2018 (sobota) od 08:00 do 13:00 hodin Dny otevřených dveří, a to na Karlovarské
99 a na odloučeném pracovišti v Plzni–Křimicích, Průkopníků 290.
Více informací na www.dopskopl.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 Dny
otevřených dveří ve školním roce 2018/2019, které se konají ve čtvrtek 8. 11. 2018 od 10:00
do 15:00 hodin, v sobotu 8. 12. 2018 od 10:00 do 14.00 hodin a v úterý 8. 1. 2019
od 10:00 do 15:00 hodin.
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

Pozvánka na XI. Kovářský den
Vyřizuje: SŠ a ZŠ, Oselce
SŠ a ZŠ, Oselce Vás zve na XI. Kovářský den, který se uskuteční 10. 11. 2018 v dílnách
školy. Zahájení v 9:00 hodin.

