
 
Dny otevřených dveří I. 
 

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 29. listopadu 2019 (9:00 - 17:00)  
a ve středu 15. ledna 2020 (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   
 
 

Den otevřených dveří – Střední škola, Kralovice 
Vyřizuje: Mgr. Alena Kupková, zástupkyně ředitele, tel. 373 397 911, 
alena.kupkova@sskralovice.cz, info@sskralovice.cz 
 
Střední škola, Kralovice zve zájemce o studium i veřejnost na dny otevřených dveří, které se 
uskuteční v sobotu 23. listopadu 2019 a rovněž v sobotu 25. ledna 2020 vždy od 9:00  
do 12:00 hodin. 
Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy týkající se studia, stravování a ubytování. 
Prohlédnete si školu, dílny odborného výcviku i domov mládeže. 
Podrobnější informace o studiu naleznete na www.sskralovice.cz 
 
 

Den otevřených dveří - Gymnázium a SOŠ, Plasy 
Vyřizuje: Gymnázium a SOŠ, Plasy 
 
Gymnázium a SOŠ, Plasy zve srdečně všechny zájemce o studium na 1. Den otevřených 
dveří dne 9. 11. 2019 od 9:00 do 12:00. Představení oborů, předmětů i priorit výuky 
proběhne v obou budovách školy – za gymnázium ul. Stará cesta 363, za SOŠ v ul. Školní 
280. Více na www.gsplasy.cz  
 
 

Sportovní gymnázium Plzeň otevírá dveře uchazečům o vzdělání a sport 
Vyřizuje: Sportovní gymnázium Plzeň, Vejprnická 56 
 
Sportovní gymnázium Plzeň, Vejprnická 56 zve žáky 5. a 9. tříd základních škol a jejich 
rodiče na dny otevřených dveří.  
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Ve čtvrtek 9. ledna 2020 v 16:00 h se škola otevře žákům 5. tříd základních škol, kteří se 
hlásí do osmiletého oboru vzdělání Gymnázium (všechny druhy sportu). 
 
V pondělí 13. ledna 2020 v 16:00 h 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). 
 
Zájemci se seznámí s učebním plánem gymnázia a současně získají informace o přijímacím 
řízení a přípravném kurzu ke studiu. 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 „Školy Vejprnická“).  
 
 

Den otevřených dveří - Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá 
Vyřizuje: Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá 
 
Srdečně zveme všechny zájemce o vzdělávání v učebních oborech H a E na naší škole  
na den otevřených dveří, který se bude konat ve čtvrtek 21. listopadu 2019 od 8:00  
do 17:00 hodin. 
Zájemci si budou moci prohlédnout budovu školy v ulici Kostelní 129 a centrum praktického 
vyučování v Bezdružické ulici (cvičné kuchyně, cukrářské dílny a dílny šití) 
Podrobnější informace o studiu naleznete na www.sszplana.cz nebo telefonicky  
na sekretariátu školy 374 750 511. 
 

Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 
Vyřizuje: Lenka Švadlenková, tel.: 739 251 860, lsvadlenkova@issziv.cz 
 
Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 zve žáky 9. tříd základních 
škol, a jejich rodiče na den otevřených dveří, který se koná v sobotu 16. listopadu 2019  
od 8:30 hod. do 12:00 hod. 
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, 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 
 

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 29. listopadu 2019 a 24. ledna 2020.   
 
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 
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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 6. 11. 2019  
od 8:00 do 17:00 h. Další den otevřených dveří proběhne 6. 12. 2019 od 8:00 do 17:00 h. 
Více informací naleznete na www.infis.cz.  
 
 

Den otevřených dveří ve Střední škole v Boru, Plzeňská 231 
Vyřizuje: Mgr. Z. Valečková,  tel, 374 790 538, reditel@ssbor.cz  
 
Srdečně zveme všechny zájemce o studium na naší škole na den otevřených dveří, který se 
bude konat ve čtvrtek 21. listopadu 2019 a 16. ledna 2020. 
 
Zájemci si budou moci prohlédnout v době od 7:30 do 14:00 hodin 
budovu školy, Plzeňská 231 a budovy odborného výcviku Strážská 483, Strážská 441. 
 
Podrobnější informace o studiu naleznete na www.ssbor.cz 
 
 

Den otevřených dveří Odborné školy výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 
Vyřizuje: Mgr. Karolína Kajerová, zástupkyně ředitelky školy, 377 308 285, 
karolina.kajerova@osvsplzen.cz 
 
Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 zve všechny zájemce o studium 
učebních oborů i veřejnost na den otevřených dveří, který se uskuteční 22. listopadu 2019 
od 13:00 do 16:30 hod. V rámci tohoto dne si budete moci prohlédnout budovu školy a její 
učebny a odborná pracoviště, které jsou v budově umístěny. 
Rádi zodpovíme všechny dotazy týkající se studia, stravování a ubytování. 
 
 

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 22. listopadu od 8:00 do 17:00 hodin a v sobotu 23. listopadu 2019  
od 8:00 do 12:00 hodin na pracovištích v Plzni, Borská 55 i v Horní Bříze, U Klubu 302. 
Kromě prostor pro teoretické i praktické 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 
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Dny otevřených dveří na SŠ Rokycany pro školní rok 2020/2021 
Vyřizuje: Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III 
 
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III srdečně zve všechny zájemce o studium i širokou 
veřejnost na dny otevřených dveří. Prohlídka školy je rozdělena na tři okruhy: 

 SŠ Rokycany - hlavní budova a sídlo školy, Jeřabinová 96/III, 
 místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb Mládežníků 228 
 Domov mládeže, Františka Kotyzy 1026 

Kromě prohlídky školy a získání podrobnějších informací o výuce si mohou zájemci  
o studium vyzkoušet i různé praktické dovednosti na pracovištích odborného výcviku. 
Těšíme se na setkání s vámi. 

Středa 20. 11. 2019 od 8:00 do 14:00 hod. 

Čtvrtek 21. 11. 2019 od 8:00 do 14:00 hod. 

Pátek 22. 11. 2019 od 8:00 do 17:00 hod. 

Sobota 23. 11. 2019 od 8:00 do 11:00 hod. 

 
 

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 Den 
otevřených dveří ve školním roce 2019/2020 v úterý 5. 11. 2019 od 10:00 hod do 14:30 
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, 
která bude testována od 13.00 hod. 
Více informací na: www.bezpecnostnepravniskola.cz 
 
 

Den otevřených dveří v Akademii hotelnictví a cestovního ruchu – střední škole 
s.r.o. v Plzni 
Vyřizuje:  Akademie hotelnictví a cestovního ruchu – střední škola s.r.o. v Plzni 
 
Zveme Vás na Den otevřených dveří v Akademii hotelnictví a cestovního ruchu – střední 
škole s.r.o. v Plzni, v ulici Nade Mží 1. Přijďte se 7. 11. 2019 a 12. 12. 2019 od 10:00  
do 17:00 hodin podívat, jak se naši studenti připravují na povolání v gastronomii, hotelnictví 
a v dalších oborech cestovního ruchu. Pro zájemce o studium je připraven zajímavý program 
a soutěž o balíček výrobků našich studentů. 
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