
 
 
 
Dny otevřených dveří II. 
 
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. 12. 2019  
od 8:00 do 17:00 h. Více informací naleznete na www.infis.cz.  
 
 

Den otevřených dveří – Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná 
škola prof. 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 
 
 

Den otevřených dveří - Střední škola a Základní škola, Oselce 
Vyřizuje: Ing. Miroslav Lávička, zástupce ředitele, tel. 773 771 882, 371 595 168, 
stskola.oselce@tiscali.cz - pracoviště Oselce; Mgr. Bc. Hana Krýslová, zástupce ředitele, tel. 
775 869 818 - pracoviště Blovice 
 
Střední škola a Základní škola, Oselce zve zájemce o studium i veřejnost na dny otevřených 
dveří, které se na pracovišti v Oselcích uskuteční ve dnech 16.11. 2019 a 11.1. 2020, vždy 
v době od 9:00 do 13:00 hodin. Na pracovišti v Blovicích ve dnech 22.11. 2019 ve 12:00 
– 17:00 a 25.11. 2020 v 8:30 – 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.stredniskolaoselce.cz. 
 
 

Dny otevřených dveří v Gymnáziu Blovice  
Vyřizuje: Marcela Šustrová, Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 
 
Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 zve žáky 5. a 9. tříd základních škol, jejich rodiče  
i širokou veřejnost na dny otevřených dveří.  
 
Přijít můžete již v pátek 15. listopadu 2019 od 13:30 do 17:00 hod. Kromě prohlídky 
výukových prostor získáte informace o studiu, přijímacím řízení, maturitních zkouškách  
a přípravných kurzech k přijímacím zkouškám. 
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Pestrý program je pro všechny návštěvníky školy připraven na sobotu 11. ledna 2020  
od 8:00 do 12:00 hod. Zájemci o studium si budou moci vyzkoušet přijímací zkoušky 
nanečisto, připravena bude i řada interaktivních programů.  
 
Všichni, kdo chcete poznat život naší školy, jste srdečně zváni k její návštěvě! 
Další informace o škole na www.gblovice.cz, případně na tel. č. 371 522 053. 
 
 

Dny otevřených dveří - Gymnázium a SOŠ Rokycany 
Vyřizuje: Gymnázium a SOŠ Rokycany 
 
Gymnázium a SOŠ Rokycany pořádá v tomto školním roce tři dny otevřených dveří. 
Srdečně zveme žáky 9. tříd na speciální DOD dne 11. 12. 2019, v rámci kterého stráví  
na jedné z našich škol dopoledne (cca 9.00 – 12.30). Žáci se z místa bydliště i nazpět 
dostanou autobusy se zajištěným pedagogickým dohledem (nástupní místa a časy odjezdů 
budou upřesněny a zaslány na ředitelství ZŠ a budou též uveřejněny na stránkách školy). 
Všechny žáky a rodiče dále zveme k návštěvě našich škol v pátek 22. 11. 2019 od 13:00  
do 17:00 a v sobotu 18. 1. 2020 od 8:00 do 12:00. 
 
 

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 23. 
listopadu 2019 od 9:00 do 16:00 hodin. 
Informační den VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85 se uskuteční v úterý 28. ledna 2020  
od 15:00 do 17:00 hodin. Více informací na www.spseplzen.cz  

 
 

Den otevřených dveří - SPŠ stavební, Plzeň 
Vyřizuje: Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 
 
Zveme všechny zájemce o studium Střední průmyslové školy stavební v Plzni na dny 
otevřených dveří, které proběhnou: 
22. listopadu 2019 (pátek) od 14:00 do 17:00 hod. 
23. listopadu 2019 (sobota) od 9:00 do 13:00 hod. 
  6. února 2020 (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  
 
 

Den otevřených dveří Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, 
Národních mučedníků 141  
Vyřizuje: Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 
 
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141, zve všechny 
žáky, rodiče, absolventy, přátele školy a širokou veřejnost na den otevřených dveří. Tato 
akce se koná v pátek 22. 11. 2019 od 8:00 - 16:00 hodin v celém areálu školy (Národních 
mučedníků 141 i Šmeralova 197). Bližší informace získáte na letáku nebo na stránkách školy 
www.sszp.kt.cz.  
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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 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 
 

Dny otevřených dveří - Akademie hotelnictví a cestovního ruchu – střední 
škola, s.r.o. 
Vyřizuje: Akademie hotelnictví a cestovního ruchu – střední škola, s.r.o. 
 
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. 
 
 

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 sobotu 14. 12. 2019 od 10:00 hod do 13:30 
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 11.00 hod. 
Více informací na: www.bezpecnostnepravniskola.cz 
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