
 
Den otevřených dveří  SŠ a SOU III. 
 
 

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, tel.: 376 313 556, Mgr. J. Veselý, tel.: 376 313 557 
 
Zveme všechny zájemce o studium na naší škole na den otevřených dveří, který proběhne  
v pátek dne 29. listopadu 2019. 
 

 8:30 - 11:30 ve Školičce "U Parku"- Puškinova ul. 108 

 8:30 - 12:30 na Střední zdravotnické škole - 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 

 8:30 - 16:00 v Domově mládeže - Puškinova ul. 108  
Více informací na www.oakt.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 

 3. prosince 2019 pro zájemce o 4-leté studium 

 4. prosince 2019 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 na Gymnáziu Sušice 
Vyřizuje: Mgr. Ivan Kratochvíl, ředitel školy 
 
Ředitel školy, pedagogický sbor i studenti sušického gymnázia srdečně zvou žáky ZŠ, jejich 
rodiče a širokou veřejnost na den otevřených dveří, který proběhne v pátek 29. listopadu  
od 14:30 do 18:00 hodin.  
Zájemci o studium si během pátečního odpoledne mohou prohlédnout školu a seznámit se  
s jednotlivými předměty vyučovanými na gymnáziu, budou jim podány nejnovější informace 
ohledně přijímacího řízení. Pro návštěvníky jsou připraveny zajímavé soutěže, atraktivní 
přírodovědné pokusy, ukázky létání s drony a mnoho dalších aktivit. Po celou dobu můžete 
diskutovat o svých studijních představách se současnými i bývalými žáky školy  
na otevřeném fóru. Stačí jen vstoupit. 
Bližší informace o studiu: http:// www.gymsusice.cz  
Mimo Den otevřených dveří mohou zájemci navštívit školu kdykoliv po telefonické domluvě 
(tel. 376 526 407, 376 523 313) 
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Dny otevřených dveří - Střední odborné učiliště elektrotechnické, Vejprnická 
56, Plzeň - Skvrňany 
Vyřizuje: Střední odborné učiliště elektrotechnické, Vejprnická 56, Plzeň – Skvrňany, tel.: 377 
308 103, fax: 377 387 464, e-mail: soue@souepl.cz  
 
Zveme všechny zájemce o studium na naší škole na dny otevřených dveří  
6. 12. 2019 od 13 do 17 hodin 
7. 12. 2019 od 9 do 12 hodin 
31. 1. 2020 od 9 do 14 hodin  
 
Můžete si prohlédnout učebny pro výuku odborných předmětů, odborného výcviku  
i všeobecně vzdělávacích předmětů. 
Získáte přehled o oborech, které naše škola nabízí ke studiu jak v denní formě, tak i dálkové. 
Seznámíme vás s důvody, proč si vybrat k dalšímu studiu právě SOU elektrotechnické 
Plzeň. 
A jak se k nám dostanete? Pojedete tram. č. 2, směr Skvrňany, vystoupíte na zastávce 
Internáty.  
Případné bližší informace Vám rádi poskytneme na výše uvedených kontaktech. 
Na vaši návštěvu se těší všichni zaměstnanci školy.  
Přijďte a přesvědčte se.  
 
 

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 odborné škole a Středním odborném učilišti, 
Sušice, U Kapličky 761 
Vyřizuje: Ing. Jaromír Kolář, SOŠ a SOU Sušice, 376 524 662, kolar@sossusice.cz   
 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice zve budoucí žáky, jejich rodiče  
a širokou veřejnost na den otevřených dveří, který se uskuteční ve dnech 29. a 30. 
listopadu 2019, v pátek od 8:00 do 16:00, v sobotu od 9:00 do 12:00. Zájemci si mohou 
prohlédnout školu, dílny, jídelnu, internát a další prostory školy. Učitelé teorie i  odborného 
výcviku a studenti jsou připraveni zodpovědět dotazy ohledně studijních a učebních oborů. 
V pátek 29. listopadu bude v areálu školy U Kapličky 761 současně se dnem otevřených 
dveří probíhat zemědělský den. SOŠ a SOU Sušice tuto akci pořádá ve spolupráci se 
Zemědělským svazem ÚO Klatovy. Přední zemědělské firmy okresu představí svůj podnik  
a zároveň vystaví nejmodernější zemědělskou techniku.  Proběhne také přednáška a beseda 
se zemědělskými odborníky pro žáky oboru Opravář zemědělských strojů i pro širokou 
veřejnost. 
 
Více informací naleznete na www.sossusice.cz 

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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