
 
Den otevřených dveří SŠ, SOU , část IV. 
 
 
Den otevřených dveří na SZŠ a VOŠZ v Plzni 
Vyřizuje: SZŠ a VOŠZ Plzeň, Karlovarská 99, 323 17 Plzeň 
 
Dne 20. 1. 2020  v čase od 14:30 do 17:30 hodin se bude konat Den otevřených dveří  
na SZŠ a VOŠZ v Plzni. 
Srdečně zveme všechny zájemce o studium. V budově školy na Karlovarské 99 je možné 
získat představu o vybavení školy, podmínkách přijímacího řízení a průběhu vzdělávání. 
 
 

Dny otevřených dveří SOU stavebního v Plzni 
Vyřizuje: SOU stavební Plzeň 
 
Dny otevřených dveří Středního odborného učiliště stavebního, Plzeň, Borská 55  
se uskuteční v  pátek 17. ledna od 8:00 do 17:00 hodin a v sobotu 18. ledna 2020  
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 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 24. ledna 2020 
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 na domově 
mládeže. 
 
 

Den otevřených dveří - Střední škola a Základní škola, Oselce 
Vyřizuje: Střední škola a Základní škola, Oselce 
 
Střední škola a Základní škola, Oselce zve zájemce o studium na den otevřených dveří, který 
se koná 11. 1. 2020 od 9:00 do 13:00 hodin 
Pracoviště Blovice zve na den otevřených dveří dne 25. 1. 2020 od 8:30 – 12:00 hodin 
Bližší informace podáme na tel. 371 595 168, zást. ředitele Oselce Ing. Lávička 773 771 882, 
zást. ředitele Blovice Mgr.Bc. Krýslová 775 869 818. 
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Den otevřených dveří v Gymnáziu Blovice  
Vyřizuje: Marcela Šustrová 
 
Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 zve žáky 5. a 9. tříd základních škol, jejich rodiče  
i širokou veřejnost na den otevřených dveří, který proběhne v sobotu dne 11. ledna 2020.  
Na tento den jsme pro Vás připravili pestrý program.  
Zájemci o studium si budou moci vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto, připravena bude 
řada interaktivních zábavných programů. Kromě prohlídky výukových prostor bude možné 
získat informace o studiu, přijímacím řízení, maturitních zkouškách a přípravných kurzech 
k přijímacím zkouškám. 
Chcete – li  strávit příjemné sobotní dopoledne v našem gymnáziu, neváhejte k nám zavítat. 
Jste srdečně zváni! 
Další informace o škole na www.gblovice.cz, případně na tel. č. 371 522 053. 
 

Den otevřených dveří - Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 
99 
Vyřizuje: Ing. Jana Benešová, zástupkyně ředitelky,  tel. 371 657 171 e - mail 
benesova@dopskopl.cz, www.dopskopl.cz 
 
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 zve všechny zájemce o studium  
i veřejnost na den otevřených dveří, který se uskuteční dne 24. ledna 2020 od 13:00 hodin 
do 17:00 hodin ve škole Karlovarská 99 i v místě vzdělávání Křimice, Průkopníků 290. 
Rádi zodpovíme všechny dotazy týkající se studia, stravování a ubytování na domově 
mládeže, bude možnost si prohlédnout prostory školy a odborných učeben.  
 
 

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 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  
 
Podrobnější informace o studiu naleznete na www.spstrplz.cz 
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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 
 
Den otevřených dveří na SOŠ obchodu, užitého umění a designu se koná v pátek 24. ledna 
2020 od 14:00 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. 
 
Rádi zodpovíme veškeré dotazy ohledně studia, pedagogové i současní žáci provedou 
zájemce po škole a ukáží odborné učebny (jazykové, fotoateliéry, kreslírnu, specializované 
učebny na počítačovou grafiku, multimediální tvorbu, grafický a prostorový design, dílny  
a další). 
 
Připraveny jsou prezentace, ukázky prací žáků, různé soutěže z oblasti cestovního ruchu, 
ekonomiky, zeměpisu, cizích jazyků, společenskovědních a přírodovědných předmětů  
a výtvarné soutěže. 

 
Všichni, kteří k nám v tento den 24. ledna 2020 najdou cestu, jsou srdečně vítáni. 
 
 

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 den otevřených dveří, který se 
uskuteční v sobotu 25. ledna 2020 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 v Akademii hotelnictví a cestovního ruchu v Plzni 
Vyřizuje: Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Nade Mží 1, 318 00 Plzeň 
 
Zveme Vás na den otevřených dveří v Akademii hotelnictví a cestovního ruchu v Plzni, v ulici 
Nade Mží 1. Přijďte se ve středu 12. 2. 2020 od 13:00 do 16:00 hodin podívat, jak se naši 
studenti připravují na povolání v gastronomii, hotelnictví a v dalších oborech cestovního 
ruchu. Více informací na: www.hotelova-skola-plzen.cz 
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