Vzhledem k vyvíjecí se epidemické situaci, prosím, sledujte stránky příslušných škol,
které pořádají Dny otevřených dveří. Může dojít ke změně formy konání na on-line.

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.spsdplzen.cz
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 zve všechny zájemce o studium
i veřejnost na dny otevřených dveří, které proběhnou ve stejných termínech ve škole
Karlovarská 99 i v místě vzdělávání Křimice, Průkopníků 290.

26. 11. 2021

pátek

13:00 - 17:00 hod.

27. 11. 2021

sobota

09:00 - 12:00 hod.

13:00 - 17:00 hod.
pátek
14. 1. 2022
Rádi zodpovíme všechny dotazy týkající se studia, stravování a ubytování na domově
mládeže, bude možnost si prohlédnout prostory školy a odborných učeben.

Dny otevřených dveří ve Střední škole, Kralovice, nám. Osvobození 32
Vyřizuje: Mgr. Alena Kupková, alena.kupkova@sskralovice.cz
Všechny zájemce o studium srdečně zveme na Dny otevřených dveří, které se budou konat
v sobotu 20. listopadu 2021 a v sobotu 22. ledna 2022 vždy od 9:00 do 12:00 hodin.
Představíme vám naše obory vzdělání, nahlédnete do učeben a dílen odborného výcviku,
projdete se domovem mládeže a setkáte se s pedagogickými pracovníky, kteří zodpoví vaše
dotazy.
V případě nepříznivé epidemické situace proběhne prezentace školy online.
Sledujte naše webové stránky: www.sskralovice.cz

Den otevřených dveří na Střední škole živnostenské, Planá
Vyřizuje: Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá, Kostelní 129, 348 15 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 25. listopadu 2021 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). Rádi zodpovíme
všechny dotazy týkající se studia, ubytování a stravování.
Podrobnější informace o jednotlivých oborech a novinky školy naleznete na www.sszplana.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. L. Rendl 376 313 557

Zveme všechny zájemce o studium na naší škole na Den otevřených dveří, který proběhne
v pátek dne 26. listopadu 2021.


8:30 - 11:30 ve Školičce "U Parku"
- Puškinova ul. 108
 8:30 - 12:30 na Střední zdravotnické škole
- Kollárova ul. 444 (Praktická sestra, 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
 8:30 - 16:00 v Domově mládeže
- Puškinova ul. 108
Více informací na www.oakt.cz

Online 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 online v pátek 26. 11. 2021 od 14:00 do 18:00 hodin.
Podrobnější informace včetně odkazů na připojení naleznete na www.spstrplz.cz

Sportovní gymnázium Plzeň otevírá dveře uchazečům o vzdělání a sport
Vyřizuje: Mgr. Milena Majerová, ředitelka školy, Sportovní gymnázium Plzeň, Vejprnická 56
Sportovní gymnázium Plzeň, Vejprnická 56 zve žáky 5. a 9. tříd základních škol a gymnázií
(tj. tříd odpovídajících 9. ročníkům ZŠ) a jejich rodiče na Dny otevřených dveří.
V úterý 14. prosince 2021 v 15:30 hodin 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 gymnázií (tj. tříd odpovídajících 9. ročníkům ZŠ), kteří se zajímají
o studium na našem sportovním gymnáziu.
Ve středu 15. prosince 2021 v 15:30 hodin se škola otevře žákům 5. tříd základních škol,
kteří se hlásí do osmiletého oboru vzdělání Gymnázium (všechny druhy sportu).
Zájemci se seznámí s učebním plánem gymnázia a současně získají informace o přijímacím
řízení a přípravném kurzu k jednotné přijímací zkoušce. 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“).
V případě nepříznivé epidemiologické situace budou veškeré informace zveřejněny
na webových stránkách školy.

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 26. listopadu od 8:00 do 17:00 hodin a v sobotu 27. listopadu 2021
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 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 26. 11. 2021 od 8:00 - 16:00 hodin v celém areálu školy (Národních
mučedníků 141 i Šmeralova 197). Bližší informace najdete v příloze č. 2 těchto Instrukcí nebo
na stránkách školy www.sszpkt.cz.
Důležité upozornění – nutno dodržovat aktuální protiepidemiologická opatření platná ke dni
konání DOD.

