
Dny otevřených dveří – Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III 
Vyřizuje: Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III 
 
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III zve na Dny otevřených dveří, které proběhnou  
25. 11. 2022 od 8:00 do 17:00 hod a 26. 11. 2022 od 8:00 do 11:00 hodin. 
 
 

Dny otevřených dveří na Gymnáziu a SOŠ, Plasy 
Vyřizuje: Mgr. Petra Poláková, zástupkyně ředitelky školy, Gymnázium a Střední odborná 
škola, Plasy, Tel.: +420 371 656 111, e-mail: polakova@gsplasy.cz, www.gsplasy.cz 
 
Více informací najdete v příloze č. 4 těchto Instrukcí. 
 
 

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. 
 

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 – Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, 
Škroupova 13 
Vyřizuje: Veronika Picková, tel: 377 256 223, email: vpickova@issziv.cz  
 
Srdečně zveme všechny zájemce o studium a jejich rodiče na Den otevřených dveří, který se 
koná v sobotu 12. listopadu od 8:00 do 12:00 hodin.  
Zájemci si mohou prohlédnout budovy školy ve Škroupově ulici č. 13, v Křimické ulici č. 3  
a práce našich žáků. Během dopoledne proběhne kadeřnická, kosmetická a oděvní soutěž. 
Uchazeči, kteří se soutěže zúčastní, obdrží pamětní list. Za odevzdaný pamětní list společně 
s přihláškou ke studiu obdrží uchazeč bonusový bod v přijímacím řízení. 
Těšíme se na Vaši návštěvu. Více informací o jednotlivých oborech naleznete  
na www.issziv.cz. 
 
 

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 11. a 12. 
listopadu 2022, v pátek od 8:00 do 16:00 hodin, v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin. 
Zájemci si mohou prohlédnout školu, dílny, jídelnu, domov mládeže a další prostory školy. 

25. 11. 2022 pátek 13:00  - 17:00 hod. 

26. 11. 2022 sobota 09:00 - 12:00 hod. 

20.   1. 2023 pátek 13:00 - 17:00 hod. 
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Učitelé teorie i odborného výcviku a studenti jsou připraveni zodpovědět dotazy týkající se 
studia oborů vzdělání s výučním listem a s maturitní zkouškou, stravování a ubytování  
na domově mládeže. 
Více informací naleznete na www.sossusice.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 
26. listopadu 2022 od 9:00 do 15:00 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. 377 183 932. 
 
 

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 13. prosince 2022 od 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 14. prosince 2022 od 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“).  

Den otevřených dveří - Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední 
škola Tylova 18, 301 00   Plzeň 
Vyřizuje: p. Kubátová, t. č. 739 570 096, e-mail: michaela.kubatova@bp-akademie.cz 
 
Srdečně zveme všechny zájemce o studium, jejich rodiče i ostatní veřejnost na Dny 
otevřených dveří ve školním roce 2022/2023. 
10. 11. 2022 10:00 - 14:30 hodin, testy fyzické zdatnosti od 13:00 hodin 
10. 12. 2022 10:00 - 13:30 hodin, testy fyzické zdatnosti od 11:00 hodin 
10. 1. 2023 10:00 - 14:30 hodin, testy fyzické zdatnosti od 13:00 hodin 
Zájemci si mohou prohlédnout prostory školy, budou informováni o studijních oborech, uvidí 
praktické ukázky sebeobrany žáků a budou si moci vyzkoušet přijímací testy z fyzické 
zdatnosti nanečito. 
Více informací na: www.bezpecnostnepravniskola.cz 
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