
Dny otevřených dveří III 
 
 
 
 

Den otevřených dveří – Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, 
Nádražní 89 
Vyřizuje: Mgr. Jana Mazancová, ředitelka školy, Základní škola a Odborná škola, Horšovský 
Týn, Nádražní 89, tel: 379 422 310 
 
Zveme všechny zájemce o studium na naší odborné škole na Den otevřených dveří, který 
proběhne ve čtvrtek 8. 12. 2022 od 8.00 – 15.00 hodin na adrese Horšovský Týn,  
K Terénu 64 a 65. 
 
 

Den otevřených dveří Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, 
Národních mučedníků 141  
Vyřizuje: Ing. Vladislav Smolík, ředitel školy, Střední škola zemědělská a potravinářská, 
Klatovy, Národních mučedníků 141, 376 326 262, e – mail: smolik@sszpkt.cz 
 
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141, zve 
všechny žáky, rodiče, absolventy, přátele školy a širokou veřejnost na mimořádný Den 
otevřených dveří. Tato akce se koná v pátek 9. 12. 2022 od 12:00 - 16:00 hodin v celém 
areálu školy (Národních mučedníků 141 i Šmeralova 197). Bližší informace získáte v příloze 
č. 9 těchto Instrukcí nebo na stránkách školy www.sszpkt.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 dne 9. prosince 2022  
od 8:00 do 14:00. Zájemci si mohou prohlédnout školu, dílny, jídelnu, domov mládeže  
a další prostory školy. 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 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 26. listopadu 2022 od 09.00 do 16.00 hodin. 
 
Informační den VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85 se uskuteční 
v úterý 24. ledna 2023 od 15.00 do 17.00 hodin. 
 
Uchazečům o studium na VOŠ a SPŠE Plzeň budou podány informace o studijních oborech.  
 
Více informací na www.spseplzen.cz 
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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 25. listopadu od 8:00 do 17:00 hodin a v sobotu 26. listopadu 2022 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 ve Waldorfské základní škole a střední škole Dobromysl 
z.ú. 
Vyřizuje: Ing. Martina Vavřichová, kancelar@skoladobromysl.cz. 
 
Waldorfské lyceum zve srdečně všechny zájemce o studiu na Dny otevřených dveří 
s možností návštěvy epochové výuky v 10. třídě. 
Navštívit nás můžete čtvrtky 8. 12. 2022 a 19. 1. 2023 na ranní epochu v době od 8:15  
do 10:10. Odpoledne od 16:00 bude připravena pro zájemce umělecká hodina. 
Na ranní a odpolední část je nutné se předem registrovat. Více info najdete  
na www.skoladobromysl.cz. 
V úterý 21. 2. 2023 od 17:00 proběhne beseda s učiteli spojená s prohlídkou školy. 
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