
Dny otevřených dveří IV 
 

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 Den otevřených dveří 
s možností návštěvy epochové výuky v 10. třídě. 
Navštívit nás můžete ve čtvrtek 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. 
 
 

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  13.ledna  2023 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 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 20. 1. 2023 od 13 do 17 hodin.   
 
Podrobnější informace naleznete na www.spstrplz.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 20. ledna od 8:00 do 17:00 hodin a v sobotu 21. ledna 2023 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 
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Den otevřených dveří ve Střední škole a Základní škole, Oselce, č.p. 1 
Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Tauchen, ředitel SŠ a ZŠ, Oselce, 371 595 168, 
info@stredniskolaoselce.cz 
Střední škola a Základní škola, Oselce zve budoucí žáky, jejich rodiče  
a širokou veřejnost na den otevřených dveří, který se uskuteční dne 14. ledna 2023  
od 9:00 do 13:00 hodin na pracovišti v Oselcích a 21. ledna 2023 od 8:30 do 12:00 
hodin na pracovišti v Blovicích, Setecká 235. 
Zájemci si mohou prohlédnout školu, dílny a domov mládeže.  
Učitelé teorie, odborného výcviku i vychovatelé 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.stredniskolaoselce.cz 
 
 

Den otevřených dveří ve Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole 
zdravotnické v Plzni, Karlovarská 99  
Vyřizuje: RNDr. Milan Štěpánek, stepanek@zdravka-plzen.cz  
 
Všechny zájemce o studium na naší škole srdečně zveme na Den otevřených dveří, který 
se bude konat v pondělí 16. 1. 2023 od 14:30 do 17:30 hodin.  Setkání proběhne 
prezenčně v budově školy. Poskytneme Vám vyčerpávající informace k přijímacímu řízení 
a vlastnímu průběhu studia jednotlivých oborů. 
 
 

Den otevřených dveří – Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, 
Škroupova 13 
Vyřizuje: Veronika Picková, tel: 377 256 223, e-mail: vpickova@issziv.cz 
 
Srdečně zveme všechny zájemce o studium a jejich rodiče na Den otevřených dveří, který se 
koná v pátek 27. ledna od 14:00 do 17:30 hodin. 
 
Zájemci si mohou prohlédnout budovy školy ve Škroupově ulici č. 13, v Křimické ulici č. 3  
a práce našich žáků. 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 – Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu  
a veřejnosprávních studií, s.r.o.  
Vyřizuje: Vendula Janková, sekretářka Vyšší odborné školy zdravotnické, managementu  
a veřejnosprávních studií, s.r.o., Plzeň, Ledecká 35  www.vosplzen.cz  
 
Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií zve 
všechny zájemce o studium na Den otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek 26. ledna 
2023 od 10:00 do 16:00 hodin. 
 
Studijní obory pro školní rok 2023/2024: 

Bezpečnost obyvatelstva – denní a kombinovaná forma 
Cestovní ruch – denní forma 
Diplomovaná dentální hygienistka – kombinovaná forma 
Diplomovaný oční optik – denní a kombinovaná forma 
Diplomovaný zubní technik – denní forma 
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Management sportovních aktivit – denní forma 
Sociální práce – denní a kombinovaná forma 
Systémový administrátor IT – denní a kombinovaná forma 
Veřejná správa – denní a kombinovaná forma 
 
Rádi zodpovíme veškeré dotazy ohledně studia, současní studenti každého provedou po 
škole a ukáží odborné učebny. Na studijním oddělení si pak zájemci  
o studium mohou vyzvednout přihlášku ke studiu.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


