
 

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 – Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední 
zdravotnická škola a Jzyková 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 25. listopadu 2022. 
 

 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  
 
 

Den otevřených dveří - SPŠ stavební, Plzeň 
Vyřizuje: Střední průmyslová škola stavební Plzeň, Chodské nám. 2 
 
Zveme všechny zájemce o studium na Střední průmyslové škole stavební v Plzni na Den 
otevřených dveří, který proběhne: 
25. 11. 2022 (pátek) od 14:00 do 17:00 hodin 
26. 11. 2022 (sobota) od 9:00 do 13:00 hod.  
Zájemci si mohou prohlédnout prostory školy, budou zde připraveny informace o studijních 
oborech a přijímacím řízení. 
Je zde možnost přihlášení na přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. 
Více informací o škole získáte na www.spsstav.cz  
 
 

Dny otevřených dveří ve Střední odborné škole, Stříbro, Benešova 508 
Vyřizuje: Mgr. David Junek, 602 937 410, david.junek@sosstribro.cz  
 
Srdečně zveme všechny zájemce o studium na SOŠ Stříbro na Dny otevřených dveří, 
které se budou konat v pátek 11. 11. 2022 od 13:00 do 17:00 hodin a v sobotu 12. 11. 
2022 od 9 do 12 hodin. 
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Den otevřených dveří ve Střední škole, Kralovice, nám. Osvobození 32 
Vyřizuje: Mgr. Alena Kupková, alena.kupkova@sskralovice.cz  
 
Všechny zájemce o studium srdečně zveme na Den otevřených dveří, který se 
bude konat v sobotu 12. listopadu 2022 od 9:00 do 12:00 hodin. 
 
Představíme vám naši vzdělávací nabídku,  prohlédnete si učebny,  dílny odborného výcviku 
a domov mládeže. Budeme připraveni zodpovědět Vaše dotazy. 
Další den otevřených dveří se uskuteční opět v sobotu 21. ledna 2023 znovu od 9:00  
do 12:00 hodin. 
Těšíme se na Vás!  
 
Sledujte naše webové stránky:  www.sskralovice.cz  
 
 

Dny otevřených dveří - Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, 
Vejprnická 56 
Vyřizuje: Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56, Tel.: 377 308 103, 
778 979 031, e-mail: soue@souepl.cz  
 
Zveme všechny zájemce o studium na naší škole na Dny otevřených dveří: 
9. 12. 2022 od 13 do 17 hodin 
10. 12. 2022 od 9 do 12 hodin 
27. 1. 2023 od 13 do 17 hodin 
 
Můžete si prohlédnout učebny pro výuku odborných předmětů, odborného výcviku  
i všeobecně vzdělávacích předmětů. 
Získáte přehled o oborech, které naše škola nabízí ke studiu jak v denní formě, tak i dálkové. 
Seznámíme vás s důvody, proč si vybrat k dalšímu studiu právě SOU elektrotechnické Plzeň. 
A jak se k nám dostanete? Pojedete tram. č. 2, směr Skvrňany, vystoupíte na zastávce 
Internáty. 
Případné bližší informace Vám rádi poskytneme na výše uvedených kontaktech. 
Na vaši návštěvu se těší všichni zaměstnanci školy. 
Přijďte a přesvědčte se.  
 
 

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 25. 11. 2022 od 13:00 do 17:00 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 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. 
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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 - Sportovní a podnikatelská střední škola, s.r.o.  
Vyřizuje: Sportovní a podnikatelská střední škola, s.r.o., sady 5. května 21, 301 12 Plzeň 
 
 
 
 

Den otevřených dveří ve Waldorfské základní škole a střední škole Dobromysl 
z.ú. 
Vyřizuje: Ing. Martina Vavřichová, kancelar@skoladobromysl.cz, Waldorfská základní škola  
a střední škola Dobromysl z.ú., Plzeň, e-mail: martina.vavrichova@skoladobromysl.cz, tel: 
+420 773 526 874, W: www.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 10. 11. 2022, 8. 12. 2022 a 19. 1. 2023 na ranní epochu 
v době od 8:15 do 10:10 hodin. Odpoledne od 16:00 hodin bude připravena pro zájemce 
umělecká hodina. 
Na ranní a odpolední část je nutné se předem registrovat. Více informací najdete  
na www.skoladobromysl.cz. 
V úterý 21. 2. 2023 od 17:00 hodin proběhne beseda s učiteli spojená s prohlídkou 
školy. 
 
Waldorfská základní škola a střední škola Dobromysl z.ú. hledá vyučujícího AJ a/nebo 
NJ na první a druhý stupeň ZŠ. 
Jedná se nejlépe o celý úvazek, nástup ihned. Více info na www.skoladobromysl.cz. 
 
 

Den otevřených dveří - Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Nade 
Mží 1, Plzeň-Skvrňany 
Vyřizuje studijní oddělení: p. Hokešová, t. č. 377 381 141, e-mail: eva.hokesova@hotelovka-
plzen.cz 
 
Srdečně zveme všechny zájemce o studium, jejich rodiče i ostatní veřejnost na Dny 
otevřených dveří ve školním roce 2022/2023. 
 
Bude možné si projít prostory školy, navštívit zajímavá stanoviště nebo si zajít na workshop 
připravený učiteli a žáky. Samozřejmě si budete moci dát výbornou kávu a něco na zub  
v našem školním bistru, kde Vás rádi obslouží naši žáci. 
Dny otevřených dveří probíhají vždy od 14:00 do 19:00 hodin následující dny: 
24. 11.2022 
5. 12. 2022 
26. 1. 2023 
23. 2. 2023 
23. 3. 2023 
 
Pro konkrétní program na jednotlivé dny mrkněte na: www.hotelova-skola-plzen.cz/dny-
otevrenych-dveri-2022/2023/ 
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