
Aktuální informace zaslané ze středních škol  

(dny otevřených dveří, odkazy na školy,…) 

 
 
 

Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem 
 
 
Holešovská 394 

768 61 Bystřice pod Hostýnem 

telefon na sekretariát 
tel. 573 380 802 

mob. 603 299 992 

 
www.ssno.cz   
 
Výstava prací žáků školy v holešovském zámku bude prodloužena do 
února 2021. 
Od 10. 11. 2020 bude také možná virtuální prohlídka v rámci „Dne 
zavřených dveří“- informace na našich stránkách. 
  
  
odkaz na přehled oborů vzdělání, které nabízí naše škola: 
 

https://www.ssno.cz/prezentace  
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Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín 
 

Obracím se na Vás v době, kdy je jasné, že žádné dny otevřených dveří a ani různé burzy škol 

neproběhnou. Tím se letošní žáci devátých tříd dostávají do těžké situace, nemohou si osobně 

prohlédnou střední školu, kterou by možná zařadili do svého výběru pro další pokračování ve studiu a 

přípravy pro svůj budoucí profesní život. 

Za tímto účelem zasílám v příloze elektronickou verzi brožury naší školy, kde je přehledně, ale s 

celkem dobrou vypovídací hodnotou popsáno co naše škola nabízí. Jaké jsou novinky - např. obor 

Informační technologie, apod. Jelikož jsme školou polytechnickou, s velkou rozmanitostí  pro všechny, 

kluky i děvčata. Nabízíme různé obory maturitního i učebního studia. Není třeba vybírat komu zaslat a 

komu ne, oslovení je vhodné opravdu pro všechny . 

Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín 

Nad Ovčírnou IV 2528 

Zlín 760 01 

telefon: 577 573 101 

spojovatelka: 577 573 100 

 

Email pracovní:  jiri.charvat@spspzlin.cz 

web:  www.spspzlin.cz 

 

mobil: 604 798 394 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:webmail.View.mailto(%7bmailto:'jiri.charvat@spspzlin.cz',%20subject:%20''%7d)
http://www.spspzlin.cz/


Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město 
Staré Město, Velehradská 1527 

rádi bychom vaše žáky a jejich rodiče na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se (pokud to 

epidemiologická situace dovolí) bude konat v pátek 27. listopadu 2020 od 13 do 18 hodin a v 

sobotu 28. listopadu 2020 od 8 do 12 hodin. Letos jsme si pro vás také připravili možnost 

přivézt k vám do školy dárkovou tašku s informacemi o dnu otevřených dveří a letáky 

jednotlivých oborů, které mohou vaši žáci studovat na naší škole (kontaktujte nás na emailu 

info@sosgsm.cz 

<mailto:info@sosgsm.cz?subject=Propaga%C4%8Dn%C3%AD%20materi%C3%A1ly%20pro%

20Z%C5%A0> ). 

  

Ptáte se, co když nebude možnost uskutečnit DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ? My ho uskutečníme 

v tento termín online! Budeme připraveni odpovídat na otázky zájemců o studium a rodičů, 

budeme živě streamovat z naší školy a těšit se můžete i na videa o jednotlivých oborech, ale i 

o přípravných kurzech k přijímacím zkouškám <https://quovehis.us13.list-

manage.com/track/click?u=7c18e305ae50047caff1563ee&id=4948561ce3&e=6192b53dd1> 

, které pravidelně pořádáme. Více informací o dnu otevřených dveří budeme zveřejňovat na 

Facebooku <https://quovehis.us13.list-

manage.com/track/click?u=7c18e305ae50047caff1563ee&id=0242b8ac36&e=6192b53dd1>  

a na našich webových stránkách <https://quovehis.us13.list-

manage.com/track/click?u=7c18e305ae50047caff1563ee&id=78604c1cd1&e=6192b53dd1> 

. 
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Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, 

s.r.o. 
 

Vážení, 

jako již tradičně i v letošním školním roce jsme se rozhodli uspořádat Den otevřených dveří naší 
školy, a to v pátek 6. 11. 2020 od 12.00 do 18.00 hodin a v sobotu 7. 11. 2020 od 9.00 do 18.00 
hodin. 

Vzhledem k momentální nepříznivé situaci jsme ale bohužel nuceni představit naši školu 
potenciálním zájemcům, jejich rodičům a případným fanouškům pouze on-line formou. Pokusili jsme 
se proto alespoň část z toho, co je u nás ve škole možné vidět a dozvědět se, umístit na komunikační 
platformu/ webový server Discord. 

Dovolujeme si Vás tedy touto cestou    p o z v a t     k on-line návštěvě naší školy a současně Vás 
tímto    p o ž á d a t    o umožnění přístupu rovněž vašim žákům, případně rodičům, a to odesláním 
následujícího odkazu, jehož prostřednictvím bude možné se do naší školy v uvedených dnech 
„podívat“.  

Odkaz na server je:        discord.gg/7JE7vQE 

Děkujeme předem za spolupráci a těšíme se na vaši návštěvu 

  

Mgr. Martina Růžičková, 
ředitelka školy 
Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, s.r.o. 

Filmová 174, 760 01  Zlín 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Centrum odborné přípravy technické Kroměříž (COPT Km) 

Vážení rodiče, milí žáci končících ročníků, 

otevření škol a případné dny otevřených dveří se vznášejí v nedohlednu, a tak vám 

nabízíme on-line prohlídku naší školy, základní informace a přehled o naší 

vzdělávací nabídce : https://coptkm.cz/ 

1. Informace k přijímacímu řízení (kritéria a přihlášky) – aktuální verzi naleznete 

zde: https://coptkm.cz/prijimaci-rizeni 

v případě dotazů a nejasností kontaktujte Danuši Mikovou 

danuse.mikova@coptkm.cz 

 573 308 212 

2. Podrobné informace k jednotlivým oborům (včetně rozšiřujícího a nástavbového 

studia) a aktuální stav konání Dnů otevřených dveří vám poskytne Pavlína 

Staňková: pavlina.stankova@coptkm.cz 573 308 242 

3. Důležité termíny: (konání je vždy podmíněno příznivou epidemickou situací) 

15.1. 2021 pá Den otevřených dveří - 13:00 až 17:00 

16.1. 2021 so Den otevřených dveří - 8:00 až 12:00 

12.2. 2021 pá Den otevřených dveří - 13:00 až 17:00 

Od 1.2. do 1.3. 2021 odevzdání přihlášek na SŠ 

17.3. 2021 přijímací zkoušky NANEČISTO 

12.4. 2021 Jednotné přijímací zkoušky 1. termín 

13.4. 2021 Jednotné přijímací zkoušky 2. termín 

Sledujte aktuální informace na webu školy zde: https://coptkm.cz/aktuality 
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Masarykova střední škola Letovice 

 

 



 

 


