
Dny otevřených dveří a jiné zprávy ze středních škol: 

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace 

Poděbradova 959/33 

702 00 Ostrava 

zhledem k epidemické situaci jsme se rozhodli, že budeme pokračovat tam kde jsme započali a další den 
otevřených dveří proběhne on-line – namísto prezenčního setkání půjde o setkání virtuální, jehož součástí 
jsou krátká videa jednotlivých oborů a také odkaz na živou událost, do níž se každý ze zájemců může připojit 
a zeptat se právě na ty otázky, které ho v souvislosti se studiem na naší škole zajímají.  

Odkazy na jednotlivá videa a návod, jak se připojit do živé události, která se bude konat ve čtvrtek 12.11. 
2020 od 15,00 do 17,00 hodin najde zájemce na úvodní stránce webu naší školy: www.sus-
ostrava.cz pod odkazem „Den otevřených dveří“.  

Přihlášky se na Střední uměleckou školu podávají uchazeči do termínu 30. 11. 2020 a talentová a přijímací 
zkouška proběhne od 4. 1.  2021 do 7. 1.2021. Více informací naleznou zájemci o studium na: http://sus-
ostrava.cz/skola/prijimaci-rizeni/ pro info o přijímacím řízení podá studijní referentka na 
emailu:  vladimira.smolenova@sus-ostrava.cz, tel.: 596 114 985, 734 105 872. 

 

Střední odborná škola, 
Frýdek-Místek, příspěvková organizace 
Lískovecká 2089, 73801 Frýdek-Místek 
 
Obracím se na Vás s prosbou o informování rodičů Vašich žáků  devátých tříd o našem Dni otevřených dveří 
online, který se uskuteční dne 11.11.2020 od 10:00 hodin do 17:30 hodin. 
Bližší informace jsou zveřejněny na stránkách školy:   
https://www.sosfm.cz/ 

 

Střední průmyslová škola Krnov 
Soukenická 21C 
 
Jde o umělecký obor pro který platí datum zaslaných přihlášek do 30.11. Proto by jsme byli rádi za jeho 

přehrání např. v třídních hodinách. 

Odkaz na naše 10 minutové video a náš leták přikládám. 

Děkuji za pochopení s přáním hezkého dne 

Jaroslava Tomčalová SSPV RENOVA Milotice nad Opavou 

   

https://www.youtube.com/watch?v=sEGtyibJoaM&feature=youtu.be&ab_channel=THORSTEN 

 

Hotelová škola 
Mariánská 252 
744 01  Frenštát pod Radhoštěm 
 
Hotelová škola ve Frenštátě p. R. nebude pořádat listopadový Den otevřených dveří. 
prosím o předání informace žákům, že virtuální prohlídka Hotelové školy je k dispozici na webových 
stránkách www.hotelovkafren.cz. 

 
 

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida  
Ostrava-Poruba  
příspěvková organizace  
 

Letos na našem gymnáziu pořádáme místo již tradičního Dne otevřených dveří Online živé události. 
Tato událost se uskuteční nadvakrát, v sobotu 14. 11. v 10.00 a poté znovu v 11.00 hodin. 
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Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola 
www.bpaostrava.cz 
Sládečkova 393/90, 715 00 Ostrava-Michálkovice 
tel.: 596 788 332, 605 738 186 

předejte prosím Vašim deváťákům informaci o možnosti sledování našeho školního facebooku, 
instagramu i webových stránek (sekce Pro uchazeče). Na těchto platformách budeme zveřejňovat 
informace o přijímacím řízení a samotném studiu, budeme se snažit i co nejefektivněji s případnými 
zájemci komunikovat. 
FACEBOOK 
INSTAGRAM 
WEB 

 

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb 
tř. T. G. Masaryka 451 
Frýdek-Místek 
 
Zasíláme odkaz na naše školní video, kde jsou zpracovány všechny obory ve video podobě 
www.uschovna.cz/zasilka/ESESLRVDBBGUCT8Y-U37 
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