
Název Zaměření Aktivita na stánku

OMEXOM GA Energo s.r.o. Služby Stavba stožárů z kostek LEGO

Úřad práce České republiky Konzultace Poradenství na stánku

Gerresheimer Horšovský Týn spol.sr.o Technika montáž plastových komponent, zábavné pexeso, promítání filmu…

MD ELEKTRONIK spol. s.r.o. Řemeslo ukázky výroby, kvízy a zajímavosti, informace – studijní pobyty, příležitosti 

pro studenty

Konplan s.r.o. Technika Soutěže a zábava pro návštěvníky, info čím se firma zabývá, jaké 

pracovní pozice máme, praxe a stáže u nás

Info Kariéra Konzultace Poradenství na stánku

Murr CZ, s.r.o. Technika Videoukázky z výroby, produkty

Akademie hotelnictví a cestovního ruchu 

– střední škola, s.r.o.

Řemeslo, služby Zdobení perníčků

SŠ informatiky a finančních služeb Technika, služby Konektorování kabelů; ukázka jednoduchých programů vytvořených žáky

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, 

Vejprnická 56

Řemeslo Vazba květin, zdobení perníčků

Sporotvní a podnikatelská střední škola 

spol. s r.o.

Obchod, ostatni Ukázka práce přístroje IN BODY a pro zájemce měření tělesných hodnot. 

Součástí stánku bude i fotbalová soutěž kopu na fotbalovou branku.

Sřední odborné učiliště stavební, Plzeň, 

Borská 55

Řemeslo Zájemci o řemeslné obory si budou moci vyzkoušet vyrobit drobné 

předměty z připravených polotovarů 

– klempíř: krabička nebo píšťalka

– truhlář: hrací kostka, vařečka…

– keramik: modelování z keramické hlíny, točení drobného předmětu na 

hrnčířském kruhu

DFH Haus CZ s.r.o. Řemeslo Prezentace výroby dřevěných montovaných domů pro německý trh, 

prezentace spolupráce firmy se ZŠ a SOU Plzeň, prezentace firmy.

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Služby Praktické ukázky zařízení veř. osvětleni, nformace o pracovní náplni 

nabízených pozic, prezentace systému napájení vozidel MHD, informace o 

PMDP v roli perspektivního zaměstnavatele

Integrovaná střední škola živnostenská Řemeslo Praktická ukázka oboru Kadeřník, kosmetické služby

Střední škola a Základní škola, Oselce Řemeslo Dřevořezba, kování

Ukázky digitální malby a možnost si jíStřední uměleckoprůmyslová škola a 

základní umělecká škola Zámeček s. r. o.

Ostatní

http://www.gaenergo.cz/
https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk
https://www.gerresheimer.com/en/home.html
https://www.md-elektronik.de/cs.html
http://www.konplan.cz/
http://www.infokariera.cz/
http://www.murrelektronik.cz/
http://www.hotelova-skola-plzen.cz/
http://www.hotelova-skola-plzen.cz/
http://www.ssinfis.cz/
http://www.inter.osvsplzen.cz/
http://www.inter.osvsplzen.cz/
http://www.sapss-plzen.cz/
http://www.sapss-plzen.cz/
http://www.souplzen.cz/
http://www.souplzen.cz/
https://www.dfh-haus.cz/
http://www.pmdp.cz/
http://www.issziv.cz/
http://www.stredniskolaoselce.cz/
http://www.zamecek.cz/
http://www.zamecek.cz/


vyzkoušet, ukázky studentských prací.

SZŠ a VOŠZ Plzeň Ostatní Měření krevního tlaku zájemcům, informace k nabízeným oborům ve šk. 

roce 2018/19, ukázky odborných pomůcek, odborná literatura

SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara Technika, řemeslo Představení naší školy a oborů

Střední škola, Kralovice Řemeslo, služby Trenažér na svařování – chceme ukázat žákům a rodičům, co je náplní 

učebních oborů-Opravář zemědělských strojů a Automechanik, nové 

metody svařování, uplatnění absolventů na trhu práce

Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková 

organizace

Ostatní Předvedení činností lesníka a činností vykonávaných v lese, 

charakteristika lesního ekosystému, ukázky vábení a troubení, Prezentace 

oboru Lesnictví a lesní mechanizátor

Gymnázium a Střední odborná škola, 

Plasy

Ostatní prezentace školy, především veterinárního oboru

PLZEŇSKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE s.r.o. Obchodní Finanční gramotnost- minisoutěž

Vyšší odborná škola zdravotnická, 

managementu a veřejnosprávních studií, 

s.r.o.

Ostatní Ukázky výrobků studentů oborů – Diplomovaný zubní technik, 

Diplomovaný oční optik, Systémový administrátor IT

ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Technika Poznávání elektřiny pomocí zábavných, technických stavebnic

Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3 Služby Modelování a zdobení perníčků, rozdávání preclíků a briošek, ukázka 

inventáře v gastronomi

k vidění budou práce našich žáků z různých technických

soutěží, ukázky z výuky přírodovědných předmětů – zejména fyziky, 

matematiky a chemie. K dispozici budou informační materiály pro zájemce 

o studium

SŠ Rokycany Technika, řemeslo, služby Ukázkové video na televizi, Prezentace oborů

Gymnázium, Blovice Ostatní 3D tisk, prezentace laboratorní techniky

Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Služby kvízová soutěž o hodnotné ceny;  vystavení zdravotnického vybavení, 

zvýšení povědomí o oboru zdravotnictví a sociálních služeb

VOŠ a SPŠE Plzeň Technika

Střední uměleckoprůmyslová škola a 

základní umělecká škola Zámeček s. r. o.

Ostatní

https://www.zdravka-plzen.cz/
http://www.spstrplz.cz/
http://www.sskralovice.cz/
http://www.slszlutice.cz/
http://www.slszlutice.cz/
http://www.gsplasy.cz/
http://www.gsplasy.cz/
http://poaplzen.cz/
http://www.vosplzen.cz/
http://www.vosplzen.cz/
http://www.vosplzen.cz/
http://www.skoda.cz/
http://www.hsplzen.cz/
http://www.skola-rokycany.cz/
http://www.gblovice.cz/
https://www.nemocnicepk.cz/
https://www.spseplzen.cz/


Církevní SŠ Plzeň Ostatní Ukázky mikroskopování, ukázky ošetřovatelských aktivit, ukázky 

terarijních živočichů

Střední odborná škola, Stříbro, Technika, ostatní technicky zaměřená aktivita – pexeso s IT tématikou

humanitně zaměřená aktivita – křížovka veřejné správy

Ukázky pájení, práce s dronem, ukázky bezpečnostních systémů – 

Prezentace oboru Elektromechanik, dvě kadeřnice budou na místě 

vytvářet účesy zájemcům – Prezentace oboru Kadeřník

Nvias Technika

Střední průmyslová škola dopravní technika, řemeslo, ostatní výstava automobilového vetarána Škoda Octavia 985

Ukázky sebeobrany našich žáků – střelná zbraň, sečná zbraň, použití 

donucovacích

prostředků (pouta, zajištění pachatele). Možnost vyzkoušení prvků 

sebeobrany (chvatů, hmatů) a gymnastiky. Ukázka bojových sportů. 

Poskytnutí informací o škole. Možnost ukázky výukových programů – 

Jokrys, Bledschool

SOŠ OUUD, Plzeň, Nerudova 33 Řemeslo, obchod aranžování, ukázky prací z uměleckých oborů

Střední odborné učiliště elektrotechnické, 

Plzeň

Technika, řemeslo Postav si svůj elektronický obvod a přijď se podívat na den otevřených 

dveří

ZF Engineering s.r.o. Technika ukázka převodovky, možnost prohlédnout si za pomocí tabletu 

komponenty ZFv koncovém výrobku. Pro žáky ZŠ: Dokážete správně 

sestavit systém ozubených kol?

Kateřinská Hotel, s.r.o. Služby, obchod, ostatní Hydroponická zahrada

Precision Castparts CZ s.r.o. Řemeslo MĚŘENÍ DÍLU MKROMETREM, TEST ZNALOSTÍ

Fakulta zdravotnických studií Služby

Fakulta právnická Služby, ostatní

Fakulta pedagogická Ostatní

Fakulta filozofická Ostatní

Fakulta ekonomická Obchod, ostatní

Fakulta designu a umění Ladislava 

Sutnara

Design

Fakulta strojní Technika

Fakulta elektrotechnická Technika

Fakulta aplikovaných věd Technika

Bezpečnostně právní akademie Plzeň s. r. 

o.

Ostatní

http://www.cisplzen.cz/
http://www.sosstribro.cz/
http://www.nvias.org/
http://www.dopskopl.cz/
http://www.nerudovka.cz/
http://www.souepl.cz/
http://www.souepl.cz/
https://www.zf.com/corporate/en_de/homepage/homepage.html
http://www.accor.jobs.cz/
http://www.precast.cz/
http://www.bezpecnostnepravniskola.cz/
http://www.bezpecnostnepravniskola.cz/


SOŠ a SOU Sušice Ostatní předvedeme, jak funguje malý robot Seznámit návštěvníky s obory, ve 

kterých se žáci mohou na naší škole vyučit – instalatér, elektrikář, 

autoelektrikář, mechanik-opravář motorových vozidel, opravář 

zemědělských strojů, zedník, truhlář, kuchař-číšník, kadeřník, obory pro 

žáky z praktických škol – zednické práce a pracovník ve stravovacích a 

ubytovacích zařízeních, Chceme představit i maturitní obory na naší škole 

– mechatronik, cestovní ruch a sociální činnost. Chceme také představit 

firmy, se kterými naše škola spolupracuje,  ve kterých mohou naši žáci 

vykonávat praxi a ucházet se o stipendium a zaměstnání po ukončení 

školy

http://sossusice.cz/

