Den otevřených dveří na SPgŠ 6.1.2022
INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY
Vážení zájemci o studium,
ve čtvrtek 6. ledna proběhne den otevřených dveří na SPgŠ v tradiční
podobě.

UPOZORNĚNÍ
Do budovy školy bude umožněn vstup:
a) zájemcům – žákům ZŠ pouze s respirátorem
b) rodičům či doprovodu s respirátorem a pouze když
doloží bezinfekčnost (očkování, prodělanou nemoc covid
- 19, platný negativní test ve zdravotnickém zařízení)
Připravte si doklady o očkování, prodělání onemocnění či
doklad o negativním výsledku testu nejlépe v tištěné
podobě, urychlíte tak kontrolu a vstup do budovy.
Prosíme, aby každého zájemce provázel pouze jeden rodič
(doprovod)
Program probíhá ve třech vlnách, a to takto:
a) Od 8.00 hod pro zájemce s převažujícím zájmem
o obor Předškolní a mimoškolní pedagogika
z oblastí: Praha a okresy Kladno, Rakovník, Rokycany,
Příbram, Beroun
b) Od 9.00 hod pro všechny uchazeče s převažujícím
zájmem o obor Pedagogické lyceum bez rozdílu

c) Od 10.00 hod pro zájemce s převažujícím zájmem
o obor Předškolní a mimoškolní pedagogika
z oblastí:
okresy Benešov, Tábor, Písek, Strakonice, Plzeň-město,
Plzeň-jih, Plzeň-sever, Klatovy, Domažlice, Tachov apod.

Program začíná vždy v aule školy (1.patro) informací zástupce ředitele od
8.00, 9.00 a 10.00h podle převažujícího zájmu o obor a podle toho, jak to
návštěvníkům dovoluje dojezdová vzdálenost a časové možnosti (rozdělení
podle okresů)
Následuje prohlídka školy organizovaná tak, aby návštěvník školy mohl
vyslechnout všechny potřebné informace. Proto je vhodné, abyste se
programu účastnili od jeho zahájení. V opačném případě lze poskytování
ucelených informací zájemcům obtížně zajistit.
Program končí přibližně ve 12.00h pro zájemce o lyceum, ve 13.00h nebo
14.40h pro zájemce o obor předškolní a mimoškolní pedagogika, vždy
v závislosti na době začátku (v 8.00 nebo 10.00 h).
Pro zájemce, kteří se nezúčastní proběhne Den otevřených dveří v online
formě (v prostředí Google Meet) v pondělí 10.1.2022 od 17.00h. Na
stránkách školy bude zveřejněn odkaz ke schůzce.
Těšíme se na Vaši případnou návštěvu.

Mgr. Pavel Pavlásek, zástupce ředitele

