
               Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 

 

1 

 
Vážení rodiče, milí žáci 9. tříd základních škol, 

srdečně vás všechny zveme na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
 

KDY: 20. ledna 2022 od 8:00 do 17:00 hodin 

 

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI? 

 
1) On-line DOD: setkání v konferenční místnosti v MS Teams  

 Klikněte na https://kourilkova8.cz/den-otevrenych-dveri/ a připojte se na PC… 

 Nebo volejte na HORKOU linku: na telefon: 581 201 276 (do 14,00 hod.),  
nebo mobil: 605 760 032 (do 17,00 hod.)   

Co najdete na webu školy (www.kourilkova8.cz)? 

 Pro všechny uchazeče a zájemce, kteří se nemohou osobně dostavit, jsme vytvořili virtuální 
prohlídku školy, kterou najdete také na webových stránkách 
školy https://kourilkova8.cz/prohlidka/   

 Ukázky nabízených oborů na naší škole: https://kourilkova8.cz/o-skole/fotogalerie/,  
a to včetně 2 nových atraktivních maturitních oborů: 

DIAGNOSTIKA A SERVIS V DOPRAVĚ 
LOGISTIKA A MANAGEMENT DOPRAVY 

 Sekce FAQ – často kladené otázky, kde najdete nejčastější dotazy návštěvníků při prezenčních 
dnech otevřených dveří a odpovědi na ně   

 Všem uchazečům a zájemcům o studium doporučujeme podrobně prostudovat naše webové 
stránky: https://kourilkova8.cz/ a shlédnout TV spoty o škole:  https://kourilkova8.cz/videa-
skoly/   

 Pro všechny zájemce a uchazeče o studium jsme vytvořili speciální událost 
na facebooku https://www.facebook.com/S%C5%A0T-P%C5%99erov-214045818960266   

2) Interaktivní DOD - osobní prohlídka SŠT: 20. ledna 2022 od 8:00 do 17:00 h. 

 Podmínkou je domluvit se telefonicky nebo mailem: viz kontakty níže 

 Dodržet hygienické podmínky: nechodit v případě nachlazení, mít roušky, použít 
dezinfekci rukou u vstupu, dbát pokynů učitelů – průvodců. 

3) Možnost navštívit školu osobně KDYKOLI v jiné pracovní dny. 

 Podmínkou je domluvit se telefonicky nebo mailem: viz kontakty níže 

 Dodržet hygienické podmínky: nechodit v případě nachlazení, mít roušky, použít 
dezinfekci rukou u vstupu, dbát pokynů učitelů – průvodců. 
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 Jak se můžete přihlásit na osobní prohlídku školy? 

 Zavolejte: 581 201 276 a chtějte buď paní Janu Stokláskovou, nebo paní Michaelu 
Kovářovou.  

 Případně jim napište na mail: stoklaskova@kourilkova8.cz, nebo kovarova@kourilkova8.cz   

 

4) Dotazy k přijímacímu řízení v případě, že nepřijdete na prohlídku  školy, ale 
máte o některý z oborů zájem, zodpoví: 

 paní Jana Stoklásková (tel.: 581 201 276; stoklaskova@kourilkova8.cz),  

 nebo ředitel školy, Mgr. František Šober (sober@kourilkova8.cz, tel.: 581 203 295).  

 
 

5) INFORMACE A ODKAZY NA SPOLUPRACUJÍCÍ FIRMY:   

 v sekci „PATRNĚŘI ŠKOLY“, případně se podívejte na některé firemní prezentace: ZDE  
 
 

6) PŘEHLED OBORŮ – klik na obrázek: 
 

 

 
TĚŠÍME SE NA VÁS! 

Pedagogové a zaměstnanci SŠT Přerov, Kouřílkova 8  
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