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VÍTEJTE

Milí studenti, SOČkaři, účastníci 36. ročníku soutěže 
Středoškolské odborné činnosti,

vítáme Vás v Plzni, metropoli Plzeňského kraje 
a Evropském hlavním městě kultury 2015, na Celostátní 
přehlídce SOČ, která se v letošním školním roce koná 
na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni (GLP). Doufáme, že jsme 
zajistili všechny podmínky, aby se Vám dobře soutěžilo 
a abyste měli i možnost blíže se seznámit s naším 
kulturně, historicky, vědecky a průmyslově významným 
městem. Náš organizační tým je připraven Vám kdykoli 
pomoci. Potřebné informace najdete v této brožuře.

Přejeme Vám mnoho zdaru v soutěži a příjemný pobyt 
v Plzni.

Organizační tým:

Aleš Janoušek – ředitel školy
Josef Mašek – zástupce ředitele
Eva Cibulková – garantka přehlídky SOČ 
Jiří Netrval – IT expert
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ORGANIZACE

Ubytování

Ubytováni budete v Domově mládeže VOŠ a SPŠE 
v Plzni, Koterovská 85, Plzeň. Očekávaný příjezd je 
v pátek 13. 6. kolem 15. hod. Při přihlášení je nutno 
předložit občanský průkaz. Pokoje jsou dvoulůžkové, 
každý je vybavený dvěma datovými zásuvkami pro 
internetové připojení, ve společenských místnostech 
na každém patře je Wi-Fi. Během pobytu v Domově 
mládeže dodržujte vnitřní řád budovy. V celém objektu 
platí zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů. 
Pobyt končí v neděli 15. 6. Pokoje je nutné vyklidit do 9 
hod. 
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Stravování

Snídaně jsou zajištěny v jídelně VOŠ a SPŠE, obědy 
a večeře v jídelně GLP. 

Jako stravenka Vám poslouží identifikační jmenovka, 
kterou jste obdrželi spolu s dalšími informačními 
materiály. Jídelníček bude obsahovat i bezmasá jídla. 

Doprava po Plzni

Přesun z GLP nebo Domova mládeže do Techmanie 
a zpět bude probíhat společně vašimi krajskými 
autobusy. Pro individuální přejíždění z Domova mládeže 
na GLP použijte autobus č. 30 nebo 29, zastávky 
Částkova (u Domova mládeže) a Opavská (u GLP).  
Jízdenku na Vaše jméno jste dostali společně 
s informačními materiály. 
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PROGRAM

14.00–15.30

16.30

17.00–18.30

18.50–20.00

20.00–21.30

od 21.00

Pátek 13. 6.

příjezd k Domovu mládeže VOŠ a SPŠE, 
Koterovská 85 

společný odjezd autobusy do Techmanie 
na slavnostní zahájení CP SOČ (společenský 
oděv)
vše potřebné pro obhajobu s sebou – uloží 
se na GLP

slavnostní zahájení 36. ročníku CP SOČ

večeře v jídelně GLP

příprava na obhajoby, instalace prezentací 
prací a příprava pomůcek 
(modely, postery) v učebnách GLP

návrat na Domov mládeže – samostatně, 
bus č. 30 nebo 29 směr Bory/Borská pole
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6.30–7.30

8.00

8.10–14.00

11.30–13.30

15.00

17.00–18.00

18.30

19.00

21.30

Sobota 14. 6.

snídaně v jídelně VOŠ a SPŠE, následně 
přesun na GLP – samostatně 

zahájení obhajob prací

obhajoby prací

oběd v jídelně GLP

ukázky posterových prezentací soutěžících 
na chodbách GLP

večeře v jídelně GLP 

společný přesun do Techmanie 
(krajskými autobusy od GLP)

společenský večer v Techmanii, volná 
prohlídka expozic

společný návrat do Domova mládeže 
(krajskými autobusy)
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Neděle 15. 6.

6.30–7.30

8.00–9.00

9.00–11.00

11.30–12.30

13.00

13.30–15.30

15.40

snídaně v jídelně VOŠ a SPŠE

vyklizení pokojů, sbalení osobních věcí 
a přesun na exkurze (krajskými autobusy)

volitelné exkurze

oběd v jídelně GLP

odjezd od GLP krajskými autobusy 
do Techmánie na závěrečný ceremoniál

slavnostní vyhlášení výsledků a zakončení 
přehlídky v Techmánii

odjezd
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POZNÁMKY A KONTAKTY

Volitelné exkurze

Na volitelné exkurze je možno se přihlásit do soboty 
14. 6. do 12 hod. Seznam exkurzí bude vyvěšen 
v budově GLP a na webových stránkách školy, kde se 
také budete moci přihlásit. 

Telefonní čísla pro případ nouze

Eva Cibulková (garantka a koordinátorka)  – 723 565 619
Josef Mašek (zástupce ředitele GLP) – 777 267 789
Naděžda Kubešová (spoluorganizátorka) – 732 369 494
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Gymnázium Luďka Pika
Opavská 21 
312 00 Plzeň
tel.: 377 183 311
e-mail: gop@pilsedu.cz
www.gop.pilsedu.cz

Domov mládeže VOŠ a SPŠE
Koterovská 85 
326 00 Plzeň
tel. 377 418 111

Techmanie Science Center o.p.s.
Borská 
301 00 Plzeň
Areál Škoda – vstup 5. branou z Borské ulice
tel.: 737 247 586
www.techmania.cz

Jízdní řády plzeňské MHD
jizdnirady.pmdp.cz

Volný čas
www.plzen.eu/turista/






