
 

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
 

Střední školy cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o., Blansko 
 

Školní rok 2019/2020 
 
 

TERMÍNY jsou následující:  
 
                                                                

   Pátek    08. 11. 2019                 9.00 – 16.00 
  Sobota   07. 12. 2019                 9.00 – 14.00 
 Pondělí  09. 12. 2019                 9.00 – 16.00 
  Sobota   18. 01. 2020                 9.00 – 14.00 
    Pátek   24. 01. 2020                 9.00 – 16.00 

  včetně odborného testu nanečisto 
Čtvrtek  13. 02. 2020                 9.00 – 16:00 

 
 
 

    Program (v každém z uvedených termínů): 
 
 

 prohlídka kmenových i odborných učeben a zázemí pro žáky 
 seznámení s provozem školy s možností získat potřebné informace 
 panelová expozice o zajímavostech ze života školy 
 podrobnosti o přijímacím řízení a zkouškách nanečisto 
 ukázka odborných prací našich žáků 
 posezení v literární kavárničce s občerstvením jako na palubě 1. třídy  

 
 

 
 

 

 

DÁLE VÁS SRDEČNĚ ZVEME NA VEŘEJNÉ AKCE ŠKOLY: 
 

28. 9. – 26. 10.  MĚSÍC VĚŽÍ A ROZHLEDEN 
Věž kostela sv. Martina v Blansku, každou sobotu v čase 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 

Každoroční celorepubliková akce, která láká návštěvníky vyhlídkových míst k jejich podzimní návštěvě. S akcí je vždy 
spojena cestovatelská soutěž, do které se i další vyhlídková místa v našem regionu (Veselice, Adamov a Boskovice). 

 
28. 10.  SLAVNOSTNÍ VÝSTUP NA VĚŽ S VLAJKOU 

Věž kostela sv. Martina v Blansku v čase 13:00 – 15:00 
Nová tradice jako součást oslav vzniku samostatného Československa. 

Program doprovodí věžní kavárnička a studentská expozice o historii republiky. 
 

9. – 10. 11.  VÍTÁNÍ SVATÉHO MARTINA 
Centrum sv. Martina Blansko, konkrétní časy budou upřesněny na stránkách akce a naší školy 

V rámci oblíbených blanenských svatomartinských slavností se uskuteční bohatý program  
(prohlídky interiéru kostela, medové a večerní prohlídky věže a projekce) 

 společně s nabídkou svatomartinských specialit ve Svatomartinském baru a kavárničce. 
 

Program, průvodcovství, expozice i gastronomický provoz všech uvedených akcí  

zajišťují studenti Střední školy cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. Blansko  

v rámci odborné praktické výuky. Vstup pro návštěvníky zdarma. 

 
 

 

www.cergas-bk.cz 
www.facebook.com/SSGastroBK 

 


