
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Střední školy cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o., 

Školní rok 201

TERMÍNY jsou následující: 

                                                                   

    Program (v každém z uvedených termínů):
 

� občerstvení jako na palubě 1. třídy 
� barmanská expozice spojená s ochutnávkou
� možnost aktivně si vyzkoušet multimediální tabuli nebo zábavné 

kvízy z oboru gastronomie a cestovního ruchu (o ceny)
� ukázka odborných prací našich žáků
� posezení v literární kavárničce  
� prohlídka školy s možností získat všechny potřebné informace

 
 
 

 

DÁLE VÁS SRDEČNĚ ZVEME NA VEŘEJNÉ AKCE ŠKOLY:

VÍTÁNÍ SVATÉHO MARTINA 

(„medové“ a noční prohlídky kostela věže sv. Martina v
expozice a kinokavárna ve farním dvoře,

 

ADVENT VE ŠKOLE

(vánočně laděné prostory školy s prezentací

expozicí o punči s

TÝDEN PRAKTICKÝCH ČINNOSTÍ   22. 

(série veřejně přístupných nácviků praktický dovedností našich žáků 
– Den průvodců, soutěžní výstava svátečních tabulí, cvičný raut)

 
 

 
 

www.facebook.com/SSGastroBK
 

 
 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 

cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o., 
 

kolní rok 2017/2018 
 
 

TERMÍNY jsou následující:  
 
                                                                    

  Pátek    3. 11. 2017                 9.00 
 Sobota   4. 11. 2017                9.00 
 Čtvrtek  7. 12. 2017               9.00 
 Sobota  9. 12. 2017                9.00 
 Sobota  13. 1. 2018                9.00 
 Úterý  16. 1. 2018                   9.00 
 Středa  14. 2. 2018                 9.00 
 Sobota  17. 2. 2018                9.00 

 
 

uvedených termínů): 

občerstvení jako na palubě 1. třídy ☺☺☺☺ 
expozice spojená s ochutnávkou 

možnost aktivně si vyzkoušet multimediální tabuli nebo zábavné 
oboru gastronomie a cestovního ruchu (o ceny) 

ukázka odborných prací našich žáků 

kat všechny potřebné informace 

 

 

DÁLE VÁS SRDEČNĚ ZVEME NA VEŘEJNÉ AKCE ŠKOLY:
 

 

VÍTÁNÍ SVATÉHO MARTINA   10. – 11. 11. 2017 

medové“ a noční prohlídky kostela věže sv. Martina v Blansku, Svatomartinský bar, 
expozice a kinokavárna ve farním dvoře, zábavný program pro děti

ADVENT VE ŠKOLE   4. - 9. 12. 2017 

prostory školy s prezentací svátečních tabulí, výstavou betlémů, 

expozicí o punči s ochutnávkou a posezení ve vánoční kavárničce
 

TÝDEN PRAKTICKÝCH ČINNOSTÍ   22. - 28. 2. 2018 

(série veřejně přístupných nácviků praktický dovedností našich žáků 
Den průvodců, soutěžní výstava svátečních tabulí, cvičný raut)

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

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o., Blansko 

9.00 – 18.00 
9.00 – 16.00 
9.00 – 18.00 

Sobota  9. 12. 2017                9.00 – 16.00 
Sobota  13. 1. 2018                9.00 – 16.00 

9.00 – 18.00            
9.00 – 18.00                                       
9.00 – 16.00 

DÁLE VÁS SRDEČNĚ ZVEME NA VEŘEJNÉ AKCE ŠKOLY: 

Blansku, Svatomartinský bar,  
zábavný program pro děti) 

svátečních tabulí, výstavou betlémů,  

ochutnávkou a posezení ve vánoční kavárničce) 

 

(série veřejně přístupných nácviků praktický dovedností našich žáků  
Den průvodců, soutěžní výstava svátečních tabulí, cvičný raut) 


