
DEN BLANENSKÝCH 
ODBORNÝCH ŠKOL
 

PŘEMÝŠLÍTE O STUDIU V BLANSKU A 
PROHLÉDLI V JEDINÉM TERMÍNU?

Pak vás srdečně zveme na společný DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
blanenských odborných škol
jejich rodičům i veřejnosti,  
 

a to V PÁTEK 2. listopadu
 

 

 Střední školy cestovního ruchu a gastronomie

 Střední školy technické a gastronomické Blansko

 Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy Blansko 

 Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o
 
• občerstvení jako na palubě 1. třídy 
• barmanská expozice spojená s ochutnávkou
• posezení v literární kavárničce 
• prohlídka školy s možností získat všechny potřebné informace
• 602 780 034,  martin.jaglar@seznam.cz

 

 

 Střední škola technická a gastronomická Blansko
 

• ve všech prostorách školy se zaměřením na prohlídky 
a ukázky laboratoří, dílen a odborných pracovišť

• pro zájemce ukázka domova mládeže
• poradíme s přihláškou ke studiu a poskytneme 
      veškeré informace k přijímacímu
• kontaktní osoba Jitka Blažková,  
      606 200 883,  jitka.blazkova@sosblansko.cz

 

 Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola

• návštěvníci mají možnost si prohlédnout celou 
školu a seznámit se s každodenním chodem školy

• všem návštěvníkům je poskytnutý doprovod
• návštěva probíhající výuky 
• poskytnutí informací o přijímacím řízení
• možnost se informovat na konání přijímacích zkoušek 

nanečisto a přípravných kurzů ke zkouškám
• 516 418 982,  bouda@skolablansko.cz,

DEN BLANENSKÝCH 
ODBORNÝCH ŠKOL 

BLANSKU A RÁDI BYSTE SI STŘEDNÍ ŠKOLY 
JEDINÉM TERMÍNU? 

společný DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
blanenských odborných škol, určený všem  zájemcům o studium,  

listopadu 2018 v prostorách 

Střední školy cestovního ruchu a gastronomie Blansko

technické a gastronomické Blansko  (08:00 

Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy Blansko 

 
 

PROGRAM A KONTAKTY: 

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

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

literární kavárničce  
možností získat všechny potřebné informace 

martin.jaglar@seznam.cz,  www.cergas-bk.cz   

technická a gastronomická Blansko ,   Bezručova 1601/33

ve všech prostorách školy se zaměřením na prohlídky                                                                                                   
dílen a odborných pracovišť 

pro zájemce ukázka domova mládeže 
přihláškou ke studiu a poskytneme  

přijímacímu řízení 
kontaktní osoba Jitka Blažková,  516 419 621,  

jitka.blazkova@sosblansko.cz, www.sosblansko.cz 

Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola ,   Nad Čertovkou 2272/18

návštěvníci mají možnost si prohlédnout celou                                                                                                    
každodenním chodem školy 

všem návštěvníkům je poskytnutý doprovod 

jímacím řízení 
ožnost se informovat na konání přijímacích zkoušek                                                                                                     

a přípravných kurzů ke zkouškám 
bouda@skolablansko.cz,  www.skolablansko.cz 

Blansko   (09:00 – 18:00) 

8:00 - 15:00)  

Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy Blansko  (08:00 – 17:00) 

 ,   Masarykova 12 

Bezručova 1601/33 

                                                                                                  

Nad Čertovkou 2272/18 

                                                                                                   

                                                                                                    


