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ZU· v Boskovicích 

Z tûch vût‰ích akcí, které probûhnou
v prvním pololetí, bychom rádi upozor-
nili na Slavnostní koncert k 100. v˘roãí
zaloÏení âeskoslovenské republiky,
kter˘ se bude konat 25. fiíjna 2018
v 18.00 hod ve Skleníku, dále potom

Mikulá‰sk˘ koncert – 6. prosince 2018
v 18.00 hod v boskovické Sokolovnû.

Pro bliÏ‰í informace sledujte na‰e
webové stránky www.zusboskovice.cz

Text: MgA. Michaela Pál 
Foto: Josef Îemla

ZU· Boskovice
informuje 

Gymnázium v Rájci – Jestfiebí slaví 
25 let Dnem otevfien˘ch dvefií

Souãástí tohoto dne otevfien˘ch dvefií

bude moÏnost nahlédnout i do novû vybu-

dovan˘ch prostor, kde najdete moderní ja-

zykovou laboratofi, laboratofi chemie a po-

ãítaãovou uãebnu vybavenou notebooky

a nejmodernûj‰í didaktickou technikou.

Budou pfiipraveny ukázky v˘uky a sezná-

míte se s obsahem vût‰iny vyuãovan˘ch

pfiedmûtÛ. Budete provedeni 25 lety fun-

gování ‰koly vãetnû v˘uky cizích jazykÛ

a zahraniãních akcí ‰koly. Bude odhalena

pamûtní deska v˘znamné ãeské osobnosti.

Vefiejnost se seznámí s nov˘m projek-

tem programu Erasmus+ a seznámíte se

s ukonãen˘m projektem, kter˘ byl vy-

hodnocen jako jeden z nejlep‰ích v âR. 

Podrobnosti budou zvefiejnûny na www

stránkách ‰koly (www. gymnaziumrajec.cz)

a na FB ‰koly. Mediálním partnerem jsou

Listy regionu. Informace je moÏné získat na

tel. ãísle 516 432 181, 603 588 369 nebo

Vám rádi odpovíme i e-mailem. Psát mÛÏe-

te na: kancelar@gymnaziumrajec.cz.

Tû‰íme se na v‰echny

V pátek 16. listopadu 2018 od 8.00 do 20.00 bude v rámci oslav 25. v˘roãí zaloÏení ‰koly otevfiena ‰kola v‰em
zájemcÛm o studium, absolventÛm i ‰iroké odborné i laické vefiejnosti. 

·kolní rok se nám pomalu rozjel i na Základní umûlecké
‰kole v Boskovicích. V leto‰ním ‰kolním roce „Zu‰ka” pfiipra-
vuje opût spousty koncertÛ a akcí, spolupráci s Kulturním za-
fiízením mûsta Boskovice v rámci Kruhu pfiátel hudby a dal‰í.

Tel.: 516 802 211, fieditelka: 516 802 216, 
v˘chovná poradkynû: 516 802 220, ‰kolní psycholoÏka: 516 802 220

e-mail: info@gymbos.cz   www.gymbos.cz

Gymnázium Boskovice
Informace o studiu: Ve ‰kolním roce 2019/2020 otevíráme dva obory: pro Ïáky 
po ukonãení deváté tfiídy ãtyfilet˘ obor GYMNÁZIUM a pro Ïáky po ukonãení
páté tfiídy osmilet˘ obor GYMNÁZIUM.

Do primy osmiletého gymnázia pfiijímáme 30 ÏákÛ 
a do prvního roãníku ãtyfiletého gymnázia 60 ÏákÛ.

Den otevfien˘ch dvefií 9. 11. 2018 od 8.00 do 16.00
Zveme Vás srdeãnû k náv‰tûvû ‰koly, rádi Vám poskytneme podrobnûj‰í informace. 

Gymnázium Boskovice,
pfiíspûvková organizace

Palackého námûstí 1
680 11  Boskovice


