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LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7, Blansko

Pronajmeme prostory v hlavní 
budovû b˘valého ADASTu Blansko.

NOVù K PRONAJMUTÍ 
cel˘ objekt ve dvofie 

ADASTu Blansko 100 m2

e-mail: nemec@amica.cz

Ceny od 1500 Kã m2/rok a parkování zdarma 30 m od budovy.

www.zamecekblansko.cz

pronájem komerčních prostor
l celková výměra 170 m2

l suterénní prostor
l samostatný vchod
l vlastní sociální zařízení
l samostatné energie
l vhodné k zrealizování 
 jakéhokoliv podnikatelského 
 záměru

Více info na e-mailu: info@amica.cz

jedna volná kancelář
k pronájmu (od 2/2021)

Gymnázium Rájec-Jestřebí
Nabízí studium šestiletého a čtyřletého studijního oboru
l Každoročně více než 90% absolventů pokračuje studiem na VŠ. 
 Ostatní volí studijní či pracovní cestu do zahraničí, vyšší odbornou školu nebo  
 rozšíření jazykových dovedností. 
l Rodiče jsou o výkonech informováni pomocí mobilní a internetové aplikace 
 EduPage. K nahlédnutí na https://gymnaziumrajec.edupage.org.
l Studenty hodnotíme vlastní alternativní formou, která obsahuje výsledky 
 v procentech, pořadí ve třídě a slovní hodnocení.
l Roční školné činí 12.000 Kč za školní rok.
 V nižších ročnících šestiletého studia 6.000 Kč. 
l Na škole je osobní přístup aplikován 
 i v systému výchovného a kariérního  poradenství.
l Distanční výuku vedeme prostřednictvím Microsoft Teams. 
 Na podporu on-line výuky používáme grafické tablety Wacom Bamboo a Genius. 
 K dispozici jsou vizualizéry a využíváme kurzy v prostředí moodle. 
l Studenti mají možnost zapůjčení notebooku po celou dobu distanční výuky.
l Studenti a rodiče jsou bráni jako partneři, je kladen důraz na diskusi 
 a kritické myšlení.

PROJEKTY  
ERASMUS+ 
Momentálně 
realizujeme:
l MINIMALISM: Is simplifying the way for our planet?, 
 na kterém pracujeme se školami z Německa, Francie a Španělska. 
l ZIMNÍ SPORTY A AKTIVNÍ ŽIVOTNÍ STYL, 
 na kterém spolupracujeme se školami a sportovními kluby z Litvy, Slovenska a Finska. 
l „JEDNOTA V ROZDÍLNOSTI“, 
 který realizujeme společně se školami z Německa, Slovenska a Maďarska. 
l PLÁNUJEME DALŠÍ PROJEKTY

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Zájemci o studium mohou kdykoli po předchozí telefonické domluvě přijít 
a individuálně si prohlédnout školu a informovat se o jejím fungování.

KONTAKTUJTE NÁS:   GYMNÁZIUM Rájec-Jestřebí, o. p. s.
Komenského 240, 679 02 Rájec-Jestřebí, telefon: 516 432 181, 603 588 369
E-mail: kancelar@gymnaziumrajec.cz, web: www.gymnaziumrajec.cz
https://www.facebook.com/gymrajec/

Boskovice hledají místo pro skatepark

Knihy z blanenské knihovny je možné vyzvedávat ve výdejovém boxu 
	 Blanenská	městská	knihovna	zavedla	
novou	službu	pro	čtenáře.	Ti	 si	mohou	
od	pondělí	22.	února	2021	vyzvednout	
objednané	 knihy,	 časopisy,	 CD	 nebo	
hry	ve	výdejovém	boxu	kdykoliv	se	jim	
zachce.	Omezení	nově	nejsou	otevírací	
dobou	knihovny.
	 „Službu	 jsme	 zavedli	 s	 ohledem	 na	

aktuální	epidemiologická	opatření	a	také	
s	ohledem	na	narůstající	potřebu	čtenářů	
efektivně	využívat	 svůj	 volný	 čas.	Sna-	
žíme	 se	 vyjít	 vstříc	 všem,	 kteří	 se	 ne-	
chtějí	vázat	na	otevírací	dobu	knihovny,		
anebo	chtějí	být	maximálně	bezkontakt-
ní,“	vysvětlil	ředitel	blanenské	knihovny	
Lukáš	Dlapa.

	 Pro	využití	služby	„Knihu	do	boxu“	
se	 stačí	 přihlásit	 do	 čtenářského	 konta		
a	 vybrat	 si	 konkrétní	 knihy	 nebo	 hry.	
Knihovníci	pak	všechny	objednané	titu-
ly	 nachystají	 a	 vloží	 je	 do	 výdejového	
boxu,	který	se	nachází	na	Rožmitálově	
ulici,	 vedle	 prodejny	 Albert.	 Následně	
dorazí	čtenáři	notifikační	SMS	a	e-mail	
s	unikátním	kódem,	pomocí	kterého	je	
možné	objednávku	z	boxu	vyzvednout.	
Na	vyzvednutí	mají	čtenáři	přibližně	48	
hodin.	Nejzazší	 termín	pro	vyzvednutí	
je	uvedený	v	textu	e-mailu.	
	 „Externí	box	umístěný	mimo	prostor	
knihovny	 je	 přístupný	 bez	 omezení	

sedm	dní	v	týdnu	24	hodin	denně,“	uve-
dl	Lukáš	Dlapa.
	 Městská	knihovna	v	Blansku	funguje	
od	 rozvolnění	v	únoru	pomocí	výdejní-	
ho	okénka.	Po	dobu	fungování	knihovny	
v	tomto	režimu	je	služba	knihy	do	boxu	
zpoplatněna	 paušální	 částkou	 30	 Kč		
za	 uložení	 objednaných	 knih.	 Částka	
bude	 přičtena	 na	 čtenářovo	 konto.	 Za	
službu	 čtenář	 zaplatí	 i	 v	 případě,	 kdy		
si	 objednané	 knihy	 z	 boxu	 nevyzved-	
ne.	 „Důležité	 je,	 aby	 mobilní	 telefonní	
číslo	a	e-mail,	na	které	chodí	notifikace		
o	 vyzvednutí,	 byly	 aktuální.	 Proto	 pro-	
síme	všechny	čtenáře,	aby	si	před	objed-

náním	 zkontrolo-
vali	 své	 osobní	
údaje	 v	 příslušné	
kolonce	po	přihlá-
šení	do	čtenářské-
ho	 konta,“	 doplnil	
ředitel	knihovny.

Text: Lukáš Dlapa
Foto: archiv 

knihovny

	 Vedení	města	Boskovice	 a	 zástupců	dotčených	odborů	městského	úřadu	 se	ve	
čtvrtek	4.	února	sešli	v	prostoru	Sportparku	Boskovice	s	Denisem	Martausem	ze	
společnosti	 Skateparky	 FIVERAMPS,	 aby	 společně	 našli	 vhodnou	 lokalitu	 pro		
vybudování	 skateparku.	 Místostarosta	 Lukáš	 Holík	 nabídl	 prostor	 mezi	 Sport-	
parkem	a	sběrným	dvorem.	Společnost	Skateparky	FIVERAMPS	navrhnou	městu	
Boskovice	možnost	umístění	skateparku	a	odpovědní	pracovníci	úřadu	prověří	pod-
mínky	realizace.	 Text a foto: Jaroslav Parma

Výdejový box 
na knihy 
v Blansku na 
Rožmitálově ulici


