
Zveme vás na tradiční: 

Den otevřených dveří Gymnázia Jana Keplera  

   V termínech 23. listopadu 2021 a 11. ledna 2022 vždy v době 12,00 – 17,00 budete 

mít možnost prohlédnout si prostory školy, navštívit jednotlivé učebny, vyzkoušet si 

práci v našich laboratořích a počítačových učebnách, zalézt na umělé lezecké stěně, 

zúčastnit se besedy se členy vedení školy a popovídat si s našimi učiteli i studenty... 

Souběžně bude na webu školy DOD on-line 

   Podmínkou pro možnost osobní účasti všech návštěvníků je plně ukončené 

očkování (14 dní od 2. dávky), prodělaná nemoc (180 dní od prodělané nemoci 

s možností to doložit, AG test ze dne konání DOD, PCR test platný 72 hodin. Vše 

bude nutno prokázat při příchodu. Vstup do budovy pouze v respirátoru.  

Děkujeme za pochopení 

Začátky informativních besed s vedením školy  

v aule v 1. patře budovy Hládkov 

budou každých 45 minut, tzn. 

 12,30 - 13,15 - 14,00 - 14,45 - 15,30  a ještě v 16,15  

Vstup výhradně v respirátoru   

Prohlédnout si budete moci například: 

 Laboratoř chemie a biologie      2. p. Parléřova            

 Laboratoř fyziky        2. p. Hládkov 

 Lezeckou stěnu a malou tělocvičnu       přízemí Hládkov  

 Žákovské šatny         přízemí Hládkov  

Učebny výpočetní techniky        3. p. Hládkov 

Učebny cizích jazyků        1. p. Hládkov 

Učebny výtvarné a hudební výchovy      3. p. Parléřova 

 Posluchárnu přírodních věd       2. p. Parléřova 

 Posluchárna společenských věd       1. p. Parléřova 

 Knihovnu          1. p. Parléřova 

 Velkou tělocvičnu a halu        suterén Parléřova 

 Školní restauraci SCOLAREST       suterén Parléřova (do 14:30) 

 Po celou dobu Dne otevřených dveří budou probíhat v laboratořích 

ukázky pokusů, ukázky výukového softwearu, můžete si pohrát s roboty, 

prohlédnout fotografie ze školních akcí, zalézt na lezecké stěně, navštívit běžnou 

výuku ve třídách i všechny výše uvedené prostory. Práce vedou a školou 

provázejí naši studenti, ale zapojit se do všech aktivit můžete i vy!  

 Děkujeme Vám za Váš zájem a těšíme se na případnou návštěvu. 

        Gymnázium Jana Keplera 

     Ivana Landsingerová – pověřená řízením školy 


