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SKUTE"SKÉ NOVINY

SKUTEČSKÉ TRADICE
NA REGIONTOURU
Poté, co v -íjnu m)stské muzeum slavnostn) otev-elo dv) zbrusu nové
expozice – obuvnictví a kamenictví – prob)hla nyní na brn)nském veletrhu
Regiontour 2010 propagace tohoto nového turistického cíle. Skute8 tak nevystavovala v rámci expozice Východních Xech jako jiná m)sta, ale ve vlastním
stánku. To bylo možné díky dotaci z Evropské unie (ROP NUTS II SV).
Výstavní prostor vytvá-el iluzi jak obuvnické dílny, tak i kamenolomu.
Byly to práv) Pguríny ševce a kameníka, které z dálky vypadaly „jako živé“ a
lákaly ke stánku Skut8e velkou -adu návšt)vník?. Ti se také 8asto zastavovali
u vitríny s malou ukázkou geologické sbírky. S ú8astí na veletrhu za8ala dis-

Návštěva rumunského Banátu – cesta proti času
Pozvánka na atraktivní cestopisnou přednášku Petra Sedláka a Jirky Bárty
Možná už si n)kte-í z vás všimli, že M)stské muzeum ve Skut8i
za-adilo do rozmanitého programu
i r?zné, p-evážn) cestovatelské
p-ednášky. Snahou muzea je, aby
se tato povídání konala s jistou
pravidelností - vždy první #tvrtek
v m$síci. Po besedách o potáp)ní na
Komodských ostrovech a nejmenších lidech sv)ta bychom všechny
p-íznivce cestování rádi pozvali na

pon)kud mén) vzdálen)jší místo, a
sice do Rumunska. Jednu z oblastí této zem) na po8átku 19. století
osídlili 8eští osadníci, a pokud se
za nimi vydáte, budete p-ekvapeni,
jak si tito lidé dokázali udržet a po
generace p-edávat 8eskou kulturu
a 8eský jazyk. Návšt)va Banátu je
cestou zp)t proti 8asu. Na takovou
cestu jsme se vydali v loNském lét)
a stále okouzleni tamní p-írodou,

lidmi i zvyky bychom se s vámi
o tyto zážitky rádi pod)lili. Proto,
pokud se rádi dozvíte n)co o život)
a historii našich krajan? v Rumunsku a díky fotograPím se alespoN
na 8as necháte p-enést mezi pasáky
ovcí v horách na b-ezích Dunaje,
p-ijm)te pozvánku na 4. b'ezna
2010 do M)stského muzea ve Skut8i. Od 18.00 hodin se na vás budou
t)šit – Petr Sedlák a Jirka Bárta.

tribuce nové t-ídílné sady propaga8ních leták? Muzea obuvi a kamene
ve Skut8i.
A8koli letošní ro8ník veletrhu
cestovního ruchu nenavštívilo tolik
lidí, jako tomu bývalo zvykem v d-ív)jších letech, m)la prezentace nových interaktivních expozic, dokumentujících dv) tradi8ní -emesla na
Skute8sku, nezanedbatelný význam.
Zájem ze strany odborné ve-ejnosti
nebo subjekt? podnikajících v tomto
odv)tví se jist) odrazí v návšt)vnosti muzea. Další p-ínos lze spat-ovat
v prezentaci turistického informa8ního centra, které sídlí rovn)ž v rekonstruované budov) muzea.
Pokud byste cht)li vid)t více
fotograPí z letošního Regiontouru, naleznete je ve fotogalerii
na stránkách muzea s adresou:
http://muzeum.skutec.cz Zde je
umíst)n i seznam všech aktuáln) p-ipravovaných akcí (koncert?, výstav,
p-ednášek apod.).
/bal/

Financováno z Regionálního opera#ního programu regionu soudržnosti Severovýchod

Gymnázium Suverénního 'ádu maltézských rytí'< ve Skut#i
Vít$zslava Nováka 584, 539 73 Skute#; tel: 469 326 360
www.gymskutec.cz

e-mail: info@gymskutec.cz

Škola nabízí:
- osmileté všeobecné studium, &ty:leté všeobecné studium, p:i nástupu p:enosný po&íta&
- možnost profesní orientace, volitelné p:edm?ty
- školní klub, možnost volno&asových aktivit, prostor ke hrám, volný p:ístup k internetu
- školní knihovna (nov? vybavena, možnost samostudia, &etby, výpAj&ek aj.)
- školní jídelna – výborná „domácí“ kuchyn?
Pro* zvolit gymnázium ve Skut*i:
- rodinná atmosféra, individuální p:ístup, tvAr&í u&itelský sbor,
- p:edm?t strategie osobnostního rozvoje, dobrá vybavenost dataprojektory
- kvalitn? vybavené u&ebny: PC, p:írodov?dných v?d, laborato: chemie
- domov mládeže - nové prostory pro aktivity školního klubu
- seznamovací kurz na po&átku studia, pomoc žákAm s SPU
- 95% úsp?šnost absolventA p:i p:ijetí na VŠ a VOŠ
- lyža:ské zájezdy do Alp, turistické kurzy (vodácký, cyklistický aj.), tematické exkurze
a zahrani&ní pobyty, ekovýchovné pobyty; projekt Ekoškola, projekt Recyklohraní,
projekty se školami v zahrani&í (Udine v Itálii)
- p:edváno&ní projektový týden, Skute&ský majáles, ú&ast na sout?žích pro školy

Informace k p8ijímacímu 8ízení na školní rok 2010 – 2011
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do primy i do kvinty p:ijímáme 30 žákA
Podmínky p8ijímacího 8ízení do primy a kvinty:
- uchaze9i do pr?mAru 1,5 s vyznamenáním na vysvAd9ení v pololetí 5. resp. 9. t:ídy jsou
p:ijati bez p:ijímacích zkoušek a v den konání p:ijímacích zkoušek vykonají pouze vstupní pohovor
- uchaze&i s prAm?rem nad 1,5 budou konat písemné p:ijímací zkoušky z matematiky a &eského
jazyka (okruhy pro primu i pro kvinty budou s p:edstihem zve:ejn?ny na webu školy).
Termíny pKijímacích zkoušek:
(dle sou&asné legislativy)
I. kolo - 22. 4. 2010
II. kolo - 4. 5. 2010
Hodnocení p8ijímacích zkoušek:
10 % vysv?d&ení, 45 % &eský jazyk (z toho 20 % diktát a 25 % test z mluvnice)
45 % matematika. K úspAšnému složení pKijímacích zkoušek sta9í 60 %.
Poslední Den otev8ených dve8í: 10. 2. 2010 od 8.00–15.00 hod. Dle dohody možnost
individuální návšt?vy školy
Ing. Mikeš Antonín, CSc., Keditel školy

