Profilové předměty

Odborné exkurze













Žáci se účastní odborných exkurzí, poznávacích
zahraničních zájezdů, projektových dnů, workshopů,
výměnných pobytů v rámci projektů EU.

Profese v cestovním ruchu
Organizace recepční práce
Management služeb
Účetnictví
Marketing a ekonomika cestovního ruchu
Základy ekonomiky a práva
Zeměpis a dějiny kultury
Technika služeb cestovního ruchu
Průvodce CR
Korespondence
Informatika

Praxe
 Naši žáci mají možnost vykonávat praxi v Německu
v okrese Cham.
Tato ojedinělá příležitost bude umožněna v rámci
projektu Cíl EÚS - praxe studentů s výhledem na
pracovní uplatnění v Německu. Hlavní motto
projektu je: Budoucnost utváříme společně –
kulturní a profesní výměny v regionu Sušice-Cham.
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 Součástí studia jsou souvislé praxe v podnicích
cestovního ruchu dle vlastního výběru.
 Průběžnou praxi absolvují žáci ve školním
informačním centru a na školních akcích.
 Žáci připravují průvodcovské prohlídky a animační
programy pro své spolužáky v rámci odborných
předmětů.

Dvě zaměření:

MANAGEMENT CESTOVNÍHO
RUCHU
PRŮVODCOVSTVÍ A PODNIKÁNÍ
V CESTOVNÍM RUCHU

MANAGEMENT CESTOVNÍHO
RUCHU
PRŮVODCOVSTVÍ A PODNIKÁNÍ
V CESTOVNÍM RUCHU
 Obě zaměření jsou zakončena maturitní zkouškou.
 Jedná se o jeden ekonomický obor se dvěma
zaměřeními umožňující získání odborných znalostí
z oblasti podnikání cestovních kanceláří, hotelového
a gastronomického provozu, marketingu a
managementu služeb.
 V současné době se vyučují obě zaměření současně,
absolvent tak získá širokou škálu znalostí v oblasti
ekonomiky podniku, účetnictví, korespondence,
informačních a komunikačních technologií
v cestovním ruchu, v oblasti průvodcovství, techniky
poskytování jednotlivých služeb cestovního ruchu a
podnikání ve službách cestovního ruchu.
 Velký důraz je kladen na studium cizích jazyků.
Vyučuje se anglický a německý jazyk – 7 hodin týdně
po celé 4 roky.
Volitelným cizím jazykem je ruský jazyk.
 Možnost doplňkového studia v naší jazykové škole
- vyučuje se anglický a německý jazyk.

Uplatnění absolventů:
 Absolvent se uplatní jako průvodce cestovního
ruchu, delegát cestovní kanceláře, animátor,
recepční, pracovník IC, referent cestovního ruchu,
podnikatel, manažer CK, směnárník, recepční
v ubytovacím zařízení, steward, hosteska, pracovník
zábavních a sportovních parků, referent kulturních
center.
 Obor je vhodný pro chlapce i dívky.
 Žáci jsou připravováni v oblasti teorie i praxe.
Každoročně vykonávají souvislou praxi v podnicích
cestovního ruchu.
 Ve školním informačním centru vykonávají
průběžnou praxi.
 Připravují modelové zájezdy, vytvářejí propagační
materiály fiktivní CK, nacvičují průvodcovskou
činnost v praxi.
 Žáci se účastní kurzů dalšího vzdělávání, např.
barmanského kurzu či kurzu studené kuchyně.
 Nejlepší se účastní soutěží v oboru, pravidelně
dosahují úspěchů a získávají hodnotné ceny.
Studium oboru Cestovní ruch je výbornou přípravou
pro další studium na vyšších odborných školách a
vysokých školách.







ubytování hotelového typu
zájmové kroužky
posilovna
tělocvična s umělým povrchem
hřiště s umělým povrchem,
lezecká stěna
 jídelna s kuchyní
 wifi free

Autoškola

Kavárna „U školy“

 školicí středisko řidičů
 slevy pro žáky
školy
 výuka skupin A1, A, B,
C, T, C + E

• výroba studené
kuchyně a cukrářských
výrobků

Elektronický studijní průkaz
 průkaz je přístupný z internetu
 elektronická třídní kniha
Projekty EU
 Spolupráce školy s VHS im Landkreis Cham –
výměnné pobyty studentů
 Douzelage – sdružení 27 evropských měst, příprava
společných projektů studenty
 Praxe studentů oboru Cestovní ruch s výhledem na
pracovní uplatnění v rámci projektů EU
 ČOJČ – pedagogicko-divadelní metoda setkávání
žáků na česko-bavorském příhraničí – vícedenní
v ČR a SRN

