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Atraktivní výukou
k atraktivnímu oboru!!!



ČtyŤtety obor PALUBNÍ srnvARD

Možnosti uplatnění absolventa:

+ Stevard(ka) na palubách luxusních vlakri, lodí, dálkovych autobusri
a (po absolvování doplřkového kurzu) letadel, vedoucí kabiny

+ Pracovník na dalších pozicich dopravních společností (marketingovych,
or ganizačtích, obchodních ap o d. )

+ Pracovník cestovní kanceláŤe, delegát, prťrvodce, pracovník turistického centra
(součástí je maturita v odbornosti Cestovní ruch)

+ Pracovník managementu firem podnikajících v oblasti dopravních,
turistickych, pÍíp. gastronomickych služeb

+ Samostatny podnikatel v oblasti poskytování služeb cestovního ruchu

+ Návazné studium na wšší odborné či wsoké škole



Čtyrtety obor CEsTovNÍ RUCH

ftni cw#Y , Možnosti uplatnění absolventa:

+ Pracovník cestovní kanceláŤe, delegát, prrivodce,
animátor, pracovník turistického centra

+ Pracovník ubytovacíh o zaŤizení, rekreačního
stŤediska, lázeĎského zaÍizení

+ Pracovník recepce nebo marketingu
+ Organizační pracovník firem podnikajících

v oblasti cestovního ruchu. rekreace a wellness
+ Samostatny podnikatelv oblasti poskytování

ubytovacích a rekreačních sluŽeb

+ Návazné studium na vyšší odborné či vysoké škole
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TŤílety obor BARMAN. SOMIvIELIER

Možnosti uplatnění absolventa :

+ Pracovník koktejlovj'ch i klirsickych baru,
kaváren, vináren a vinoték

+ Pracovník Íirem, zabyvajicích se dovozem
a prodejem nápojťr

+ Specialista na barmanství, stlmmelierství,
baristiku a nápojáŤství v hotclech a restauracích

+ Čisnit nebo kuchaŤ v hotelcch, restauracích
a dalších provozovnách (sotr.Jástí je vyučení
v odbornosti KuchaŤ-číšník t

+ Samostatny podnikatel v obIlrsti poskytování
gastronomickj,ch služeb

+ Návazné nástavbové studiLrttr a ziskáni
maturitního vysvědčení



Tříletv obor KUCHAŘ. čÍŠxÍx

Možnosti uplatnění absolventa:

Ó Pracovník v hotelech, restauracích' barech
a dalších provozovnáclr jako kuchař, číšník
nebo provozní

Ó Specialista na studenort kuchyni, zahran1čni
kuchyni nebo slavnostrrí obsluhu

4 Pracovník cateringovýoh a potravinářských
firem

4 Samostatný podnikatel v oblasti poskýování
gastronomických služeb

Q Návazné nástavbové studium aziskáni
maturitního wsvědčení



AKIWITYŠKOLY AKTIVITY Šxory

oRGÁNIzAcE IT.ŘEJNÝCH AKcÍ
Sfiední škola cestor'rrího ruchu a gastronomie, s'ro' Blansko se poďlí na organizaci některÝch vÝznannj/ch akcí, které mají jiŽ traďčně m.ísto v kalendáii
kulhrmě-společenskj'ch událostí města Blanska. Jejich pilíŤem jsou autoTské projekty školy - zejména soutěžli festival BLANENSKY ČTYRIISTEK' k1erj,
tematicky rozšíŤil patnáctiletou historii známé barmanské soutěže Amundsen cup, anebo ťuzné podoby vánočních ÚstaÝ
K nemeně duleát'm telmínlim patŤí oblíbené akce, kter}chje škola spolupoŤadatelem _ Dny evropského dědictví' Měsíc věží a ro'tleden' Den pruvodc a
hla\'ně ta největší Blanenské vítríní sv. Martina, kdy se do péče studentu svěŤí celé tisíce lidí ! Temríny těchto akcíjsou zveŤejněny na webov''ch stánkích školy
a vsfupj e pro návštěvníky zdarma.

NmZIGENERAČNÍ KLUB
Úspěšná attivita školy, ktení v mnoha podobách nabízí senioťum bohaté možnosti vzdělávrání, vzájemného i mezigeneračního setkiívání a aktivního prožívání
svého volného času. od iijna 2o].2 se mohou senioňi z Tegionu na zálJadě bezplatného členství častnit iady akcí, kteÉ prc ně škola poŤád.á v riímci sekcí
seÍiorská akademie, Seniorská kaváma, senio$ké cestoviání a seniorská zábava. Za dobu svého pi|sobení získal Mezigenerační klub velké umání jak od
saÍnotnÝch člen , tak i osobností a institucí, ktelé se touto pÍoblematikou zabjvaj í, vč. ocenění na celostátní lilÍo\.ni.
KIomě zaměstnanoi školy se na čimosti klubu podílí také studenti, díky čemuž se dďí nejen rozšíŤitj cj ich praktické odbomé zkušenosti, ale také naplnit filozofii
mezigerrerační solidarity a posílit vzájemné WímIíní a poznávání dvou generací, které nemusí mít spolcčného tak málo,j ak by se mohlo na první polrled zďít.

RAUTY
Realizace Íautu paťí také k nejvidite|nějším aktivitím. Skolaje schopna pňipÍavit a uskutečnit ut na vysoké pÍofesioná1ní tirovni v rozsahu 10 až 300 osob' IGomě zajištění
kompletníchcateringov}chslužebsesr].žímaximáhě!ycházetvstŤícpožadavlnimamožnostemobjcdnavatele,cožsezejm&Bt''kásituovIaufdojchov1ash
Mrižesejednatopracowípiíležitosti'fremnívečírky,soukoméakce,aleiprestižnějšíudálostiofciálrríhocharakter.osobuízkušenostskvalitnípiavourauoaoded
slavnostní obsluhou paÉí bezesporu k těm, ktelé Í adí gastonomové ve své budoucí odbomosti ocen í '
Váledernkprovozní,časovéiťrnančnínáročnostitakor..Íchtoakcísesicenejednáoaktivity'kterébypatii1yknejěastějším,aleitakmájižškolanakontědesízdloh
rautťtpŤiruznjchďawostníchpiíležitoskchaprorrrnohov!'zrramnfchklientu,napi.poslaneckáascnátorskákanceláŤ,autosaloncitrÓen,Janíčkovodivadlo,Lošir
konzulát, Akademie věd' MěstskÝ uŤad' zámek nebo knihor'na v Blansku, základní a mateŤské školy atd '



Naše škola rizce spolupracuje s vyznamnymi ťrrmami z oblasti gastronomie'
hotelnictví a cestovního ruchu. Jejich pomoc je velmi pŤínosná a umožřuje škole
nebyvalou formou zatraktivřovat žákťrm vyukovy proces a doplřovat osnovy
o stále nové' moderní poznatky zpraxe.

Mezi partnery školy patŤí''

NADSTANDARDY souKRovrÉ Šxor,y

+ VE FoRMĚ vÝury
- moderní vjukovj,program (méně v lavicích, více v realitě - exkurze, ochutnávky, soutěže...)

- uskutečřování vfuky v atraktivních podobách (praktické činnosti, vj.klad v terénu' workshopy'..)
- série zájezdtt v celém školním roce (muzikály' špičkové hotely' koktejlové bary likérky, vinaŤské
podniky, |ázně,vyznamná města, památky a další turistické cíle...)

- všechny zájezdy hradí z30-50Yo škola
- zdarma návštěly všech veletrh , vystav, filmovych a divadelních pŤedstavení, pŤednášek' sportovních
aktivit apod.

- široká nabídka odborn ch kurzri (barmanskj,, baristicky, animátorsky, studené kuchyně, letuškou na
zkoušku, pruvodce - delegát, pivní sommelierství...), na něž škola pŤispívá až 50%o

+ PRI STUDIU oBECNĚ

- několik dnri volna navíc

- zajišťování obědrlpo dobu odborného vycviku zdarma (tŤíleté obory)
- zajlšťování pracovišt'praktické vyuky (odborná praxe a odborny vj,cvik) školou (není to tedy
povinností žá.ka)

- zajišťování všech učebnic školou a možnost jejich zpětného odkoupení po ukončení studia
- zdarmalrylživáni internetu, literatury (odbomé nebo k maturitě) a časopisri
- individuální pŤístup ke každému žákovi

STŘEDnÍ Šxora
CESTovNÍHo RUCHU

A GASTRONOMIE, s.r.o. BLA|{SKO
:

prostor pro znalosti
a záŽitkylFarnost sv. tart ina B L A N S K O




