
Atraktivní výukou
k atraktivnímu oboru!!!



Čtyrtety obor CEsTovNÍ RUCH

MoŽnrlst i  uplatnění abso|venta:

+ |'racovník cestovní kanceláŤe, delegát, pruvodce' animátor'
1lracovník turistického centra

+ l,racovník ubytovacího zaÍizeni, rekreačního stŤediska,
Ijzcnského zaÍizeni

+ l'racovník recepce nebo marketingu

a ()rganizační pracovník firem podnikajících v oblasti
ccsttlvního ruchu, rekreace a wellness

+ Sirtnostatny podnikatel v oblasti poskytování ubytovacích
li rckreačních sluŽeb

+ Nirvazné studium na vyšši odborné či vvsoké ško|e
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Možnosti u p|atnění abso|venta :
.) Pracovrlík koktejlov!'ch i klasickych baru, vináren a vinoték

+ Pracovlrik firem, zabyvajicich se dovozem a prodejem nápojri

+ SpeciaIista na barmanstvi, sommelierství a nápojáŤství
v hoteIcch a restauracích

Čisnit rlcbo kuchaŤ v hote|ech' restauracích a dalších
provoztlvnách (součástí je vyučení v odbornosti KuchaŤ-číšník)

Samost:rtny podnikatel v oblasti poskytování
gastrontlnr ickych služeb

Návazrl(' studium na nástavbě a poté i na vyšší odborné
či vyso|iÓ škole



TŤíletf obor KUCHAŘ - čÍŠxÍr

uNl l] 'uvlDit)

Možnosti up|atnění absolventa:

Ó Pracovník v hotelech, restauracích'
barech a da|šich provozovnáchjako
kuchaŤ' čišník nebo provozní

Ó Specia|ista na studenou kuchyni,
zahraniční kuchyni nebo sIavnostní
obsluhu

Ó Pracovnik cateringovych
a potravináŤskych firem

Ó Samostatny podnikate| v oblasti
poskytování gastronomickych sluŽeb

Ó Návazné studium na nástavbě
a poté i na vyšší odborné či vysoké
škole
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Nástavbové stu<lium
GASTRONOI!íIE Nástavbové studiuIn v oborech GASTRONOMIE
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Možnosti up|atnění abso|venta:
Ó Pracovník niŽšího a středního InanagementLl

v hote|ech, restauracích, barec|r a da|ších provozovnác|r
+ ŠéÍkuchař, provozní, vedoucí obsIulry.

vedoucí gastronornické provozovny
+ Specialista na catering a organizaci s|avnostních

nebo kongresových akci
4 Sarnostatný podnikateI v obIasti poskytování

gastronornických a ubytovacíc|r sIr'rŽeb
Ó Pracovník ubytovacichzaÍizení, zejrrréna v oblasti

recepce, marketingu a hotelových sIuŽeb
Ó Návazné studiurn na vyšši odborné či vysoké ško|e
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BARMANSKÁ SoUTĚŽ lwuNDSEN CUP
Naše škola jako jediná škola v regionu poŤádá vlastni juniorskou barmanskou soutěž. Z jejiho
názvu AMUNDSEN CUP vyplyvá i jeji náp|ř. Soutěží se v namicháni koktejlri s použitím
surovin firem Stock Plzeř, a.s. a Pepsico, a.S.. SpolupoŤadatelem soutěže je Ku|turní stŤedisko
města Blanska.
Soutěž Amundsen cup se koná každoročně na jaŤe ve všech prostorách Dělnického domu
v Blansku azájem o ni má stoupajici tendenci. V kaŽdém ročniku se ji ričastní kolem čtyŤiceti
soutěŽicich.
To, čim se Amundsen cup liši od jin1ych podobnych soutěŽi je i skutečnost' Že je určena
pŤeváŽně novym, začinajícim barman m, aby získali potŤebné zkušenosti z pruběhu soutěŽe a
poznali jeji atmosféru - dŤív, neŽ vstoupí do světa ve|kych soutěŽí s mnoha desírkami ričastníkrj.
Stále víc populárnější je i mezi veŤejností. Diváci - zejména mladí - se rádi pŤicházi potěšit
uměním svych vrstevníkú a uŽit si pŤíjemnou atmosféru. Vstup je pro diváky zdarma.



Ceny rautri se pohybují na spodní hranici možností a zohledřují pouze pŤimé náklady spojené
s jejich pŤípravou, jsou tedy vyrazněji nižši než ceny srovnatelnych sluŽeb poskytovanych
gastronomickj'mi provozovnami nebo cateringovymi společnostmi. Ceny se odvíjejí od pŤedstav
objednavatele a rozsahu rautového sortimentu (viz niŽe), vŽdy však jde o sluŽbY,,rra k|íč.., tedy
o komp|etní zajištění akce (pŤíprava pokrmi, zabezpečení nápoj , kvalitní obsluha, profesioná|ní
inventáŤ, transport apod.).

Školné se pohybuje kolem 1000,- měsíčně (podle zvolenych splátek) a je ŽákŮm kompenzováno
formou mnoha nadstandardri - jinak Ťečeno:

Šxor,xÉ- aCoZATO..?
+ vE FORMĚ vÝury

moderní vyukoÚ program (méně v |avicích, více v rea|itě)
(exkurze, ochutnávky, návštěvy odbomych firem, vj'klad v terénu...)
uskutečĎování vjuky v atraktivních podobách (praktické činnosti , zábavné večery,
žákovské projekty, soutěže. . .)
série zájezdŮ v celém školním roce (muzikály, špičkové hotely, koktejlové bary li
vinaŤské podniky, |ázně, vyznamné památky, Ceská te|evize, Parlament CR,
Ceská národní banka...)
ZDARMA - jednodenni zájezdy
vícedenni zájezdy hradí z50 -70oh ško|a
ZDARMA návštěvy všech veletrhŮ, vystav, filmovj'ch a divadelních pŤedstavení,
pŤednášek apod.
nové.pojetí vyuky zdravotni a tělesné vychovy a ZDARMAjejí praktická
rea|izace (squash, bow|ing, minigo|f' bazén, Íitness, we|lness, masáže,
zdravá v!živa, sebeobra-n'a ...).

- nabídka odbornych STAZI na rŮznych místech CR i v Evropě

PŘI STUDIU oBECNĚ
- něko|ik dnú volna navíc
- zajišťování obědri v hotelové restauraci, jejichž cenu hradí Žákovi z 50o/o škola
- zajišťováni obědú po dobu odborného vycviku ZDARMA
- zajišťování všech učebnic školou a možnost jejich zpětného odkoupení po

ukončení studia

- ZDARMA moŽnost zaprijčování odborné literatury a časopisri
- ZDARMA využívání internetu
- individuální pŤísfup ke každému žákovi

sTŘEDNÍ Šrora
GASTRONOMICKÁ, s.r.o.

BLANSKO

prostor pro znalosti
a zážitkv|!




