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Vedení školy

Ředitelka školy

• RNDr. Jana Marková

• +420 548 424 133

• markova@charbulova.cz

Zástupce pro 
teoretické vyučování

Mgr. Jiří Kučera

• kucera@charbulova.cz

Zástupkyně pro 
teoretické vyučování

Mgr. Daniela Švandová

• svandova@charbulova.cz



Vedoucí učitel odborné praxe

Mgr. Miroslav 
Vystrčil

Kontakt

• + 420 548 424 163

• +420 775 350 606

• vystrcil@charbulova.cz

Kabinet

A 30

(vedle šaten)



Garant pro cestovní ruch

Ing. Mgr. Jaromír 
Jurka

Kontakt

• + 420 548 424 117

• jurka@charbulova.cz Kabinet

B 4 



Informace pro rodiče – zdravotní průkaz

Před nástupem do praxe je nutné zajistit zdravotní 
průkaz pracovníka v potravinářství na dobu neurčitou 

Pro obor cestovní ruch je zdravotní průkaz doporučen 
– mohou vyžadovat některá pracoviště



Informace pro rodiče - BOZP

Žáci jsou povinni dodržovat BOZP v odborné praxi

• Všichni žáci musí byt proškoleni před nástupem do odborné praxe ze zásad BOZP

V odborné praxi platí přísný zákaz:

• Nošení piercingů, dlouhých náušnic, řetízků, hodinek a jiných ozdob

• Zákaz používání mobilních telefonů

• Přísný zákaz kouření a užívání návykových látek

Je nutné mít upravené ruce, nenalakované nehty, upravené vlasy, u chlapců 
krátce střižené



Smluvní pracoviště – hotelnictví a turismus

Školní provozovna 
Svratka

Hotel Barceló

Hotel Continental

Hotel Holiday Inn
Hotel 

International

Vista City hotel 
Brno 

Hotel Santon

Hotel Austerlitz
Hotel Maximus 

Resort

Hotel Myslivna

Hotel Slavia

Hotel Sharingham Hotel Voroněž

Hotel Grand



Smluvní pracoviště – cestovní ruch

Žáci oboru cestovní ruch budou 
vykonávat praxi na smluvních 

pracovištích brněnských 
cestovních kanceláří.



Smluvní pracoviště – cestovní ruch
(cestovní kanceláře)

ČEBUS

REDOK TRAVEL

APOLLON

VICTORIA ZABLOUDIL

ČEDOK

CÍLKA

FORLINE TOUR KOVOTOUR PLUS

ADRIA

BONTON

BRENNA LIKIDIS TRAVEL

CO SERVICE

SKY TOURS

IBIS



Smluvní pracoviště – cestovní ruch 
(cestovní agentury)

NATOUR

DUKER

LAST MINUTE CENTRUM PLUS

OLYMPIA TRAVEL

CÉKÁ SERVIS ZABLOUDIL



Smluvní pracoviště – cestovní ruch
(ostatní provozy)

LETIŠTĚ BRNO TUŘANY

HOTEL HOLIDAY INN

HOTEL SANTON TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENRUM

HOTEL INTERNATIONAL

HOTEL VORONĚŽ



Pracovní doba – hotelnictví a turismus

• 6 hodin1. ročník

• 7 hodin

• možné odpolední směny, práce 
o víkendech

2. a 3. 
ročník



Odborná praxe – hotelnictví a turismus
• 1. ročník: školní pracoviště CPV (výroba a obsluha)

• 2. ročník: smluvní pracoviště (výroba a obsluha)

• 3. ročník: smluvní pracoviště( hotelový provoz)

Hotelová Učební praxe

1 den v týdnu

• 1. ročník:  5 dnů v průběhu šk. roku

• 2. ročník:  5 dnů v průběhu šk. roku

• 3. ročník: 10 dnů v průběhu šk. roku

Mimořádná praxe -
zajišťuje škola

• 1., 2., 3. ročník: 10 dnů v průběhu šk. roku

• rozmezí duben, květen, červen
Odborná praxe –

zajišťují si žáci



Odborná praxe – obor cestovní ruch

-Odborná praxe ve službách cestovního ruchu

• 1. a 2. ročník 10 dnů ( květen)

• 3. ročník 20 dnů (červen 10 dnů, letní prázdniny 10 dnů) 

• odbornou praxi si žáci zajišťují sami

Učební praxe ve službách cestovního ruchu 3. ročník 

• 1 den v týdnu 

• zajišťuje škola na smluvních pracovištích



Pracovní oblečení – hotelnictví a turismus

Nutné zakoupit

• 1 ks pracovní vesto -
zástěra

• 1 ks červeno – šedá 
kravata

• Nutno objednat ušití ve 
firmě IVN, Atelier IVN, 

• Špitálka 122/33

• 602 00 Brno

• Tel: 734 200 010

• tereza@ivn.cz

Pracovní oblečení

• chlapci – černé 
společenské kalhoty

• dívky – dámské 
společenské kalhoty

• 2 ks bílá košile dlouhý 
rukáv, límec 

• černé pracovní boty

• ( bezpečnost práce)

Pracovní oblečení do 
výroby 

• Rondon, kalhoty a boty

• dle informací odborných 
učitelů TPP v průběhu 
září



Oblečení – cestovní ruch

Nutný business oděv 
vhodný do kanceláře



Klasifikace a omlouvání absencí na praxi

Nutné mít vypsanou veškerou docházku v denících Odborné – učební 
praxe.

Absence  - ihned informovat odpovědného pracovníka na praxi 
a vedoucího odborných praxí (telefonicky, e-mailem).

Je nutné doložit důvod absence.

Praxi, která nebyla vykonána je nutné vykonat v dohodnutém 
náhradním termínu.



Děkuji za Váš čas.
Na viděnou.

Střední škola Brno, 
Charbulova, p. o.


