
INFORMACE O STUDIU

HOTELNICTVÍ

CESTOVNÍ RUCH



Kontakty

Střední škola Brno, Charbulova,
příspěvková organizace

Sídlo: Charbulova 106
618 00 Brno

_______________________________
Telefon recepce: +420 548 424 111
e-mail: info@charbulova.cz
www.charbulova.cz 



RNDr. Jana MARKOVÁ
ředitelka školy

tel.: 548 424 133

e-mail: markova@charbulova.cz 



Zástupce ředitelky školy          
pro teoretické vyučování

Mgr. Jiří Kučera Hotelnictví

e-mail: kucera@charbulova.cz

Mgr. Daniela Švandová Cestovní ruch

e-mail: svandova@charbulova.cz

II. patro, kancelář C10, tel.: 548 424 156



Odborné praxe, stáže 

Mgr. Miroslav Vystrčil – HT

e-mail: vystrcil@charbulova.cz 

Mgr. Ing. Jaromír Jurka – CR

e-mail: jurka@charbulova.cz



Studijní oddělení - matrika

Ivona Kučerová  

Eva  Šétaffy, DiS.

II. patro, kancelář C7     

tel.: 548 424 132



SEKRETARIÁT 
PRO TEORETICKÉ VVYUČOVÁNÍ               

• Eva Chládková
• Marta Tošnerová

II. patro, kancelář C6  tel.: 548 424 136 
548 424 157

Potvrzování průkazek MHD a IDS JMK 

od 26. 8. 2019

(8:00–12:00)

Potvrzení o studiu od 2. 9. 2019



Vedoucí ŠPP

Mgr. Ditta Pokorná

Výchovný poradce:

Mgr. Lubomír Šíbl

Školní metodik prevence:

Mgr. Jaroslav Šrejma



Karta ISIC – povinná

• prokazování totožnosti žáka ve škole,   

vstup do budovy (turnikety)

• objednávání obědů a tisk stravenek

• kopírování (kopírky na chodbách)

• slevy v obchodech, muzeích, dopravě



Karta ISIC – cena
• nová karta 250 Kč

• při ztrátě funkčnosti čipu – zdarma

• náhradní karta 110 Kč   (při poškození)

• prodloužení karty  cca 165 Kč

• žák si kartu nemusí prodlužovat,                            
platí pro školou poskytované služby



Fotografování na kartu ISIC

• zajistila škola 

• náhradní focení se uskuteční 

• 20. 6. 2019 od 10:00 – 14:00 hod

• Trnitá 8, Brno 

• platba nyní na místě: 250 Kč 



Stravovací referentka

Gabriela HRDINOVÁ

e-mail: hrdinova@charbulova.cz

tel.: 548 424 164, 725 800 825 
od 26. 8. 2019  8:00 – 13:00 hod



Stravování
• přihlášky ke stravování jsou k dispozici dnes 

tady a nebo na stránkách školy, vyplněné je 

možno naskenovat a poslat pí Hrdinové

• pro platbu obědů z bankovního účtu vám,  

po obdržení vyplněné  přihlášky,

bude přidělen variabilního symbol 

• e-mail prosíme čitelně, bude na něj poslán 
variabilní symbol



• stravování na kartu ISIC (v případě, že 2. 9. 2019 
nebudete mít kartu, je nutné si na nezbytnou 
dobu opatřit čip)

• posílání přihlášek – e-mailem (scan – kdykoliv)

• cena oběda 35 Kč, při neodhlášení

• 69 Kč (případně další oběd)

• možnost objednávání a rušení prostřednictvím 
internetu

• burza obědů



Příspěvek do Sdružení rodičů

• výše příspěvku 400 Kč na školní rok

• využití příspěvku:

– vybavení tříd ICT

– příspěvek na akce školy, výlety, 

– odměny v soutěžích



Školní řád

• zveřejněn na internetu

• odchody ze školy jen s písemným souhlasem 
zákonného zástupce

• zákaz opouštění budovy (o přestávkách)

• zákaz kouření, užívání drog, alkoholu, …

• zákaz nošení nebezpečných předmětů

• za krádež – vyloučení ze školy

• pravidla klasifikace



Úprava žáků
• přezouvání (lehká, nesportovní obuv, 

návleky)

• ukládání oděvů do šatních skříněk 
(povinné)

• nenosit oděvy s hanlivými nápisy

• nedoporučujeme módní výstřelky



Klasifikace a omlouvání absencí

• žáci nemají papírové žákovské knížky, jejich 
výsledky klasifikace jsou vedeny 
elektronicky na webu školy 
www.charbulova.cz

• heslo pro přihlášení obdrží rodiče                     
od třídního učitele (prostřednictvím dětí)

• k omlouvání absencí slouží Omluvný list

http://www.charbulova.cz/


Informace o prospěchu – eTK

• kód bude žákům vygenerován v prvním 
týdnu měsíce září

• kód bude vygenerován i zákonnému 
zástupci

• v elektronické třídní knize (eTK) je možnost 
sledovat prospěch i docházku žáka



Nástup do školy

• žáci 1. ročníků nastupují do školy 
v pondělí 2. září 2019

• slavnostní zahájení proběhne 
v 9:30 hod ve školní jídelně

• seznamy žáků s rozdělením do tříd  
budou umístěny u vchodu do budovy  
školy (HT1A, HT1B, CR1)



Informace k výuce

• digitalizace výuky – ve třídách DTP a PC

• e-learning – MOODLE (výukové materiály 
prostřednictvím vzdáleného přístupu)

• multimediální učebna – pro žáky

• kopírky na chodbách

• výuka bez volných hodin 7:50 – 14:20 hod



Učebnice

• Peníze se budou vybírat až poč. září

• Anglický jazyk 789 Kč

• Český jazyk a literatura 150 Kč

• Matematika 150 Kč

• Ostatní předměty informace až po nástupu



Kurzy, zájmová činnost

• barmanský kurz

• someliérský kurz

• kurz carvingu – vykrajování ovoce

• příprava pokrmů (těstoviny, ryby, …)

• komunikace  (pro cestovní ruch)

• cizí jazyky – dle zájmu, IJ, ŠJ, RJ

• sportovní kroužky – dle zájmu

• lyžařský kurz – ve 2. ročníku



Zahraniční stáže a exkurze

• pro vybrané žáky

• výběrová řízení – prospěch, schopnosti, 
jazyková způsobilost

• exkurze – do blízkých zemí dle zájmu



Děkuji za pozornost


