
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



Studijní oddělení - matrika

Ivona Kučerová  

Eva  Šétaffy, DiS.

II. patro, kancelář C7     

tel.: 548 424 132



SEKRETARIÁT 
PRO TEORETICKÉ VVYUČOVÁNÍ               

• Eva Chládková
• Jana Pokorná

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

Potvrzování průkazek MHD a IDS JMK 

od 24. 8. 2020

(8:00–12:00)

Potvrzení o studiu od 1. 9. 2020



Vedoucí ŠPP

Mgr. Ditta Pokorná

Výchovný poradce:

Mgr. Lucie Pravcová

Školní metodik prevence:

Mgr. Lubomír Šíbl



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

• zajistí škola 

• v průběhu prvních dvou týdnů

• platba prostřednictvím třídního 
učitele - 250 Kč 



Stravovací referentka

Gabriela HRDINOVÁ

e-mail: hrdinova@charbulova.cz

tel.: 548 424 164, 725 800 825 
od 10. 8. 2020  7:00 – 12:00 hod



Stravování
• přihlášky ke stravování jsou k dispozici 

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 (protože 1. 9. 2020 
nebudete mít kartu, je nutné si na nezbytnou 
dobu opatřit čip)

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

• cena oběda 37 Kč, při neodhlášení

• 74 Kč (případně další oběd) + cena krabičky

• 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 1. září 2020

• 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 7:00 – 14:20 hod



Učebnice

• Peníze se budou vybírat až poč. září

• Anglický jazyk cca 789 Kč

• Český jazyk a literatura cca 150 Kč

• Matematika cca 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 – dle zájmu



Zahraniční stáže a exkurze

• pro vybrané žáky

• výběrová řízení – prospěch, schopnosti, 
jazyková způsobilost

• exkurze – do blízkých zemí dle zájmu



INFORMACE O STUDIU

PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ



Zástupce ředitelky školy pro PV

Mgr. Miroslav 
Vystrčil

Kontakt

• + 420 548 424 
163

• +420 775 350 
606

• vystrcil@charbu
lova.cz

Kabinet

A 30

(vedle šaten)



Garant pro cestovní ruch

Ing. Mgr. Jaromír 
Jurka

Kontakt

• + 420 548 424 
160

• jurka@charbulo
va.cz

Kabinet

B 8 



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 

Nová Svratka

Hotel 
Continental

Hotel Holiday
Inn

Hotel 
International

Hotel Santon

Hotel 
Maximus 

Resort

Hotel 
Voroněž

Kavárna UM 
Česká



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, školní pracoviště 
(výroba a obsluha)

• 3. ročník: smluvní pracoviště, školní pracoviště 
(obsluha výroba)

Hotelová –

učební praxe

1 den v týdnu

• 1. ročník:  5 dnů v průběhu školního roku

• 2. ročník:  5 dnů v průběhu školního roku

• 3. ročník: 10 dnů v průběhu školního roku

Mimořádná praxe –

zajišťuje škola

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

• rozmezí duben, květen, červen, červenec, srpen

• 2.,3. ročník 5 + 5 školní rok/letní prázdniny

Odborná praxe –
zajišťují žáci, zajišťuje 

škola



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 červený motýlek

• nutno objednat ušití 
ve firmě IVN s.r.o.

• Břehová 4

• 110 00 Praha

• Tel: 606 050 938

• Denisa Pavlasová, Dis

• denisa@ivnprofi.com

• první měření 
proběhne ve škole –
září 2020

Pracovní oblečení

• chlapci – černé 
společenské kalhoty

• dívky – dámské 
společenské kalhoty

• 2 ks – bílá košile dlouhý 
rukáv, límec 

• černé pracovní boty

• (bezpečnost práce)

• možné zakoupit 
individuálně, nebo 
nechat ušít dle cenové 
nabídky u firmy IVN 
s.r.o. – měření v září 
2020

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 pozornost


