
PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ

Hotelnictví

Cestovní ruch



• Střední škola Brno, Charbulova, p. o.

• Charbulova 106

• 618 00 Brno

• Telefon recepce: +420 548 424 111

• E-mail: info@charbulova.cz

• www.charbulova.cz

mailto:info@charbulova.cz


Zástupce ředitelky školy pro PV

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

• + 420 548 424 160

• jurka@charbulova.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

Quality Hotel 
Brno Exhibition

Centre

Hotel 
International

Hotel Santon

Hotel 
Maximus 

Resort

OREA 
Congress

Hotel Brno

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

OREA Congress Hotel 
Brno



Pracovní doba – hotelnictví a turismus

• 5 hodin UP + přestávka1. ročník

• 7 hodin UP + přestávka

• 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

• Individuální objednávka 
přes e-shop IVN s.r.o.          
v průběhu července –
srpna 2022

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

Pracovní oblečení do 
výroby 

• rondon, kalhoty a boty

• dle informací 
odborných učitelů TPP 
v průběhu září



Pracovní oblečení – hotelnictví a turismus

Objednávka oblečení přes e-shop v průběhu 
července - srpna

Přihlášení na e-shop:

www.ivnprofi.cz>e-shop>školy>přihlášení klienta

VSTUPNÍ KÓD KE SVÉ ŠKOLE:B107o2021d



Vážení rodiče a milí žáci,

v rámci zjednodušení a urychlení objednávek školních pracovních uniforem, 
Vám posíláme přímý odkaz na uniformy Vaši konkrétní školy.

Prosíme Vás o objednání uniforem do 15. 7. 2022. Předejdeme tak společně 
problémům s včasným dodáním všech uniforem, případně výměnou 
správných velikostí.

U několika našich dílen i dodavatelů probíhají, v rámci prázdnin, celozávodní 
dovolené a dopravní společnosti mají také prodloužené dodací lhůty zboží ze 
zahraničí.

Navíc, pokud se objednávky přesunou na září, nemůžeme již garantovat 
stávající ceny, neboť dodavatelé zboží i materiálů, ze kterých pro Vás uniformy 
šijeme, nám už nyní od 1. 7. 2022 opět navyšují ceny.

Děkujeme za pochopení, uniformy najdete zde, klikněte na tento odkaz:

http://www.ivnprofi.cz/eshop/gw/Y23DoTiYfj/

http://www.ivnprofi.cz/eshop/gw/Y23DoTiYfj/




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.


