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HOTELNICTVÍ 

Hotelnictví 



Proč si vybrat studium na naší škole? 

Výuka je zaměřena především na získání praktických dovedností 
a odborných znalostí ….. 

 

1. Výuka v nové odborné učebně, školní kavárně…  

2. Odborná praxe v hotelu Port v Doksech 

3. Možnost zapojit se do cateringových akcí školy 



Odborné praxe během školního roku?  

Slavnostní  kulturní a sportovní akce pro:  

 Liberecký kraj 

   např. "Sportovce roku“…. 

 Město Česká Lípa a Město Nový Bor 

 Filmové premiéry v kinu Crystal 

 Kulturní akce v divadle Nový Bor 

 

S kým se také naši žáci na akcích potkali? 

 Režiséři: Zdeněk Troška, Václav Marhoul 

 Herci: Kryštof Hádek, Jiří Mádl 

 Slavní hudebníci: 

   Dagmar Pecková a kytarista Štěpán Rak 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolupráce se zahraničními školami 

Zahraniční čtrnáctidenní praxe v německých hotelech  
 
Praxe podle jazykových dovedností na různých pracovních pozicích 
Cíl: Zdokonalení praktických dovedností, jazykových dovedností 
    

Týdenní pobyt  v německém městě Zwickau 
Střední škola při Saském zemské úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii ve 
Zwickau 
Cíl: Zdokonalení jazykových dovedností 

                                  
Jednodenní vzájemné výměnné pobyty škola v Bautzenu 
Střední odborná škola v Bautzenu 
Cíl: Zdokonalení praktických dovedností 
 



Spolupráce školy s profesními asociacemi 

Jaké výhody má tato spolupráce pro žáky oboru 
„Hotelnictví“? 

 

Možnost účastnit se seminářů a odborných kurzů v 
prostorách školy a za výhodné ceny získat: 

 

  základní barmanský kurz  

  kurz studené kuchyně 

  kurz přípravy a servis kávy a čajů 

 

 



Uplatnění absolventů 

 

Studenit získávají obchodně podnikatelské vzdělání s užším 
zaměřením na hotelový provoz a cestovní ruch. 

 

Studenti najdou  uplatnění: 

ve středních technickohospodářských (manažerských) funkcích 
ve službách ubytovacích, lázeňských, stravovacích, službách 
cestovního ruchu. 



HLAVNÍ ODBORNÉ PŘEDMĚTY 

Ekonomika 
Účetnictví 

Základy práva 

Nauka o výživě a nápojích 

Technologie přípravy pokrmů 

Technika obsluhy a služeb 

Hotelový a restaurační provoz 

Zeměpis cestovního ruchu 

Cestovní ruch 



Maturitní zkouška – profilová(školní) část 

1. Praktická část - duben 

 Žáci losují odborné téma a zkouška probíhá praktickou 
přípravou a ukázkou rautu, cateringu, svatební hostiny??? 

 

2. Teoretická část – květen 

 

 Písemná zkouška z ekonomiky a účetnictví 

 Ústní zkouška (hotelový a restaurační provoz, cestovní ruch a 
zeměpis cestovního ruchu) 



Profilová část – praktická zkouška 

 



Profilová část – praktická zkouška 



Profilová část – praktická zkouška 

 



Profilová část – praktická zkouška 

 



Exkurze 

 


