
CESTOVNÍ RUCH
ČTYŘLETÝ STUDIJNÍ OBOR S MATURITOU

Náplň studia
Žáci se připravují na pozice specia-
listů cestovního ruchu - pro práci v 
cestovní kanceláři, turistickém centru, 
vedoucí a průvodce zájezdů, pobyto-
vého delegáta a na pozici animátora.
Studium je zakončeno maturitní 
zkouškou ze státem předepsaných 
předmětů a odborných předmětů 
cestovního ruchu a poskytuje úplné 
středoškolské vzdělání.

Student získá znalosti z
 • Jazyků a společenských věd,
 • Ekonomie a účetnictví,
 • Marketingu služeb,
 • Matematiky a přírodních věd,
 • Práce s počítačem,
 • Využívání informačních systémů,
 • Psychologie, estetiky a rétoriky,
 • Zeměpisu cestovního ruchu,
 • Techniky služeb cestovního ruchu,
 • Průvodcovských služeb,
 • Legislativy cestovního ruchu,
 • Biologie člověka, sportů a her,
 • Praxe v cestovním ruchu,
 • Animátorských cvičení.

Student si v praxi vyzkouší
 • Práci animátora, vedení kurzů,
 • Práci průvodce a pracovníka CK ,
 • Navštíví veletrhy cestovního ruchu 

v ČR i zahraničí.

Certifikáty studentů
 • Průvodce CR (NSK ČR certifikát),
 • Hotelnictví a lázeňství (NSK cert.),
 • Cambridgská zkouška z angličtiny,
 • ECDL certifikát IT schopností.

Uplatnění 
studentů
Vedoucí a pracovník cestovní 
kanceláře

 • Analyzuje trh, definuje nabíze-
ný produkt, navrhuje změny a 
inovace,

 • Pracuje s klienty a dodavateli,
 • Řídí incoming turism.

Pobytový delegát
 • Působí dlouhodobě v cílové desti-

naci, zastupuje cestovní kancelář,
 • Stará se o klienty cestovních kan-

celáří, řeší nestandardní situace.

Vedoucí a průvodce zájezdu
 • Řídí průběh zájezdu podle sta-

noveného programu, zastupuje 
cestovní kancelář,

 • Řeší reklamace, pomáhá klientům 
v náročných a mimořádných situ-
acích v dané destinaci.

Turistický průvodce
 • Podává odborný výklad z oblasti 

kultury, historie, přírody, skupině 
klientů nebo jednotlivcům.

Vedoucí a pracovník 
turistického centra

 • Definuje způsoby propagace, 
připravuje akce, nabízí služby,

 • Poskytuje informace o regionu, 
zabezpečuje služby, podklady.

Animátor
 • Je odpovědný za plánování a or-

ganizování sociálních, kulturních, 
sportovních a dalších aktivit vol-
ného času pro incentivní, volnoča-
sovou a outdoor turistiku.

Spojte krásu přímořské lokality s plněním pracovních povinností, 
studujte maturitní obor CESTOVNÍ RUCH

AKADEMIE HOTELNICTVÍ
A CESTOVNÍHO RUCHU, 
střední škola s.r.o.
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 Praxe: veletrhy a CK AKADEMIE TRAVEL
Společně se studenty řídíme cestovní kancelář AKADEMIE TRAVEL. Studenti mo-
hou v prostředí reálné cestovní kanceláře nacvičovat potřebné činnosti - animá-
tor, průvodce, pracovník CK.

 • Praxe je vykonávána první tři roky studia.
 • Praktická cvičení animátorů zaměřená na vedení skupin klientů.
 • Sestavení zájezdů, práce se skutečnými klienty, obchodní činnost.
 • Studenti se účastní zájezdů po ČR i do zahraničí.
 • Studenti navštěvují odborné veletrhy ITEP, ITB Berlín, WTM Londýn a další.

 Semináře a certifikace
Studenti absolvují řadu odborných seminářů k aktuálním tématům. V loňském 
roce u nás například přednášeli: ParmDr Margit Slimáková, Vladimír Váchal (ces-
tovatel), Yambi Mwesigwa (Afrika naživo), Stanislav Jančík (EU, Brusel). 
Během studia mohou studenti získat následující certifikáty:

 • Průvodce cestovního ruchu (Národní soustava kvalifikací ČR),
 • Certifikace z oblasti průmyslu hotelnictví a lázeňství (NSK ČR),
 • Cambridgská zkouška z anglického jazyka.

 Informační systémy
Naši studenti se učí poznávat firemní procesy na reálných informačních systé-
mech používaných v oblasti cestovního ruchu:

 • Nejrozšířenější rezervační systém Hores,
 • Účetní a ekonomický systém, využíváme více produktů,
 • Používání systémů v Google cloudu.

Studenti během studia získají celoživotní certifikát počítačových schopností a 
dovedností ECDL (European Computer Driving Licence).

 Výuku garantují odborníci
Program studia oboru Cestovní ruch sestavili a garantují:

 • Milan Kittner, člen představenstva Asociace cestovních kanceláří ČR,
 • PaedDr. Jiří Suda, garant výuky regionálního zeměpisu cestovního ruchu,
 • PhDr. Margit Turníková, garant výuky všeobecně vzdělávacích předmětů.

Obor Cestovní ruch - animátor akreditovalo Min. školství podle RVP 65-42-M/02.

 Tradiční soukromá střední škola
Vzdělávání na naší soukromé střední škole se vyplatí:

 • Menší počet studentů ve třídách, individuální přístup ke všem studentům,
 • Kvalitní učitelský sbor zaměřený na výsledky studentů,
 • Nové postupy a inovace, za kterými stojí konkrétní odborníci.

Naše škola byla založena v roce 1994, cestovní ruch vyučujeme již 15 let.

 Prostředí naší školy
Prostředí, ve kterém se naši studenti pohybují, je pro nás důležité:

 • V roce 2015 jsme investovali více než 1 000 000 Kč do obnovy interieru,
 • Stali jsme se vzorovou školou pro naše využití počítačů a počítačových sítí,
 • Jsme každoročními příjemci dotací ze strukturálních fondů EU,
 • V naší školní jídelně dbáme na zdravé stravování studentů, jsme držitelé 

certifikátu Skutečně zdravá škola.
Studentský parlament se spolupodílí na dalším rozvoji školy.

Přijímací zkoušky
Přijímací zkouška se nekoná. 
Uchazeči nastupují ke studiu po 
motivačním pohovoru s ředitel-
kou školy, Mgr. Janou Linharto-
vou.

Dny otevřených 
dveří
Přijďte se podívat do školy v Plzni 
Skvrňanech můžete, si také do-
mluvit individuální návštěvu.

Roční školné
pro studijní obor 
CESTOVNÍ RUCH
číní 20.000 Kč.
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