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Myslíte, že spojení idylického prostředí přímořské lokality a plnění 
pracovních povinností není možné? Spojte své zaměstnání s poby-
tem ve středomoří!

Tuto syntézu je možné uskutečnit, pokud vystudujete jeden z nej-
modernějších a nejdynamičtěji se rozvíjejících oborů, a to je cestovní 
ruch. Uplatníte se na pozici Animátor cestovního ruchu! A právě ta-
kové specialisty připravujeme - náš absolvent je člověk vybavený jak 
teoretickými, tak praktickými znalostmi. Animátor v sobě pojí dobré-
ho psychologa, řečníka, ale také člověka silného po stránce fyzické, 
člověka kreativního, připraveného řešit problémy klientů, ale také 
jim být dobrým a zábavným společníkem. Všechny tyto dovednosti 
si studenti osvojí v jednotlivých odborných předmětech.

Student získá základy znalosti ekonomiky a marketingu, účetnictví, 
informatiky, techniky služeb cestovního ruchu, průvodcovských slu-
žeb. Jedním ze stěžejních předmětů, který studenta připraví na pozici 
animátora, jsou Praktická cvičení (biologie člověka, základy sportů a 
her, asertivita, verbální a neverbální komunikace, motivace klienta, 
etiketa), kde žák získává a osvojuje si potřebné znalosti a dovednosti 
pro práci s klientem. V rámci praktických cvičení žáci vyjíždějí na stu-
dijní pobyty, a to i do zahraničí.

Studium tohoto čtyřletého oboru je zakončeno maturitní zkouškou. 
Uchazeči z 9. tříd ZŠ nekonají přijímací zkoušku.
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