
ČTYŘLETÝ STUDIJNÍ OBOR S MATURITOU

Náplň studia
Studenti se připravují na své uplatně-
ní v hotelnictví, restauracích a well
ness centrech na středních a vyšších 
článcích struktury řízení, nebo jako 
samostatní podnikatelé v hotelnictví a 
gastronomii.
Studium je zakončeno maturitní 
zkouškou ze státem předepsaných 
předmětů a odborných předmětů 
podnikání v hotelnictví a poskytuje 
úplné středoškolské vzdělání.

Student získá znalosti z
 • Marketingu hotelnictví a CR,
 • Teorie hotelového provozu,
 • Managementu a řízení,
 • Jazyků a společenských věd,
 • Ekonomie,
 • Informatiky,
 • Matematiky a přírodních věd,
 • Společenského protokolu,
 • Problematiky gastron. služeb,
 • Teorie potravin a výživy,
 • Technologie přípravy pokrmů,
 • Techniky obsluhy, stolničení,
 • Teorie cestovního ruchu,
 • Vedení gastro provozu.
 • Tvorby podnikatelských plánů.

Student si v praxi vyzkouší
 • Tvorbu podnikatelského plánu,
 • Práci v hotelích a restauracích,
 • Navštíví významné hotelové

řetězce,
 • Navštíví důležité oblasti cestovní-

ho ruchu.

Student během studia získá
 • Certifikáty národní soustavy kvali- 

fikací: Barman, Sommelier a další,
 • Cambridgská zkouška z angličtiny,
 • ECDL certifikát IT schopností EU.

Uplatnění 
studentů
Vedoucí úseku hotelového 
provozu

 • Vede úsek hotelu: stravovací,
ubytovací, technický, wellness,
ekonomický,

 • Přímo podléhá řediteli hotelu,
odpovídá za ekonomiku úseku.

Pracovník hotelového řetězce
 • Zabezpečuje služby zákazníkům,

jedná s klienty, využívá regionální
znalosti a to i v zahraničí.

Pracovník střediska služeb 
cestovního ruchu 

 • Vytváří propagační, reklamní, či
jiné tiskoviny pro činnost středis-
ka,

 • Poskytuje informace klientům,
řeší náročné situace.

Podnikatel v gastronomii
 • Řídí ekonomiku samostatného

podnikání,
 • Má potřebné gastronomické,

legislativní a správní vědomosti,
 • Organizuje a připravuje speciální

akce: kongresy, bankety, rauty.

Podnikatel ve službách 
hotelnictví a cestovního ruchu

 • Je schopen podnikatelsky i odbor-
ně  řídit ubytovací a stravovací
provozy (hotel, hotel garni, pensi-
on, horskou chatu apod),

 • Ve spolupráci s hotely zajišťuje
služby cestovního ruchu.

Uplatněte Vaši fantazii a kreativitu, staňte se profesionály,
studujte maturitní obor PODNIKÁNÍ V HOTELNICTVÍ.

AKADEMIE HOTELNICTVÍ
A CESTOVNÍHO RUCHU, 
střední škola s.r.o.
PLZEŇ - Skvrňany, Nade Mží 1
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ČTYŘLETÝ STUDIJNÍ OBOR S MATURITOU

 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, hotelnictí vyučujeme již 20 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 
PODNIKÁNÍ V HOTELNICTVÍ
číní 20.000 Kč.
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 Podnikatelský plán studentů
Studenti vytváří, prezentují a obhajují vlastní podnikatelský záměr a plán:

 • Studentům je přidělen vyučující ekonomie, garant podnikatelského plánu.
 • Při tvorbě a prezentaci podnikatelského plánu student využije znalosti z   

gastronomie, hotelnictví, ekonomie, legislativy, marketingu a rétoriky.
 • Oponenty plánů jsou úspěšní podnikatelé: Mgr. Arnošt Štěpánek, MBA ; Dipl 

Ing. Georgios Loukidis, MBA; Ing. Aleš Linhart, MBA a další.

 Praxe v Hotelnictví a gastronomii
Studenti si zkouší během studia gastronomické postupy ve známém prostředí 
školní laboratoře. Vybaveni základními dovednostmi nastupují na praxe do part-
nerských hotelů a dalších zařízení:

 • Studenti praktikují v 1.3. ročníku. Cílem praxí je navázat dlouhodobé vztahy. 
 • Studentům je po 3. ročníku doporučena praxe ve středomoří (Řecko, Špa-

nělsko).
 • Studenti vykonávají v rámci odborných předmětů pravidelné exkurze do 

hotelů a řetězců, navštíví gastro zařízení v důležitých oblastech. 

 Semináře a certifikace
Studenti absolvují řadu odborných seminářů. Na základě nabytých znalostí se 
studenti účastní mimoškolních soutěží. S naším ziskem certifikátu „Skutečně 
zdravá škola“ je spojena řada přednášek o zdravé výživě pro všechny studenty.
Během studia mohou studenti získat následující certifikáty:

 • Certifikát počítačových schopností a dovedností Evropské Unie (ECDL). 
 • Řadu certifikací z oblasti průmyslu hotelnictví a lázeňství (zaštítěno Národní 

soustavou kvalifikací ČR).
 • Cambridgská zkouška z anglického jazyka.

 Výuku garantují odborníci
Program studia oboru Podnikání v Hotelnictví sestavili a garantují:

 • Ing. Pavel Česal, garant programu výuky Hotelnictví a marketingu,
 • Ing. Martina Faitová, garant výuky řízení organizací a ekonomie,
 • PhDr. Margit Turníková, garant výuky všeobecně vzdělávacích předmětů.

Obor Podnikání v hotelnictví akreditovalo Min. školství podle RVP 6542M/01.


