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Nesnášíte nudu? Stereotyp? Děsí vás představa monotónního za-
městnání? Nabízíme perspektivní obor hotelnictví, kde můžete 
uplatnit svoji fantazii a kreativitu.

Hotelnictví je bránou do světa hotelů a wellness center. Pokud si vy-
berete tento obor, můžete v budoucnu pracovat v hotelových zaříze-
ních nejen v České republice, ale také po celém světě.

Obor hotelnictví je velmi progresivně se rozvíjející oblast, která vyža-
duje odborníky s teoretickými i praktickými znalostmi odpovídajícími 
nejnovějším trendům, a právě takové vzdělání Vám naše škola po-
skytne. Celý svět se propojuje, přibližuje se a nezbytným prostřed-
kem je schopnost komunikace, znalost cizích jazyků, kterým věnu-
jeme zvýšenou pozornost. Naši studenti pravidelně vykazují vysoké 
procento úspěšnosti při skládání maturitní zkoušky z cizího jazyka.

Při studiu hotelnictví jsou žáci připravováni na pozici pracovníka 
středního managementu v restauračních a ubytovacích zařízeních. 
Jedná se o čtyřletý studijní obor s maturitou. Vedle všeobecně vzdě-
lávacích předmětů je výuka zaměřena na ekonomiku, účetnictví, po-
skytování služeb v hotelovém provozu, techniku cestovního ruchu, 
dále na technologii přípravy pokrmů a techniku obsluhy a služeb. 
Žákům je k dispozici elektronická knihovna.

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