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Profil absolventa
Uplatnění absolventa v praxi

Úspěšný absolvent oboru gastronomie a cestovní ruch se stává odborným pracovníkem nižšího a středního

managementu provozů veřejného stravování, ubytovacích středisek, cestovních kanceláří a ve všech organizačně

právních formách této oblasti. Stává se kompetentním pracovníkem v oblasti hotelového průmyslu a služeb

v cestovním ruchu. Absolvent je schopen aktivně používat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace,

jeho schopnost práce na počítači je velmi dobrá, ovládá zpracování textů, tabulek i ostatních multimédií, práce

s internetem je pro něho naprosto běžná a využívá ji jak pro řešení zadaných úloh, tak i pro své další vzdělávání.

Absolventi jsou v průběhu studia vedeni k přesnosti, slušnému chování, dodržování právních norem a obchodní

etiky. Výsledky vzdělávání jsou stanoveny jednotně. Kvalita jejich osvojení závisí na učebních předpokladech

a motivaci každého žáka.Po složení maturitní zkoušky je absolvent rovněž připraven nastoupit do některé

z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na ekonomických fakultách vysokých škol a ke studiu na

vyšších odborných školách zaměřených na ekonomiku, podnikání, informatiku či služby.

Výsledky vzdělávání žáka

Vzdělání v oboru směřuje současně s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili odborné

kompetence na úrovni jejich schopností a studijních předpokladů. Během studia se žáci aktivně seznamují

s gastronomií, hotelnictvím a cestovním ruchem regionu a zkušenosti využívají jako podklady k vytvoření

seminárních a ročníkových prací. Po úspěšném absolutoriu žáci mohou pokračovat ve studiu vyššího odborného

vzdělání nebo v navazujících oborech vysokých škol v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu.

Možná pracovní zařazení: Pracovník hotelové recepce, Pracovník hotelového provozu, Hospodářský správce

ubytovacího a stravovacího zařízení, Kvalifikovaný pracovník gastronomie, Pracovník cestovní kanceláře,

Pracovník cestovní agentury, Pracovník odboru cestovního ruchu, Pracovník informačního centra města

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání

Školní vzdělávací program poskytuje vzdělání vedoucí k dosažení středního odborného vzdělání s maturitou,

ukončené maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Konání maturitní zkoušky se řídí Školským zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou

č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve

znění pozdějších předpisů. Žáci můžou konat maturitní zkoušku, pokud úspěšně ukončili druhý ročník. Maturitní

zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně

vykoná obě části maturitní zkoušky. Společná část maturitní zkoušky se skládá ze dvou zkoušek a to z povinné

zkoušky z českého jazyka a z povinné zkoušky s volbou z matematiky nebo z cizího jazyka. Hodinové dotace

navíc umožňují žákům vykonat nepovinnou zkoušku z matematiky, fyziky, informatiky nebo občanského

a společenskovědního základu (žák nemůže konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, z něhož koná povinnou

zkoušku). Profilovou povinnou část maturity bude tvořit ústní zkouška z ekonomiky (z předmětů ekonomika

a marketing, účetnictví a daně), ústní zkouška z hotelového a restauračního provozu (z předmětů hotelový provoz

a cestovní ruch) a praktická zkouška (komplexní kombinovaná práce z odborných předmětů hotelový provoz,

cestovní ruch, účetnictví a daně).

Kompetence absolventa
Klíčové kompetence

• Kompetence k celoživotnímu učení

• je schopen se učit

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání

• je schopen realizovat se na trhu práce tak, aby byl způsobilý ke kvalitním výkonům v

daném oboru a byl schopen udržet si konkurenceschopnost

• Personální a sociální kompetence

• je schopen pozitivně pracovat na své osobnosti jak v oblasti rozvoje sebe samého, tak ve

vztahu ke svému sociálnímu okolí a rovněž i vlastního zdraví

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi
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• je schopen aktivně využívat ICT techniku a pracovat s informacemi jejím prostřednictvím

získanými nebo vytvořenými

• Kompetence k řešení problémů

• je schopen racionálně řešit problémy vzniklé v rámci pracovního prostředí, ale i v

soukromém životě

• Komunikativní kompetence

• je schopen adekvátně komunikovat prostřednictvím různých komunikačních strategií a

prostředků ve vztahu k dané situaci

• Matematická a finanční gramotnost

• je schopen využívat matematického myšlení za účelem zvládání vzniklých situací, které

toto myšlení vyžadují

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• je schopen žít v souladu s principy humanity, udržitelného rozvoje a respektovat

rozmanitost multikulturního prostředí společnosti

Odborné kompetence
• Vykonávat a organizovat gastronomické činnosti, řídit stravovací provoz, tzn. aby absolventi:

• je schopen samostatně vykonávat pracovní činnosti spojené s provozem hotelového a

restauračního provozu na poli organizace i ostatních pomocných činností, pracuje v zájmu

hygieny, bezpečnosti práce a dodržování gastronomických pravidel i zásad zdravé výživy

• Vykonávat obchodně-podnikatelské aktivity v hotelnictví a gastronomii, tzn. aby absolventi:

• je schopen vykonávat všechny administrativní a obchodně podnikatelské aktivity spojené

s provozem stravovací a ubytovací části odbytového střediska, aktivně pracuje se

softwarem, který využívá při činnostech spojených se skladovými zásobami, denním

provozem a kalkulací cen výrobků

• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi:

• je schopen pracovat dle zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví, dle zásad hygieny  a

HACCP ve veřejném stravování v souladu s organizací provozu a v zájmu ochrany a

bezpečnosti hostů

• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi:

• je schopen samostatně pracovat na zvyšování kvality a úrovně poskytovaných výrobků a

služeb, dodržuje stanovené normy, výrobní postupy a předpisy

• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi:

• je schopen koordinovat pracovní činnost v souladu s efektivním hospodařením a

enviromentálním přístupem k životnímu prostředí


