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I. 

Základní údaje o škole, školském zařízení 

 
1. Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, spol. s r.o. 

 

2. Ředitel: Mgr. Libor Bastl – tel. 273 130 240, e-mail: reditel@voscr.cz 

Statutární zástupce ředitele: Doc.PhDr.Zdenka Bastlová, CSc – tel. 273 130 240, vscrts@volny.cz 

 

 

3. Webové stránky školy:  www.voscr.cz 

 

 

4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle 

rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku). 

 

5. Obory vzdělání a vzdělávací programy VOŠ: 
 

škola kód  
název oboru / vzdělávacího 

programu 

cílová 

kapacita 

oboru / 

programu 

poznámka  

(uveďte, pokud obor 

nebyl vyučován, je 

dobíhající atd.) 

Vyšší odborná škola 65-43-N/01 Cestovní ruch 600  

 
6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2015/2016: 

a. nové obory / programy: nejsou 

b. zrušené obory / programy: nejsou 

 

7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): 

 

Letohradská 1, Praha 7, 170 00 (ZŠ Praha 7) 

 

8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby 

 

Škola je umístěna v budově Základní školy v ulici Letohradská na Praze 7. Učebny jsou 

vybaveny novým nábytkem a interaktivními tabulemi. V každé učebně je k dispozici 

dataprojektor a projektové plátno. Vyučující mají k dispozici notebooky, které využívají 

v hodinách. Škola má moderní počítačovou učebnu, je připojena na rychlostní internet 

přes vzduch od T-Mobile. Konferenční místnost se specializuje na navazování kontaktů se 

školami v zahraničí a slouží mimo jiné i k přenosu výuky online a k pořádání 

videokonferencí, přednášek velvyslanců a jiných odborníků z praxe. Ve škole je knihovna 

a studovna. Škola má pět kopírek a tři skenery, které jsou k dispozici studentům a 

vyučujícím. V celé budově školy je připojení pro studenty a vyučující přes WIFI zdarma. 
        

 

9. Školská rada – datum ustanovení 17. 12. 2012 

Předseda:  Ivan Votava 

Místopředseda: Mgr. Klára Barcalová 

Člen: Filip Krischke 
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II. 

Pracovníci školské právnické osoby 
 
1. Pedagogičtí pracovníci – za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je 

v tabulkách přidejte 

 

 

a. počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)  
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Vyšší odborná škola 1 1 1 1 56 0 57 0 

 

 

 
b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) 

 

škola počet pedagogických pracovníků 
celkem % z celkového počtu ped. 

pracovníků 

 
  kvalifikovaných 57 100 

  nekvalifikovaných 0 0 

 

 

c. další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 počet  zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

semináře 2 školení k projektu 2 DZS 

kurzy     

doplňkové pedagogické 

studium 
    

školský management 1 pedagogický manažer 1 ČMA 

rozšiřování aprobace     

jiné (uvést jaké) 1 kariérní růst 1 NIDV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          d.       jazykové vzdělávání a jeho podpora 

 

počet učitelů cizích jazyků 
celkem (fyzické osoby) 

10 

z toho 

s odbornou kvalifikací  
(dle zákona o ped. prac.) 

10 

bez odborné kvalifikace  
(dle zákona o ped. prac.) 

0 

rodilý mluvčí 3 

 

 

2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) 

 

a. počty osob  

 

fyzické osoby 

celkem 

přepočtení na plně 

zaměstnané 

1 1 

 

 
b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků 

 

 počet  zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

semináře 1 změny v platech  1 NIDV 

kurzy     

jiné (uvést jaké)     

 

 

                                                                         III. 

Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání  

(ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŠ) 
(za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) 

 
1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů  

 

a. denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) 

škola 
počet  

tříd / skupin 

počet  

žáků / studentů 

Vyšší odborná škola 7/7 266 

 

Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za každou školu 

samostatně, neuvádějte počty duplicitně): 

 

- přerušili vzdělávání:  2 

- nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 

- sami ukončili vzdělávání: 48 

- vyloučeni ze školy:0 

- nepostoupili do vyššího ročníku: 12    z toho nebylo povoleno opakování:3 

- přestoupili z jiné školy: 16 

- přestoupili na jinou školu:20 

- jiný důvod změny (uveďte jaký): 



 

2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) 

 
a. denní vzdělávání 

 

škola 

průměrný počet  

žáků / studentů  

na třídu / skupinu 

průměrný počet  

žáků / studentů na učitele 

Vyšší odborná škola 38 12 

 
 

 

3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) 
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počet 

žáků/studentů 
celkem 

9 9 4 4 10 16 6 6 13 6 75 12 5 175 

z toho nově přijatí 2 5 1 1 3 5 1 0 4 2 33 5 1 63 

 

 

4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) 

 

                 Netýká se nás 
 

 

 

5. Výsledky absolutorií 
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počet studentů, kteří konali zkoušku 21 

z toho konali zkoušku opakovaně 0 

počet studentů závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke 

zkoušce v řádném termínu 
38 

počet studentů, kteří byli 

hodnoceni: 

prospěl s vyznamenáním 6 

prospěl 8 

neprospěl 7 



 
6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku na VOŠ  2016/2017 
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počet přihlášek celkem  109 

počet kol přijímacího řízení celkem 10 

počet přijatých celkem 105 

z toho v 1. kole 27 

z toho ve 2. kole 22 

z toho v dalších kolech 56 

z toho na odvolání 0 

počet nepřijatých celkem 4 

počet volných míst po přijímacím řízení  
(obor, počet míst) 

 

obor: 65-43-N/01 Cestovní ruch 0 

počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro šk.rok 

2016/2017 
0 

 

 

 
7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se začleňováním cizinců 

a příslušníků národnostních menšin. 

Se začleňováním cizinců nemáme žádné problémy. 

 

Kazachstán – 3 

Moldavsko - 2 

Rusko – 8 

Slovensko – 3 

Gruzie - 1 

Ukrajina – 9 

Vietnam – 21 

Bulharsko-1 

Mongolsko - 1 

 

 

8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků 

Speciální třídy, integrace, personální a materiální zabezpečení, zkušenosti s integrací, 

pozitiva a negativa začleňování žáků. Samostatně uvést zkušenosti se začleňováním žáků 

ze znevýhodněného sociokulturního prostředí do výuky. 



 

Netýká se nás. 

9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů 

Jsou ve škole nadaní žáci nebo studenti, kteří se vzdělávají zvláštním způsobem? Jakými 

formami je zabezpečeno vzdělávání nadaných žáků a studentů. 

 

Netýká se nás. 
 

10. Ověřování výsledků vzdělávání 

Např. Maturita na nečisto, SCIO…  

 

Evaluace  

 

 

11. Školní vzdělávací programy 

Ověřování, stav přípravy školních vzdělávacích programů, zhodnocení situace. 

Netýká se nás. 

 

12. Vzdělávací programy VOŠ 

Stav a výsledky akreditací vzdělávacích programů VOŠ. 

 

65-43-N/01 Cestovní ruch Č.j . MSMT - 491/2012-24 

65-43-N/01 Cestovní ruch Č.j.  MSMT – 31599/2015 akreditace změny 

 

13. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 

 Kolika jazykům se žáci učí, cizí jazyky podle četnosti výuky, jak školy motivují žáky  

 k výuce cizích jazyků, apod. 

 

Studenti se učí povinně dva cizí jazyky, každý z nich čtyři hodiny týdně. Třetí cizí jazyk je volitelný 

a je také čtyřhodinový. Studenti si mohou třetí cizí jazyk zvolit, a to z nabídky 39 cizích jazyků. 

Jazykové vzdělávání se prohlubuje díky projektům Erasmus, jazykovým akcím školy, návštěv 

z velvyslanectví, návštěvami kulturních středisek na velvyslanectví jako je Česko – japonská 

společnost, Čínský institut, Francouzský institut, Goethe institut, Institut Cervantes, Ruské 

středisko vědy a kultury. 

 

 

IV. 
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 

(Jazyková škola a Domovy mládeže) 
 

Netýká se nás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. 

Aktivity právnické osoby 

Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 
 

 

Návštěvy veletrhů 

 
V úterý 1. listopadu 2016 začal na BVV-Brněnském výstavišti veletrh pomaturitního studia Gaudeamus. 

Naše škola měla stánek číslo 56, kde studenti (Nikola Dočekalová, Adéla Slánská, Veronika Futrak, Jan 

Barda a Miroslav Suja) společně pod vedením studentky Barbory Apoštolové prezentovali školu zájemcům 

o studium. Na XXIII. ročníku naši studenti rozdávali letáky a jiné propagační materiály, které byly 

připraveny za účelem účasti na veletrhu. Opět byl velký zájem o netradiční jazyky, pobyty v zahraničí 

v rámci projektů a nízké školné. 

 

Ve dnech 25. 1. - 27. 1. 2016 proběhl Veletrh Gaudeamus Praha 2016 již po druhé na výstavišti v 

Letňanech. Veletrh navštívilo 9 719 návštěvníků.  

Studenti školy Filip Bogdanovič, Barbora Apoštolová, Lenka Helenbrantová, Jiří Cafourek, Sedlařík 

Martin, Tetyana Petrenko a Kolářová Kateřina, pod vedením pana ředitele, oslovovali potencionální 

studenty, představovali inovovaný obor Cestovní ruch, rozdávali puzzle, čepice a jiné reklamní 

předměty, bylo rozdáno i 12 000 letáků. 

 

1. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) 

Kroužky, kurzy aj. pro žáky (zájmové, sportovní, kulturní) organizované školou - uvést počet a 

zaměření a počty žáků. 

 

 

2. Soutěže  

 

Soutěž „Business Goals 2017“ 

 

Každoroční soutěž Business Goals se v letošním roce konala 10.5.2017.  

Všem se na soutěži Business Goals dostalo ocenění od hodnotitelů (PhDr.Nory Dolanské - ředitelky 

Prague City Tourism, Michala Vebera – výkonného ředitele asociace cestovních kanceláří České 

republiky a Ing.Miloše Křepelky z Hospodářské komory ČR). V úvodu vyhodnocení tří nejlepších 

absolventských prací porota ocenila teoreticko-praktické znalosti studentů, díky kterým všichni jistě 

najdou uplatnění v oblasti cestovního ruchu. Některým bylo nabídnuto zveřejnění jejich nabídky pro 

turisty na stránkách Turistického informačního centra Prahy a Kudy z nudy, jiným zase podpora 

v možnostech realizace jejich projektu. 

Pro studenty znamenala účast v soutěži možnost k získáních cenných rad a připomínek od významných 

osobností z cestovního ruchu. Po každé prezentaci se členové poroty ptali studentů pro doplnění či 

objasnění vybraných cest k dosažení jejich cílů, ať už se jednalo o výběr ubytování, reklamy, stanovení 

ceny, termínu atd. 

V závěru porota rozhodla o vítězích: 

1. Michal Šunda – Možnosti rozvoje pěší turistiky v Praze 

2. Nikola Dočekalová – Enduro víkendy jako součást cestovního ruchu 

3. Dagmar Vlková – Využití vodstva a georeliéfu jako zdroje potenciálu ekoturistiky v severní 

části republiky Makedonie 

Studenti obdrželi cenné výhry jako tablet, e-čtečku, poukaz a ceny útěchy. 

V závěru paní doktorka Dolanská zhodnotila, že práce studentů se zlepšují každým rokem. Účastníci 

soutěže dostali pochvalu za píli, snahu, originalitu a profesionalitu. Bylo vyzdvihnuto, že je opravdu 



velkou příležitostí zúčastnit se programů Erasmu, jelikož práce nabývají na hodnotě díky 

zkušenostem, které tam studenti získají. 

 

Soutěž „Škola očima studentů“ 

 

Čtvrtý ročník soutěže Škola očima studentů se konal 1.6.2017 v konferenční místnosti, v rámci předmětu 

marketing destinací. Studenti naší školy natočili v 5 skupinkách videa o jejich pohledu na školu. Porota 

hodnotila nejen vtipné zpracování, ale také kvalitu provedení. Nejlepší skupina byla navždy zapsána v 

“Nebi slávy” v konferenční místnosti. 

 

Soutěž CzechTourism 2017 

 

Na jaře 2017 vyhlásila agentura CzechTourism soutěž o nejlepší studentskou práci v cestovním ruchu. 

Studenti Adéla Slánská a Michal Šunda byli přihlášení do kategorie nejlepší absolventská práce.  

Finále soutěže proběhlo 21.6.2017. Za práci s názvem „Možnosti rozvoje pěší turistiky v Praze“ dostal 

student Michal Šunda cenu poroty. 

 

 

3. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů 

 

Průběh stáže Progresivní formy ekoturistiky nyní a v budoucnosti 

 

Projekt byl zaměřen na poznání ekoturistiky. Cílové země Itálie a Portugalsko jsou země, kde cestovní 

ruch přináší vysoký zisk, Slovensko a Makedonie rozvíjejí intenzivně ekoturistiku, pro kterou mají 

ideální přírodní podmínky. Pro stáže jsme vybrali různé cestovní kanceláře, a to z hlediska jejich 

zaměření na seniory, rodiny s dětmi nebo mladé lidi do 30 let. 

V první fázi projektu proběhlo několik odborných seminářů, účastníci stáží byli vybráni na základě testu. 

Zároveň díky jazykové přípravě došlo k prohloubení znalostí jazyků a posílení slovní zásoby 

v podnikatelské oblasti cestovního ruchu. Vznikly slovníčky na odborné terminologie. 

V druhé fázi proběhla stáž v CK. Studenti sbírali informace a data, měli za úkol je třídit a analyzovat, 

zhodnotit je a určit, které formy turistiky jsou progresivní a přenositelné. Během volna absolvovali jednu 

z nich. Zážitek byl motivací pro přenos získaných zkušeností do turistického podnikání v ČR. Projekt 

vytvořil celkový obraz o progresivních formách ekoturistiky v současnosti s nastíněním jejich 

použitelnosti v podnikání u nás. 

Studenti si vedli deníky, do kterých si zaznamenávali pracovní náplň, získané poznatky, provedené 

marketingové a manažerské výzkumy, dotazníková šetření a výsledky z nich. Provedli i 

fotodokumentaci na CD a vytvořili dokumentární záznam o absolvování jedné z progresivních forem se 

zdůvodněním, proč si právě tuto formu vybrali. Poslední den seznámili CK se svými výsledky a 

zaznamenali diskuzi, kterou v deníku zhodnotili. 

Po návratu za účasti pedagogického sboru, vedení školy a studentů školy proběhla diseminace informací 

s promítnutím dokumentárních záznamů. Výsledky stáže se využijí v inovaci řady předmětů. Široká 

veřejnost byla seznámena s výsledky na webových stránkách participujících škol, na sociálních sítí, na 

dnech otevřených dveří a v časopisech. 

 

 

4. Spolupráce právnické osoby s partnery 

 

Finanční firma Partners – praktická přednáška a cvičení 

Správa Pražského hradu – zajišťování praxe na Hradě 

Farma Košík – zajišťování praxe na farmě 

Asociace cestovních kanceláří ČR – Michal Veber, tajemník - účast v porotě na soutěži Business 

Goals 

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur – Ing. Kateřina Petříčková, tajemník – účast 

v porotě na soutěži Business Goals v předchozích letech 



Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace – Mgr. Pavel Brabec, 

předseda - účast v porotě na soutěži Business Goals v přechozích letech  

Asociace komunikačních agentur ČR – Michal Charvát, výkonný ředitel - účast v porotě na 

soutěži Business Goals v předchozích letech 

Asociace průvodců ČR – PhDr. Stanislav Voleman, předseda - účast v porotě na soutěži Business 

Goals   

Czechtourism - Mgr. Aleš Pangrác – ředitel odboru Regionálního partnerství a vztahů B2B - 

účast v porotě na soutěži Business Goals   

Prague City Tourism – Dr. Nora Dolanský, MBA, ředitelka - účast v porotě na soutěži Business  

        Goals 

Ruské středisko vědy a kultury v Praze – přednáška Leonid A. Gamza, Veronika Novoselová,  

                                                                          Mgr. Kateryna Zubkovská 

 

Japonské informační a kulturní centrum – přednáška - ředitelka centra Mayumi Mashimo a kol. 

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR - Ing. Irena Vlčková, manažer pro cestovní ruch, sociální 

dialog a PR - účast v porotě na soutěži Business Goals   

University College Birmingham, England – navazující bakalářské studium, spolupráce s Anetou 

Řezníkovou, M.A. 

Čedok – zajišťování praxe 

Eximtours – zajišťování praxe 

Firotour - zajišťování praxe 

 

 

Škola je členem asociací: 

 

AMSP ČR 
 
http://www.amsp.cz/ 

Asociace Českých Cestovních Kanceláří a Agentur 
 

http://www.accka.cz/ 

Asociace cestovních kanceláří České republiky 
 
http://www.ackcr.cz 

Asociace hotelů a restaurací ČR 
 
http://www.ahrcr.cz/ 

Asociace metodiků AMATE 
 
http://www.amate.cz 

Asociace průvodců ČR 
 
http://www.asociacepruvodcu.cz/ přidružený člen 

Asociace vyšších odborných škol 
 
http://www.asociacevos.cz/  

 Hospodářská komora hlavního města Prahy     http://www.hkp.cz/cz/ 

 

 
Školy spolupracující v rámci projektů Erasmus+, EHP, Norské fondy 

 

Agrupamento de Escolas Henriques Nogueira 

ASSOCAM SCUOLA CAMERANA 

Colegiul Economic Rm. Valcea 

DUCOR „Partenija Zografski“ 

INSTITUTO CAMÕES PORTUGAL: 

 
     www.aehn.net 

www.scuolacamerana.it 

www.colegiuleconomicvl.ro 

 

http://www.instituto-camoes.pt 

Instituto Cervantes: 
 
http://www.cervantes.es/portada_b.htm 

WEST VIRGINIA STATE UNIVERSITY: 
 
http://www.wvstateu.edu 

European Center for Quality: 
 
http://www.ecq-bg.com 

ZSZ Bobowa: 
 
http://www.zsz.bobowa.pl 

ZSP Pionki: 
 
http://www.czerwone.edu.pl 

Privatschulen Dr. Kalscheuer : 
 
http://www.tourismusbfs-ts.de 

http://www.ackcr.cz/
http://www.amate.cz/
http://www.asociacepruvodcu.cz/
http://www.voscr.cz/cinnosti-skoly-a-studentu/spolupracujeme/attachment/pridruzeny-clen-2/
http://www.asociacevos.cz/
http://www.hkp.cz/cz/
http://www.instituto-camoes.pt/
http://www.cervantes.es/portada_b.htm
http://www.wvstateu.edu/
http://www.ecq-bg.com/
http://www.zsz.bobowa.pl/
http://www.czerwone.edu.pl/
http://www.tourismusbfs-ts.de/


Staatliche Berufliche Oberschule Traunstein  
 
http://www.fos-bos-traunstein.de 

Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu  
 
http://www.oaca.sk 

SOCIETA’ DANTE ALIGHIERI 

VERKMENNTASKÓLINN Á AKUREYRI 

 
http://www.soc-dante-alighieri.it 

https://www.vma.is/ 

 

Spolupráce formou besed ve škole 

 

Americké velvyslanectví 

Česko-lotyšský klub 

Portugalské centrum Praha 

Ruské středisko vědy a kultury v Praze 

Velvyslanectví Čínské lidové republiky 

Velvyslanectví Chorvatské republiky 

Velvyslanectví Italské republiky 

Velvyslanectví Japonska 

Velvyslanectví Makedonské republiky 

Velvyslanectví Mexika 

Velvyslanectví Rumunska 

Velvyslanectví Spolkové republiky Německa 

Velvyslanectví Švýcarské konfederace 

 
 

http://czech.prague.usembassy.gov/ 

http://www.lotyssko.unas.cz/ 

http://www.institutocamoes-praga.cz/ 

http://rsvk.cz/cs/ 

http://www.chinaembassy.cz/cze/ 

http //cz.mvp.hr 

www.ambpraga.esteri.it 

http://www.cz.emb-japan.go.jp/cz/ 

www.missions.gov.mk/prague/home/ 

//embamex.sre.gob.mx/republicacheca/ 

http://praga.mae.ro/ 

http://www.prag.diplo.de/ 

www.eda.admin.ch/prag 

   

   

Spolupráce s dalšími organizacemi  

 

 

Česká cesta 
 

http://www.ceskacesta.cz 

Česká geografická společnost 
 

Seznam členů Diplom členství v ČGS www 

stranky České geografické společnosti 

Česká společnost AIDS pomoc 
 

http://www.aids-pomoc.cz  

Česko-Německý fond budoucnosti: 
 

http://www.fondbudoucnosti.cz 

Embassy of Israel 
 

http://prague.mfa.gov.il  

Europa Haus, Bad Marienberg 
 

http://www.gea-deutschland.de/html/europa-

haus_marienberg.html  

Expo-Guide 
 

http://www.expo-

guide.com/iws/home/gymnazium-cz 

Filozofická fakulta UK 
 

http://www.cuni.cz/UK-633.html  

Hotel Samechov 
 

http://www.samechov.cz 

Hotel Holidaypark 
 

http://www.hotelesholidaypark.com  

Hueber Verlag: 
 

http://www.hueber.de/sixcms/list.php?page=s

plashscreen 

International Education Society 
 

http://www.certification-education.info 

ISIC 
 

ISIC Karta 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

MČ Praha 7 
 

http://www.praha7.cz 

Městská knihovna Praha 
 

http://www.mlp.cz 

Muzeum hl. města Prahy 
 

http://www.muzeumprahy  

Nadace člověk v tísni 
 

http://www.clovekvtisni.cz 

Oxford University Press: 
 

http://www.oup.co.uk 

http://www.fos-bos-traunstein.de/
http://www.oaca.sk/
http://www.soc-dante-alighieri.it/
http://cz.mvp.hr/
http://www.ceskacesta.cz/
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http://www.alive.cz/
http://www.kct.cz/
http://www.praha7.cz/
http://www.mlp.cz/
http://www.muzeumprahy.cz/
http://www.clovekvtisni.cz/
http://www.oup.co.uk/


Památník Terezín 
 

http://www.pamatnik-

terezin.cz/showdoc.do?docid=4 

Pedagogická fakulta UK 
 

http://www.pedf.cuni.cz 

Pražská organizace vozíčkařů 
 

http://www.pov.cz/  

Pražská informační služba 
 

http://www.pis.cz/ 

Sdružení profesního terciárního 

vzdělávání (CASPHE): 

 
http://www.ssvs.cz 

Státní ústřední archiv 
 

http://www.nacr.cz 

Židovské muzeum v Praze 
 

http://www.jewishmuseum.cz 

 

 

SPOLUPRÁCE S UNIVERSITY COLLEGE BIRMINGHAM, ENGLAND 

 

Dne 7.12. 2016 proběhla přednáška o možnosti navazujícího studia na Univerzitě v Anglii. Spolupráce 

s uvedenou universitou vznikla díky iniciativě pana ředitele, který se spojil s bývalou absolventkou UCB 

paní Anetou Řezníkovou, M.A., která také přednášku vedla. Studenti 3. ročníku mají možnost 

vystudovat 3 předměty a získat titul B.A. Při studiu mají také možnost pracovat. 

 

5. Další vzdělávání realizované právnickou osobou 

 

- Netýká se nás. 

 
6. Další aktivity, prezentace 

 

Imatrikulace 

 

Imatrikulace se konala 1.9.2016 v budově Betlémské kaple, která připomíná důležité mezníky naší 

historie, především dobu mistra Jana Husa. 

Všichni studenti se nejprve shromáždili v předsálí a čekali, až zazní slavnostní tón varhan, který je uvede 

do nádherného a majestátního prostoru. Po vyslechnutí státní hymny pan ředitel, Mgr. Libor Bastl, 

představil pedagogický sbor a vedoucího pedagoga pro studijní obor Cestovní ruch. Pak studenti 

jednotlivě přistupovali k ročníkové vedoucí, paní Mgr. Irene Suldovské, aby podpisem potvrdili převzetí 

studijního průkazu a obdrželi Imatrikulační list. Pan ředitel každému z nich individuálně popřál mnoho 

úspěchů do budoucího studia a od tohoto okamžiku se stali studenty naší školy. 

 

 

Předání diplomů DiS a vysvědčení 

 

Předání diplomů absolventům oboru Cestovní ruch proběhlo 26.6.2017 v konferenční místnosti VOŠ 

CR a MOS. Pan ředitel Mgr. Libor Bastl popřál absolventům hodně úspěchů do další životní etapy. 

 

ROZVOJ KULTURNÍHO TURISMU NA PRAZE 7 

 

V zimním období školního roku 2016/2017 studenti uspořádali více akcí v rámci obnovení tradic na 

Praze 7. Pan ředitel vytvořil žádost pro MČ Prahy 7 na podporování školy s názvem „Rozvoj kulturního 

turismu na Praze 7“. Městská část Prahy 7 přispěla částkou 5000,-Kč na všechny akce. 

 

Slavnosti vína - 20. 9. 2016  

V úterý 20. září 2016 studenti připravili pro Prahu 7 netradiční ochutnávku vína s trochou historie. Od 

17:00 na Strossmayerově náměstí bylo možno potkat královskou družinu v čele s Karlem IV. v 

doprovodu sličných bakchantek, které rozlévaly víno. Na své si přišli nejen milovníci vína, ale také 

kultury. Studenti v dobových kostýmech zakončili svou pouť na Letenském zámečku, kde mohli 

návštěvníci shlédnout, jak to dříve chodilo na královském dvoře.  

http://www.pamatnik-terezin.cz/showdoc.do?docid=4
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http://www.jewishmuseum.cz/


 

Sv. Terezie - 20. 10. 2016 

Dne 20. 10. 2016 se podařilo studentům 1. ročníku navodit před kostelem na Strossmayerově náměstí 

slavnostní atmosféru. Připomněli svátek sv. Terezie – patronky květinářů. Dívky za doprovodu 

renesanční hudby předvedly graciézní tanec. Chlapci potěšili kolemjdoucí dámy květinou. Počasí se 

vydařilo, a tak mnozí lidé odcházeli domů z práce příjemně naladěni. 

 

Připomenutí Svatoondřejské noci - 30.11.2016 

Dne 30.11. 2016 se studenti 1. ročníku sešli na stanici metra Vltavská, aby na chvíli zastavili chvátající 

dav a představili lidem tradice předpovídání budoucnosti a způsoby, jak dříve dívky zjišťovaly povolání, 

původ a podobu svých nastávajících. 
 

Divadlo o svaté Barboře - 6.12.2016 

Dne 6. 12. 2016 se žáci 1. ročníku sešli v Holešovické tržnici, aby kolemjdoucím představili s trochou 

nadsázky osud sv. Barbory. Návštěvníci tržnice si připomněli tradici třešňových větviček, které 

rozdávaly dívky a také dobu, kdy místo Mikuláše rozdával medové perníčky svatý Ambrož – patron 

včelařů.  

 

Konference studentských návrhů pro rozvoj CR na Praze 7 - 12.01.2017  

Studenti třetího ročníku představili svých několik vizí, které byly velmi různorodé. Mezi nejvíce 

uskutečnitelné projekty patřila Živá historie AC Sparta Praha, Kavárna ve vídeňském stylu nebo Okružní 

jízdy vedoucí Prahou 7. Mezi nejvíce ambiciózní pak vytvoření nových ubytovacích kapacit, které by 

mohly významně přispět image celé Prahy. Představily se i další zajímavé projekty orientované mj. na 

Štvanici, kterou studenti vnímali jako místo s velkým a nevyužitým potenciálem. Někteří se také nebáli 

diskutovat o existenci metronomu na Letné. 

Jarní sbližování - školní akce na Výstavišti - 13.4.2017 

Na Zelený čtvrtek proběhla u Křižíkovy fontány akce všech studentů VOŠ CR. Byla to jakási přehlídka 

jejich tvorby na téma jaro a Velikonoce. Studenti si měli vyzkoušet své organizační, tvůrčí, animační a 

manažerské schopnosti. Při svých vystoupeních studenti předvedli znalosti anglického, německého, 

ruského, francouzského, španělského, čínského a japonského jazyka. 

 

 

AKCE STUDENTSKÝCH SPOLEČNOSTÍ Favour tourism a Jiný pohled 

 

VOŠ Cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, s.r.o. učí své studenty nejen teorii, ale také 

praxi. V rámci programu JA Czech založili studenti 1. ročníku dvě studentské obchodní společnosti: 

Favour tourism a Jiný pohled. 

 

Na začátku školního roku se studenti 1. ročníku rozdělili do čtyř skupin, ze kterých vytvořili jednotlivá 

oddělení studentské společností: marketingové oddělení, personální oddělení, provozní a ekonomické 

oddělení. Byl určen president firmy a jeho zástupce, dále zástupci jednotlivých oddělení. Byl určen i 

jeden administrátor, který dohlížel na to, aby se úkoly všech oddělení plnily včas a rozděloval práci 

zadanou vedením. 

 

Veškeré akce, které studenti během roku uspořádali, byly konzultovány na sezeních společnosti a 

všechno bylo odhlasováno hlasem. Z každého sezení byl pořízen zápis a president společnosti podle něj 

vyhotovil pracovní plán, který posílal administrátorovi firmy, ten rozděloval práci dále jednotlivým 

oddělením.  

President firmy a zástupci zastupovali společnost Favour tourism v jednáních s vedením školy, 

dojednávali jednotlivé dohody a smlouvy a presentovali před firmou veškerá vyjádření, změny a 

úspěchy kterých studenti dosáhli. 

Marketingové oddělení mělo za úkol přípravu a realizaci letáků, plakátů a různých materiálů pro 

všechny akce. Zároveň vytvářelo webové stránky. 



Personální oddělení pořizovalo veškeré zápisy z jednání a mělo kontrolu nad docházkou a komunikací 

ve studentské společnosti.  

Provozní oddělení mělo na starosti zajišťování materiálů na všechny akce, distribuci reklamních 

materiálů, účast na akcích v roli průvodců. 

Ekonomické oddělení se staralo o pokladnu, vybírání příspěvků do investic firmy a o jednotlivé finanční 

doklady. 

Administrátor kontroloval práci všech oddělení, rozdělení práce, včasné plnění zadaných úkolů, průběh 

akcí. 

 

Bleší trh  

V úterý 11. října 2016 pořádala firma Jiný pohled svou první akci, BLEŠÍ TRH, který se konal od 16:00 

hodin před kostelem na Strossmayerově náměstí. Studenti si vyzkoušeli svou první podnikatelskou 

aktivitu a shodli se na tom, že se jim i přes nepřízeň počasí akce vydařila. 

 

Praha 7 GO!  

Ve čtvrtek 13. října 2016 školní studentská společnost Favour tourism uskutečnila akci Praha 7 Go!. 

Vzhledem k popularitě mobilní aplikace hry Pokémon Go, vznikl nápad spojit tuto hru s poznáním. 

Studenti připravili čtyři historicky známá stanoviště, kde si zájemci o historii Prahy 7 a zároveň hráči 

Pokemon Go užili procházku. Studenti provedli dvě skupiny účastníků. Trasa začínala u Holešovického 

výstaviště, pokračovala přes Národní galerii, kostel na Strossmayerově náměstí a skončila u Letenského 

zámečku. 
 

Prodej adventních věnců  

Studentská společnost Jiný pohled opravdu nezahálí a využila 2.12.2016 předvánoční čas k 

přímému prodeji adventních věnců, které si studenti sami vyrobili. Všechny věnce našly své 

majitele, a tak dotvořily vánoční atmosféru nejedné domácnosti. 
 

Mikulášská nadílka 

Studentská firma Jiný pohled navštívila 5.12.2016 školky na Praze 7 a připravila pro děti mikulášskou 

nadílku. 

 

Karlovy Vary – výstava terakotové armády 

Spolu s firmou Jiný Pohled studenti 1.ročníku zorganizovali 2.3.2017 poznávací jednodenní 

výlet do Karlových Varů. Cílem byla výstava Terakotovy armády v hotelu Thermal. Studentští 

průvodci měli připravené materiály i o významných stavbách a o termálních pramenech v 

Karlových Varech, po výstavě následovala prohlídka města, která končila u hotelu Pupp. 

Studenti vyzkoušeli, jak probíhá organizace zájezdu a poznali i náročnost realizace produktu 

cestovního ruchu. Počasí jim bohužel nepřálo a stíhal je prudký déšť. Díky nasazení celého 

organizačního týmu však celý program úspěšně zvládli.  

 

Bleší trh 

Druhý bleší trh firmy Jiný pohled se konal 16.5.2017 od 13 do 16 hodin. Firma byla rozdělena 

do skupinek, které jednotlivě prodávaly jarní motivy a dekorace – kytičky, ptáčky a jarní vzory. 

Skupinky postupně procházely letenskými sady a nabízeli dekorace kolemjdoucím. Bohužel i 

přes přízeň počasí se prodalo poměrně málo kusů jarních motivu. Touto akci byl zakončen letní 

semestr firmy Jiný pohled. 

 

Závěrečný koncert 

Akcí obou firem prvního ročníku byl koncert, kde vystoupila kapela “Malej Hrbatej Bobr” v 

restauraci Na Staré Vozovně 25.5.2017 od 13 do 15 hodin. Akce se zúčastnilo 21 studentů a 

paní profesorka Palová. Akce proběhla v pořádku, studenti měli možnost vyzkoušet si jaké to 

je zorganizovat odpolední program, tuto znalost pak můžou aplikovat v příštím školním roce. 
 



 

KOMENTOVANÉ PROCHÁZKY – ZIMNÍ SEMESTR 2016/2017 

 
V průběhu školního roku studenti připravují akce pro obyvatele Prahy 7. Jednou z nich jsou pravidelné 

komentované procházky, které mají u občanů velký úspěch. V zimním semestru 2016/2017 měli všichni 

studenti za úkol zpracovat část Prahy 7 a své poznatky prakticky využít jako průvodci v terénu. 

 

První procházka proběhla již 3. ledna 2017. Se studenty a zájemci z řad veřejnosti Prahy 7 byl sraz 

v 9:00 hodin na tramvajové zastávce Chotkovy sady. Procházka měla trasu od Hanavského pavilonu 

přes Letnou, ulicemi za Letenskou plání, kolem Národního zemědělského a Technického muzea 

k Bruselskému pavilonu. Studenti se zájemci prohlédli zajímavé historické budovy v ulicích kolem 

Strossmayerova náměstí. Studenti výborně využili své znalosti získané na hodinách dějin architektury, 

které mají s panem profesorem Cíglerem.  

 

Druhá procházka se konala 9. ledna 2017. Začala na Letenském náměstí prohlídkou novorenezanční 

vodárenské věže, komplexu funkcionalistické zástavby a ulic kolem Akademie výtvarných umění, ve 

kterých zájemci byli seznámeni s osudy některých slavných umělců. Pokračovalo se do romanticky 

zasněžené Stromovky, kde na všechny dýchla pohodová atmosféra městského parku. Dále se 

pokračovalo přes Výstaviště k nádraží Praha Bubny, zavzpomínalo na válečné transporty Židů za 2. 

světové války a trasa skončila na nádraží Holešovice. 

 

Třetí procházka proběhla v mrazivém počasí dne 11.1.2017. Začala na tramvajové zastávce Nádraží 

Holešovice, pokračovala průmyslovou zónou k Ortenovu náměstí, přes ulici Argentinskou k Pražské 

tržnici. I přes silný mráz někteří nadšenci vydrželi se studenty až do konce prohlídky.  

 

Čtvrtá trasa začala na nábřeží u Pražské tržnice dne 16.1.2017, kde studenti podali podrobný výklad o 

bývalých jatkách. Zbytek prohlídky se týkal nové výstavby v okolí Manin.  

 

Přestože se procházky konaly v zimním období, setkaly se s dobrým ohlasem nejen u obyvatel Prahy 7, 

ale dokonce i jedné fotografky ze Slovenska. 
 

Všechny procházky byly inzerovány v lednovém čísle Hobuletu. 

 

 

 

KOMENTOVANÉ PROCHÁZKY - LETNÍ SEMESTR 2016/2017 

 

V letním období od března do konce května si studenti prvního a druhého ročníku, pod vedením Mgr. 

Ireny Suldovské v rámci předmětu Metodika průvodcovské činnosti, připravili procházky s výkladem a 

prezentace pro širokou veřejnost. Procházky a prezentace s pozváním byly uvedeny v časopisu Hobulet 

(březnové, dubnové a květnové číslo). 

 

Praha 7 secesní – 8.3.2017  

Studenti 1. ročníku zorganizovali první tematickou procházku pro obyvatele Prahy 7 a členy spolku 

Rozvoj turismu. Počet zájemců byl nebývalý, Zvláštní pochvalu zaslouží Irakli Berdzenishvili, který si 

dokázal publikum získat svým vstřícným jednáním a prokázáním výborných znalostí z architektury. 

 

Královská cesta - 6. 4. 2017  

Studenti 2. ročníku měli možnost si vyzkoušet provázení v centru Prahy. Studenti se sešli již 

s předstihem u Prašné brány, všichni byli výborně připraveni a předvedli zajímavý výklad na Náměstí 

republiky, v Celetné ulici, na Staroměstském náměstí, na Karlově mostě i na Malostranském náměstí. 

 

 

 

 



Čtvrť umělců - 12.4.2017 

Studenti 1. ročníku byli dobře připraveni, účastníci se dozvěděli zajímavosti ze života slavných 

osobností, zejména herců a hereček žijících na Praze 7. Atmosféra byla příjemná a některé pamětnice 

také přispěly svými zkušenostmi do diskuse.  

 

Procházka po Letné – 19.4.2017 

Studenti 1. ročníku pokračovali v komentovaných procházkách na Praze 7.  I přes chladné a větrné 

počasí účastnice prošly celou trasu a celý výklad si vyslechly až do konce.  

 

Židovské město - 20. 4.2017 

Cílem vycházky, kterou připravili studenti 2. ročníku, bylo tentokrát Židovské město. Studenti odvedli 

dobrou práci a jsou na nejlepší cestě dobrého uplatnění v cestovním ruchu. 

 

Holešovické menu –26.4.2017 

Studenti 1. ročníku opět byli v roli průvodců na Praze 7, tentokrát v Holešovické tržnici. Kvůli nepřízni 

počasí vycházka nebyla dlouhá. Zvláštní pochvala patří studentovi Filipovi Krischke, který byl oporou 

celé skupiny a předvedl výborný, naprosto přirozený výkon. 

 

Pražský Hrad II. - 27.4.2017 

Studenti 2. ročníku upravili trasu tak, aby bylo možné se do areálu Pražského Hradu dostat bez fronty 

přes Jelení příkop, čímž se naskytl netradiční pohled na jinak známá místa. Všichni si uvědomili, že 

praxe v terénu je může připravit na budoucí práci. 

 

Kubismus na Praze 7 – 3.5.2017 

Díky slunečnému počasí studenti 1. ročníku měli poprvé možnost zažít procházku tak, jak by měla 

vypadat. Toho dne se sešel rekordní počet příznivců architektury na Praze 7. Vyslechli si dobře 

připravený výklad na téma kubismus a art deco.  

 

Nové Město I. - 4.5.2017 

I následující den počasí přálo a studenti druhého ročníku měli možnost si vyzkoušet procházku po Praze. 

Tentokrát měli i publikum z řad našich věrných dam z Prahy 7.Okruh byl poměrně malý na vzdálenost, 

zato bohatý na informace. Skupina průvodců byla dobře připravena, takže vše proběhlo hladce. 

 

Malý a velký Berlín - 10. 5. 2017  

Studenti 1. ročníku se vypravili na další procházku po Praze 7. Přívětivé počasí přilákalo na málo známá 

místa množství posluchačů.  Student Tomáš Tyc se bravurně ujal vedení skupiny, která úspěšně prošla 

ze Strossmayerova náměstí kolem Veletržního paláce a Parkhotelu do ulic Velkého a Malého Berlína. 

Posluchači se dozvěděli zajímavosti o německých architektech působících na Praze 7 i o smutné historii 

spojené s německým obyvatelstvem. 

 

Pražský Hrad I. – 11.5.2017 

Mladí průvodci ze 2. ročníku si připravili trochu netradiční výklad převážně o interiérech a sochách na 

Pražském Hradě. 

 

Židovské transporty - 17. 5.2017 

Dlouho očekávané letní počasí přilákalo opět velkou skupinku zájemců, kterým studenti připomněli 

osudy některých transportovaných Židů a ukázaly pomníčky, které byly vybudovány na památku těchto 

tragických událostí. Nakonec studenti byli pochváleni za statečnost a přesvědčivý výklad.                                                          

 

Nové Město II. - Karlovo náměstí - 18. 5. 2017 

Studenti 2. ročníku provázeli skupinku zájemců z Prahy 7 po Novém Městě. Procházku měli dobře 

připravenou, představili kromě historie Karlova náměstí a Novoměstské radnice také úspěchy zdejší 

nemocnice a temnou historii Faustova domu. V blízkém okolí přiblížili například původ názvu Emauzy 

spolu se slavnou historií kláštera, poutavě vyložili osud parašutistů, kteří díky zrádci byli dopadeni 

nacisty a procházku zakončili optimistickou architekturou tančícího domu. 



Luxusní funkcionalismus na Praze 7 – 24.5.2017 

Procházky po Praze 7 si našly své stálé zájemce a studenti z toho měli velikou radost. Hlavní průvodkyni 

byla studentka Kristýna Macková, která si za odvedenou práci vysloužila velkou pochvalu.  

 

Malostranská procházka – 25.5.2017 

Studenti 2. ročníku mohli seznámit zájemce s nejznámějšími památkami v okolí a pozvat je na víkend 

otevřených zahrad, připravovaný na 10. a 11. června. Byli vzorně připraveni a sklidili zasloužený 

potlesk. 

 

Pivní mapa – 31. 5. 2017 

Poslední květnový den se konala poslední procházka po Praze 7. Studenti si připravila pod vedením 

Vlasty Vejbory zajímavý výklad o historii pivovarnictví na Praze 7 a provedli zájemce po známých 

místech s pivem spojených. Procházka byla zakončena v pivovaru Marina. 

 

Poděkování 

„Koncem března proběhl na úřade Prahy 7 a v informačních centrech statistický průzkum, jejž 

realizovali studenti Vyšší odborné školy cestovního ruchu. Díky jejich práci získala radnice relevantní 

data, která využije pro další zkvalitnění svých služeb. Všem studentům tímto děkujeme.“ 

 

 

NÁVŠTĚVY A PŘEDNÁŠKY PRO STUDENTY 

NÁVŠTĚVY Z VELVYSLANECTVÍ 

 

Přednáška pana velvyslance Tuniska - 19. 10. 2016 

Ve středu 19. 10. 2016 navštívil školu pan velvyslanec J. E. p. Mohamed Selim Hammami. Pro studenty 

byla připravená přednáška v anglickém jazyce, kterou prezentoval pan Mohamed Oussama Ben Yedder 

- ředitel pražského zastoupení Tuniského národního úřadu pro cestovní ruch (ONTT). 

 

Reakce 

„Dear friends from VOŠ, I want to thank you from the bottom of my heart for the nice day at your 

school.“ Oussama Med Ben Yedder  

 

 

Návštěva a přednáška velvyslankyně Lucemburska - 14. 11. 2016 

V pondělí 14. 11. 2016 byla pro studenty připravená přednáška s paní velvyslankyní Lucemburska, její 

excelencí J.E. pí. Michele PRANCHERE-TOMASSINI. Studenti si mohli otestovat své jazykové 

dovednosti, jelikož byla přednáška prezentovaná v anglickém jazyce. Paní velvyslankyně všem ochotně 

odpovídala na zvídavé dotazy, které se týkaly nejen historie Lucemburska, ale také turismu a života v 

dané zemi. 

 

Návštěva a přednáška z Velvyslanectví Argentinské republiky – 30.11.2016 

Paní Mariana Santinoni z Velvyslanectví Argentinské republiky prezentovala ve středu 30. 11. 2016 

studentům VOŠ CR a MOS Argentinu jako obrovskou zemi s bohatou historií a velkým množstvím 

památek. 

 

Přednáška vedoucí Odboru školství a vědy RCSC v Praze – 21.11.2016 

Dne 21. listopadu 2016 na VOŠ Cestovního ruchu a mezinárodních obchodních vztahů v Praze byla 

uspořádána prezentace systému vysokého školství a rozvoje cestovního ruchu v Rusku. Prezentace byla 

připravena a provedena skupinou Rosotrudničestvo v České republice na pozvání vedení vysoké školy. 

Vedoucí Odboru školství a vědy RCSC v Praze, Veronika Novoselová, předala informace o systému 

vysokého školství v Rusku, možnosti školení a stáže v naší zemi, dílo RCSC v Praze v tomto směru. 

Vysvětlila detaily certifikované zkoušky v ruském jazyce. 

Samotná prezentace byla věnována tématu "Cestovní ruch" a "Mezinárodní obchodní vztahy." Během 

prezentace se studenti ruštiny, studující ji jako hlavní cizí jazyk, aktivně zapojili do dialogu. Zahájili 

živou výměnu názorů o historických památkách, ruských městech, přírodních chráněných územích, 

https://www.facebook.com/oussamamed.benyedder?fref=ufi&rc=p


literárních památkách a budovách. Muzea ruských spisovatelů byla též zmíněna. Samostatně diskutovali 

o ruských památkách, které jsou zařazené na seznam UNESCO. Všechny zaujala pohádková koláž 

s Dědou Mrázem, Čeburaškou i s hrdiny dalších tradičních ruských folklorních postav. Prezentace 

vzbudila velký zájem a touhu setkat se znovu a studovat ruský jazyk. 

 

 

Přednáška UCB – 7.12.2016 

Dne 7.12. 2016 proběhla přednáška o možnosti navazujícího studia na UNIVERSITY COLLEGE 

BIRMINGHAM v Anglii. Spolupráce s uvedenou universitou vznikla díky iniciativě pana ředitele, 

který se spojil s bývalou absolventkou UCB paní Anetou Řezníkovou, M.A., která také přednášku vedla. 

Studenti 3. ročníku mají možnost vystudovat 3 předměty a získat titul B.A. Při studiu mají také možnost 

pracovat. 

Přednáška v rámci Ekonomie se zástupci z ČSOB banky – 18.4.2017 

Tato přednáška byla určena pro studenty I. a II. ročníku a konala se 18. dubna 2017. ČSOB 

zastupovali Dr. Ing. František Klufa, výkonný manažer ČSOB, oddělení péče o klienty a pobočky a 

Ján Bardiovský, Team Leader/Pracovník pro ohrožené úvěry. Přednáška byla rozdělena na dvě části, 

kdy každá část trvala 45 min. První část pojednávala o právu a spotřebiteli, konkrétně se jednalo o právo 

a osobní údaje, právo a spotřebitelé, právo a platební služby, právo a cestovní ruch. Ve druhé části se 

studenti dověděli o platebních službách a jejich trendech a vše o hospodaření domácností a exekucích. 

 

 

STUDENTSKÉ NÁVŠTĚVY INSTITUCÍ 

 

Návštěva Ruského střediska vědy a kultury – 26. 10. 2016 

V pondělí 26. září 2016 navštívila skupina studentů 1. ročníků VOŠ Cestovního ruchu a mezinárodního 

obchodního styku u příležitosti Evropského dne jazyků Ruské středisko vědy a kultury v Praze. Pro 

studenty ruského jazyka byla připravená prohlídka celého centra, ale také promítání filmu a prezentace, 

ze které se dozvěděli mnoho zajímavostí o Moskvě. 

 

Návštěva Velvyslanectví spolkové republiky Německo – 16.11.2017 

Studenti 1. ročníku VOŠ CR navštívili v rámci výuky němčiny dne 16.11.2016 Velvyslanectví Spolkové 

republiky Německo v Praze. Krásný barokní Lobkovický palác na Malé Straně z roku 1702 je kulturní 

památkou České republiky. V roce 1927 Lobkovicové budovu prodali československému státu a v 

majetku České republiky zůstává dodnes.  

Studenti se při prohlídce přilehlé zahrady seznámili s historií budovy. Následovala beseda ve freskovém 

reprezentačním sále a film o dramatických událostech roku 1989, kdy se západoněmecké velvyslanectví 

v Praze stalo útočištěm občanů NDR, kteří utíkali do tehdejšího Západního Německa. Studenti tak měli 

možnost seznámit se s úsekem německých novodobých dějin, který sami nepoznali. 

 

Přednáška v Japonském informačním a kulturním centru při Velvyslanectví Japonska v České 

republice - 21.11.2017 

V pondělí 21. listopadu se studenti a studentky japonského jazyka zúčastnili přednášky nazvané 

„Zázrak z prefektury Šizuoka – výtečný čaj z města Fudži“ v Japonském informačním a kulturním 

centru při Velvyslanectví Japonska v České republice. 

Mezi přednášejícími byl první český tea advisor Jiří Rohan, který přítomné poučil o způsobu zpracování 

japonského čaje (všeobecně nazývaného rjokuča) a jeho druzích. Následně měli studenti možnost 

seznámit se i s jedním z největších producentů a distributorů čaje v Japonsku panem profesorem 

Sugijamou Kacunobem. Ten všem názorně předvedl správný postup při přípravě tří vybraných odrůd 

japonského čaje a uvedl nás tak do tajů tradičního čajového obřadu (sadó). 

Součástí programu byla i ochutnávka zde připravených čajů a výstava obrazů s čajovou tématikou. 

Pro naše studenty to tak byla výborná příležitost, jak poznat jednu ze specifických stránek japonské 

kultury, slyšet naživo mluvenou japonštinu od rodilého mluvčího (přednáška byla v japonštině a 

simultánně tlumočeno do češtiny) a v neposlední řadě i ochutnat variaci velmi kvalitních japonských 

čajů. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1927


Návštěva Goethe Institutu – 23.11.2016 

Dne 23.11. 2016 navštívili studenti německého jazyka Goethe Institut. Zde se dozvěděli užitečné 

informace o tom, jakou práci tento institut vykonává. Dále byli informováni o akcích, kterých se zde 

mohou zúčastnit, např. promítání německých filmů. Mimo jiné si zde prohlédly aktuální výstavy týkající 

se německého jazyka a kultury. Dále navštíví knihovnu, kde je možné se zaregistrovat a vypůjčit si nejen 

jazykové učebnice a cvičebnice, ale i německy psanou beletrii, zjednodušenou četbu a další. 

 

 

PŘEDNÁŠKY A PREZENTACE STUDENTŮ 

 

Prezentace turistických destinací v rámci předmětu Cestovní ruch ČR, EU a mimoevropských 

zemí 

 

Severní Evropa - 7. 3.2017 

V březnu proběhla v konferenční místnosti první prezentace zajímavých turistických cílů tentokrát 

v severní Evropě. Pro některé studenty to byl obtížný úkol, ale zvládli jej vcelku dobře. Pochvalu si 

zaslouží studentka Ganajová prezentující Švédsko a Vlčková prezentující Island, které byly dobře a včas 

připraveny. Dobrou práci odvedl student Vejbora, který při prezentaci Finska vycházel z vlastních 

zážitků. 

 

Francie – 25. 4.2017 

Druhá prezentace, tentokrát již před zraky diváků, byla zaměřená na Francii. Provence byla 

prezentovaná slečnou Šípalovou a Gaskoňsko prezentované panem Špeldou, obě prezentace byly 

připraveny svědomitě. Přínosem pro tuto prezentaci byl i příspěvek studentky 3. ročníku o filmovém 

cestovním ruchu na Praze 7. 

 

Slavná evropská města – 2. 5.2017 

Tato prezentace byla zaměřená na cestovní ruch v některých známých městech. Podívali jsme se do 

Bruselu, Paříže, Vídně a do Říma, kde pan Krischke sám nafotil množství zajímavých záběrů a 

prezentaci vedl s opravdovým zápalem člověka, který má výhodu osobního prožitku. Tentokrát 

prezentace byla obohacena i o Versailles, Bretaň a Dánsko. 

 

Itálie – 9. 5.2017 

Tato turistická destinace je příliš bohatá na to, aby byly obsaženy všechny její krásy, ale měli jsme 

možnost vidět kousek Toskánska (Gabriel), Sardinie (Gašparíková), pochvalu zaslouží zvláště 

prezentace o San Marinu (Fourová) a Monaku (Grgurevičová ).  

 

Země Severní Evropy – 16. 5.2017 

Dnešní prezentace měla zajímavé příspěvky, které byly i velice dobře připravené. S velkým zájmem 

představil pan Janík ostrov Grónsko a slečna Šindelářová Alandy. Bohdan Brovdij navnadil posluchače 

na krásy Lotyšska. Po zchlazení na severu následovalo ještě Burgundsko s Veronikou Futrak a Berlín 

s Petrou Šváchovou.  

 

Řecko a ostrovy – 23. 5.2017 

Další prezentace atraktivních míst se týkala Řecka proběhla opravdu na jedničku s velkou pochvalou. 

Bylo vidět, že s přibývajícími zkušenostmi se studenti zlepšují jak v organizaci práce, tak v projevu. 

Opravdu nebylo co vytknout. 

 

Hamburk, Lucembursko, Gargano, Lichtenštejnsko, Tyrolsko, Dánsko – 30.5.2017 

Poslední prezentace v rámci předmětu CR ČR, EU a mimoevropských zemí se konala 30.5.2017. 

Studenti 1.ročníku prezentovali zajímavá turistická místa Evropy: Hamburk, Lucembursko, Gargano, 

Lichtenštejnsko, Tyrolsko a Dánsko. 

 

 

 



Cyklus přednášek o EU  

Studenti druhého ročníku ukázali rozsáhlou znalost témat, kterým se věnovali v rámci příprav na 

zkoušky nebo i ve svých absolventských pracích. V dubnu a květnu proběhly následující přednášky: 

 

10.4. 2017  Vnitřní trh EU – výzvy a problémy 

24.4.2017  Transformacemi EU – historie a současnost 

15.5.2017  Financování politik EU - společný trh v rámci EU je prostorem bez vnitřních hranic, 

v němž platí volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu 

22.5.2017  Volná pohyb osob v EU a jeho vliv na cestovní ruch 

29.5.2017  EU a ostatní svět - studenti se chtěli zaměřit na vztah EU k ostatním zemím světa, 

s tím že se soustředili především na vztah Evropy a zemích tzv. arabského světa. 
 

 

WORKSHOPY  

 

Workshop pro prezidenty studentských JA Firem,  

Tento workshop proběhl 12. října 2016. Zúčastnili se studenti následujících škol: OA Kollárova,  

EDUCAnet Praha,  OBCHODNÍ AKADEMIE LYSÁ NAD LABEM, Střední Průmyslová Škola 

Dopravní Gymnázium a Obchodní Akademie Tanvald, Střední zemědělská škola Rakovník, Dvořákovo 

gymnázium Kralupy nad Vltavou, Střední rybářská škola a VOŠ VHE Vodňany, Gymnázium Duhovka, 

Gymnázium Prachatice, Gymnázium Frýdlant, VOŠ a SPŠE Plzeň, OA Holešovice, GrowJOB institute. 

 

Workshop pro podnikatele z Prahy 7 

Studenti 3.ročníku uskutečnili workshopy pro podnikatele z Prahy 7. Seznámili účastníky s tím, co 

studenti umí udělat na prezentaci činnosti studentů školy v minulém období a nabídli přítomným 

podnikatelům, co by studenti mohli pro ně dělat na základě konkrétních smluv o spolupráci s vedením 

školy. Workshopu 24.1.2017 byl přítomný i pan radní František Vosecký, který ocenil aktivity studentů 

a zhodnotil jednotlivá vystoupení jako velmi zajímavý. Workshop byl inzerován v Hobuletu: 

 

„Workshop bude probíhat formou prezentací, ve kterých představíme animátorské činnosti naší školy, 

produkty cestovního ruchu vytvořené studenty a další aktivity, které bychom mohli nabídnout 

podnikatelům Prahy 7 v rámci spolupráce s naší Vyšší odbornou školou cestovního ruchu. Workshopy 

se budou konat v Letohradské ulici 1 (vchod z ulice Františka Křížka) 18.1. a 24.1.2017 od 10:00 ve 

2.patře v posluchárně č.2 (naproti schodišti). Představíme také výsledky ankety, kterou studenti 

v minulém roce uskutečnili a zveme všechny na toto seznámení s naší školou. 

Kontakt: sekretariat@voscr.cz, 603 251 745“. 

 

Workshopy v rámci Erasmu+  

Na prvním setkání v dubnu studenti představovali především průběh eurovíkendu, na druhém setkání 

v květnu představovali jednotlivá ekoturistická místa a uváděli důvody jejich atraktivity. Druhé setkání 

k Erasmu+, které proběhlo 17. května 2017, bylo věnováno studentům, kteří zpracovávali ekoturistická 

témata. Na základě jejich vystoupení a prezentaci eurovíkendu bylo dokončeno hodnocení jednotek 

učení. Workshopu se zúčastnilo cekem 14 studentů. 

Šest vybraných studentů, jejichž prezentace byly nejlepší, byli pozváni na závěrečnou konferenci, kde 

opět představí své návrhy. Závěrečná konference k projektu Erasmus+ s názvem „Profesní rozvoj s 

uplatněním na evropském trhu práce“ proběhla 24.5.2017 v konferenční místnosti. Za účasti zástupce z 

Domu zahraničních služeb, studenti prezentovali jejich poznatky a zpracování eurovíkendů v zemích 

Evropské unie, které navštívili, díky škole i DZS. Prezentace studentů byla také podkladem k jejich 

budoucí absolventské práce, která byla i cílem tohoto projektu pro uplatnění absolventů školy v EU. 
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VÝLETY pro děti s rodiči 

V průběhu školního roku 2016/2017 připravili studenti řadu výletů pro dětí s rodiči. 

Výlet do Příbrami - 18. 10. 2016 

Studenti 2. ročníku připravili pro děti s rodiči z Prahy 7 výlet do Příbrami, do Hornického muzea, kde 

si mohli prohlédnout expozici "U Kapišosů - Vodníci a hastrmani divadelních tůní." Studenti bavili 

výletníky různými hrami a soutěžemi. Jako poděkování dostal každý účastník na památku malou 

pozornost. 

 

Výlet do Klánovic - 3. 12. 2016 

Studenti VOŠ CR a MOS pořádají pro rodiče s doprovodem různé akce. Tentokrát se účastníci výletu 

vypravili vlakem do Klánovic, kde mohli ukázat svoji kreativitu při výrobě svíček. 

 

Výlet do Armádního muzea - 10. 12. 2016 

Studenti 2. ročníku uspořádali v sobotu 10. 12. 2016 výlet pro rodiče s dětmi z Prahy 7. Výletníci se 

sešli na Nádraží Holešovice, aby se vlakem přepravili k Armádnímu muzeu na Žižkově. Všechny zaujal 

tank t-34/85, který je umístěný před budovou. Studenti měli připravenou komentovanou prohlídku 

celého muzea pro rodiče i děti. 

 

Výlet do Betlémské kaple - 16. 12. 2016 

Studenti 2. ročníku připravili pro děti s doprovodem výlet na tradiční vánoční výstavu v Betlémské 

kapli. K vidění byly betlémy vytvořené nejrůznějšími technikami, ze všech možných materiálů. Spolu 

s betlémy byly vystaveny i další exponáty s vánoční tématikou, které pomohly dotvořit atmosféru 

adventu a Vánoc. 

 

Výlet s dětmi do Podbaby a prohlídka Betlému z perníku na faře v kostela sv. Matěje - 15.1.2017 

Sraz byl v metru Holešovické nádraží ve 13 hodin. Studentkám se podařilo rychle překonat ostych dětí. 

Děti se velmi těšily na jízdu vlakem. Při jízdě si povídali se studentkami o cestě i o vánočních dárcích 

V kostele sv. Matěje si děti prohlédly několik betlémů, z nichž největší je z perníku. Studentky měly 

připraveny hádanky a dětem se věnovaly po celou dobu. Maminky vyjádřily názor, že se jim výlet líbil 

a že se rády zúčastní s dětmi i dalších akcí školy. 

 

Výlet s dětmi do svíčkárny - 21.1.2017 

Sobotní výlet vlakem s dětmi byl tematicky zaměřen na svíčkárnu v Šestajovicích. Sraz byl na 

Masarykově nádraží v 10 hodin. V Horních Počernicích vlak měl zpoždění, a proto se vydali všichni 

pěšky do Šestajovic. Když dorazili do ROPASu děti si prohlédly ruční výrobu svíček, voskových 

pastelek a glycerinového mýdla. Studentky se dětem věnovaly po celou dobu a pomohly jim vyrobit 

vlastní podobu svíčky. Byl to nádherně strávený den. 

 

Výlet studentů s dětmi k sv. Matěji - 29.1.2017 

Byl to další výlet rodin s dětmi k sv. Matěji. Studenti 2. ročníku zorganizovali výlet pro pozvané rodiny 

s dětmi. Počasí sice nebylo úplně nejlepší, ale to dětem nekazilo dobrou náladu, a tak rodiče ocenili 

nejen perníkový betlém, ale i dobrou péči studentů o děti a seznámení se s tím, kde vlastně vznikla 

tradice Matějských poutí, které se konají každoročně na Výstavišti. 

Výlet pro rodiče s dětmi z Prahy 7 - 4.2.2017 

Výlet se zaměřil na seznámení dětí s Festivalem ledových soch v OC Harfa. Jelo se vlakem z 

Masarykova nádraží do Libně. Cesta vlakem dětem uběhla rychle díky individuální péči studentek. 

Málem zapomněly vystoupit z vlaku v Libni. Počasí sice moc hezké nebylo, ale dětem i rodičům se výlet 

líbil. Víc, než koho sochy ztvárňují, děti zaujalo řezání ledu. Na závěr si se studentkami sedly 

k malování. 

 

 

 



Výlet pro rodiče s dětmi z Prahy 7 - 12.2.2017 

Studenti 2.ročníku naplánovali ještě jeden výlet pro rodiče s dětmi. Tentokrát byl sraz na nádraží 

Zastávka-Holešovice. Škoda, že se výletu nezúčastnilo víc malých kluků. Byli by stejně spokojeni jako 

jeden malý účastník, který se celou dobu moc těšil na Vojenské muzeum a pozorně poslouchal vyprávění 

studentky Terezy. 

Výlet pro rodiče s dětmi – 4.3.2017  

Výlet rodičů s dětmi, který se konal v sobotu, se velmi vydařil. Studenti 2.ročníku jeli s rodiči a dětmi 

do minizoo ve Zbraslavi. Počasí bylo hezké, a tak si děti mohly prohlédnout srnečku, daňka, divoké 

prase, ale i sovu, dokonce poštolku a další zvířátka. Pak studenti hráli s dětmi různé hry, do kterých se 

zapojili i rodiče. Nikomu se nechtělo domů, všichni se dobře bavili. 

 

 

Poděkování: 

„Děkujeme za pěkný výlet. Studenti si připravili zajímavý program, a i počasí nám přálo, tak jsme si to 

užili. Už se těšíme na další podobnou akci! Svetlana Zemanová“  

 

 

ZÁJEZDY se seniory 

 

Studenti připravili v rámci svých odborných předmětů (Agroturistika, Udržitelný rozvoj cestovního 

ruchu a Doprava) 4 zájezdy pro seniory Prahy 7 zdarma. 

 

O připravovaných zájezdech se seniory v letním období 2016/2017 vyšel článek v časopisu Hobulet: 

 

„Se studenty na výlet - Studenti Vyšší odborné školy cestovního ruchu z Letohradské 1 si dovoluji 

pozvat seniory z Prahy 7 na výlety zdarma. První výlet se uskuteční 7. června a povede do karlovarského 

kraje, kde navštívíte Božídarská rašeliniště, Andělskou horu, Karlovy Vary a další zajímavá místa. 

Druhý výlet po přírodních krásách Kokořínska a Ralské tajze je plánován na 14. června. V případě zájmu 

o účast, prosím kontaktujte sekretariát školy buď osobně (vchod z ulice Františka Křížka), nebo 

telefonicky na čísle.: 603 251 745 či emailem: sekretariat@voscr.cz.“ 

. 

Německo – Bad Schandau  

Studenti 3. ročníku VOS CR a MOS uspořádali 8. 12. 2016 pro seniory z Prahy 7 výlet do lázeňského 

města Bad Schandau. Jedna skupina seniorů navštívila Dům saského Švýcarska, který je známý svými 

expozicemi přírody. Druhá skupina se vydala na unikátní rozhlednu Ostrau, která je ze železa a má tvar 

svíčky. 

 

V průběhu zájezdu studenti zpracovali a odprezentovali následující témata: 

 

Hora Říp – Gabriela Belúchová 

České Středohoří – Tereza Radoňová 

NPR Kaňon Labe, řeka Labe – Vít Raban 

CHKO Labské pískovce – Adriana Kamango 

NP České Švýcarsko – Barbora Lipenská 

Hřensko a Pravčická brána – Eliška Rabochová 

 

Polsko - Kudowa Zdrój 

Další výlet se uskutečnil 14.12.2016. Studenti VOŠ CR a MOS se spolu se seniory z Prahy 7 vypravili 

na výlet do lázeňského města Kudowa Zdrój.  

Pro účastníky byl připravený bohatý program včetně komentovaných prohlídek. První zastávkou byla 

návštěva kostnice v obci Czermna v Polsku. Všem se tajil dech při pohledu na 23 tisíc lebek a kostí. V 

lázeňském městě Kudowa Zdrój se senioři kochali nádhernou okolní přírodou a přitažlivost 

pískovcových Stolových hor. Na programu byla také návštěva Muzea minerálů a tradičních vánočních 

trhů. 

https://www.facebook.com/svetlana.zemanova.98?fref=ufi&rc=p
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I pro tento zájezd studenti zpracovali a odprezentovali následující témata: 

Minerální prameny – Adéla Slánská 

Historie lázeňství KZ – Michal Šunda 

Dagmar Hájková – Vodní nádrž Rozkoš, Babiččino údolí 

Klára Holečková – Muzeum minerálů 

Martina Kuchtová – CHKO Broumsko, Mochov 

Eva Radostová – Pomník tří kultur/národů 

Dagmar Vlková – Kostnice, Krkonošské podhoří 

Magdalena Vondrušková – Lázeňský park, krajina 

Jaroslav Rittig – Řeka Klikawa, Metuje 

Robert Zýka – NP Stolové hory a Hradecké lesy 

 

 

Karlovarsko 

První jarní výlet se seniory Prahy 7 byl 7.6.2017. Studenti 2. ročníku si připravili velmi zajímavý výlet 

s výkladem pro seniory: navštívili Boží Dar a Karlovy Vary a projíždělo se autobusem okolo Stochova, 

Andělské hory, Kyselky, Věže Smrti, Jáchymova, Klínovce, Horní Blatné, Jezera Medard a Michal. Na 

Božím Daru byla zima a foukal velmi studený a silný vítr, v Karlových Varech už se počasí umoudřilo 

a bylo pěkně. Výklad o zajímavostech Karlovarska studenti sdělovali jako průvodci zpaměti. Na závěr 

byli hodnoceni v rámci praktické výuky. Výlet se všem účastníkům líbil a těšili se na další. 

 

Kokořínsko 

Druhý výlet se seniory, s názvem ”Krásy Kokořínska”, se uskutečnil 14.6.2017. Nejen, že bylo krásné 

počasí, ale studenti měli také v průběhu celého zájezdu výklady z paměti o zajímavých místech: 

 

Areál Veltrusy – Lucie Koštýřová 

Dubá, Řopíky – Petrenko, Věrnochová 

Zámek Doksy – Tereza Kožíšková 

NPP Swamp – Lucie Macáková 

Havraní skály – Romana Severová 

Jestřebí – Kristýna Kandráčová 

Ralská Hora – Lucia Krajčírová 

Tajga a kámen – Filip Bogdanovič 

Mnichovská průrva – Lucie Kacovská 

Novozámecký rybník – Romana Severová 

Zahrádky – Kateřina Pučová 

Zákopy – Petra Schneiderová 

Mimoň – Karolína Průchová 

Meandry Ploučnice – Tereza Bendová 

Kuřivody – Alena Smetanová 

Klášter Hradiště nad Jizerou, Mladá Boleslav a Mnichovo Hradiště – Michaela Akrmannová 

 

Celkem byly tři zastávky, kdy první byla ve městě Mělník, kde byl velmi hezký výklad od studentky 

naší školy. Druhá zastávka byla v městečku Doksy, kde byl také výklad od třech studentek a poté byl 

hodinový rozchod na oběd. Poslední zastávky na 30 minut byla v Mnichově Hradišti na občerstvení.  I 

tento výlet se velmi vydařil a všichni účastníci odcházeli domů velice spokojení. Studenti si také 

z vlastní iniciativy připravili krásné brožurky, které jsou uvedeny v příloze 1.  

 

Poděkování: 

Vážený pane řediteli, 

 chtěli bychom touto cestu poděkovat Vám, Vašim spolupracovníkům a studentům za zdařilý zájezd do 

Bad Schandau. Akce byla dobře připravena a organizována, a proto proběhla hladce ke spokojenosti 

všech nás „turistů“. Třeba ocenit Vaši snahu o co nejvíce praktického cvičení.  Teorie se vždy dá 

nastudovat, což se nedá říci o praktických návycích. Ještě jednou díky a těšíme se na příští podobný 

zájezd. Všechno nejlepší v Novém roce 2017, Václav a Anna Koubovi 



Dobrý den, chtěla bych vám tímto poděkovat za krásný výlet do Bad Schandau, který jste uspořádali pro 

seniory z Prahy 7. Výlet byl výborně zorganizován a bylo moc milé, jak nás vaši žáci v krátkých vstupech 

informovali nejen o historii, ale i o fauně a flóře navštívené krajiny. Bylo to krásné zpestření 

předvánočního času.  Ještě jednou děkuji a přeji celé vaší škole vše nejlepší i v novém roce. 

S pozdravem, Jitka Míková 

 

Vážený pane řediteli, 

chtěla bych Vám poděkovat za umožnění poznání lázní Bad Schandau. Sama toho mnoho nenacestuji, a 

tak jsem se ráda poprvé se školou zúčastnila. Myslím, že výletu si užili nejen senioři, ale i studenti, kteří 

takovou praxi potřebují. Přikládám fotky Vašich šikovných studentek, které jsem udělala při náhodné 

cestě kolem Sv. Antonína minulý měsíc. Pozdravuji a dík za pěkný výlet, Jana Neškudlová 

 

Dobrý den pane řediteli, 

moc děkuji za včerejší hezký výlet do Bad Schandau. Je moc dobrý nápad propojit mladou generaci se 

starou. Mladí se ujali úkolu odpovědně. Byla jsem ráda, že městečko nabídlo v předvánoční době tak 

klidnou atmosféru. Oceňuji, že jste nám umožnili podívat se na městečko z druhého břehu i se shora. 

Ráda se zúčastním podobné akce. Dívala jsem se na foto, které jste dali na web a sama jsem si dovolila 

poslat též několik fotek, které jsem pořídila. Moc pozdravů a přání úspěchů v novém roce, Míla Syrová 

 

Ještě jednou děkuji za skvělou organizaci velmi příjemného a zajímavého výletu do Bad Schandau. 

S pozdravem, Holík Frant 

 

Dobrý den, děkuji za přání, a i já přeji všem klidné a pokojné Vánoce a v novém roce štěstí a 

zdraví. Zároveň chci poděkovat za moc pěkný výlet do Polska. Chválím všechny žáky, kteří se 

zúčastnili. Měli vše dobře zorganizované a výklad dobře připravený. Dozvěděli jsem se spoustu 

zajímavostí během cesty, a i na plánovaných zastaveních. Děkuji a těším se na další zájezd. 

Helena Ečerová 

Díky za přání a za to, že se můžeme podělit o společné zážitky. Věřím, že se v příštím roce zase 

někam podíváme. Zdraví Šedinová 

Děkujeme za přání, také za hezký výlet do Polska, a přejeme příjemné prožití Vánoc, hlavně 

zdravíčko a štěstí do roku 2017.  Lída Tornová a Jan Leistner 

 

Děkuji za blahopřání, pěkný výlet do Polska i zajímavý výklad studentů. I Vám přeji pěkné 

vánoční svátky a mnoho zdraví a spokojenosti v novém roce 2017. Daniela Bílková 

 

Děkuji za přání i za krásný zájezd do Polska, přeji celé Vaší škole jen samé šikovné studenty 

jako byli ti se kterými jsem absolvovala naučný zájezd. Přeji panu řediteli i Vám všem zdraví a 

úspěchy v roce 2017. Jiřina Přibylová  
 

Vážený pane řediteli, 

chtěla bych Vám poděkovat za pozvání na váš výlet se studenty do Polska, který se nám moc líbil. Bylo 

vidět dobré vedení studentů na jejich přípravě, a hlavně jejich ohleduplný přístup k nám seniorům. 

Rovněž děkuji za přání do nového roku. I já bych vám ráda popřála do nového roku: Hodně zdraví a 

úspěchu ve vaší práci a studentům 3. ročníku úspěšné zakončení studia s přáním, aby v budoucí 

průvodcovské práci nezapomínali na to, co se u vás naučili. Trnková  

 

Dobrý den, díky za krásný výlet 14.6. za krásami Kokořínska. Výlet byl dobře zorganizován, zastávka v 

Doksech byla velmi příjemná. Vystoupení sympatických studentek a studenta byla pečlivě připravena. 

Počasí nám také přálo, zkrátka výlet se povedl.  S pozdravem Helena Bánská 

 



Dobrý den, děkuji za krásný a poučný výlet na Kokořínsko. Všechno bylo perfektní, jak studentky, které 

měly velmi zajímavé komentáře k projížděným a navštíveným místům, tak i organizace zájezdu. Velmi 

milé bylo i jejich vstřícné chování k nám, starším účastníkům. Dobře je škola po všech stránkách 

připravuje na budoucí zaměstnání. S pozdravem Ing.Weissová 

 

 

7. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin 

 

Škola je v pronájmu, nevlastní budovu a nesmí pronajímat školní zařízení. V době školních 

prázdnin probíhají praxe, na škole probíhá úklid. 

 

 

 

VI. 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 
 

              Ve školním roce 2016/2017 neproběhla inspekční činnost na naší škole. 

 

 

 

VII. 

Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2016-17__ 
Audit odevzdán na magistrát dne 30.6.2017. 

Hospodaření školy bylo odevzdáno na magistrát dne 7.10.2016. 

 

 

 

VIII. 

Další informace 
 

V případě potřeby uveďte další informace, které považujete za důležité. 

Příloha: učební plány oborů vzdělání / vzdělávacích programů 

 

 
Výroční zprávu zašlete na odbor školství a mládeže MHMP, oddělení regionálního školství, nejpozději 

do 15. října 2017.  

Výroční zpráva musí být v souladu s § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. a v souladu s § 168 zákona č. 561/2004 

Sb. schválena školskou radou. Kopii dokumentu, kterým školská rada schválila výroční zprávu, k ní 

přiložte. 

 
 

§ 18 zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Výroční zpráva 

  

 (1) Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející 

kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující 

údaje: 

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti, 

  

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí, 

  



c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí 

povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný 

subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to 

včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení, 

  

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence, 

  

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení, 

  

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona. 

  

 (2) Pokud má povinný subjekt zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou 

výroční zprávu obsahující informace o jeho činnosti, začleňuje údaje podle odstavce 1 do této výroční 

zprávy jako její samostatnou část s názvem "Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:  



 

• pozvánka na Slavností vína 

• pozvánka na Připomenutí Svatoodřejské noci 

• pozvánka na divadlo o životě svaté Barbory 

• pozvánka na výlet pro děti s rodiči 

• pozvánka na bleší trh (akce studentské firmy) 

• pozvánka na konferenci studentských návrhu pro rozvoj CR na Praze 7 

• letáky Karlovarsko a Kokořínsko 

• leták pro komentované procházky v cizím jazyce 

• letáky na Gaudeamus 

 



 



 
 

 



 



 





 



 



 
 

 

 

 

 

 



 

 


