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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: MUDr. Jiří Bastl – tel. 273 130 240, spsvos@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 360  

Vyšší odborná škola 63-41-N/01 Mezinárodní obchodní styk 240 Nebyl vyučován 

 
6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2014/2015: 

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 je k dispozici 

dataprojektor. Vyučující mají k dispozici notebooky, které využívají v hodinách. Škola má 

moderní počítačovou učebnu, je připojena na vysokorychlostní internet WIA a 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. 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 přes WIFI zdarma. 
        

 

9. Školská rada – datum ustanovení 18. 12. 2012 

Předseda:  Mgr. Klára Barcalová 

Místopředseda: Mgr. Irena Suldovská 

Člen: Martin Sedlařík 
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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 2 1,13 2 1,3 23 4,9 25 6,2 

 

 

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

 

škola počet pedagogických pracovníků 
celkem % z celkového počtu ped. 

pracovníků 

 
  kvalifikovaných 25 100 

  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     

rozšiřování aprobace     

jiné (uvést jaké)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          d.       jazykové vzdělávání a jeho podpora 

 

počet učitelů cizích jazyků 
celkem (fyzické osoby) 

21 

z toho 

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

21 

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

0 

rodilý mluvčí 4 

 

 

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

 

a. počty osob  

 

fyzické osoby 

celkem 

přepočtení na plně 

zaměstnané 

2 1,5 

 

 
b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků 

 

 počet  zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

semináře     

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 6/6 236 

 

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

samostatně, neuvádějte počty duplicitně): 

- přerušili vzdělávání:  0 

- nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 

- sami ukončili vzdělávání: 19 

- vyloučeni ze školy:0 

- nepostoupili do vyššího ročníku: 2    z toho nebylo povoleno opakování:2 

- přestoupili z jiné školy: 26 

- přestoupili na jinou školu:0 

- 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 6 

 
 

 

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

žáků/studentů 
celkem 

14 7 4 4 9 13 7 8 12 6 60 11 6 161 

z toho nově přijatí 2 4 1 2 4 4 2 6 6 3 13 8 2 57 

 

 

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 20 

z toho konali zkoušku opakovaně 0 

počet studentů závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke 

zkoušce v řádném termínu 
50 

počet studentů, kteří byli 

hodnoceni: 

prospěl s vyznamenáním 8 

prospěl 9 

neprospěl 3 



 
6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku na VOŠ  2015/2016 
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počet přihlášek celkem  301 

počet kol přijímacího řízení celkem 6 

počet přijatých celkem 263 

z toho v 1. kole 163 

z toho ve 2. kole 37 

z toho v dalších kolech 63 

z toho na odvolání 0 

počet nepřijatých celkem 38 

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 

2014/2015 
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 

Moldávie - 1 

Rusko – 6 

Slovensko – 4 

Ukrajina – 7 

Bulharsko - 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 

 

 

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 

 

Veletrh pomaturitního studia Gaudeamus 2015 se konal ve dnech 2. - 6. listopadu 2015 na 

Brněnském výstavišti v pavilonu G. Naše škola prezentovala reakreditovaný obor Cestovní ruch. 

Studenti naší školy ve složení Lenka Helebrantová, Krausová Denisa, Gapová Lucie, Wildtová 

Lenka, Apoštolová Barbora, Cafourek Jiří a pan ředitel Mgr. Libor Bastl připravili stánek naší 

školy a prezentovali obory zájemcům o studium. Na XXII. ročníku naši studenti rozdali celkem 

50 000 ks letáků a 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 naší 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 letáky, puzzle, 

čepice atd.  

 

 

 

Komentované procházky 

 
Studenti Vyšší odborné školy cestovního ruchu se sídlem v Praze 7 připravili dvě podzimní 

komentované procházky, které byly zahájeny v pondělí 2. listopadu 2015 v 14.30 hodin 

u planetária ve Stromovce. Studenti připomněli slavné okamžiky Stromovky i Výstaviště. Cesta 

dále vedla kolem holešovického nádraží a bývalého měšťanského pivovaru až k restauračnímu 

pivovaru Marina, který svým názvem připomíná slávu holešovického přístavu. Druhá procházka 

se uskutečnila v pondělí 9. listopadu 2015 od 14.30 hodin, kdy návštěvníky studenti přivítali 

u ministerstva vnitra – sraz byl na straně z ulice Milady Horákové směrem k Letenské pláni. Řeč 

byla o změnách, které tato slunečná stráň prodělala stejně jako vesnička Ovenec. Připomněli si 

sokolské slety i oslavy jara, kdy se v dnešní Bubenči nevynášela smrtka, ale slamník. Procházky 

byly zdarma a vítán byl každý se zájmem o naši čtvrť. 
 

V listopadovém čísle 2015 časopisu Hobulet vyšel článek o procházkách, které pořádají studenti 

naší školy. 
 

 

 

 

Předání finančního daru studentům 

 

Asociace hotelů a restaurací České republiky, zastoupená Ing. Ivanou Němcovou, předala dne  

29. 9. 2015 dar šesti vybraným studentům: Barboře Apoštolové, Lence Helebrantové, Denise 

Krausové, Přemyslu Kubištovi, Michalu Novákovi a Lence Wildtové. Finanční dar se předal díky 

projektu Nadace AHR ČR Start do života. Studenti byli vybráni díky svému potenciálu a své 

snaze se zdokonalit a má sloužit jako příspěvek na kvalitní vzdělání. 

 



V listopadovém čísle časopisu Fórum – zpravodaj Asociace hotelů a restaurací ČR vyšel rozhovor 

s paní Ivanou Němcovou, předsedkyní správní rady nadace AHR ČR, která se zmínila o naší 

škole a příspěvku pro naše studenty. 

 

„Pak jsem měla radost, když mě pan Mgr. Libor Bastl, ředitel VOŠ CR, pozval, abych za Nadaci 

předala smlouvy s nadačními dary vybraným studentům této školy. Na základě doporučení naší 

členky správní rady paní PhDr. Nory Dolanské jsme jednohlasně odsouhlasili podporu 

zahraničních stáží studentům ze sociálně slabších rodin. Dáte mi za pravdu, že v našem oboru 

jsou praxe a poznání v zahraniční neocenitelné.“ 

 

 

 

Komentované procházky a Majáles 2016 

 

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

pravidelné komentované procházky, které mají u občanů velký úspěch. Další z akcí je Majáles, 

studenti si v letním období připravují vystoupení v jazycích, které studují. 

 

V dubnovém čísle časopisu Hobulet vyšly dva články o akcích, které pořádají naši studenti. První 

článek je o procházce po Praze 7 a druhý se zabývá akcí Majáles. 

 

Procházka po Holešovicích  

 

„Studenti Vyšší odborné školy cestovního ruchu se sídlem v Letohradské ulici 1 opět připravili 

procházky Prahou 7, při kterých se učí být dobrými průvodci. Vyprávějí nejen o stavbách, které 

jsou kolem nás, o jejich architektuře, ale také příběhy lidí, kteří zde žili. Další z cyklu procházek 

se uskuteční 19. dubna 2016 a soustředí se tentokrát na oblast podél Vltavy od Holešovické 

tržnice k Holešovickému přístavu. Sraz účastníků je v 16.30 na zastávce tramvaje Holešovická 

tržnice. Procházka potrvá přibližně dvě hodiny.“ 

 

Majáles napříč kulturami  

 

„Studenti Vyšší odborné školy cestovního ruchu, která sídlí v Letohradské ulici č. 1, vás srdečně 

zvou na tradiční studentské slavnosti majálesu, které se uskuteční 28. dubna 2016. V 10 hodin 

projde průvod Letenskými sady a od 11.30 můžete v tělocvičně školy (vchod z ulice Františka 

Křížka) zhlédnout dvacet krátkých vystoupení – uslyšíte zpěvy sladké Francie, arabské dětské 

říkanky, uvidíte bavorské tance a mnoho dalšího. Případné dotazy zodpoví na tel.: 603 251 745.“ 

 

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 2016 

 

Každoroční soutěž Business Goals 2016 se v letošním roce konala ve čtvrtek 12. 5. 2016. 

Studenti třetího ročníku prezentovali svou absolventskou práci před odbornou porotou, v níž 

zasedla PhDr. Nora Dolanská, MBA – ředitelka Prague City Tourism, Ing. Irena Vlčková – 

sociální dialog, cestovní ruch, PR za Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, Mgr. Aleš Pangrác – 

ředitel odboru Regionálního partnerství a vztahů B2B, Czechtourism, Michal Veber – tajemník 

Asociace cestovních kanceláří ČR a PhDr. Stanislav Voleman – předseda Asociace průvodců ČR. 

Porota hodnotila zejména originalitu nápadu, tzn. netradiční přístup řešení a využití pro praxi, 



úroveň realizace a rozpracování řešení a praktickou využitelnost v různých odvětvích cestovního 

ruchu. 

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. 

První místo – Nikola Vondráková, téma práce: Méně známá destinace CR pro nás, aneb levně za 
poznáním Lotyšska. 

Druhé místo – Jiří Cafourek, téma práce: Hodnocení regionu Rakovnicko jako destinace 
cestovního ruchu. 

Třetí místo- Lucie Gapová, téma práce: Kiwi, narozený pod českou vlajkou. 

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. 

 

 

 

Pohled na školu očima studentů 

 

2. ročník soutěže Škola očima studentů proběhl dne 16. 5. 2016 v konferenční místnosti. Studenti 

druhého ročníku, pod vedením Ing. Lukáše Černíka v rámci předmětu Marketing destinací, 

připravili dvě videa. Jedno jako krátký reklamní spot na školu a druhé video jako dokumentární 

film o škole. Soutěže se zúčastnilo pět skupin a v porotě zasedl pan ředitel, vyučující IT Peter 

Uram a zástupci z dalších ročníků. Výherci obdrželi putovní sošku a dort, zaujali čestné místo na 

školním Nebi slávy.  

 

 

 

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, Rumunsko, Polsko 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. 

 

Návštěva školy významnými lidmi 

 

Ve středu 25. 11. 2015 naši školu navštívili zástupci jednotlivých spolků ze zemí, do kterých 

budou vyjíždět naši studenti na stáž v rámci programu Erasmus+. Jedná se o paní Ing. Evu 

Poddanou, tajemnici Společnosti přátel Itálie, pana předsedu Sdružení Makedonců a přátel 

Makedonie v České republice a pana předsedu Polského klubu v Praze, pana Michala 

Chrzastowského. Schůzku sjednalo vedení školy a jednalo se o vzájemné spolupráci mezi školou 

a spolky. Studenti 2. ročníku vyrazí do zemí s účelem vytvořit nové turistické trasy v rámci 

ekoturistiky, aby přilákali turisty z jiných zemí a zvýšil se tak turistický ruch v dané oblasti. 

Studenti prvního ročníku v rámci projektu provedou průzkum, který porovná nabídku cestovních 

kanceláři v ČR a v dané oblasti a následně také zájem turistů o poskytnuté nabídky CK. Spolky 

nám pomohou získat co nejvíce aktuálních a reálných informací o dané oblasti. 

 

2. 5. 2016 se uskutečnil workshop k projektu. Studenti prvního ročníku představili výsledky ze 

svých dotazníkových šetření, které prováděli na stáži. Prezentovali také svou trasu, kterou si 

v dané destinaci zmapovali, zdokumentovali a představili v CK v dané zemi. 

Studenti druhého ročníku nás seznámili se svými trasami, které zpracovávali na stáži v rámci své 

absolventské práce. Prezentovali svůj podnikatelský záměr – zájezd do dané destinace. 

 

Konference k projektu Progresivní formy ekoturistiky nyní a v budoucnosti se konala 9. 5. 2016. 

Studenti, kteří v rámci Erasmu vyjeli na stáž, prezentovali své výstupy z Itálie, Makedonie, 

Polska, Portugalska, Rumunska a Slovenska. Jako první představili své práce studenti z druhého 

ročníku, kteří mapovali své nové trasy a vypracovali zájezd, který doposud není na trhu. Poté 

studenti z prvního ročníku seznámili porotu se svým dotazníkovým šetřením a jednodenním 

výletem, který v daném místě vypracovali a dle výsledků z předešlých průzkumů, prováděných 

v ČR i v dané destinaci, se doposud v CK nenabízí. V závěru studenti obdrželi Certifikát 

kvalifikace a Certifikát povolání v anglickém jazyce. V odborné porotě zasedla Ing. Soňa 

Černínová - projektová konzultantka Erasmus+ pro odborné vzdělávání a přípravu z Domu 

zahraničních služeb, pan Ing. Bohumír Krampera – majitel CK specializované na výlety do 

Rumunska, paní Ing. Eva Poddaná – tajemnice Společnosti přátel Itálie, pan Goran Gacov – 

předseda Makedonské společnosti v ČR, dále pan ředitel Mgr. Libor Bastl a vedoucí skupiny 

1CR – Marika Postlerová i vedoucí skupiny 2CR – Martin Kebza. Celkově byl projekt shrnut 

nejen jako velký přínos pro cestovní ruch v tamních neprozkoumaných oblastech, ale také jako 

přínos pro studenty, kteří neváhali a jeli do zahraniční. Vyzkoušeli si své možnosti a schopnosti, 

nejen jazykové, ale také organizační. Svými prezentacemi studenti dokázali, že svůj čas na stáži 

strávili pilnou prací, která je naplňovala, bavila a přinesla nové cesty pro cestovní ruch. 

 

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/ 

 

 
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 

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

Památník Terezín  http://www.pamatnik-

terezin.cz/showdoc.do?docid=4 

http://www.oaca.sk/
http://www.soc-dante-alighieri.it/
http://cz.mvp.hr/
http://www.ceskacesta.cz/
http://www.vos-cestovni-ruch.cz/files/img/geospol.jpg
http://www.vos-cestovni-ruch.cz/files/img/diplomcgs.jpg
http://www.geography.cz/
http://www.geography.cz/
http://www.aids-pomoc.cz/
http://www.fondbudoucnosti.cz/
http://prague.mfa.gov.il/mfm/web/main/missionhome.asp?MissionID=18&
http://www.gea-deutschland.de/html/europa-haus_marienberg.html
http://www.gea-deutschland.de/html/europa-haus_marienberg.html
http://www.expo-guide.com/iws/home/gymnazium-cz/
http://www.expo-guide.com/iws/home/gymnazium-cz/
http://www.cuni.cz/UK-633.html
http://www.samechov.cz/
http://www.hotelesholidaypark.com/
http://www.hueber.de/sixcms/list.php?page=splashscreen
http://www.hueber.de/sixcms/list.php?page=splashscreen
http://www.certification-education.info/
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/
http://www.pamatnik-terezin.cz/showdoc.do?docid=4
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 NADACÍ 

 

Škola navázala spolupráci s Nadací Asociace hotelů a restaurací České republiky, která přispěla 

70% z celkového školného za semestr našim šesti studentům, kteří byli vybráni panem ředitelem 

a ročníkovými vedoucími na základě jejich aktivního působení na škole (Barbora Apoštolová, 

Lenka Helebrantová, Denisa Krausová, Přemysl Kubišta, Michal Novák, Lenka Wildtová). 

Předání příspěvku na školné proběhlo dne 29. 9. 2015. AHR ČR byla zastoupena paní 

předsedkyní správní rady nadace Ing. Ivanou Němcovou. 

 

Dne 11. 4. 2016 proběhlo předání daru vybraným studentům: Barbora Apoštolová, Kristýna 

Kdýrová, Kateřina Kolářová, Přemysl Kubišta, Martin Sedlařík a Dagmar Vlková. Finanční 

příspěvek na školné byl darován od Nadace Asociace hotelů a restaurací v ČR v rámci projektu 

Start do života. Nadaci zastoupila PhDr. Nora Dolanská, MBA, předsedkyně Rady nadace a 

ředitelka Prague City Tourism. 

 

SPOLUPRÁCE S UNIVERSITY COLLEGE BIRMINGHAM, ENGLAND 

6. 4. 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 se na navazující studium přihlásili. 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. 2015 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 ročníkovému vedoucí, panu Mgr. Michalovi Vaněčkovi, 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. 

Všichni odcházeli v malé euforii a těšili se na první hodiny s budoucími spolužáky v nové alma 

mater. 

 

 

http://www.pedf.cuni.cz/
http://www.pov.cz/
http://www.pis.cz/
http://www.ssvs.cz/
http://www.nacr.cz/
http://www.jewishmuseum.cz/


Průvodcování Prahou 2015 

 

Od září až do počátku prosince 2015 si studenti 2. ročníku pod vedením RSDr. Anny Smékalové 

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 a ve 

Stodůleckém poslu. Rozpis procházek byl: 

 

DEN ČAS MÍSTO SRAZU NÁZEV TRASY O ČEM TO BUDE 

14. 9. 2015 15:30 nádraží Radotín  Z Radotína na Zbraslav historie i současnost, příroda i průmysl 

     u zastávky PID   i povídání o osobnostech, 

        jejichž jména jsou spojeny s touto lokalitou 

21. 9. 2015 14:45 stanice metra Letňany Z Letňan do Kbel historie i současnost, příroda i průmysl 

     před Vinotékou U krtka   Není zde jen Muzeum letectví 

5. 10. 2015 14:45 Divadlo na Fidlovačce Praha 10 - Vršovice historie i současnost, příroda i průmysl 

    směrem k parku   i povídání o osobnostech, 

        jejichž jména jsou spojeny s touto lokalitou 

12. 10. 2015 14:30 stanice metra Kobylisy Troja nebo Praha 7 Není jen ZOO a Botanická zahrada 

    před lékárnou   a proto začínáme v Kobylisích 

19. 10. 2015 14:45 Ohrada u stanice autobusu 207 Žižkovská republika   

    naproti hotelu Vítkov   tradice a současnost 

26. 10. 2015 14:30 Florenc Karlín - městská část protikladů historie i současnost 

    před Muzeem Hlavního města Prahy   vliv Vltavy na rozvoj Karlína 

2. 11. 2015 14:30 před Planetáriem Praha Ze Stromovky k Marině historie i současnost; průmysl, 

    zastávka Výstaviště Holešovice   tradice a současnost 

9. 11. 2015 14:30 u Ministerstva vnitra Z Letné do Bubenče  tradice a současnost,  

    ul. M. Horákové   slavnosti a architektura 

    směrem k Letenské pláni     

16. 11. 2015 16:00 prezentace ve škole Praha 6 Dejvice O divadlech a usedlostech 

    Letohradská 1      

    vchod z ul. Fr. Křižka, II patro     

23. 11. 2015 16:00 prezentace ve škole Praha 5 s její různorodostí Smíchov - včera a dnes 

    Letohradská 1    Praha 5 Jinonice 

    vchod z ul. Fr. Křižka    Barrandov je také Praha 5 

30. 11. 2015 16:00 prezentace ve škole 
Trochu o tom, jak Vltava utvářela 
Prahu Braník 

    Letohradská 1  jak Vltava utvářela Prahu Podolí 

    vchod z ul. Fr. Křižka, II patro a o některých dříve  Od Vltavy do Bohnic 

    

 

průmyslových lokalitách Z Libně do Vysočan 

7. 12. 2015 16:00 prezentace ve škole VOSCR Praha očima cizinců Albertov a Karlovo náměstí 

    Letohradská 1    Klementinum, Národní divadlo, 

    vchod z ul. Fr. Křižka, II patro   Karlův most 

 

 



Zažít město jinak 

 

19. a 20. září 2015 se pan ředitel Mgr. Libor Bastl a studenti Barbora Apoštolová, Denisa 

Krausová, Přemysl Kubišta, Michal Novák a Adéla Slánská zúčastnili akce Zažít město jinak. 

Celorepubliková akce založená na dobrovolnosti a aktivní participaci s cílem přetvořit ulice na 

místa kulturního a společenského života, v místa pro setkávání a rozvíjení sousedských vztahů. 

Studenti spolu s panem ředitelem byli převlečeni do obleků z různých států, které prezentovali 

jazyky, co se učí ve škole – Číňanka, Japonka, Španěl, Turek, Němec, Ruska. Měli připravené 

omalovánky pro děti a kvízy pro dospělé, odměnou byla pochutina typická pro prezentovanou 

zemi. 

 

Pochovávání basy – Masopust 2016 

Studenti 1. ročníku pod vedením paní profesorky Anny Smékalové připravili masopustní úterý  

9. 2. 2016 v pivovaře Marina na Praze 7. Byla připravena prohlídka pivovaru s panem sládkem, 

v restauraci byly zajištěné masové hody. Dále si studenti pro návštěvníky připravili scénku na 

téma pochovávání Bakcha. Studenti byli oceněni pochvalou pana ředitele a obdrželi pochvalný 

list. 

 

Průvodcování Prahou 2016 

 

V letním období od dubna do května si studenti druhého a prvního ročníku pod vedením RSDr. 

Anny Smékalové 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 a ve Stodůleckém poslu. Rozpis procházek byl: 

 

19.4.2016 

Podél Vltavy od Holešovické tržnice 

k Holešovickému přístavu 16:30 zastávka tramvaje Holešovická tržnice 

3.5.2016 Procházka Prahou 6 16:45 zastávka tramvaje Thakurova 

10.5.2016 Procházka Výstaviště Holešovice 16:45 zastávka tramvaje Výstaviště Holešovice 

16.5.2016 Od sv. Klimenta k sv. Antonínovi 14:45 ulice Fr. Křížka vchod do VOŠ CR 

17.5.2016 Hlávkův Most a Štvanice 16:45 Pomník Bike to Heaven 

23.5.2016 Secese na Praze 7 14:45 ulice Fr. Křížka vchod do VOŠ CR 

24.5.2016 Procházka Karlínem 16:45 před vchodem do Muzea Hl.města Prahy 

31.5.2016 Procházka Praha očima cizinců 16:45 před Rudolfínem 

 

Ukliďme sedmičku 
 

V sobotu 16. 4. 2016 se pan ředitel se studenty Kristýnou Kandráčovou, Kristýnou Kdýrovou, 

Přemyslem Kubištou, Martinem Sedlaříkem a Dagmar Vlkovou zúčastnil akce: Ukliďme 

sedmičku. Skupinka se přidala k panu místostarostovi Mgr. Ondřeji Mirovskému M. EM a 

uklízela podél Vltavy od Hlávkova mostu k mostu Libeňskému a nádraží Bubny.  
 

 

 

 

 



Majáles 2016 – desátý ročník 

 

Ve čtvrtek 28. 4. 2016 se konal 10. ročník školního Majálesu. Akce byla zahájena průvodem, 

který vedl od školy přes Letenské sady k Strossmayerovu náměstí a zpět do školy. Poté 

následovalo slavností přivítání jara panem ředitelem společně s paní radní MgA. Hanou 

Třeštíkovou, která vyzvala na pódium jednotlivá vystoupení. Studenti si připravili čísla jak 

pěvecká, tak také divadelní, taneční a recitační a to ze všech jazyků, které se studují. Za 

originalitu a výborné předvedení získalo 3. místo taneční vystoupení prvního ročníku American 

Dream. Druhé místo obsadila skupinka druhého ročníku za taneční vystoupení a originální 

kostými pod názvem Biene Maja. Nejlepší představení dle poroty a návštěvníků Majálesu získala 

skupinka francouzského jazyka za Zpěvy sladké Francie. 

 

 

Předání diplomů DiS a vysvědčení 

 

Předání diplomů absolventům oboru Cestovní ruch proběhlo v konferenční místnosti VOŠ CR a  

MOS 27. 6. 2016. Pan ředitel Mgr. Libor Bastl popřál absolventům hodně úspěchů do další 

životní etapy. 

 

 

NÁVŠTĚVY A PŘEDNÁŠKY PRO STUDENTY 

 

Návštěva z japonského velvyslanectví 

 

Dne 7. 9. 2015 navštívila naši školu paní Kuniko Kitayama, která je speciální poradkyní na 

velvyslanectví Japonska. V současné době má klíčovou úlohu jako perfekt Kagoshimi a zároveň 

je ambasadorkou města Shibushi, které společně, s paní ředitelkou japonského informačního a 

kulturního centra v Praze Mayumi Mashimo a další 15-ti členy delegace, představili naší škole. 

Prezentace také obsahovala představení japonské kultury, historie a tradic. Pro pochopení 

japonského myšlení a pojetí členové delegace zahráli japonskou pohádku na ručně vyřazeném 

divadle, které darovali škole. Představili sváteční japonský úbor a různá povolání, která jsou pro 

Japonsko typické. Účelem návštěvy bylo navázání spolupráce v rámci možné výměny studentů 

v rámci programu.  

 

 

Návštěva z čínského velvyslanectví 
 

Pan radní a mluvčí Chen Jianjun z Čínského velvyslanectví spolu se svým asistentem navštívili 

naši školu dne 15. 9. 2015. Pan radní přestavil studentům bohatou historii Číny, hovořil o 

množství různých investic ve všech směrech podnikání v České republice. Během diskuze se 

studenty zmínil také budoucí vzájemnou spolupráci velvyslanectví s naší školou, dále nabídl 

možnost prohlídky velvyslanectví Čínské lidové republiky, věnoval studentům řadu knih a 

literatury.  

 

 

Návštěva absolventů školy 

 

6. 10. 2015 navštívili absolventi Marcela Soukupová a Jan Svoboda současné studenty školy. 

Předávali jim zkušenosti nejen z oblasti přípravy na výuku a absolutorium, ale zejména si 

připravili prezentaci o projektech, kterých se jako studenti naší školy zúčastnili, jednalo o země 

Polsko, Německo a Rumunsko. Jejich cenné rady a zkušenosti byly pro studenty přínosem 

k přípravě na stáž, které se zúčastnili v březnu 2016. 

 

 

 



Přednáška o Německu 

 

Slečna Tabea Klang, stážistka na německém velvyslanectví v Praze, prezentovala dne 7. 10. 2015 

studentům školy o Německu, o německých zvycích, o stážích, kterých se ona jako studentka 

zúčastnila, o práci na velvyslanectví a o možnostech stáže na velvyslanectví. Slečna Klang je 

rodilou mluvčí, přednášela a diskutovala se studenty v německém jazyce. V závěru přednášky se 

rozloučila již v českém jazyce, který také plynule ovládala.  

 

 

Přednáška o Mexiku 

 

Pana velvyslance Pabla Macedo Ribu pan ředitel přivítal na naší škole dne 13. října 2015. Pan 

velvyslanec přenášel studentům o Mexiku, o zvycích, tradičních jídlech, o administrativně 

v Mexiku a o jeho tříletém životě jako pana velvyslance Spojených států mexických. V závěru 

přednáška proběhla diskuze v anglickém i španělském jazyce. 

 

 

Návštěva paní radí 

 

MgA. Hana Třeštíková – radní městské části Prahy 7, filmová producentka např. filmu Šmejdi a 

organizátorka různých kulturních akcí na Praze 7 navštívila naši školu 12. 11. 2015. Hovořili 

s panem ředitelem, Ing. Evou Kunešovou – vedoucí projektu a odborníkem přes IT o školním 

projektu 1CR Studenti VOŠ CR monitorují objekty cestovního ruchu v Praze 7 a probrali 

vzájemnou spolupráci. Paní radní navštívila třídu a motivovala studenty k dobrým výkonům.  

 

 

Přednáška o Švýcarsku 

 

Jeho excelence pan velvyslanec Markus-Alexander ANTONIETTI navštívil naši školu v úterý  

1. 12. 2015. Pan ředitel jej přivítal u sebe v kanceláři a poté pana velvyslance představil 

studentům. Pan velvyslanec hovořil anglicky na téma Vícejazyčné Švýcarsko a v závěru 

odpovídal na dotazy studentům.  

 

 

Přednáška o Portugalsku 

 

V úterý 8. 12. 2015 proběhla přednáška o Portugalsku. Navštívil nás rodilý mluvčí Ricardo 

Esteves, který v současné době pracuje jako stážista na Portugalské ambasádě. Doprovázela jej 

kolegyně z Portugalského centra. Hovořili jak o polickém systému v Portugalsku, tak také o 

památkách a jednotlivých oblastech v Portugalsku. Zaměřili se také oblast Torres Vedras, kam 

studenti v příštím semestru vyjíždějí v rámci Erasmu.  

 

 

Návštěva velvyslanectví Makedonie 

 

Pan ředitel navštívil dne 8. 12. 2015 pana velvyslance Paskala Stojcheskiho na makedonském 

velvyslanectví. Cílem bylo navázat spolupráci a získat kontakty v oblasti Skopje, kam studenti 

školy vyjedou v rámci projektu Erasmus+.  Na schůzce se také domluvila prezentace o 

Makedonii, která bude probíhat v následujícím semestru v budově školy. 

 

 

Přednáška o Itálii 

 

Dne 2. 2. 2016 pan Ing. Remenec – bývalý velvyslanec Itálie v doprovodu paní Ing. Poddané, 

přednášel studentům o Itálii. Hovořil o vzniku, rozložení, cestovním ruchu, gastronomii a 

http://voscr.cz/wp-content/uploads/2015/12/IMG_2376.jpg


ekoturistice. Záměrně se také zaměřil na oblast Piemont, kam studenti naší školy vyrážejí v rámci 

Erasmus+. Předal mnoho zajímavých a důležitých informací a v závěru přednášky odpovídal 

studentům na dotazy. Paní inženýrka s panem Remencem předali škole a studentům kontakty na 

obyvatele oblasti Piemonte, kteří jsou nápomocni studentům při výjezdu. 

Přednáška o Rumunsku 

 

Pan Ing. Bohumír Krampera dne 3. 2. 2016 přednášel studentům VOŠ o Rumunsku, zvláště o 

Ramnicu Valcea, kam studenti vyrážejí v rámci Erasmus+. Podrobné informace obohatil svými 

osobními zkušenosti. Studentům předal důležité a praktické rady, které jim mohou pomoci na 

stáži. 

 

 

Přednáška – Kariérní růst 

 

Ve čtvrtek 14. 4. 2016 se studenti prvního ročníku zúčastnili přednášky o Kariérním růstu, kterou 

vedl pan ředitel společnosti Partners, Petr Welsch. Studenty zaujal zejména vlastními zkušenosti, 

které ho přivedly do vedení firmy. Všichni posluchači si odnesli mnoho důležitých poznatků pro 

jejich budoucí kariéru – jak nejlépe investovat, jak být sebevědomý, jak se přestat bát. Přednáška 

měla u studentů velký pozitivní ohlas. 

 

 

Přednáška o Chorvatsku 

 

Přednáška o Chorvatsku proběhla na naší škole v konferenční místnosti dne 19. 4. 2016. J. E. 

Ines TROHA BRDAR, paní velvyslankyně z Chorvatské republiky, navštívila naše studenty a 

hovořila o historii Chorvatska, o obyvatelích, o cestovním ruchu, o gastronomii a předala jim 

spoustu zajímavých informací. Přednáška byla ukončena dotazy od studentů. 

 

 

Přednáška ředitele hotelu Jana Absolona, DiS 

 

Bývalý student Vyšší odborné školy cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku 

navštívil naši školu 27. 4. 2016. Přednášel studentům, jak se postupně vypracoval na současnou 

pozici ředitele GRUND RESORT Golf & Ski. Studenti si vyslechli pravdivý příběh o tom, jak je 

důležité na sobě pracovat, vzdělávat se a jak mu byly prospěšné akce, kterých se díky škole 

zúčastnil. 

 

 

 

WORKSHOPY  
 

Přednáška v institutu Cervantes v rámci Španělského jazyka 

 

15. 9. 2015 navštívili studenti 3. ročníku s vyučující Mgr. Romanou Černou Institut Cervantes. 

Jednalo se o výstavu a přednášku o památkách UNESCO ve Španělsku. První část se skládala z 

přednášky pana primátora města Avily, ředitele Institutu Cervantes Ramira Villapadierna, 

velvyslance Španělska Pedro Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín a paní zástupkyně Cervantesu z Vídně. 

V rámci druhé fáze akce mohli posluchači diskutovat s přednášejícími při připraveném 

občerstvení a shlédnout vystavené fotografie jednotlivých památek. 

 

 

 

 

 

 



Pražský hrad a Královská cesta v anglickém jazyce 

 

Již v září se studenti druhého a první ročníku vydali s Mgr. Hanou Vališovou na Pražský hrad a 

Královskou cestu. Zkušenější druhý ročník názorně předvedl, co se v minulém roce naučili a 

v anglickém jazyce připravili výklad o Pražském hradě a Královské cestě pro první ročník. 

 

 

Prohlídka Ruského střediska vědy a kultury v Praze 

 

Studenti prvního ročníku s Mgr. Jelenou Harutjunjanovou navštívili Ruské středisko vědy a 

kultury 15. 10. 2015. Pro studenty si pracovníci střediska připravili výklad o historii Ruska, 

prohlídku celého areálu včetně knihovny, která čítá více 17 000 knih. V knihovně se nachází také 

videotéka, z níž studentům bylo umožněno shlédnout jeden z ruských filmů o zajímavostech 

Ruska. 

 

 

Escape Game 

 

Studenti třetího ročníku s Ing. Martou Adámkovou si osobně vyzkoušeli nový trend cestovního 

ruchu Live ESCAPE GAME. Jedná se interaktivní hru, se zadanými úkoly s cílem vyřešit je co 

nejdříve, vytvořené týmem vysokoškolských odborníků na zážitkovou pedagogiku a psychologii. 

Hra, která se může stát zážitkem pro turisty.  

 

 

Prohlídka institutů 

 

Vedení školy zařídilo všem studentům školy 21. 10. 2015 prohlídky institutů a knihoven 

v jazycích, které se studenti na škole učí. Ve všech institutech proběhla prohlídka areálu a 

knihoven, zaměstnanci připravili pro studenty výklad o historii dané země a ústavu. Dále se 

studenti dozvěděli mnoho důležitých informacích – možnosti absolvování zkoušek a získání 

certifikátu, jak si zařídit kartičku do knihovny, výpůjčky knih a podobně. Navštíveny byly 

instituty: Francouzský institut, Institut Cervantes a Goethe - Institut. Institut Cervantes mimo jiné 

umožnil studentům také vstup na velmi neobvyklou výstavu moderního umění. 

 

 

Mezinárodní konference překladatelů ruské literatury v RSVK v Praze 

 

12. 11. 2015 se studenti třetího ročníku zúčastnili vědecko-praktické Mezinárodní konference 

překladatelů ruské literatury. Účastníky byli překladatelé a vědci, zabývající se ruskou 

literaturou, vydavatelé a literární kritici, spisovatelé a studenti z Rakouska, Maďarska, 

Rumunska, Slovenska, Česka a čtyř měst v Rusku – Moskvy, Petrohradu, Kazaně a Smolenska. 

Dohromady se konference zúčastnilo více než 60 odborníků. V závěru konference proběhla 

diskuze s celkem 70-ti návštěvníky.  

 

 

Workshop o animační činnosti 

 

Studentka 3. ročníku naší školy Lenka Wildtová, prezentovala dne 18. 11. 2015 v konferenční 

místnosti o její pěti měsíční stáži jako animátorky na ostrově Kos. Ke stáži se dostala díky 

spolupráci školy s cestovní kanceláří Alexandria. Zúčastněným podrobně vysvětlila, co obnáší 

práce animátora, jak probíhá plánování jednotlivých dnů pro účastníky zájezdu, zaučování se 

v činnostech, které se pro účastníky pořádají a poskytla mnoho dalších informací ohledně této 

práce, kterou by se studenti i absolventi mohli uplatit na trhu.  

 

 



Advent na Výstavišti v Holešovicích 

 

Studenti 2. ročníku pod vedením paní doktorky Smékalové v rámci Metodiky průvodcovské 

činnosti vystoupili každý adventní čtvrtek na Výstavišti v Holešovicích. První adventní čtvrtek 3. 

12. 2015 měla skupinka složená z Barbory Horejšové a Přemysla Kubišty připravené pro 

návštěvníky prezentaci školy a prezentaci „Perličky Prahy 7.“ Další adventní čtvrtek 10. 12. 2015 

měly studentky Barbora Apoštolová, Eliška Rabochová a Eva Radostová připravené 

průvodcování po Výstavišti. Návštěvníkům představovaly jednotlivé objekty, které se na 

Výstavišti nacházejí. Poslední adventní čtvrtek 17. 12. 2015 měli studenti Martina Řezaninová, 

Šárka Binková, Barbora Apoštolová, Denisa Krausová, Přemysl Kubišta připravenou jednak 

prezentaci školy a „Perličky Prahy 7“, tak také průvodcování po Výstavišti. Poslední skupinka 

byla nejpočetnější, jelikož se předpokládala zvýšená účast návštěvníků Adventního výstaviště. 

 

 

Vánoční trhy 

 

10. 12. 2015 studenti z třetího ročníku, pod vedením vyučující Ing. Terezie Kolářové provedli 

marketingový výzkum zaměřený na Vánoční trhy. Účelem bylo srovnání marketingové strategie 

a propagace prodejců na trzích se srovnáním se zkušenostmi s trhy v zahraničí.  

 

 

Velikonoční workshop 

 

Studenti VOŠ 3. ročníku pod vedením Ing. Černíka připravili 2. 3. 2016 pro děti z MŠ 

Letohradská, Praha 7 Velikonoční workshop. Pro děti byla připravená zábava – malování vajíček, 

vystřihovánky, omalovánky, pletení tatarů a naučně – zábavná přednáška o Velikonocích. 

 

EXKURZE  

 

Dopravní podnik Praha 

 

Ve čtvrtek 22. 10. 2015 se studenti 3. ročníku v rámci předmětu Doprava v CR zúčastnili 

přednášky Ing. Jiřího Došlého – vedoucího oddělení zahraničních vztahů v Dopravním podniku 

hl. m. Prahy. Ing. Došlý má obdivuhodný přehled o fungování MHD v Praze, ale i v zahraničí. 

Pana inženýra nezaskočily ani dotazy a poznámky na zápach v prostředcích MHD, platy řidičů, 

výši rozpočtu celé Prahy a podílu nákladů na dopravu a některé dopravní stavby na celkových 

výdajích Prahy, koordinaci pražské a středočeské MHD i výhled na propojení letiště a 

pravděpodobném horizontu budování nové trasy metra D a jejím financování. Z přednášky si 

každý odnesl nějaký nový postřeh a studenti si mohli dát lépe do souvislostí jednotlivá témata, se 

kterými se při hodinách dopravy seznamují. 
 
 

Letiště Václava Havla 

Druhý ročník navštívil v pondělí 2. května 2016 Letiště Václava Havla. Od května začala do 

Prahy létat nová pravidelná linka z Dubaje a to s největším dopravním letadlem světa, kterým 

je dnes Airbus A380-800. Dozvěděli se spoustu zajímavostí o tomto letadle, viděli jeho přípravu 

před odletem a pak i následný start. Měli možnost projet celé letiště po ploše, viděli množství 

dalších typů letadel, přílety i odlety, hasičskou zbrojnici a dostali mnoho informací o provozu 

letiště.  

 



Románské domy 

Třetího května se vydala skupina studentů z prvního ročníku poznat  románské podzemí Prahy. 

Exkurze začala u Prašné brány, prošli Celetnou ulicí a prohlédli si některé barokní stavby, o 

kterých se právě učí. Pak si prohlédli Staroměstském náměstí, radnici zvenku, vysvětlili si 

s vyučující Ing. Martou Adámkovou, co všechno lze vyčíst z pražského orloje a následně zamířili 

do podzemí Staroměstské radnice. Prošli si staré románské domy, které pocházejí z 12. a 13. 

století a vyšli dále Karlovou a Jalovcovou ulicí až do ulice Řetězové, kde se nachází nejstarší 

pražský dům - dům pánů z Kunštátu - z 12. století. Zde exkurze do historie skončila. Studenti 

viděli tu část Prahy, kam se většinou nedostanou a mohli si v praxi prohlédnout to, co právě 

probírají ve škole.  

 

 

ZÁJEZDY 

 

Posázaví  

Studenti druhého ročníku připravili v rámci svých odborných předmětů (Agroturistika, 

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a Doprava) výlety pro seniory zdarma. První výlet se konal 

11. 5. 2016 s názvem Odkazy minulosti Posázaví. Hlavním vedoucím byl student Michal Šunda. 

Na programu výletu byla témata, k nimiž měli studenti rozdělený odborný výklad. Program byl: 

region Posázaví (Vít Raban), Pyšely a Benešov (Denisa Vitochová), Růžová zahrada (rozdíl 

anglický a francouzský park – Janis Penev, zámek Konopiště (Adéla Slánská, skleník (Eliška 

Rabochová, růžová zahrada Konopiště – Michal Šunda), Týnec nad Sázavou (Kristina Shvarts), 

kostel sv. Šimona a Judy (Barbora Horejšová), hrad Týnec nad Sázavou (Anna Pukhnata), bývalá 

továrna kameniny (Přemysl Kubišta), vyhlídka Máj (Přemysl Kubišta), železniční viadukt 

v Žampachu (Jaroslav Rittig), štola sv. Josefa (Jaroslav Rittig), řeka Sázava (Vít Raban), Jílové u 

Prahy (Barbora Pavelková), budova Mince (Myroslava Vovchyk), kostel sv. Vojtěcha (Eva 

Radostová), krajina barona Ringhoffera (Barbora Pavelková), Průhonický park + zámek (Tereza 

Radoňová). Výlet se mohl uskutečnit díky panu řediteli, který seniorům cestu a vstupy uhradil. 

Spontánní hodnocení od seniorů: 

Paní Žabčíková: Děkuji za možnost zúčastnit se dnešního zájezdu. Právě jsme na vyhlídce Máj. 

Je to nádhera. 

Manželé Vráblíkovi: Vážení a milí, moc děkujeme za dnešní vydařený výlet! Motto „Mládí stáří 

pomáhá, Posázaví poznává“ - bylo splněno! Výborná organizace, zajímavé informace, citlivý 

přístup studentů k nám, seniorům a vzájemná podpora a přejícnost /v dnešní době výskytu šikany 

na školách úžasné/! Pane řediteli, vám, i celému kolektivu pedagogů patří velké uznání! Kdysi 

jsem na ZŠ Letohradská učila, tím víc vám „fandím“! Zdravíme, těšíme se na další společné 

akce! 

Paní Míková: Dobrý den, ráda bych vám poděkovala za včerejší krásný výlet do Posázaví, 

kterého jsem se zúčastnila. Navštívená místa se mi moc líbila a pěkným překvapením byly i 

odborně zpracované komentáře j jednotlivým památkám, které nám na příslušných místech 

přednesli studenti Vaší školy.  Ještě jednou děkuji a přeji vaší škole i všem studentům mnoho 

úspěchů a zdaru. 

Paní Hofbauerová:  Dobrý den, včera jsem se zúčastnila výletu do Posázaví, organizovaného vaší 

školou a ráda bych touto cestou poděkovala všem za úžasný zážitek, získané poznatky a vysoce 

ocenila vstřícnost, příjemnou atmosféru, ochotu a milé a příkladné jednání všech vašich studentů. 

Velice si vážím toho, že dáváte příležitost seniorům prožít hezký a přínosný den mezi skvělými 

mladými lidmi, kteří se na svoje budoucí povolání připravují vážně a zodpovědně. Ještě jednou 

velký dík a přeji vaší škole do budoucna mnoho dalších úspěchů ve vaší činnosti. 

 

Paní Jurčíková: Dnes studenti VOŠCR v Praze organizovali a provedli autobusový výlet "Odkazy 

minulosti Posázaví "pro seniory Prahy 7. Sami navrhli a kvalifikovaně realizovali program s 

výkladem. Počasí výletníkům přálo. Dívejte se sami. Video na stránkách: 

https://www.facebook.com/voscestovniruch/ 

https://www.facebook.com/voscestovniruch/


 

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

 

 

Berounsko 

24. 5. 2016 se konal druhý výlet pro seniory zdarma pořádaný studenty druhého ročníku. Výlet 

s názvem Přírodní krásy Berounska měla na starost studentska Dagmar Vlková. V rámci 

programu byla prezentována tato témata: Medvědárium (Barbora Apoštolová), Beroun (Gabriela 

Belúchová), NPR Karlštejn (Nikola Dočekalová), Malá Amerika (Klára Holečková), Velká 

Amerika (Martina Kuchtová), Liteň – zámek, park (Barbora Lipenska), Berounsko (Michaela 

Řezaninová), Mořina (Michal Strejc), Sklářství, šachta (Dagmar Vlková), Chýnice (Magdaléna 

Vondrušková), Tetín, CHKO (Robert Zýka).  

Spontánní hodnocení od seniorů 

Dobrý den,  

posílám fotku účastníků zájezdu přírodní krásy Berounska, kterou mám ve své sbírce. 

Současně využívám této příležitosti a děkuji Vám za možnost zúčastnit se tak dobře 

organizovaného a příjemného poznávacího zájezdu. 

Nejlepší pozdravy  

František Eiderna 

 

 

Vážený pane řediteli, 

 

chceme Vám touto cestou poděkovat za krásný zájezd pořádaný Vaši školou nazvaný „Přírodní 

krásy Berounska“. Byli jsme velmi spokojeni jak s programem, tak i s informacemi Vašich 

studentů. 

 

S pozdravem 

Václav a Anna Koubovi 

 

 

Vážený pane řediteli, děkuji Vám ještě jednou za možnost zúčastnit se výletu na Berounsko s 

Vaší školou. Jako bývalá učitelka oceňuji, že vedete studenty k tomu, aby se naučili samostatně 

zpracovat a přednést informace k určeným tématům.  

Sledovala jsem se zájmem jejich vystoupení i snahu  hledat i méně známá fakta a tím  je 

ozvláštnit. I když měli někteří trému, dokázali uspět všichni. Že se program všem líbil, dokazoval 

potlesk zúčastněných. Zároveň bych chtěla poděkovat za to, že jste pozvali na výlet seniory. 

Kromě vědomostí je třeba, aby Vaši studenti vyzráli i v sociální oblasti. A že se k seniorům 

všichni chovali hezky, je také na jedničku.   

  

 Přeji Vám i Vašim studentům hodně úspěchů a radosti z dobře vykonané práce.  

 Bc. Věra Arnoštová 

 

 

Zúčastnila jsem se zájezdu 24.5.2016. 

Musím pochválit studenty, prezentace i organizace byla výborná. 

Zvláště se mi líbila návštěva ve sklárně v Nenašovicích. 

Postřeh. Zdržela jsem se, abych vyfotografovala pomník padlých 1918. Počkali na mne. 

Posílám několik fotografií ze zájezdu. Nehodící vymažte. 

Těší se na zájezd příští rok či jiné vaše aktivity Libuše Šedinová 

 



Dobrý den, ráda bych vám napsala své dojmy z úžasného výletu, který pořádala vaše škola v rámci 

praktické výuky vašich studentů 2. ročníku. Byl to velmi krásný zážitek - nejen pro to, co jsme 

mohli navštívit a vidět, ale hlavně proto, že jsme (tedy aspoň já) prožívali se studentkami i studenty 

jejich první "veřejné vystoupení" v roli průvodců, na které se všichni (někdo méně - někdo víc) 

poctivě připravovali a snažili se toho "zhostit" co nejlépe. A také bych chtěla pochválit slečnu 

Vlkovou, která celý výlet organizovala a kromě svého "odborného" výkladu zajištovala i cestu, 

která se poněkud zkomplikovala kvůli objížďkám na dálnici, i to aby se někdo omylem 

"nezapomněl" při zastávkách a také zastoupila nemocnou kolegyni a abychom nepřišli o ty 

zajímavosti, o kterých měla hovořit ona, tak nám je alespoň přečetla. A dále mě naprosto uchvátila 

studentka, která nám přiblížila historii i pověsti o historických budovách v Berouně - hovořila 

naprosto plynně - letopočty "sypala z rukávu" a to vše tak, jako kdyby už to dělala běžně a ne 

poprvé, jak mi sama poté řekla. A také bych mohla chválit i další studentky - jména si bohužel už 

nepamatuji - ale opravdu všichni se snažili do "suché historie" vložit i nějaké zajímavosti i pověsti - 

poslouchala jsem všechny s velkým zájmem a i jsem s nimi hodně cítila, protože jsem před mnoha 

lety procházela něčím podobným a vím, jak mi tehdy bylo. A nakonec musím vyjádřit pochvalu 

panu řediteli, který celou akci "jistil" - píšu až nakonec - protože pan ředitel šel vždy nakonec za 

celým tím davem nás důchodců - nikoho nepopoháněl - byl trpělivost sama, ačkoliv jsme nabrali 

dost velké zpoždění díky objížďkám - prostě byl to krásně prožitý den v krásách Berounska s 

milými studenty i panem ředitelem, který mezi své studenty zapadl jako "rovný s rovnými" a k nám 

se choval zrovna tak přátelsky jako k nim. Tak to by tak asi bylo vše, co jsem vám o tom výletu 

chtěla napsat - zdravím vás a děkuji, že jste nám nabídla uvolněná místa.    

Ing. Marie Herdová 

 

 

 

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, přijímací pohovory a na škole probíhá  také úklid. 

 

 



VI. 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 
 

              Ve školním roce 2015/16 neproběhla inspekční činnost na naší škole. 

 

 

 

VII. 

Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2015__ 
Viz . audit odevzdaný na odbor školství dne 27.7.2016+ viz.údaje o hospodaření ve školním 

roce 2015/16 odevzdané společně  s touto výroční zprávou 

 

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 2016.  

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". 

 



 

 

Příloha: brožury Posázaví a Berounsko 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


