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RVP 63-41-M/01
Ekonomika a podnikání
●
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Management cestovního ruchu

Ubytování a stravování
●
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●
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domov mládeže přímo v budově školy, 100 m od vlakového
nádraží
ve volném čase přístup do odborných učeben
neomezený přístup k počítačům a internetu
wi-fi po celé budově školy
kvalifikovaný pedagogický dozor
cena ubytování 1 000 Kč měsíčně
celodenní stravování s prvky racionální výživy
možnost volby ze dvou druhů jídel
cena stravy pro ubytované (5x denně) 2 100 Kč měsíčně
cena za oběd 35 Kč (ceny platné k 1. září 2022)
objednávky na www.strava.cz

RVP 65-42-M/02
Cestovní ruch

čtyřleté maturitní studium
zvýšená hodinová dotace pro výuku cizích jazyků (jazyk anglický
s rodilým mluvčím, jazyk ruský s rodilým mluvčím, německý,
španělský, francouzský jazyk)
odborné předměty (letecký provoz, stavba letadel, doprava,
logistika, meteorologie a navigace)
ekonomika, podnikání, účetnictví, informační technologie,
obchodní korespondence
odborná praxe v prvním, druhém a třetím ročníku
spolupráce s výcvikovým střediskem – pilotní průkazy, kurzy
palubních průvodčí
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čtyřleté maturitní studium
zvýšená hodinová dotace pro výuku cizích jazyků (jazyk anglický
s rodilým mluvčím, jazyk ruský s rodilým mluvčím, německý,
španělský, francouzský jazyk)
odborné předměty (dějiny kultury, zeměpis cestovního ruchu,
průvodcovská činnost, technika služeb cestovního ruchu)
ekonomika, podnikání, účetnictví, informační technologie,
obchodní korespondence
odborná praxe v druhém a třetím ročníku
spolupráce s výcvikovým střediskem – pilotní průkazy, kurzy
palubních průvodčí

Maturitní zkouška
● společná část (didaktický test)
●
český jazyk a literatura
●
cizí jazyk
● ústní a profilové maturitní zkoušky
●
obhajoba závěrečné práce (podnikatelský záměr)
●
praktická zkouška z ekonomických předmětů
●
ústní zkouška z odborných předmětů

Maturitní zkouška
● společná část (didaktický test)
●
český jazyk a literatura
●
cizí jazyk
● ústní a profilové maturitní zkoušky
●
obhajoba závěrečné práce (podnikatelský záměr)
●
praktická zkouška z ekonomických předmětů
●
ústní zkouška z odborných předmětů CR

Po maturitě
● studium na vysokých školách – dopravní a ekonomické obory
(VŠB Ostrava, Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita
Pardubice, Vysoká škola dopravní Žilina, ČVUT Praha...)
● uplatnění na letištích, v dopravě, spedici, logistice, ekonomické
sféře

Po maturitě
● studium na vysokých školách – cestovní ruch, cizí jazyky,
ekonomické obory (VŠB Ostrava, Slezská univerzita Opava,
Univerzita Palackého Olomouc, Mendelova univerzita Brno,
Univerzita Hradec Králové...)
● uplatnění v cestovních kancelářích a agenturách, ve státních
institucích, ekonomické sféře
● možnost vykonávat průvodcovskou činnost

Dny otevřených dveří

Aktivity školy
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Odkud jsou naši studenti

Management cestovního ruchu

(zaměřeno na leteckou dopravu)

●
●

poznávací zájezdy (Egypt, USA, Itálie, Španělsko, Německo,
Polsko, Rakousko, Francie, Norsko, Pobaltí…)
účast na mezinárodních projektech ERASMUS+ (Rakousko, Itálie,
Rumunsko, ČR, Slovensko, Maďarsko)
odborné exkurze na letištích ve Vídni, Bratislavě, Praze
adaptační kurzy pro studenty prvního ročníku
licence lyžařského instruktora (lyže a snowboard)
zkouška z kancelářského psaní na klávesnici
certifikát průvodce
účast v jazykových, sportovních, společensko-vědních
a zeměpisných soutěžích (Profi Go, Mladý průvodce, Innovation
camp, Wer wird Lesestar, Pražský studentský summit,
mezinárodní soutěž Best in English)
účast v programu DofE
organizace soutěže Studentský podnikatelský inkubátor
dobrovolnictví (spolupráce s neziskovými organizacemi)
školní meteostanice
využití dronu ve výuce

●

Pátek
Sobota

9. 12. 2022 14:00–18:00 hodin
10. 12. 2022 9:00–12:00 hodin

●

Sobota

14. 01. 2023

●

Proč se přijít podívat do školy?
● získáte přesné informace o oborech, vyučovaných předmětech,
požadavcích na studium, studijních praxích, uplatnění absolventů
● prohlédnete si prostory a vybavení školy, včetně domova
mládeže
● získáte informace o aktivitách školy – zájezdech, certifikátech,
projektech
● seznámíte se s částí pedagogického sboru
● "ochutnáte" atmosféru školy
● můžete se na cokoli osobně zeptat
Individuální návštěvu školy lze domluvit telefonicky.

Praxe
Management v dopravě
● na letištích v Brně-Tuřanech a Ostravě-Mošnově (bezpečnostní
kontrola a odbavování cestujících i zavadel, informační centra)
● v leteckém výcvikovém středisku Ostrava-Mošnov
● v dopravních, spedičních a logistických firmách
Management cestovního ruchu
● průvodcování na hradech a zámcích v českém a cizím jazyce
(Bouzov, Křivoklát, Konopiště, Pernštejn, Bečov nad Teplou,
Javorník, Vranov nad Dyjí, Bítov, Buchlov, Veveří, Bruntál,
Šternberk, Lednice, Valtice)
● v cestovních kancelářích a agenturách, turistických informačních
centrech, práce animátora, delegáta, sportovního instruktora
● na recepcích hotelů a lázeňských center
● na městských a obecních úřadech

www.sos-dcr.cz

www.sos-dcr.cz

9:00–12:00 hodin

Přijímací řízení
●

●

jednotná přijímací zkouška formou písemného testu z českého
jazyka a matematiky (Cermat)
přípravné kurzy na přijímací zkoušku z matematiky zdarma

Kontakt
SOŠ dopravy a cestovního ruchu, Krnov, p. o.
Revoluční 92, Krnov
Telefon:
E-mail:
Studijní oddělení:

554 613 075,
608 713 223
sos@sos-dcr.cz
Emílie Dorňáková

www.sos-dcr.cz

