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MILOSLAV DOSTÁL  /  605 264 573  /  dostal@plachetka.cz 
MIROSLAV VYBÍHAL  /  605 264 589  /  vybihal@plachetka.cz

PRODEJ A PRONÁJEM MANIPULAČNÍ TECHNIKY
PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO MANIPULAČNÍ TECHNIKU
PRAVIDELNÝ SERVIS A SERVIS PŘI PORUŠE
ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ
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Info: www.halasvitavka.cz
objednávky: 

miroslava.holasova@mestys-svitavka.cz, tel.: 725 111 354

Mûstys Svitávka 
Tip na vánoãní dárek!

Dárkov˘ poukaz v libovolné cenû 
do nové sportovní haly ve Svitávce.

• posilovna
• badminton, tenis, stolní tenis, volejbal …

(K
om

er
čn

í s
dě

le
ní

)

Exkluzivně nový obor: Animátor volného času

Žáci v roli animátorů a při animačních činnostech v rámci školních praxí

	 Střední	škola	cestovního	ruchu	a	gastronomie,	s.r.o.,	Blansko	
rozšiřuje	svoji	studijní	nabídku	a	otevírá	od	1.	září	2022	nový	
čtyřletý	maturitní	obor	Animátor	volného	času.	

	 Škola	tímto	zaplňuje	mezeru	na	trhu,	
nebo	možnost	studií	animátorství	je	zde	
čistě	exkluzivní	a	v	této	podobě	jej	dopo-
sud	 jiná	 střední	 škola	 nenabízí.	 CER-
GAS,	 jak	 se	 škole	 lidově	přezdívá,	 tak	
rozšiřuje	 příležitosti	 vzdělání	 v	 oblasti	
cestovního	ruchu	a	gastronomie.
	 Student	 oboru	 Animátor	 volného	
času	bude	pracovníkem	turismu,	takže	
mimo	specifické	odborné	předměty	za-
měřené	 na	 animátorství	 získá	 znalosti		
a	odbornost	v	oblasti	ekonomiky,	ma-	
nagementu	 a	 teorie	 cestovního	 ruchu		
s	podrobným	zaměřením	na	jednotlivé	
služby	 jako	 jsou	 ubytování,	 cestovní	
kanceláře,	 stravování,	 průvodcovství	
aj.,	díky	kterým	se	na	tomto	trhu	bude	
žák	komplexně	orientovat.	

	 Profil	 absolventa	 však	 bude	 oboha-
cen	 o	 odbornou	 oborovou	 přípravu.	
K	 získání	 animátorských	 klíčových	
kompetencí	žákům	poslouží	především	
předměty	jako	animační činnosti,	kde	
se	žáci	podrobně	naučí	metody	animací	
a	 systém	 tvoření	 všeobecného	progra-
mu,	 ale	 také	 programu	 na	 míru,	 pod-	
le	potřeb	klienta.	Dále	např.	předměty	
organizace společenských akcí	 a	 vol-
nočasové aktivity podpoří	 dovednosti	
a	všestrannost	žáků,	protože	je	připraví	
na	různorodé	animátorské	role	a	příle-
žitosti.	 Díky	 nim	 budou	 žáci	 schopni	
např.	 organizovat	 i	 moderovat	 spole-
čenský	 ples	 se	 zábavným	 programem	

pro	dospělé,	ale	také	tématický	den	pro	
děti.	Veškeré	získané	znalosti	a	doved-
nosti	 žáků	 posílí	 originální	 animátor-
ské	 školní	 praxe	 z	 reálného	 prostředí	
nejen	 horských	 hotelů	 a	 zážitkových	
agentur.	
	 Práce	 animátora	 je	 zkrátka	 skvělou	
profesní	 příležitostí,	 jak	 mít	 věčné	
prázdniny,	 nikdy	 nepropadnout	 mo-
notónnosti	 povolání,	 jak	být	 expertem	
přes	komunikaci,	pracovně	cestovat	po	
světě	 a	 přitom	 pracovat	 v	 moderním		
a	 stále	 se	 rozvíjejícím	 oboru	 budouc-
nosti	–	cestovním	ruchu.	Pokud	jste	se	
sžili	s	představou	„práce	hrou“,	pak	je	
pro	Vás	tento	obor	ideální.	

Text: Mgr. Sandra Nosková
Foto: archiv školy

STŘEDNÍ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU 
A GASTRONOMIE, S.R.O. BLANSKO
je soukromou školou, která si za dobu své existence vydobyla prestiž  
v celém regionu. Studium zde probíhá moderní a atraktivní formou s množstvím 
netradičních výukových prvků, a to ve velmi zajímavých oborech:

* čtyřletý maturitní obor ANIMÁTOR VOLNÉHO ČASU
* čtyřletý maturitní obor CESTOVNÍ RUCH
* čtyřletý maturitní obor PALUBNÍ STEVARD
* tříletý obor s výučním listem KUCHAŘ – ČÍŠNÍK
* tříletý obor s výučním listem BARMAN – SOMMELIER
www.cergas-bk.cz
www.facebook.com/SSCergasBK
www.instagram.com/cergas_BK Tel.: 602 780 034-5


