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„Céerák“, „Palubák“, nebo Animátor? 

	 Pomalu	a	plíživě	se	blíží	čas	defi-
nitivního	 rozhodnutí,	 co	 dál	 po	 zá-
kladní	 škole	 –	 podávání	 přihlášek.	
Budíš	se	poslední	dobou	každé	ráno	
s	otázkou,	na	jakou	střední	školu	se	
po	 základce	 vydat?	 Máš	 nějakou	
představu	o	svém	budoucím	povolá-
ní,	 tušíš,	 že	 by	 tě	 asi	 bavila	 práce		
s	 lidmi,	ale	nevíš,	co	přesně	chceš	
vlastně	 dělat?	 Dovol	 mi,	 abych	 ti	
představila	 možnosti,	 které	 nabízí	
Střední škola cestovního ruchu  
a gastronomie, s.r.o.,	v	Blansku.	Na	
této	škole	si	můžeš	vybrat	hned	ze	tří	
maturitních	 oborů	 –	 Cestovní	 ruch,	
Palubní	stevard	a	Animátor	volného	
času	–	a	také	z	výučních	oborů	–	Ku-
chař/Číšník	 a	 Barman/Sommelier.	
Všechny	 tyto	 obory	 tě	 komplexně	
připraví	na	práci	v	oblasti	cestovního	
ruchu,	ale	každý	z	nich	má	svá	speci-
fika	a	nabízí	jiné	lákavé	příležitosti.	
Poj	se	na	ně	se	mnou	podívat.
	 Zaujal	tě	obor Cestovní ruch?	Věř	
mi,	že	díky	jeho	úspěšnému	absolvo-
vání	nezískáš	 jen	maturitní	vysvěd-
čení	a	 široké	možnosti	uplatnění	na	
trhu	 práce,	 ale	 také	 skvělé	 zážitky	
během	 samotného	 studia	 a	 přede-
vším	možnost	vyzkoušet	si	různoro-
dé	činnosti	spojené	s	budoucí	prací,	
stejně	 jako	 odborné	 znalosti	 nabyté	
mimo	školní	budovu,	které	se	ti	jistě	
budou	hodit.
	 V	rámci	tohoto	oboru	nabízí	škola	
širokou	 paletu	 odborných	 exkurzí		
a	terénní	výuky,	jejichž	výhodou	je,	
že	nebudeš	poslouchat	jen	strohý	vý-
klad,	ale	různé	aktivity	si	vyzkoušíš	
i	na	vlastní	kůži.	Za	všechny	můžeme	
jmenovat	konkrétní	příklad,	a	to	absol-
vování	 wellness	 programu	 v	 partner-
ském	hotelu,	kde	se	nejen	seznámíš	se	
samotným	 fungováním	 jednotlivých	
procedur,	 ale	 budeš	 mít	 také	 mož-
nost	 si	 jimi	 sám	 projít.	 Důležitou	
součástí	 tohoto	 oboru	 jsou	 také	
vlastní	 praktické	 činnosti,	 při	 kte-
rých	si	vyzkoušíš,	jaké	to	je	být	prů-
vodcem	 a	 co	 všechno	 toto	 povolání	
obnáší.	Průvodcovství	je	realizováno	
jednak	 samostatnými	 prohlídkami	
na	věži	sv.	Martina	v	Blansku	a	při-
lehlých	prostorech,	jednak	účastí	na	
veřejných	akcích,	jichž	se	škola	bu	
účastní,	nebo	je	sama	pořádá.	Tako-
vými	akcemi	 jsou	např.	Den	 s	vlaj-
kou,	Den	věží	a	rozhleden,	Vítání	sv.	
Martina	apod.	Samozřejmostí	je	také	
zajištění	praxí	i	v	dalších	institucích	
(např.	 na	 zámcích,	 v	 informačních	

školy	(např.	hotely,	zážitkové	agentury,	
aqualand…),	ve	kterých	nabydeš	zku-
šenosti	a	schopnosti	potřebné	k	výko-
nu	tohoto	povolání.	To	ale	není	zdale-
ka	vše.	Jako	animátor	se	budeš	účastnit	
školních	 akcí,	 jako	 je	 např.	 Mezige-	
nerační	klub,	Blanenský	čtyřlístek	aj.,	
v	rámci	kterých	budeš	moci	realizovat	
nabyté	 teoretické	 poznatky	 z	 výuky	
nad	rámec	„klasických“	praxí,	ale	také	
si	vyzkoušíš	různorodé	činnosti	s	růz-
nými	 věkovými	 skupinami.	 Kromě	
školních	akcí	se	budeš	také	podílet	na	
adaptačních	kurzech	pro	mladší	spolu-
žáky,	které	škola	 tradičně	pořádá	pro	
nastupující	první	ročníky.
	 Ptáš	 se,	 co	 ty	 slibované	 výuční	
obory?	V	nabídce	najdeš	hned	dva	–	
Kuchař/číšník	 a	 Barman/Somme-
lier. V	 případě	 studia	 obou	 oborů	
získáš	 teoretické	poznatky	potřebné	
pro	výkon	 tvého	budoucího	povolá-	
ní	(a	 to	a	už	se	rozhodneš	pracovat		
v	hotelu,	restauraci,	baru,	nebo	si	tře-
ba	založíš	vlastní	cateringovou	agen-
turu),	ale	především	praktické	zkuše-
nosti,	 které	 v	 budoucnu	 nepochybně	
zúročíš.	 Důležitou	 součástí	 studia	
těchto	oborů	jsou	praxe,	které	jsou	re-
alizovány	 v	 partnerských	 zařízeních	
školy	a	studentům	poskytují	veškerý	
komfort	potřebný	pro	osvojování	do-
vedností	a	praktických	technik.	Kro-
mě	 toho	 se	 ale	 také	 můžeš	 těšit	 na	
různé	 formy	 terénní	výuky,	 a	 už	 se	
jedná	o	 různé	exkurze,	výlety,	prak-
tické	 ukázky	 apod.	 Zároveň	 musím	
zmínit	 také	 možnost	 účasti	 na	 růz-
ných	školních	akcích	–	Kuchaři	si	tře-
ba	 vyzkouší,	 jak	 to	 chodí	 na	 rautu,	
nebo	 si	 přichystají	 vlastní	 slavnostní	
tabuli,	 Barmani	 mají	 zase	 možnost	
poměřit	své	síly	a	zúročit	své	zkuše-
nosti	 v	 barmanské	 soutěži	 v	 rámci	
festivalu	Blanenský	čtyřlístek.
	 Jestli	tě	zajímá	cestovní	ruch,	nebo	
tě	to	táhne	spíše	do	gastronomie,	tu-
šíš,	že	by	tě	práce	s	lidmi	nejen	bavila,	
ale	 také	naplňovala,	máš	před	sebou	
nabídku	možností,	kam	směřovat	své	
kroky	 po	 skončení	 základní	 školy.	
Zaujal	tě	obor	Cestovní	ruch,	Palubní	
stevard,	Animátor	volného	času,	nebo	
dokonce	 Kuchař/číšník	 či	 Barman/
Sommelier?	Tak	neváhej	a	podej	při-
hlášku	k	nám,	na	Střední	 školu	 ces-
tovního	 ruchu	a	gastronomie,	 s.r.o.,		
v	Blansku!	
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VOLBA JE JEN NA TOBĚ!

centrech	atd.),	které	ti	nabídnou	další	
pohled	na	to,	 jak	se	po	vystudování	
oboru	uplatnit	a	co	vše	tato	povolání	
obnáší.
	 Neprohloupíš	ani	tehdy,	pokud	se	
rozhodneš	jít	studovat	obor	Palubní 
stevard.	 Po	 absolvování	 tohoto	 stu-
dijního	oboru	tě	také	čeká	maturitní	
vysvědčení	a	stejně	tak	i	zkušenosti		
a	 zážitky,	 které	 budeš	 moci	 zúročit	
ve	 svém	 budoucím	 povolání.	 Jako	
palubní	 stevard	 absolvuješ	 odborné	
exkurze,	 např.	 ve	 vlacích	 RegioJet,	
Českých	drah	nebo	Leoexpressu,	ale	
podíváš	se	rovněž	na	letiště.	Všech-
ny	 exkurze	 tě	 vybaví	 teoretickými		
i	 praktickými	 poznatky	 vybraného	
oboru.	 Palubní	 stevardi,	 stejně	 jako	
jejich	spolužáci	z	dalších	oborů,	rov-
něž	vykonávají	praxe	v	partnerských	
institucích	školy.	V	nich	zjistí,	jak	to	

chodí	na	palubě	vlaků	i	autobusů,	co	
všechno	daná	práce	obnáší	a	naváží	
také	kontakty,	které	budou	moci	vy-
užít	 v	 budoucnu.	 Vedoucí	 praxí	 ta-	
ké	 poskytují	 žákům	 zpětnou	 vazbu		
k	jejich	práci,	což	jim	umožňuje	vy-
tvořit	prostor	pro	zlepšení	svých	do-
vedností.	Kromě	výše	zmíněného	se	
ovšem	 můžeš	 těšit	 také	 na	 možnost	
účastnit	 se	 specializovaných	 kurzů	
(mezi	 ně	 patří	 např.	 Kurz	 palubní		
komunikace),	 ve	 kterých	 tě	 lektor		
z	praxe	seznámí	s	informacemi	a	po-
stupy,	které	budeš	 jednou	k	výkonu	
svého	povolání	potřebovat.
	 Pokud	 tě	 láká	 poslední	 z	 nabíze-
ných	 maturitních	 oborů,	 Animátor 
volného času,	 ani	 zde	 studiem	 ne-
šlápneš	vedle.	Stejně	 jako	u	dalších	
oborů	se	i	jako	animátor	můžeš	těšit	
na	 praxe	 v	 partnerských	 institucích	

Žáci v roli animátorů během školních praxí a během terénní výuky


