Adresa školy: Bezručova 1312/17, 360 01 Karlovy Vary
www.voskv.cz
info@voskv.cz
Kód a název oboru vzdělání: 65-43-N/01 Cestovní ruch
Forma studia: denní – ve školním roce 2020/2021 bude otevřen 1. ročník denní formy vzdělávání
Délka studia: 3 roky - denní
Jsme státní školou, zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení a cestovní ruch se u nás vyučuje již od roku
1958. Od září 1996 bylo MŠMT ČR schváleno otevření Vyšší odborné školy cestovního ruchu na odloučeném
pracovišti, Šmeralova ul. č. 44, 360 05 Karlovy Vary, tel.: 354 224 180.
Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 bez přijímací zkoušky
V případě vyššího počtu přihlášek bude dána přednost uchazečům s lepším studijním průměrem na maturitním
vysvědčení.

Podmínky pro přijetí




střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou, doložené úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení
(doložit nejpozději do 15. června 2020, resp. do 25. 9. 2020 při 2. kole přijímacího řízení)
řádně a včas vyplněná a podaná přihláška ke studiu
znalost anglického nebo německého jazyka, jazykové znalosti se ověří rozřazovacími testy. Jazykové
skupiny jsou rozděleny podle společného referenčního rámce jazyků na úrovni A0, A1, A2 nebo B1 (tzn.
na začátečnické, mírně pokročilé až pokročilé úrovni).

Přihlášku je nutno dodat do 31. května 2020, ověřenou kopii maturitního vysvědčení nejpozději do 15. června
2020
1. kolo přijímacího řízení se bude konat 15. června 2020
2. kolo přijímacího řízení se bude konat 25. září 2020
K přihlášce uchazeč přiloží nebo ihned po složení maturitní zkoušky zašle následující doklady:



úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení
doklad o zaplacení administrativního poplatku

Z důvodu plánování organizace studia ve školním roce 2020/2021 budou přijatí uchazeči rozděleni do
příslušných jazykových skupin na základě rozřazovacího jazykového testu ve dvou termínech 25. 6. 2020 od
10:00 hodin nebo 1. 9. 2020 po skončení zápisu ke studiu, kterým budou ověřeny vstupní kompetence v jazyce
anglickém a německém dle požadovaných podmínek přijetí (úroveň A0, A1, A2 resp. B1). Rozřazovací testy pro
uchazeče přijaté v 2. kole přijímacího řízení se konají 30. 9. 2020 od 8:00 hodin.

Přihláška ke studiu ve vyšší odborné škole
Tiskopis přihlášky SEVT č. 49 152 0 s řádně vyplněnými údaji a požadované doklady zašlete na adresu: Obchodní
akademie, VOŠ CR a JŠ s právem SJZ
Bezručova 1312/17
360 01 Karlovy Vary

Administrativní poplatek Kč 200,Administrativní poplatek uhraďte poštovní poukázkou „A“ nebo bankovním převodem
(doklad o zaplacení poplatku zašlete spolu s přihláškou).
Číslo účtu: ČSOB, a. s.: 262992484/0300, konstantní symbol: 379, variabilní symbol: rodné číslo uchazeče, adresa
majitele účtu POUZE: OA,VOŠ CR a JŠ, Bezručova 17, 360 01 K. Vary

Učební plán
Studium tří jazyků (ANJ, NEJ – začátečníci pouze v jednom z uvedených jazyků, úroveň A1, A2 resp. B1
dle znalostí ze střední školy, začátečníci RUJ nebo SPJ), množství odborných a volitelných předmětů např.
technika služeb cestovního ruchu, ekonomika v cestovním ruchu, účetnictví, marketing, management, zeměpis
cestovního ruchu, dějiny kultury, aplikovaná psychologie, hotelový provoz, průvodcovská činnost, mezinárodní
vztahy, řečnický výcvik, konverzace v cizích jazycích a další předměty. V denní formě vzdělávání studenti
absolvují celkem 20 týdnů odborné praxe v tuzemsku event. v zahraničí. Studenti se účastní tuzemských
i zahraničních exkurzí. Škola má dlouhodobou zkušenost s organizační pomocí při zajišťování kulturně
společenských akcí, festivalů, průvodcovské činnosti a výměnných stáží studentů v zahraničí.

Ukončování studia
Studium je ukončeno absolutoriem, které se skládá ze zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a
obhajoby absolventské práce. Při studiu jazyků jsou motivovaní studenti připravováni na složení státní jazykové
zkoušky. Absolventi získávají titul DiS za jménem - diplomovaný specialista v oboru cestovní ruch.

Uplatnění absolventů v praxi
Profesní uplatnění je možné především v oblasti cestovního ruchu v samostatných odborných, středních nebo
vyšších řídících funkcích, např. v cestovních kancelářích, hotelovém provozu, infocentrech, na odborech
cestovního ruchu při MÚ, v kulturních, lázeňských a rekreačních zařízeních, v dopravních podnicích (např. ČSA) a
v oblasti propagace cestovního ruchu. Jazykové a odborné znalosti již v minulosti umožňovaly našim
absolventům úspěšně se uplatnit u tuzemských a zahraničních firem nebo v podnikatelské sféře.

Školné
Na základě § 123 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, lze vzdělávání ve vyšších odborných školách poskytovat
za úplatu. Dle § 14 vyhlášky MŠMT č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006
Sb., je úplata stanovena ve výši Kč 4.000,- za školní rok (splatná ve dvou splátkách:
1. splátka Kč 1.700,- do 15 dnů od rozhodnutí o přijetí, doklad o platbě předloží studenti v den zápisu v
sekretariátu VOŠ CR, 2. splátka Kč 2.300,- do 15. února příslušného školního roku).

Ubytování
Studenti si zajišťují ubytování sami, např.:
Domov mládeže
(ceník služeb na www.dmkv.cz)
DM při SOŠ stavební Karlovy Vary
(ceník služeb na www.stavebniskolakv.cz)
pronájmy bytů

DM, Lidická ul. č. 38, 360 20 Karlovy Vary
tel.: 353 241 111 (Bc. Jaroslav Kuncl)
ul. Stará Kysibelská č. 45, 360 20 Karlovy Vary
tel.: 731 062 711 (pan Bango)
inzertní služby, informační tabule VOŠ CR

Stravování
Stravování je možné v Domově mládeže (viz. ubytování) nebo v restauraci Luna.

Další informace o přijímacím řízení a o studiu na VOŠ můžete získat na:
Internetových stránkách: www.voskv.cz
Telefon: 354 224 180

e-mail: info@voskv.cz

