Vyšší odborná škola
cestovního ruchu Karlovy Vary

budete ovládat tři cizí jazyky a komunikovat se zákazníky.

Jazykové vzdělávání:
povinná výuka 3 cizích jazyků (všichni ANJ, NEJ a 3. cizí jazyk
možnost výběru z FRJ, SPJ a RUJ)
celková týdenní hodinová dotace až 17 hodin výuky cizích jazyků

Odborné vzdělávání:
povinné předměty, velký výběr povinně volitelných předmětů –
hotelový provoz, průvodcovská činnost, konverzace v cizích
jazycích, řečnický výcvik, lázeňství, absolventský seminář atd.
přednášky odborníků, odborné exkurze včetně zahraničních

Odborná praxe:
OA, VOŠ CR a JŠ s právem SJZ Karlovy Vary, Bezručova 1312/17,
360 01 Karlovy Vary, tel. 354 224 150, www.oakv.cz, info@oakv.cz
odloučené pracoviště VOŠ cestovního ruchu:
Šmeralova 44, 360 01 Karlovy Vary, tel. 354 224 180, www.voskv.cz,
info@voskv.cz

Studijní obor:
Cestovní ruch 65-43-N/01
denní forma vzdělávání (délka studia 3 roky)

Den otevřených dveří:
26. 1. 2016 od 16:00 do 18:30
15. 2. 2016 od 16:00 do 18:30
den otevřených dveří proběhne v budově OA v Bezručově ul.

Na VOŠ cestovního ruchu:
získáte teoretické znalosti i praktické dovednosti potřebné k výkonu
práce na manažerských pozicích, popř. při samostatném podnikání
připravíme pracovníky, kteří mají široké odborné vzdělání

celkem 20 týdnů za studium (v denní formě), neztrácíte čas získáváním praxe po studiu, získáte nejen kvalifikaci ale i potřebnou
praxi.
dlouhodobě velice dobře fungující spolupráce s nejvýznamnějšími
podniky cestovního ruchu v Karlovarském kraji, Praze a dalších
místech ČR
Zaměstnání v široké nabídce oborů na letišti, v infocentrech,
cestovních kancelářích, ubytovacích zařízení, lázních, kulturních a
stravovacích zařízení

Ukončování vyššího odborného vzdělávání:
absolutorium
- zkouška z cizího jazyka, zkouška z odborných předmětů,
obhajoba absolventské práce
titul DiS. za jménem (diplomovaný specialista v oboru)
školné pouze 4 000 Kč za školní rok (jsme státní škola)
uzávěrka přihlášek v 1. kole PŘ do 17. června 2016
možnost získání titulu Bc. na VŠO v Praze za jeden rok studia
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