PRŮBĚH PROJEKTU:
2007/08
Animace v cestovním ruchu:
Určeno pro studenty, kteří chtějí vykonávat
letní brigádu pro cestovní kanceláře
Náplní bylo řízení činností pro klienty
různých věkových skupin
Kurz probíhal v období říjen – prosinec
2007 (I. a II. běh)
Rozsah kurzu byl 15 hodin
Proškoleno bylo v prvním kurzu 19, ve
druhém 16 účastníků
Příprava pro práci palubních průvodčí:
Určeno pro studenty, kteří mají zájem o práci palubních průvodčí
Náplní byly předměty cizí jazyk (anglický, německý), letecký provoz, práce letušky,
zdravověda, komunikace, geografie, kulturologie, požární předpisy, apod.
Kurz probíhal v období listopad – prosinec 2007 (I. a II. běh)
Rozsah kurzu byl 56 hodin
Proškoleno bylo v prvním kurzu 25 účastníků, ve druhém 18 účastníků
Prezentace a vedení hodiny pro dospělé studenty:
Lektorka: Mgr. Bc. Miluše Urbanová, externí lektorka Univerzity Hradec Králové
Počet účastníků: 24
Rozsah kurzu: 10 hodin
Motivace nemotivovaného studenta:
Lektor: PhDr. Jan Svoboda, asistent katedry pedagogické a školní psychologie
Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Počet účastníků: 22
Rozsah kurzu: 4 hodiny
2006/07
Motivace učitelů k tvorbě a inovaci výukových
programů:
Lektor: doc. Ing. Jaroslav Světlík, PhD.,
děkan fakulty multimediálních komunikací
Univerzity T. Bati ve Zlíně
Počet účastníků: 20
Rozsah kurzu: 3 hodiny

Interkulturní rozdíly ve vybraných zemích:
Lektor: doc. Ing. Jaroslav Světlík, PhD., děkan fakulty multimediálních komunikací
Univerzity T. Bati ve Zlíně
Počet účastníků: 18
Rozsah kurzu: 4 hodiny
Příprava pro práci palubních průvodčí:
Určeno pro studenty, kteří mají zájem o práci palubních průvodčí
Náplní byly předměty cizí jazyk (anglický, německý), požární výcvik, geografie, práce
palubní průvodčí, zdravověda, komunikace, kulturologie, víza, pasy a letenky apod.
Kurz probíhal: v období březen – květen (dva běhy)
Rozsah kurzu: 56 hodin
Počet účastníků: 49
Počet vyučujících: 11 vyučujících
Přínos: lidé, kteří se zajímají o práci palubního průvodčí získávají díky tomuto kurzu
přehled o tom, jak to funguje. Seznámí se s potřebnými informacemi, které jim
usnadní průběh výběrového řízení v případě zájmu o tuto lukrativní práci
V zimním období školního roku 2006/07 byla dokončena inovace vzdělávacího oboru pro
vyšší odborné školy – Zahraniční obchod, který má dvě zaměření: Zahraniční obchod v
malých a středních podnicích a Informační technologie v zahraničním obchodě.
Byl také realizován kurz, jehož účastníci byli studenti naší školy:
Animace v cestovním ruchu
Animace v cestovním ruchu:
Určeno pro studenty, kteří chtějí vykonávat letní brigádu pro cestovní kanceláře
Náplní bylo řízení činností pro klienty různých věkových skupin
Kurz probíhal: v období od února do května (dva běhy)
Rozsah kurzu: 14 hodin
Počet účastníků: 37
Přínos: kreativní lidé mohou využít své schopnosti pro vytváření výtvarných i
pohybových činností pro malé děti, činnosti pro rodiny s dětmi nebo činnosti pro
seniory
Dále probíhaly práce na učební dokumentaci vzdělávacích programů Animace v cestovním
ruchu, Příprava pro práci palubních průvodčí a Informační minimum pracovníka v cestovním
ruchu v Řecku.

2005/06
V letním období školního roku 2005/06 byla
dokončena inovace vzdělávacího oboru pro vyšší
odborné školy – Cestovní ruch, který má dvě
zaměření: Podnikání v cestovním ruchu a Animace
v cestovním ruchu. Byla vypracována učební
dokumentace kurzu Založení cestovní agentury.
Dále byly realizovány kurzy, jejichž účastníci byli
studenti naší školy:
Animace v cestovním ruchu
Informační
minimum
pracovníka
cestovním ruchu v Řecku
Příprava pro práci palubních průvodčí

v

Animace v cestovním ruchu:
Určeno pro studenty, kteří chtějí vykonávat letní brigádu pro cestovní kanceláře
Náplní je řízení činností pro klienty různých věkových skupin
Kurz probíhal v období březen – květen 2006 (I. a II. běh)
Rozsah kurzu byl 10 hodin
Proškoleno bylo v prvním kurzu 20, ve druhém 23 účastníků
Informační minimum pracovníka v cestovním ruchu v Řecku:
Určeno pro studenty, kteří chtějí vykonávat odbornou praxi v Řecku
Náplní jsou předměty Dějiny kultury Řecka, Geografie Řecka, Německý jazyk
Kurz probíhal v období březen – květen 2006
Rozsah kurzu byl 10 hodin
Proškoleno bylo 10 účastníků
Příprava pro práci palubních průvodčí:
Určeno pro studenty, kteří mají zájem o práci palubních průvodčí
Náplní jsou předměty cizí jazyk (anglický, německý), letecký provoz, práce letušky,
zdravověda, komunikace, geografie, kulturologie, požární předpisy, apod.
Kurz probíhal v období květen – červen 2006
Rozsah kurzu byl 56 hodin
Proškoleno bylo 14 účastníků
Rozvoj podnikatelských schopností a marketingové strategie v podniku zahraničního
obchodu:
Lektor: Ing. Jiří Uherek, majitel Poradenské kanceláře GOODWILL a zároveň
poradce zařazený do Národního registru poradců Agentury pro podporu podnikání a
investic CZECHINVEST
Počet účastníků kurzu: 15
Rozsah kurzu: 6 hodin

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.

