Střední škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm

„CESTOVKA“ NA PRAHU 3. DESETILETÍ!
Střední škola cestovního ruchu je vůbec první školou svého typu založenou na Moravě.
Vychází z tradic cestovního ruchu v Rožnově pod Radhoštěm a v jeho okolí. Zaměřuje
se na obory poskytující vzdělání v oblasti cestovního ruchu, což ji určitě odlišuje od
ostatních škol. Nabízí studium v rodinném přátelském prostředí a dbá na vytváření
pozitivních vztahů mezi učiteli a žáky. Během studia pak žáky opakovaně vysílá na
zahraniční stáže, odborné praxe, tematické exkurze a veletrhy.
Škola začínala v pronajatých prostorách hotelu Relax v roce 1992 s pomaturitním studiem
Cestovní ruch. Již po roce otevírá čtyřletý studijní obor Management a turismus. Pro velký
zájem bylo nutné nalézt další prostory, v areálu Tesly škola setrvává do roku 2006. Od roku
1993 probíhá část praktické výuky také v penzionu Beskyd na Dolní Bečvě, v malebném
prostředí pod horou Radhošť. K 1. 9. 2007 se škola stěhuje do vlastních kompletně
zrekonstruovaných prostor, které díky modernímu technickému vybavení splňují i ty
nejnáročnější požadavky na výuku.
Neustále se snažíme rozšiřovat nabídku atraktivních studijních oborů s maturitou.
V posledních letech např. o žádaný obor Wellness a lázeňství. Absolventi tohoto oboru se
uplatní jednak při poskytování profesionálních balneologických, rekondičních a masérských
služeb v lázních či wellness centrech, jednak mohou dále pokračovat ve vysokoškolském
studiu, např. oboru fyzioterapie. Obor Management a turismus volí především žáci, kteří se
zajímají o studium cizích jazyků, předmětů z oblasti cestovního ruchu a ekonomických a kteří
hledají poměrně široké spektrum následného uplatnění. Obor Hotelnictví a turismus je
zaměřen spíše prakticky a je určen zájemcům o práci v oblasti hotelnictví a dalších službách
cestovního ruchu.
U všech oborů klademe velký důraz na výuku jazyků, povinně jsou u nás vyučovány
angličtina a němčina s vysokou hodinovou dotací. Další jazyky je možné si osvojit v
jazykových kurzech, které pořádá naše jazyková škola nejen pro studenty školy, ale i širokou
veřejnost. Od září 2011 nově nabízíme možnost složení mezinárodních certifikátů či státních
jazykových zkoušek, a to přímo v naší jazykové škole.

Důsledně dbáme na propojení teorie s praxí, rozšiřování praktických dovedností, proto
pořádáme např. barmanské, baristické a jiné kurzy.
Významným faktorem, který přispívá k ověřování získaných vědomostí a dovedností, jsou
zahraniční stáže v délce tří až čtyř měsíců. Ty zajišťujeme pro naše žáky již od roku 1993.
Jejich přínos je nesporný – žáci se osamostatní, naváží nové kontakty, naučí se pracovat
v mezinárodním týmu, zdokonalí se v jazyce, získají nové profesní dovednosti, navíc si
vydělají zajímavé peníze. A jak to vidí sami studenti?
„S průběhem stáže jsem byla spokojená, občas mě sice přepadaly pochybnosti, zda všechno
zvládnu a vydržím tři měsíce v cizí zemi bez všech svých přátel a rodiny, ale po pár týdnech
jsem si zvykla a čas začal ubíhat neskutečně rychle. V práci mě to bavilo, získala jsem mnoho
nových informací, naučila jsem se spoustě nových věcí hlavně v oblasti obsluhy a jazyka,
získala velmi cennou zkušenost do života…“
(Tereza Srbová, Řecko).
„Absolvovala jsem zahraniční stáž v Německu ve spolkové zemi Bavorsko. Pracovala jsem
v malém penzionu, má práce spočívala v obsluze hostů, přípravě nápojů, nošení pokrmů a
nápojů… Během pobytu v Německu jsme měli možnost poznat i kulturu, zvyky a místní jídla.
Svoji praxi v Německu bych zhodnotila velmi kladně, získala jsem spoustu nových znalostí,
zkušeností. Mám mnoho zážitků a nových přátel. Jsme ráda, že nám škola umožnila něco tak
báječného.“
(Tereza Vašíková, Německo)
„Poznala jsem díky této stáži moc lidí, jejich mentalitu, viděla nová místa, krásné hory.
Prožila jsem nezapomenutelné dva týdny na švýcarské škole, zlepšila si němčinu, což je
perfektní věc. Do budoucna bych chtěla určitě opět vycestovat do zahraničí a využít mé
zkušenosti v německém jazyce.“
(Nela Vlčková, Švýcarsko)
Naše škola dosahuje velmi kvalitních výsledků ve vzdělání, o čemž svědčí i každoroční
vysoká úspěšnost u státních maturit. Za dobu existence školy odmaturovalo více než 700
studentů, kteří pak pokračují ve studiu na VŠ u nás i v cizině, zakládají vlastní firmy, mnozí
pracují na významných pozicích jak u nás, tak i v zahraničí. V anketě o nejlepší školu jsme
byli samotnými žáky zvoleni jako druzí v republice, ve Zlínském kraji jsme pak skončili
opakovaně první! Plně si tak stojíme za svým sloganem „OTEVŘI SI S NÁMI DVEŘE DO
SVĚTA!“
A naše cíle? Chceme rozšířit možnosti odborných stáží studentů školy v dalších zemích
Evropy, máme v úmyslu se i nadále se zapojovat od programů EU a dále se snažit získávat
prostředky z programu Erasmus pro stáže studentů. Chceme stále více propojovat teoretickou
výuku s praxí, usilovat o rozšíření spolupráce s firmami a nabídnout jim možnost vzdělávat se
u nás jak v oblasti cizích jazyků, tak i v kurzech odborných. Co je ale nejdůležitější – udržet a
nadále rozvíjet konstruktivní a tvůrčí přátelskou atmosféru ve škole, udržet povědomí u žáků
o tom, že vědomosti získané ve škole nejsou samoúčelné, ale jsou nezbytné pro jejich vlastní
uplatnění, zkrátka, že si vybrali tu správnou školu pro život.

