
Střední škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové 

zkoušky, s. r. o. v Rožnově pod Radhoštěm 

 

TUZEMSKÉ PRAXE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 
 

MT 2, MT 3, WL 4, MT 4 
Třída   1. týden  2. týden 

MT 2 

Praxe  

2 týdny 

 

2 týdny  

v restauraci 

či hotelu 

 

 

duben 2020 

Baristický kurz nebo 

Barmanský kurz, 

který se uskuteční 

v případě 

dostatečného počtu 

zájemců 

od září 2019 do června 

2020 týdenní soustředěná 

praxe v hotelu Relax a 

Energetic (v případě 

dojíždějících možnost 

výjimečně zařídit praxi ve 

stravovacím zařízení 

v místě bydliště) 

od října 2019 do června 

2020 týdenní soustředěná 

praxe v hotelu Relax a 

Energetic (v případě 

dojíždějících možnost 

výjimečně zařídit praxi ve 

stravovacím zařízení 

v místě bydliště) 

MT 3 

Praxe  

2 týdny 

 

 

2 týdny v 

CK,CA,IC 

leden 2020 

jednodenní odborná 

a poznávací exkurze 

na GO 2020 Brno. 

 

Prezentace školy na 

burzách škol. 

 

Celostátní soutěž 

PROFI GO 200 

duben 2020 

Baristický kurz nebo 

Barmanský kurz 

od října 2019 do června 

2020 týdenní soustředěná 

praxe v informační 

středisku Rožnov pod 

Radhoštěm, Frenštát pod 

Radhoštěm a ve 

Val.Meziříčí, CK Valaška, 

recepce hotel Relax a 

hotel Energetic, Skanzen 

a Pivní lázně Rožnov 

p.R.(v případě 

dojíždějících možnost 

výjimečně zařídit praxi 

v CK, CA a IC, případně 

provázení po muzeích, 

hradech a zámcích v místě 

bydliště) 

od října 2019 do června 

2020 týdenní soustředěná 

praxe v informační 

středisku Rožnov pod 

Radhoštěm, Frenštát pod 

Radhoštěm a ve 

Val.Meziříčí, CK Valaška, 

recepce hotel Relax a 

hotel Energetic, Skanzen 

a Pivní lázně Rožnov 

p.R.(v případě 

dojíždějících možnost 

výjimečně zařídit praxi 

v CK, CA a IC, případně 

provázení po muzeích, 

hradech a zámcích v místě 

bydliště) 

 

 

Poznámky: 

 

1. Žáci, kteří se zúčastní zahraniční stáže, mohou být tuzemské praxe zproštěni. 
     
2. Všichni žáci třetího ročníku se zúčastní v rámci odborné praxe jednodenní tematické a 

poznávací exkurze do Brna spojené s návštěvou historického centra a veletrhu cestovního ruchu 

GO 2020 a Regiontour 2020. 

 

 

 

Třída  1. týden 2. týden 

WL 4 

Praxe  

2 týdny 

 

 

Prezentace školy 

na burzách škol. 

 

Celostátní soutěž 

PROFI GO 2020 a 

od září 2019 do února 

2020 Wellness hotelu 

Abácie, Horal, Relax a 

Energetic. Rožnovské 

pivní lázně.  

od září 2019 do února 2020 
týdenní soustředěná praxe 

v cestovních kancelářích, 

agenturách a informačním 

středisku ( CK  



 

1 týden 

masáže 

 

1 týden 

CK,CA,IC 

jednodenní 

odborná a 

poznávací exkurze 

na GO 2020 Brno. 

týdenní soustředěná praxe 

v informační středisku 

Rožnov pod Radhoštěm, 

Frenštát pod Radhoštěm a ve 

Val.Meziříčí, CK Valaška, 

recepce hotel Relax a hotel 

Energetic, Skanzen a Pivní 

lázně Rožnov. 

Jako náhrada jednoho týdne 

praxe bude uznána účast na 

týdenní exkurzi v Praze.  

CR 4 

Praxe  

2 týdny 

 

2 týdny 

CK,CA,IC 

Prezentace školy 

na burzách škol. 

 

Celostátní soutěž 

PROFI GO 2020 a 

jednodenní 

odborná a 

poznávací exkurze 

na GO 2020 Brno. 

 

od října 2019 do června 

2020 týdenní soustředěná 

praxe v informační 

středisku Rožnov pod 

Radhoštěm, Frenštát pod 

Radhoštěm a ve 

Val.Meziříčí, CK Valaška, 

recepce hotel Relax a 

hotel Energetic, Skanzen 

a Pivní lázně Rožnov 

p.R.(v případě 

dojíždějících možnost 

výjimečně zařídit praxi 

v CK, CA a IC, případně 

provázení po muzeích, 

hradech a zámcích v místě 

bydliště).Jako náhrada 

jednoho týdne praxe bude 

uznána účast na týdenní 

exkurzi v Praze. 

od října 2019 do června 

2020 týdenní soustředěná 

praxe v informační středisku 

Rožnov pod Radhoštěm, 

Frenštát pod Radhoštěm a ve 

Val.Meziříčí, CK Valaška, 

recepce hotel Relax a hotel 

Energetic, Skanzen a Pivní 

lázně Rožnov p.R.(v případě 

dojíždějících možnost 

výjimečně zařídit praxi v CK, 

CA a IC, případně provázení 

po muzeích, hradech a 

zámcích v místě bydliště) 

 

Poznámky: 

1.Žákům čtvrtého ročníku, kteří se zúčastnili zahraniční stáže přesahující do září a 

října, může být tato stáž uznána jako adekvátní náhrada praxe tuzemské. 

 

V Rožnově pod Radhoštěm 1. 9. 2019 
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