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- Získáte kvalitní obchodně ekonomické vzdělání a navíc odborné zaměření na turismus, a
tak si výrazně rozšíříte možnosti uplatnění na trhu práce.
- Absolventi se uplatňují nejen ve všech ekonomicko-obchodních činnostech a
administrativních pozicích jako ekonom, účetní, referent(ka), asistent(ka), pracovník
marketingu, zásobování, personálního oddělení, obchodník apod., ale navíc také jako
pracovníci v široké oblasti cestovního ruchu – v cestovních kancelářích a agenturách,
turistických informačních centrech, jako průvodci či delegáti, dále v institucích zabývajících
se rozvojem turismu, hotelových a dopravních společnostech působících v mezinárodním
prostředí.
- Většina absolventů však má předpoklady pro další studium, máme velmi vysokou, téměř
stoprocentní úspěšnost přijetí našich absolventů na různé obory vysokých a vyšších
odborných škol.
- Základem pro budoucí uplatnění v oboru jsou cizí jazyky – povinně se vyučují dva cizí
jazyky z pěti nabízených – angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny a španělštiny. Studenti
oboru cestovní ruch si mohou zvolit od 2. ročníku také třetí cizí jazyk, který je pro ně volitelným
předmětem. Tzn. ti, kteří se nechtějí věnovat studiu třech cizích jazyků, si mohou vybrat
společenskovědní seminář. Současný svět poskytuje příležitosti studovat nebo pracovat kdekoliv
ve světě, podstatná však je jazyková gramotnost.

- Klademe důraz na provázanost s praxí - velmi úzce spolupracujeme s podniky, abychom naše
studenty připravili co nejlépe do života a na budoucí povolání. Proto pravidelně pořádáme různé
semináře s odborníky z praxe, zveme je na soutěže i závěrečné zkoušky. Studenti absolvují
praktickou výuku v reálném pracovním prostředí firem a podniků. Máme hodně smluvních
pracovišť a naši studenti poznávají reálné pracovní činnosti a díky tomu pak snadněji nalézají
pracovní uplatnění. Ještě během studia praktikují v různých obchodních a účetních firmách,
cestovních kancelářích, turistických informačních centrech, bankách, pojišťovnách, na úřadech, v
hotelech (obchodně ekon. úsek, recepce), muzeích a dalších kulturních institucích, dále při
průvodcovské činnosti (památkové objekty, školní exkurze, v rámci aktivit se studenty a učiteli ze
zahraničních partnerských škol) apod.

- Naše studenty vysíláme také na odborné praktické stáže do zahraničí – Německa,

Slovenska, Litvy, Španělska a nově i Velké Británie. Tyto mobility se uskutečňují na základě
projektů, které zpracováváme ve spolupráci se zahraničními partnery. A velkou výhodou pro
studenty je, že tyto pobyty financujeme z grantů evropského programu Erasmus plus.
Každoročně rozšiřujeme obsah stáží a praxí i hostitelské země. Studenti tak získávají neocenitelné
praktické odborné zkušenosti, poznávají cizojazyčné pracovní prostředí a jeho požadavky,
zdokonalují se v jazykových dovednostech, poznávají život, kulturní zvyklosti a mentalitu
obyvatel. Odborných praxí a stáží se od r. 2010 zúčastnilo už 319 studentů, kteří praktikovali ve
firmách a organizacích podle zaměření svého oboru studia. Při realizaci praktických stáží v
zahraničí využíváme principy a prvky ECVET -

Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu, které podporují kvalitu
odborné přípravy našich žáků. Společně s kolegy z našich zahraničních partnerských škol a
podniků pracujeme na jednotkách výsledků učení, které tvoří ucelený soubor znalostí, dovedností
a kompetencí, požadovaných pro danou část kvalifikace nebo obor vzdělání. Tyto jednotky lze
hodnotit podle kritérií a validovat, jejich výsledky mohou být přenášeny do jiných zemí a
vzdělávacích systémů. Stáže jsou certifikovány a studenti při nich mj. navazují kontakty, kterých
využívají v dalším studiu, ve svém profesním i osobním životě. Každý žák pak dostává osobní
záznam s dosaženými výsledky učení, Europass Mobility a osvědčení z příslušné země, které do
budoucna přispívají k lepšímu uplatnění absolventů na evropském trhu práce. Naší škole byl
udělen certifikát kvality ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER (Erasmus+ Certifikát
mobility v odborném vzdělávání a přípravě) na období 2016-2020. Stali jsme se tak jednou
ze čtyř organizací v České republice, kterým bylo toto významné ocenění uděleno v roce
2015. Tento certifikát uznává provozní kapacitu naší školy řídit vysoce kvalitní projekty mobility
a oceňuje naše úsilí o dosažení vyšší míry internacionalizace při odborném vzdělávání a přípravě
prostřednictvím programu Erasmus+ a tomuto úsilí napomáhá. Erasmus + Certifikát mobility v
odborném vzdělávání a přípravě rovněž uznává vysokou kvalitu předchozích projektů mobility,
dlouhodobý závazek soustavně zdokonalovat mobilitu a strategický přístup naší organizace k
začleňování mezinárodní mobility do činností školy. Tento certifikát umožňuje naší škole podávat
zjednodušené žádosti v rámci ročních výzev v rámci programu Erasmus+ VET a vysílat na
zahraniční praktické stáže další žáky naší školy. V současné době vyjíždí na odborné praktické
stáže v zahraničí v rámci evropského vzdělávacího programu Erasmus plus ročně 84
studentů.

- Spolupracujeme s rodiči žáků, zřizovatelem, vysokými školami, Národním ústavem pro

vzdělávání, Sektorovými radami, Hospodářskou komorou, Svazem obchodu a cestovního ruchu a
jednotlivými odbornými asociacemi a institucemi i profesními sdruženími, např. AČCKA, ACK
ČR, ČCCR - CzechTourismem, NPÚ, PCT, AHR apod. Jsme mj. přidruženým členem AČCKA.
Pravidelně porovnáváme cíle a zaměření studia ve vztahu k novým oborovým trendům a
standardům. S našimi partnerskými školami a podniky v zahraničí se věnujeme
porovnávání kvalifikací v evropských zemích a možnostem zavedení jednotného evropského
kvalifikačního rámce.

- Dosahujeme nadstandardních výsledků v mezinárodní spolupráci, za niž jsme získali mj.

Pečeť kvality a certifikát kvality Charter. Pro studenty pořádáme odborné exkurze u nás i v
zahraničí, zajímavé semináře a workshopy, výměnné a jazykově vzdělávací pobyty ve Velké
Británii, Německu, Rakousku, Švýcarsku, Polsku, na Slovensku, ale i např. na Maltě.

- Připravujeme studenty jak do praxe, tak i k dalšímu studiu na vysokých školách a vyšších
odborných školách. Během studia se může každý z nich rozvíjet a zaměřovat na oblast,
která jej zajímá a zapojovat se do různých již zmíněných projektů a soutěží. Tam mají
studenti zároveň možnost porovnat svůj výkon s výsledky zástupců jiných škol, což je
pochopitelně vždy přínosem.

- Studenti se připravují také ke složení mezinárodních jazykových zkoušek, zkoušek

průvodce cestovního ruchu, mohou získat další certifikáty z odborných kurzů, Europass i
Youthpass.

- CR studují nejen teoreticky, ale také prakticky při odborných exkurzích a seminářích

v tuzemsku i zahraničí, kdy mj. nacvičují vlastní průvodcovské výklady v autokaru i v terénu
a také ostatní činnosti průvodců cestovního ruchu. Účastníme se veletrhů cestovního ruchu
ITEP, mezinárodního veletrhu HOLIDAY WORLD v Praze i dalších oborově zaměřených akcí.
Zde mají naši studenti možnost se účastnit odborného programu veletrhu a také získat
zkušenosti s organizací veletrhu CR.

- Kvalitní příprava k maturitě, a to jak ke společné části maturitní zkoušky zadávané státem,
tak i k profilové části maturitní zkoušky.

- Pořádáme Soutěž v odborných znalostech a dovednostech žáků oborů zaměřených na
cestovní ruch REGION, která se stala už mezinárodní soutěží s tradicí.

- Jsme úspěšní v řadě soutěží, a to v krajských, celostátních i mezinárodních kolech.
- Studium probíhá v budově školy v Plzni, Nerudově ulici nedaleko autobusového nádraží.

Zrekonstruovaná secesní budova má dostatek odborných učeben ICT, ve všech učebnách jsou
dataprojektory a PC s napojením na školní síť, v celé budově je WIFI internetové připojení. Bližší
informace k učebnímu plánu oboru na www.nerudovka.cz.

- Velkou výhodou je možnost širokého profesního uplatnění našich absolventů, a to v
zaměstnaneckém poměru i podnikatelské činnosti.

Přejeme si, aby zájem o naši školu byl nadále vysoký a těšíme se na ty, kteří se pro studium u
nás rozhodnou. Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách www.nerudovka.cz. Rádi
zodpovíme také případné dotazy e-mailem či telefonicky.

