NABÍDKA PROFESNÍCH KVALIFIKACÍ
PRO STUDENTY A ŠIROKOU VEŘEJNOST

HOTELOVÁ ŠKOLA s.r.o., Bosonožská 9, Brno
www.hotskolabrno.cz

V souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
byla v rámci projektu Národní soustava kvalifikací, financovaného Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem ČR, udělena Hotelové škole autorizace pro dílčí kvalifikace
zaměřené na gastronomii, hotelnictví a turismus.
Naše škola nabízí zájemcům ve věku od 15 let možnost získání odborné způsobilosti v daném
oboru a osvědčení v podobě certifikátu na příslušnou dílčí profesní kvalifikaci nebo úplnou
profesní kvalifikaci. Nový zákon o uznání výsledků dalšího vzdělávání tak dává možnost získat
výuční list bez školní docházky. Získání kvalifikace je zakončeno závěrečnou zkouškou.
Konkrétní požadavky na příslušnou kvalifikaci jsou vymezeny NSK v podobě kvalifikačních
standardů. Hodnotící standardy NSK stanovují kritéria a postupy pro ověřování požadavků na
jednotlivé kvalifikace. Získané certifikáty jsou celostátně platnými a uznávanými doklady na
trhu práce.
Hotelová škola s.r.o., Bosonožská 9, 625 00 Brno
IČO : 25322192
Právní forma : společnost s ručením omezeným
Držitel autorizace č. j. 18830/2012-94
Platnost autorizace : 5 let
Datum udělení autorizace : květen 2017
Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Rozhodnutí o autorizaci : Autorizovaná PŘÍSPĚVKOVÁ organizace
Obor : Hotelnictví

Informace o profesních kvalifikacích, které provádí Hotelová škola,
Bosonožská 9, Brno najdete na internetových stránkách školy
www.hotskolabrno.cz
tel.: +420 547 218 247, +420 547 218 445
Další související informace naleznete na webových stránkách Národního ústavu odborného
vzdělávání: http://www.nsk.nuov.cz/

HOTELOVÁ ŠKOLA, Bosonožská 9, 625 00 Brno
www.hotskolabrno.cz, tel.: +420 547 218 247, +420 547 218 445
nabízí tyto PROFESNÍ KVALIFIKACE :

Číslo
1)

Název profesní kvalifikace/ cena v Kč

Kód profesní kvalifikace
65-001-H

Příprava teplých pokrmů / 4 000,--

2)
3)

65-002-H
65-003-E

Příprava pokrmů studené kuchyně / 4 500,-Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení / 4 000,--

4)
5)

65-004-H
65-005-E

Příprava minutek / 4 500,-Výpomoc při přípravě pokrmů / 2 500,--

6)

65-006-E

Výroba příloh / 2 500,--

7)
8)

65-007-H
65-008-H

Jednoduchá obsluha hostů / 3 000,-Složitá obsluha hostů / 4 500,--

9)

65-009-H

Barman / 5 500,--

10)
11)

65-010-H
65-011-E

Sommeliér / 5 500,-Kuchař expedient / 3 000,--

12)

65-012-E

Výpomoc při obsluze hostů / 2 500,--

13)
14)

65-013-E
65-014-E

Výroba knedlíků / 3 000,-Práce v ubytovacím zařízení / 4 000,--

15)

65-015-E

Úklidové práce v ubyt. zařízení – pokojská / 4 000,--

16)
17)

65-016-H
65-021-N

Ubytování v soukromí / 4 000,-Průvodce cestovního ruchu / 5 500,--

Ceny za vykonání zkoušky se pohybují od 2 500,- Kč do 3 500,- Kč (dle náročnosti profesní
kvalifikace) a nejsou započítány v ceně kurzu.
Úplnými profesními kvalifikacemi jsou podle NSK:
 Pomocný pracovník v pohostinství ( Výpomoc při přípravě pokrmů, výroba příloh,
výpomoc při obsluze hostů, práce v ubytovacím zařízení, úklidové práce v UZ)
 Kuchař (Příprava pokrmů teplé kuchyně, studené kuchyně, příprava minutek)
 Číšník, servírka (Složitá obsluha)
Následující profesní kvalifikace nejsou součástí žádné úplné profesní kvalifikace:
 Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení
 Jednoduchá obsluha hostů
 Barman / Sommeliér
 Kuchař expedient
 Výroba knedlíků
 Ubytování v soukromí
 Průvodce cestovního ruchu
Uvedené ceny jsou kalkulovány včetně 21 % DPH.
Zájemci se mohou hlásit na výše uvedených telefonních číslech nebo na mail:
nedelova@hotskolabrno.cz
POKYNY A INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZÍSKÁNÍ KVALIFIKACI

Pokyny a informace k získání některé profesní kvalifikace př. závěrečné zkoušky:






Termíny kurzů a zkoušek: dle harmonogramu
Ceny: dle platného ceníku školy
Délka trvání zkoušek: 6 - 10 hodin (dle profesní kvalifikace a náročnosti zkoušky)
Cena vykonání jedné zkoušky: 2500 – 3500 Kč (dle profesní kvalifikace)
Hodinové dotace: dle individuální potřeby, zkušeností a praxe zájemců

„Podle současného zákona není podstatné, jestli se člověk obor naučil ve škole, samostudiem
nebo v praxi. Důležité je pouze a jen to, co opravdu umíte.“

Těšíme se na Vás!

