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VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE

Škola Obor Obec Uplatnění

Slezská univerzita v Opava Gastronomie, hotelnictví a turismus Opava
Ekonomika CR, Hotelnictví, Turismus - Práce v hotelech, 
průvodcovská činnost po Opavě a okolí

Střední škola hotelnictví a služeb 
a Vyšší odborná škola, Opava, 
příspěvková organizace

Maturitní

Hotelnictví

Cestovní ruch

Podnikání - nástavbové studium Opava

Absolventi se uplatňují jako provozní či řídící pracovníci 
nebo samostatní podnikatelé v hotelích, stravovacích 
zařízeních a cestovních kancelářích.
Absolventi se uplatní v cestovních kancelářích, 
agenturách, v informačních centrech a jako průvodci, 
popřípadě delegáti zájezdů

Střední škola hotelnictví a služeb 
a Vyšší odborná škola, Opava, 
příspěvková organizace

Vyšší odborné vzdělání

Řízení hotelového provozu

Rozvoj a řízení Regionální turistiky Opava

Podle zvoleného oboru vzdělávání najdou absolventi 
uplatnění v hotelech, v zařízeních veřejného či uzavřeného 
stravování a ubytování, lázeňských domech, v oblasti 
kongresové turistiky, dále pak v cestovních kancelářích 
a agenturách nebo jako samostatní pracovníci v oblasti 
státní správy či samosprávy na úseku cestovního ruchu.

Střední škola hotelnictví, gastronomie 
a služeb Svazu českých a moravských 
spotřebních družstev Šilheřovice, s. r. o.

Hotelnictví

Cestovní ruch Šilheřovice

Studijní obor Hotelnictví nabízí vzdělání v oboru, který je 
zaměřen zejména na provoz hotelů a restauračních zařízení 
v kombinaci s cestovním ruchem.
Obor je zaměřen na oblast cestovního ruchu, zejména 
na organizaci a rozvoj volnočasových a relaxačních aktivit. 
Specializací oboru je zaměření na služby spojené s golfem. 
Absolventi tohoto oboru mohou působit v oblasti cestovního 
ruchu na pozici delegátů, animátorů a pracovníků 
cestovních kanceláří.

Soukromá střední škola 
podnikatelská, s.r.o., Opava

Cestovní ruch a průvodcovství

Multimédia a reklamní tvorba Opava

Absolvent se uplatní na trhu práce především jako delegát 
cestovní kanceláře, asistent v cestovní kanceláři, průvodce. 
Absolvent připravovaný na základě tohoto ŠVP bude 
schopen připravit zájezdy do různých destinací, spojené 
se zajištěním fakultativních výletů a poznávacích akcí.
Absolventi jsou schopní v oblastech grafiky a reklamy. 
Mají praxi v tvorbě a při udržování webových stránek.



Ostravská univerzita
Ekonomická geografie 
a regionální rozvoj Ostrava

Doktorský studijní obor Ekonomická geografie a regionální 
rozvoj (EGRR) navazuje na bakalářský a navazující 
magisterský studijní obor Ekonomická geografie a regionální 
rozvoj, přičemž rozšiřuje a prohlubuje již získané poznatky 
a dovednosti, jakož i analytické a kritické myšlení ve vztahu 
k ekonomickému a regionálnímu rozvoji.
Doktorský studijní obor EGRR bude profilovat absolventy, 
kteří budou schopni realizovat vědecký výzkum dle 
uznávaných a aktuálních poznatků geografie jako 
multiparadigmatické vědy.

Ostravská univerzita Kulturní dějiny Ostrava

Absolvent je vybaven solidními znalostmi z historických 
oborů a schopností vnímat je i užívat ve vzájemných 
souvislostech. Orientuje se v dějinách kultury, souvisejícím 
vývojem duchovních dějin, v sociologii nebo kulturní 
antropologii. Je schopen interpretovat jevy z oblasti 
kulturních dějin..
Ovládá práci s písemnými prameny a kritickými edicemi 
jako součástí širších metod práce v historických oborech. 
Je schopen využít znalosti z kulturních dějin jako teoretickou 
bázi pro vlastní vědeckou práci, stejně jako je schopen 
aplikovat je v praktické činnosti

Vysoká škola podnikání a práv
Podnikání a management 
v obchodu a službách Ostrava

Profil absolventa vychází z jeho potenciálního uplatnění 
na trhu práce a z profilu Vysoké školy podnikání, a.s. a jí 
zajišťovaného studijního programu. Primárně je to 
podnikatel, schopný založit a provozovat zejména 
na obchod a služby orientovanou malou nebo střední firmu. 
Sekundárně je to podnikavý, na marketing, obchod, 
obchodování a služby zaměřený manažer a/nebo specialista, 
schopný uplatnit se jak v sektorech obchodu a služeb, tak 
i v marketingových a obchodních útvarech podniků

SOŠ dopravy a Cestovního ruchu Management cestovního ruchu Krnov
cestovní kanceláře, informační střediska, ekonomika, 
účetnictví, administrativa, státní správa

SOŠ dopravy a Cestovního ruchu Management v dopravě Krnova letiště, letecké společnosti, logistické a dopravní firmy
Střední škola hotelnictví 
a gastronomie, Frenštát pod 
Radhoštěm, příspěvková organizace

Management cestovního ruchu

Hotelnictví a lázeňství Frenštát pod Radhoštěm

Absolventi se uplatní v odborných činnostech provozních, 
obchodně podnikatelských nebo řídících v oblasti 
hotelových služeb a cestovního ruchu.



Střední škola hotelová a obchodně-
podnikatelská, Český Těšín, 
příspěvková organizace Hotelnictví a Turismus Český Těšín

Absolventi studia mohou pracovat v hotelích, restauracích, 
cestovních kancelářích i dalších službách. Najdou uplatnění 
ve středních technickohospodářských funkcích ve 
stravovacích, ubytovacích, informačních i dalších službách 
cestovního ruchu. Jsou schopni používat cizí jazyky jako 
prostředek profesní komunikace.

GOODWILL-vyšší odborná škola, 
s. r. o.

Animace v Cestovním ruchu

Podnikání v Cestovním ruchu Frýdek-Místek

Obor Animace v cestovním ruchu je zaměřen na tvorbu 
volnočasových programů v resortech cestovního ruchu, 
v hotelech, v lázeňských zařízeních a dalších místech. 
Absolvent aktivně používá dva cizí jazyky, umí využívat 
informační technologie v cestovním ruchu, navíc studuje 
ještě 3. světový jazyk. Vlastní animační činnosti jsou 
doplněny celou šíří odborných předmětů cestovního ruchu.

Obor Podnikání v cestovním ruchu je zaměřen na 
ekonomickou problematiku v oblasti cestovního ruchu – 
tvorbu zájezdů, kalkulaci cen, propagaci produktů. 
Absolvent aktivně používá dva cizí jazyky, umí využívat 
informační technologie v cestovním ruchu, navíc studuje 
odborné předměty cestovního ruchu (cestovní kancelář, 
průvodcovství, hotelnictví a další).

Absolventi získávají titul DiS. – diplomovaný specialista.

EDUCA-Střední odborná škola, s.r.o. Cestovní ruch a animační služby Nový Jičín

Absolvent studijního oboru je schopen samostatně 
zabezpečovat základní ekonomické obchodní, správní 
a administrativní agendy ve všech typech organizací 
a v podnicích všech právních forem, zejména v malém 
a středním podnikání, zaměřených zvláště na oblast 
cestovního ruchu. Obsah odborného vzdělávání je 
strukturován s ohledem na jednotlivé složky odborné 
přípravy pracovníka služeb cestovního ruchu – formování 
a profesionálních postupů, ekonomicko-právní příprava, 
specifická příprava pro služby v cestovním ruchu.

AHOL-Střední škola gastronomie, 
turismu a lázeňství

Cestovní ruch, Hotelnictví, 
Hotelnictví a turismus, 
Služby cestovního ruchu Ostrava-Vítkovice

Absolvent najde uplatnění jako odborný pracovník v celé 
oblasti cestovního ruchu. Zaměřuje se i na průvodcovské 
služby, činnost delegáta a technického průvodce cestovní 
kanceláře nebo animátora



Zdroj: vlastní šetření, zpracováno studenty Soukromé střední školy podnikatelské, Opava - Kylešovice


