NOVĚ NA PŘÍMCE OD 1. 9. 2022
Vážení čtenáři,
po redakční uzávěrce letošního Taháku z Přímky jsme upravili vzdělávací nabídku naší školy ve snaze vyjít vstříc požadavkům a přáním vás, budoucích absolventů 9. tříd, a také, abychom reagovali na potřeby trhu práce. Od 1. září 2022 se rozšíří vzdělávací nabídka o dva
nové obory: Grafický design a podnikání (nahrazuje Podnikání, obchod a služby) a Hotelový management (nahrazuje Hotelnictví a turismus). Více informací o těchto novinkách
najdete v další části tohoto letáku a na webu naší školy. Pokud máte zájem o studium na naší
škole, rádi vás přivítáme při individuálních návštěvách dne 12. ledna 2022, kdy se koná
v prostorách naší školy DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Představíme vám všechny obory
s výučním listem i maturitní zkouškou, a to po stránce praktické i teoretické.
Libor Hanzal, ředitel školy

GRAFICKÝ DESIGN
A PODNIKÁNÍ
SOUSOŠ
ZNOJMO

Vidíš svoji budoucnost v podnikání a v grafic- průmyslem. Jistotu v činnosti marketingové a prodejní,
kém průmyslu? Rozhodně by ti neměla unik- ve vedení účetnictví, vyřizování obchodní korespondence, financování podniku a personalistice.
nout novinka naší školy!
Charakterizuje tě kreativita? Přidej se! Nejen webdesign,
loga, vývěsní štíty, polepy aut, ikonky, flat design, vizitky, pohlednice, obaly knih, časopisy, noviny, letáky,
plakáty, reklama, billboardy, animace, kresby, fotografie, city lighty, webprezentace, ale i komplexní reklamní grafika, design, marketing, management, informatika
a ekonomika.
Co se učí? Předtisková příprava všech typů tištěných
a elektronických publikací: vizitky, letáky, plakáty, billboardy, časopisy, knihy a e-knihy, grafika pro reklamní
předměty… Návrh loga a kompletního firemního grafického manuálu. Základy webdesignu, fotografování,
úprava fotografií pro grafiku, základy animace a 3D.
Návrh obalů, grafiky pro propagační a prodejní stojany,
volná grafická tvorba, práce s tabletem.
Získáš vědomosti ekonomického, obchodního a právního charakteru rozšířené o znalosti spojené s reklamním

K dispozici budeš mít moderní PC vybavení, nejnovější
verze licencovaných softwarů k využívání i doma.
Uplatníš se jako obrazový editor, webdesignér či samostatně tvořící grafik, na pozici produkčního, technického
nebo výtvarného redaktora, art grafika či správce obsahu digitálních médií. V oblasti marketingu nebo odbytu
a kontaktu se zákazníky při získávání zakázek, v reklamní agentuře, grafických a DTP studiích, v PR odděleních
firem či polygrafii. Ve vydavatelstvích a reklamních
nebo mediálních agenturách, jako operátor na zařízeních
pro předtiskovou přípravu a zpracování obrazu a textu,
i jako samostatný umělec.
I ty můžeš být absolventem, který rozhodně nebude mít
problém uplatnit se na trhu práce či se profilovat při navazujícím studiu VOŠ či VŠ!
GRAFICKÝ DESIGN A PODNIKÁNÍ
K SOBĚ PROSTĚ PATŘÍ!

HOTELOVÝ
MANAGEMENT

POLYFUNKČNÍ PŘÍPRAVA
DO PROFESNÍHO ŽIVOTA

Chceš studovat obor, který ti dovolí nahlédnout Chceš zažít výuku či odbornou praxi na vlastní kůži?
Využij některé z nabídek naší školy, naším oborem tě
pod pokličku více než jednoho oboru?
Nevíš, co přesně tě může v životě naplňovat?
Chceš mít volnost v tom, co můžeš dělat po škole?
Pokud jsi aspoň na jednu z otázek odpověděl ano, tak
Hotelovka je pro tebe to pravé!
Cení se dobře odvedená práce, komunikativnost a hlavně
chuť učit se a zkoušet nové věci. Jako bonus se počítá cit
pro estetiku, vstřícnost, empatie a kooperace v týmu.
Ptáš se, kde se tedy můžeš po ukončení studia uplatnit?
Budeš schopný pracovat v rozličných pozicích, od
F & B managera přes vedoucího recepce, průvodce
po animátora. Díky kvalitní výuce cizích jazyků můžeš
v rámci stáží získat praktické zkušenosti v zahraničí
a otevřít si tak vrátka pro své budoucí profesní uplatnění!
Vzdělání, které v průběhu studia získáš, je komplexní,
hravě tedy zvládneš organizovat eventové a gastronomické akce!
Hotelovka tě naučí plánovat, volit strategické cíle, organizovat, vést a kontrolovat lidi.
Hotelovka je maturitní obor, plní vyšší cíle!
Je propojením několika odvětví – hotelového provozu,
gastronomie, cestovního ruchu, ekonomiky, managementu, marketingu a cizích jazyků.

rádi provedeme!
Do moderního řízení hotelu začíná implementovat průmysl 4.0, proto se musíme neustále zdokonalovat a učit
se novým věcem.
Na aktivitách spojených s hotelovým provozem se podílí
velká část populace, jedná se o jedno z nejdynamičtěji
rostoucích sektorů ekonomiky, proto se i my v naší škole
držíme moderních trendů.
Zmodernizovali jsme obsah vzdělávání, což sebou nese
i modernizaci názvu. Hotelnictví a turismus se mění na
Hotelový management.
S inovací názvu jdou ruku v ruce i nové předměty.
V rámci cestovního ruchu a hotelového provozu se budeme zabývat managementem a marketingem či zeměpisem cestovního ruchu.
Kulinářské umění a gastronomické služby budou sledovat novinky světových gastronomických trendů. Těšit se
můžete i na baristiku a sommelierství.
Samozřejmostí bude více praxe po celou dobu studia.
Strategickému plánování hotelového provozu se začneme věnovat již v prvním ročníku.
PŘIDEJ SE K NÁM!

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA PŘÍMCE
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