
 

 

Vysoká škola obchodní a hotelová nabízí  studentům, absolventům i uchazečům a dalším 

zájemcům, kteří podnikají nebo jsou zaměstnanci v oblasti cestovního ruchu, příležitost 

vzdělávání se zkušenými lektory  s praxí v oboru.  

Kurz je zcela  ZDARMA.  

Téma:  

MANAŽERSKÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI  

PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU 

Náplň:  

Manažerské schopnosti a dovednosti včetně zásad týmové práce. Praktický nácvik 

manažerských technik, krizový management. Praktické ukázky se zamřením na oblast 

cestovního ruchu.  

Délka kurzu:  1 den  

Termín:   pátek 17. 4. 2015  

Místo: Vysoká škola obchodní a hotelová Brno, Bosonožská č. 9, Brno 625 00  

Pro koho je kurz určen:  

1. Podnikatelské subjekty - právnické osoby založené za účelem podnikání  

    a. Obchodní společnosti: společnost s ručením omezeným, akciová společnost, komanditní 

        společnost a veřejná obchodní společnost  

    b. Družstva: výrobní a spotřební  

    c. osoby samostatně výdělečně činné  

2. zaměstnanci těchto podnikatelských subjektů  

-    OSVČ, firmy a jejich zaměstnance, které spadají do některé z podporovaných skupin CZ 

NACE/Živnostenských oprávnění, těmi jsou:  

Živnost řemeslná - Hostinská činnost, Živnost volná – (č. 55) Ubytovací služby 

55 Ubytování 

55.1 Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních 

55.10.1 Hotely 



55.10.2 Motely, botely 

55.10.9 Ostatní podobná ubytovací zařízení 

55.2 Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování 

55.3 Kempy a tábořiště  

Termín ukončení přihlášek: 11. 4. 2015 

V případě  zájmu se prosím obraťte na mne na adresu: vovsova@hotskolabrno.cz  

HLAVNÍM CÍLEM PROJEKTU je přispět k rozvoji kvalifikační úrovně a kompetencí 

zaměstnavatelů a zaměstnanců v oboru cestovního ruchu a posílení udržitelnosti 

pracovních míst prostřednictvím vytvoření uceleného vzdělávacího systému. 

Vzdělávací aktivity jsou zaměřeny primárně na oblast specifického vzdělávání, které je 

doplněno o vybrané druhy nejžádanějších oblastí tzv. měkkých dovedností. Všechny oblasti 

vzdělávání jsou zaměřeny specificky na oblast cestovního ruchu. Stěžejní součástí 

vzdělávacích aktivit je zaměření na zapojení odborníků z praxe, kteří nabízí cílové skupině 

vedle odborných znalostí i široké praktické zkušenosti. 

V případě úspěšné registrace, se můžete účastnit dalších vypsaných kurzů  

ÚSPĚŠNÁ REGISTRACE DO PROJEKTU 

1) Splnění podmínek pro vstup do projektu (viz níže), 

2) Provedení registrace (http://vzdelavani.czechtourism.cz/registrace/), 

3) Zajištění vyplnění a podepsání "Souhlasu s podmínkami účasti v projektu" a "Čestného 

prohlášení žadatele o podporu de  minimis" statutárním zástupcem firmy (formuláře jsou 

součástí automatického aktivačního e-mailu s názvem "webmaster", který přijde na e-mail 

zadaný během registrace) a zaslání obou dokumentů v originální podobě na adresu: Česká 

centrála cestovního ruchu - CzechTourism, Realizační tým OP LZZ, Vinohradská 46, 

120 41, Praha 2. 

Po úspěšně dokončené registraci (pracovníci realizačního týmu schválí registraci a na e-mail 

zadaný při registraci přijde informační e-mail) je možné přidávání zaměstnanců do systému a 

následné přihlašování na kurzy (standardně provádí pověřená osoba firmy, v době uzávěrky, 

tj. několik dní před termínem konání kurzu, kontaktní osoba realizátora školení). Telefonické 

a e-mailové spojení na kontaktní osoby naleznete na záložce "Kontakt". 
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