
 
 

Prohlídka školy – nadstandardní  hi-tech prostředí školy 
učebny s multimediální technikou, informační centrum, jazykové učebny, 

knihovna, studovny, cvičná restaurace a kuchyně.  
Výstavy studentů – Reklama a public relations. 

Úspěchy studentů v odborných soutěžích. 
 

Čeká Vás spousta zajímavých informací o vztahu škola - student – pedagog! 
 

Malý den otevřených dveří každý čtvrtek  13 – 16 h 
 

* * * * * * 
 

Spolupracující firmy,  
kde žáci a žákyně Hotelové školy vykonávají praxi: 

 

Adosa, a.s. Nippon Sushi Brno 
ALINEA VOYAGES    Regionální hospodářská komora Brno                                                                  
APOLLON           Sdružení obrany spotřebitelů 
AZZURRO TOUR OPERATOR   Student Agency 
BRENNA               TRAVEL 2002, spol. s r.o.                    
Centrum cestování – Duker   Via Petrov Brno 
ČEBUS             Vítkovice Tours     
DDS TOUR  s.r.o.              Základní škola, Bosonožská 9 
DIAMANT  
FISCHER Hotel Barceló Brno Palace  
FOR – LINE tour, s.r.o. Hotel Holiday Inn 
IBIS Hotel Sharingham  
LAST  MINUTE CENTRUM, s.r.o.      Hotel Slovan, a.s.   
LIBOR ZABLOUDIL                     Hotel Voroněž  
MORAS tour, spol. s r.o.            
  
 
Poděkování spolupracujícím firmám:    
Axec, Ing. Kilinger – ovoce zelenina, Tribun - Knihovničky, 
Petr Bzduch – Maso, uzeniny, Plzeňský prazdroj, Heineken, 
Pekárna United bakeries a.s., LAW Brno, SAHM GASTRO s.r.o. 
Toner centrum, Váhala a spol. s.r.o., Znovín Znojmo 
 

 
Hotelová škola 

 
Bosonožská 9, Brno 

 
Vás srdečně zve na 

 
 

Den otevřených dveří 
 

27. listopadu 2014 
 

 
 

             
                          

 
 

který se uskuteční dne 
 

28. listopadu 2013 
 
 

v době od 10 do 17 hodin 
 

Bosonožská 9, 625 00  Brno 
www.hotskolabrno.cz 

(tramvaj č. 6 a 8, zastávka Dunajská) 
 
 

 



 

                       

                              
 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                             Hotelová škola  

             
 

Program žáků Hotelové školy v budově školy Bosonožská 9 

 
V průběhu dne můžete zhlédnout: 

 

závěrečné praktické zkoušky 

závěrečné zkoušky kurzu Barman   
 

ukázky práce barmanů, sommelierů a baristů 

ukázky flambování a složité obsluhy 
 

prezentaci firem spolupracujících se školou v oblasti praxe studentů 

kulturní program 

soutěže studentů a vyhlášení výsledků soutěží 
 

odborné učebny, učebny výpočetní techniky, přírodních a společenských věd 

 
Zapojení Hotelové školy do projektů ESF: 

 

- Vytvoření Informačního centra Hotelové školy 
- Implementace Školního vzdělávacího programu 

-Inovace jazykového vzdělávání HŠ 
-Podpora individualizace výuky žáků Hotelové školy 

- Dynamizace dalšího vzdělávání v cestovním ruchu, hotelnictví  
a gastronomii 4 IT (I Take - I Teach - I Touch - I Test) 

 

- program Erasmus + 
 - projekt Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů  

prostřednictvím praktické zkušenosti ve spoluprácí  
s Českou Asociací Hotelů a Restaurací 

 

 

 

 

 

  

 


