
Kooperationen 

Gäste begeistern mit Freude und Kompetenz! 

Schule für Hotel– und Tourismusmanagement Wiesau  

Staatliche Berufsfachschule - in 3 Jahren zu Assistenten für Hotel– und 
Tourismusmanagement und zur allg. Fachhochschulreife - schulgeldfrei 

www.bfs-hot.de 

3-letá střední odborná škola se 
státní zkouškou 

asistent hotelového a turistického managementu  
s kvalifikací pro studium na vysoké škole 

Popis cesty: 



CÍL VZDĚLÁNÍ 
 

Absolventi budou schopni po ukončení vzdělání řešit praktické obchodní a organizační 

úkoly v zařízeních hotelových, gastronomických, turistických, informančnich a 
programových pomocí cílově zaměřeného zpracování dat s orientací na klienta. 

 

PODMÍNKY PŘIJETÍ 
 

Příjetí se koná vždy v září na začátku školního roku. Doporučuje se ucházet se o přijetí 
nejměne šest měsíců před začátkem vzdělávání. Předpokladem pro přijetí je ukončení 
střední (desetileté) školní docházky známkou 3,5 nebo lepší v průměru předmětů 

němčina, angličtina a matematika. Uchazeči jsou vybíráni na základě předchozího 
vzdělání, známek na vysvědčení a přijímacího pohovoru dle bodového systému. Konečné 

přijetí závisí na zkušební době, která trvá polovinu školního roku.  

NÁKLADY NA VZDĚLÁVÁNÍ 

Návštěva školy je bezplatná, školné se neplatí. 

Drobné náklady vznikají jen za poplatky na kopírování, vaření, pacovní oblečení a knihy. 
Příspěvky na vzdělávací proces se řídí směrnicemi zákona (BAföG) .  

DOBA TRVÁNÍ, ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA 

A OZNAČENÍ POVOLÁNÍ 

Po tříletém školním vzdělání se absolvuje státní závěrečná zkouška z předmětů procesy 
managementu, účetnictví, turistický marketing, příjem a etáže, němčina, angličtina a 

matematika. S úspěšně absolvovanou závěrečnou zkouškou je přiznáno pracovní 
označení  

 asistent se státní zkouškou pro hotelový a turistický 

management jakož i 

 všeobecná kvalifikace pro studium na vysoké škole. 

 VYBAVENÍ ŠKOLY 
Výuka se koná v prostorách školy Staatliche Berufschule Wiesau. Ke vzdělávání jsou 
k dispozici tři učebny, všechny po 16 propojených Multimedia – počítačích s připojením 
na internet. Ve vyučování se pracuje se systémem Windows XP s Microsoft Office, 

Webdesign a DTP-Software Macromedia. 
Výuka v Branchensoftware probíhá v Amadeus Hospitality a PROTEL pro obor 

hoteliérství a Amadeus TOMA pro obor turistiky. Dále škola disponuje vlastní učební 
restaurací s barem jakož i dvěma kuchyněmi s profesionálním vybavením (kombinované 
vařiče atd.). 

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ V POVOLÁNÍ/ OPRÁVNĚNÍ 

 
Úspěšné ukončení školy je současně všeobecně vzdělávací i profesní. Absolventi jsou 
připraveni svými fundovanými obchodnickými a informativně – technickými znalostmi ve 

spojení se získanými odbornými znalostmi hoteliérství, gastronomie, turismu a 
cizineckého ruchu plnit zodpovědné úkoly v některém z podniků poskytujících služby 

v těchto oborech.  
Zároveň opravňuje závěrečná zkouška ke studiu na odborných vysokých školách. Možné 

oblasti působení absolventů jsou: 

 v hotelích: asistent ředitele, zodpovědný za personální činnost a plánování, 

marketing, tvorbu nabídek, nákup, účetnictví, controlling 

 v managementu destinací: plánování a tvorba cestovních nabídek, 

představení regionu na dovolenou, organizace akcí, péče o hosty, informace 
pro turisty 

 v cestovních agenturách: hodnocení hotelů a jiných služeb, sjednávání 

smluv a kalkulace nabídek 

 u pořadatelů cest a zájezdů: vyhodnocení poptávky klientů a tvorba 

nabídek, realizace cest, zájezdů a akcí, controlling 

 u turistických služeb (zařízení zdravotnická, sportovní, kulturní): marketing,  

smlouvy s pořadateli zájezdů, plánování a realizace nabídek 

 u pořadatelských agentur: plánování, realizace a reklama kulturních a 

sportovních událostí 

 u parků zábavy a volného času: péče o klienty, získávání klientů, 

arrangements skupin. 

 

PRAXE 
 

V průběhu vzdělání je plánována podniková praxe – 
povinná, celkově nejméně půlroční, která má být 

částečně absolvovaná také v cizině. Škola je nápomocná 
při hledání míst pro praxi. Činnosti během praxe by měly 

pokrýt podstatné vzdělávací obsahy. 

 

Contact 

Schule für Hotel- und 

Tourismusmanagement 

Pestalozzistraße 2 

D-95676 Wiesau 

Web: 

www.HoT.bs-wiesau.de 

E-Mail: 
bfs-HoT@bs-wiesau.de 

Tel.: +49 (0) 9634 9203-0 

Fax: +49 (0) 9634 8282 
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Staatliche Berufsfachschule — in 3 Jahren zu Assistenten für Hotel– 
und Tourismusmanagement und zur Fachhochschulreife — schulgeld-


