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/ Hotelnictví 65-42-M/01

/ Obchodní akademie 63-41-M/02

/  Podnikání – nástavbové studium 
denní a dálkové 64-41-L/51

/ Kuchař – číšník 65-51-H/01

/ Kuchař – číšník – zkrácené 1leté studium 65-51-H/01

/ Elektrikář 26-51-H/01

/ Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01

/ Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01

•  Zahraniční praxe: VB, SRN, Rakousko, Itálie, Francie,
Řecko, Španělsko, Slovensko

• Dva povinné světové jazyky (ANJ, NEJ, FRJ, RUJ)

• Nadstandardní vybavení školy

• Odborné kurzy pro žáky

• Strava a ubytování na domově mládeže

Hotelová škola Světlá 
a Střední odborná škola 
řemesel Velké Meziříčí

www.svetlavm.cz, admin@svetlavm.cz, Tel. 566 522 837

[ VELKÉ MEZIŘÍČÍ ]

/ Hotelnictví 65 42 M/01

STUDIUM MATURITNÍCH OBORŮ:

/ K h ř číš ík 65 51 H/01

OBORY S VÝUČNÍM LISTEM – 3leté

Dny otevřených dveří 4. 12. 2014, 16. 1. 2015
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Škola nabízí čtyřleté studium za-
končené maturitní zkouškou v obo-
rech Hotelnictví, Obchodní akade-
mie, Podnikání – nástavbové studi-
um. Dále škola nabízí řadu tříletých 
učebních oborů, např. kuchař – číš-
ník, elektrikář, automechanik, opra-
vář zem. strojů aj. Škola je známá 
kvalitní jazykovou (A, N, F, R) a od-
bornou výukou, včetně nabídky za-
hraničních praxí (VB, FR, SRN, IT, 
Řecko, SPA, SR) a specializačních 
kurzů (kurz barmanský, cukrářský; 
řízení motorových vozidel aj.). Ško-
la se pyšní bohatým zázemím včetně 

celodenního ubytování (DM), stra-
vy a volnočasových aktivit. 

Absolventi maturitních oborů na-
cházejí uplatnění jako řídící pracov-
níci v hotelích, restauracích, jako 
samostatní podnikatelé, pracovníci 
ve stravování, v cestovním ruchu, 
v obchodně podnikatelské sféře, ve 
státní i veřejné správě. Absolventi 
učebních oborů nacházejí uplatnění 
díky svým odborným kompetencím 
v řadě odvětví našeho hospodářství.

Dny otevřených dveří: 4. 12. 2014, 
16. 1. 2015 nebo kdykoliv individuál-
ně (nejlépe po telefonické domluvě).

Hotelová škola Světlá 
a Střední odborná škola 
řemesel Velké Meziříčí


