KUCHYNĚ , RESTAURACE,
BAR, VINÁ RNA, KAVÁ RNA,
HOTEL
Chtě li byste pracovat ve službách pro hosty a turisty
v oblasti pohostinství nebo ubytování?
Bude vám vyhovovat práce na smě ny?

Pokud jste na vý še položené otázky odpově dě li ANO,
mohla by pro vás bý t vhodná právě oblast
KUCHYNĚ , RESTAURACE, BAR, VINÁ RNA, KAVÁ RNA, HOTEL
Bavívá s plá novat, organizovat?

Pro vás by se mohlo hodit uplatně ní:

Zvlá dá te jedná nís lidmi?

- provozá ř -

Bavívá s připravovat jídlo?
Chtěli byste mít vařeníjako
celož ivotníprá ci?

Pro vás by se mohlo uplatně ní:
- kuchař -

Má te smysl pro čistotu?
Nebude vá m činit potíž e dodrž ová ní
hygienický ch předpisů ?
Bavilo by vá s obsluhovat hosty?
Jste připravenítrá vit své povolá ní
neustá le ve stoje, nebo v chů zi
Má te dobrou paměť?
Sečítá te bez chyb?
Má te kultivované vystupová ní?
Doká ž ete v sobě překousnout
nepříjemné jedná níněkoho druhého,
aniž byste na něho „vyletěli“?
Jste připraveni učit se cizíjazyky?
Bavilo by vá s pracovat v hotelu?
Lá ká vá s styk s cizinci?
A má te v plá nu studovat?
Bavilo by vá s pracovat v hotelu?
Lá ká vá s styk s cizinci?
A studium vá s nebaví?

Pro vás by se mohlo hodit uplatně ní:
- čí
š ní
k- čí
š ní
k – barman, hostinský -

Pro vás by se mohlo hodit uplatně ní:
- recepční(vedoucírecepce)- odborný pracovní
k pohostinstvía
hotelového provozu Pro vás by se mohlo hodit uplatně ní:
- pokojská - hotelový zř í
zenec -

Jak se jednotliví pracovníci podílejí
na práci ve vámi vybranéoblasti?

Ř ízení hotelového provozu
odborný pracovník
pohostinství a hotel. provozu

Uspokojení hosta

Ubytování
provozář ubytovacíjednotky
recepční (vedoucírecepce)
pokojská
hotelový zřízenec

Stravování
provozář stravovací jednotky
kuchař
číšník
číšník - barman, hostinský

Služby spojené
se zábavou a rekreací
krupié r
moderátor zábavních akcí
cvičitel fitness centra

Jaký je hlavní charakter č innosti?

Př íprava
pokrmů

Obsluha a
běžná
údržba
strojů a
zař ízení

Př íprava
nápojů

Roznášení
pokrmů a
nápojů

Kasírování
peněz

Společ enské
Uklízení,
vystupování,
pomocné
ř ízení
práce
zábavy

krupié r

kuchař
číšník - barman, hostinský
číšník

Ř ízení,
organizování

Vyř izování,
dojednávání

Zaznamenávání,
evidování

moderátor
zábavních
akcí

hotelový
zřízenec

Kasírování peněz

odborný pracovník
pohostinstvía hotelové ho provozu
provozář
recepční (vedoucí recepce)

Prakticky pro všechna povoláníje ve vě tšině případů společná pracovní činnost:
Používání cizích jazyků (zejmé na angličtiny a němčiny)

pokojská

Jakévzdělání vede k jednotlivý m uplatněním?
Obory vzdělání
Jsou tu nejběž nějšía relativněnejvhodnější
obory školního vzdělá nípodle oborové
soustavy KKOV.
To neznamená , ž e jednotlivá povolá ní
nemohou vykoná vat i absolventi jiný ch oborů.

vysoká
škola

Ekonomické obory VŠ
maturita,
vyššíškola

odborný pracovník
pohostinstvía hotelů
Hotelnictvía cestovníruch
recepční(ved.recepce)
provozář

vyučení

Gastronomie

kuchař
číšník
(barman, hostinský )
pokojská
hotelový zřízenec

krupié r
moderátor zábavních akcí
cvičitel fitness centra

Kuchař, číšník, prá ce ve společném stravová ní

Zá kladnívzdělá ní,
případně zaučení, kurs nebo instruktá ž v podniku

Formá lnívzdělá nínenítak podstatné, dů lež ité jsou
příslušné dovednosti a schopnosti a také jazykové
znalosti, u krupiéra a cvičitele příslušný kurs.

