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Úvodník

Vážení přátelé,
dovoluji si Vám představit přehled vzdělávacích programů
TYRKYS, školy kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o.
	V tomto katalogu naleznete nejžádanější semináře,
kurzy a školení, které pro Vás neustále rozšiřujeme o nová
aktuální témata.
Těším se s Vámi na setkání na některém z našich programů a přeji Vám mnoho studijních úspěchů.

PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová
ředitelka

TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o.
vzdělává profesionály v cestovním ruchu již od roku 1991 (nejprve jako
fyzická osoba a od roku 1994 jako právnická osoba).
	V oblasti vzdělávání v cestovním ruchu patříme dlouhodobě mezi nejvýznamnější vzdělávací společnosti. Kurzy a semináře, které pořádáme, jsou
určeny jak pro jednotlivce, tak pro firmy.
TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o.
je členem Asociace cestovních kanceláří České republiky - ACK ČR
je členem Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR - AIVD
je členem Asociace průvodců a Světové asociace průvodců
je akreditovanou vzdělávací společností Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR
je autorizována Ministerstvem pro místní rozvoj k provádění zkoušek
profesní kvalifikace
Základní údaje:
Název: TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o.
Sídlo:
Na Moráni 5, 120 00 Praha 2
IČ :
62586319
DIČ:
CZ62586319
telefon: 224 916 485
e-mail: kurzy@tyrkys.cz
web:
www.tyrkys.cz
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Proč si vybrat Tyrkys?

Proč si vybrat TYRKYS?
•
•
•
•
•
•

Zaručujeme individuální přístup ke klientům a maximální možnou flexibilitu Vašeho
vzdělávání.
Jsme tým zkušených profesionálních lektorů a vysokoškolských pedagogů.
Předáme Vám mnoho osobních zkušeností a praktických dovedností z praxe.
Naše učebny mají vynikající polohu v centru Prahy přímo u stanice tramvají a metra.
Učebny jsou moderně vybavené včetně přístupu k internetu prostřednictvím Wi-Fi.
Některé z kurzů Vám může proplatit úřad práce.

Máme akreditace MŠMT ČR pro následující kurzy.
Tyto kurzy Vám může proplatit úřad práce!

•
•
•
•
•
•

Kurz Průvodce cestovního ruchu
Kurz Průvodce Prahou
Místní zástupce cestovní kanceláře (tzv. delegát)
Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury
Vedoucí zájezdu
Zdravotník zotavovacích akcí
Tyrkys, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o., zastoupená
PhDr. Jolanou Kopřiva Myslivcovou, je autorizovaná osoba pro zkoušky
profesní kvalifikace

•
•
•
•
•
•
•
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PK 65-021-N Průvodce cestovního ruchu
PK 65-028-N Průvodce Prahou
PK 65-026-M Místní zástupce cestovní kanceláře (delegát)
PK 65-030-M	Vedoucí zájezdu
PK 65-027-M Pracovník turistického informačního centra
PK 65-029-N	Vedoucí pracovník turistického informačního centra
PK 65-032-N Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury

Proč si vybrat Tyrkys?

Máme akreditace MŠMT ČR v systému dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků

•
•
•
•
•

První pomoc při sportovních aktivitách ve škole
Základy první pomoci u žáků základních škol
Formy cestovního ruchu - moderní trendy
Školní výlet a jeho organizace
Vznik a činnost cestovní kanceláře a cestovní agentury

Na Moráni 5, 128 00 Praha 2 • +420 224 916 485 • .www.tyrkys.cz
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Jak si objednat kurz nebo seminář

Jak si objednat kurz nebo seminář
Všechny kurzy nebo semináře si můžete objednat velmi jednoduše prostřednictvím následujících možností:

•
•
•
•
•

přihláška on-line prostřednictvím webových stránek www.tyrkys.cz. Na konci popisu
každého kurzu je tlačítko PŘIHLÁSIT, které Vám otevře přihlášku, kterou můžete
vyplnit a odeslat online,
přihláška prostřednictvím e-mailu – přihlášku zašlete na adresu kurzy@tyrkys.cz,
přihláška zaslaná poštou na adresu TYRKYS, Na Moráni 5, 128 00 Praha 2,
přihláška doručená osobně do naší kanceláře
(pondělí až pátek od 9:00 do 17:00 hodin),
telefonická přihláška na čísle 224 916 485.

Kurzy označené tímto symbolem Vám může proplatit úřad práce!
Více informací jak postupovat naleznete na straně 74.

Veškeré Vaše dotazy Vám rádi zodpovíme telefonicky na čísle 224 917 908 nebo
při osobní návštěvě v naší kanceláři Na Moráni 5, Praha 2 od pondělí do pátku
od 9:00 do 17:00 hodin.
Údaje o produktech uvedené v této publikaci byly
zpracovány na základě informací dostupných v době
jejich zpracování. TYRKYS si vyhrazuje právo na změnu těchto údajů a opravu případných tiskových chyb
respektive chyb při zadávání dat.

•
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Jak se k nám dostanete

Jak se k nám dostanete
Výborná dopravní dostupnost na naší adresu
 Na Moráni 5, 120 00 Praha 2
Jezdí k nám tramvaje číslo 3, 7, 10, 16, 17.
Vystoupíte na zastávce Palackého náměstí.
Metrem se k nám dostanete velmi jednoduše. Vystoupíte na lince B v zastávce
Karlovo náměstí a vyjdete východem Palackého náměstí.
Pokud jedete vlakem:
z Hlavního nádraží – pojedete metrem do stanice Florenc, kde přestoupíte na linku B
a pojedete do zastávky Karlovo náměstí,
z Masarykova nádraží – pojedete metrem linkou B do stanice Karlovo náměstí.
Pokud jste přijeli autobusem na nádraží Florenc nebo Černý Most či Zličín, pojedete
metrem linkou B do zastávky Karlovo náměstí.
Při příjezdu do stanice Hradčanská nebo Veleslavín pojedete metrem linkou A do stanice
Můstek, kde přestoupíte na linku B a budete pokračovat do zastávky Karlovo náměstí.
Přijedete-li osobním automobilem:
•
Parkování je možné na placených parkovacích zónách: cena 40 Kč/hodinu - je
třeba si každé 2 hodiny zakoupit parkovací lístek.
•
Podzemní garáže v ulici Václavská, cena parkovného: 50 Kč/1 hodinu, doba
parkování je zde neomezená.
•	Využijte nejlépe záchytná parkoviště typu P+R. Cena je 20 Kč za celý den a do
centra pohodlně dojedete metrem.
	Chodov (pro příjezd po dálnici D1 ve směru od Brna nebo z Českých Budějovic),
Zličín (pro příjezd po dálnici D5 ve směru od Plzně),
Černý Most (pro příjezd po dálnici D11 ve směru od Hradce Králové nebo
z Mladé Boleslavi),
	Letňany (pro příjezd po dálnici D8 ve směru od Lovosic).
V ulici Na Moráni už Vás navede naše směrovka na pouliční lampě!
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Spojený kurz Průvodce cestovního ruchu + Průvodce Prahou – samoplátci

SPOJENÝ KURZ 

Průvodce cestovního ruchu + Průvodce Prahou
Samoplátci

Kurz Průvodce cestovního ruchu + kurz Průvodce Prahou jsou odborné kurzy, jejichž absolvováním a složením zkoušky získáte plnou kvalifikaci průvodce. Jedná se o současný nejvyšší
možný stupeň kvalifikace průvodce v rámci celoživotního vzdělávání.
Prezenční výuka je doplněna kvalitními studijními materiály na CD. V rámci kurzu je i 7 praktických prohlídek významných turistických tras a objektů v Praze. V  průběhu kurzu můžete
zasílat své dotazy k výuce formou e-mailu nebo přes Facebook.
Komu je kurz určen:
Spojený kurz Průvodce cestovního ruchu + Průvodce Prahou je vhodný pro zájemce, kteří
chtějí pracovat na pozici průvodce jak v Praze, tak i po celé České republice nebo v zahraničí.
	Chcete-li si udělat Kurz Průvodce cestovního ruchu i Kurz Průvodce Prahou, je tato forma
pro Vás tou nejlepší možností. Ušetříte Váš čas i peníze.
Výhody certifikátu zkoušky profesní kvalifikace:

• státní zkouška – autorizace Ministerstva pro místní rozvoj,
• osvědčení o zkoušce je veřejná listina (SEVT dokument, kulaté razítko se státním znakem),
• osvědčení mají kvalifikační dovětek EU, tzv. European Qualification Framework – EQF.
	Výhody absolvování kurzu průvodce u TYRKYS:

• možnost zápisu do katalogu průvodců TYRKYS GUIDES, který Vám pomůže při hledání pozice
průvodce u cestovní kanceláře, cestovní agentury nebo k získání Vašich vlastních klientů.
	V kurzu Vás naučíme:

•
•
•
•
•
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práci profesionálního průvodce,
připravit si poutavý výklad o navštívených místech,
převzít zájezd od cestovní kanceláře,
jak realizovat vlastní zájezd,
jak si najít práci jako průvodce.

Spojený kurz Průvodce cestovního ruchu + Průvodce Prahou – samoplátci

Výhody práce průvodce:

•
•
•
•
•
•

cestujete po celém světě i České republice,
zúčastníte se mnoha zajímavých akcí,
každý den průvodce Vám přináší nové zážitky a nové informace,
každý den získáváte informace z mnoha vědních oborů,
aktivně využíváte Vaše jazykové znalosti,
poznáte mnoho nových přátel z celého světa.

Výukový program obsahuje následující tematické celky:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

znalost historie a dějin kultury v České republice ve vztahu k cestovnímu ruchu,
kulturně historický místopis Prahy,
znalost světových dějin a dějin kultury ve vztahu k cestovnímu ruchu,
využití znalostí zeměpisu České republiky,
využití znalostí zeměpisu Evropy a ostatních světadílů,
orientace v současném právním a politickém systému EU,
příprava nabídky a výkladu průvodce, vedení skupiny a vlastní výklad turistům,
uplatnění právních a ekonomických aspektů při výkonu práce průvodce,
prokázání znalostí techniky služeb cestovního ruchu.

Cena kurzu:
			
			

12 800 Kč obsahuje vlastní přednášky, základní studijní materiál na CD,
vstupy do navštívených objektů. Cena neobsahuje vlastní zkoušky, protože
jejich vykonání závisí zcela na vůli posluchače.

	Akční sleva 20 % na 9 900 Kč při podání přihlášky on-line prostřednictvím našich webových stránek
www.tyrkys.cz (akční cena platí do odvolání, o jejím poskytnutí rozhoduje datum podání přihlášky,
kurzovné musí být uhrazeno nejpozději do zahájení kurzu). Cena obsahuje 21 % DPH.
Po skončení kurzu je možné přistoupit ke zkoušce profesní kvalifikace:
• Průvodce cestovního ruchu, PK 65-021-N, je nejvyšší možný stupeň kvalifikace průvodce
v souladu s legislativou Evropské unie. Tato zkouška platí v rámci EU v rozsahu aktuálně platné
legislativy jednotlivých zemí EU. S touto zkouškou můžete pracovat jak v domácím, tak i zahraničním cestovním ruchu, to znamená provázet jak tuzemské, tak i zahraniční turisty na území
České republiky i do zahraničí. Také můžete získat odznak „TOURIST GUIDE“ vydávaný TYRKYS, školou kultury podnikání v cestovním ruchu.
• Průvodce Prahou, PK 65-028-N. Po absolvování této zkoušky prokazujete Vaši vysokou odbornost průvodce pro výkon profesionální průvodcovské činnosti na území hlavního města Prahy.
Po úspěšném složení zkoušky obdržíte osvědčení k průvodcovské činnosti Průvodce Prahou.
Také můžete získat odznak Průvodce Prahou „GUIDE OF PRAGUE“ se znakem hl. města Prahy.
Složit můžete obě nebo jen jednu z nabízených zkoušek.
Více informací o zkouškách a termínech naleznete v kapitole „Zkoušky“ v této brožuře na straně 52.
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Spojený kurz Průvodce cestovního ruchu + Průvodce Prahou – samoplátci

Termíny
Spojeného kurzu Průvodce cestovního ruchu + Průvodce Prahou

Samoplátci
Naše nabídka kurzů je velmi bohatá, a proto si může vybrat každý dle svých časových
možností. Záleží na tom, zda preferujete studium více intenzivní nebo si učivo raději rozložíte do
delšího časového úseku. Všechny termíny obsahují stejný počet vyučovacích hodin (i probraného učiva).

Kurz SP 1/2016 sobota a neděle
Teoretická výuka se koná vždy v sobotu a neděli od 9:00 do 12:00 hodin
a od 13:00 do 16:00 hodin v naší učebně Na Moráni 5, Praha 2.
Kurz obsahuje 7 praktických vycházek po pražských památkách.

• leden:
• únor:
• březen:

9., 10., 16., 17., 23., 24., 30., 31.
6., 7., 13., 14., 20., 21., 27., 28.
5., 6., 12.

V den s označením touto barvou pouze od 9:00 do 13:00 hodin!

Kurz SP 2/2016 úterý a čtvrtek
Teoretická výuka se koná vždy v úterý a ve čtvrtek od 17:30 do 20:30 hodin
v naší učebně Na Moráni 5, Praha 2.
Kurz obsahuje 7 praktických vycházek po pražských památkách.

• leden:
• únor:
• březen:

12., 14., 19., 21., 26., 28.
2., 4., 9., 11., 16., 18., 23., 25.
1., 3., 8., 10., 15., 17., 22.

Návštěva památkových objektů nebo turistických tras
se koná vždy v sobotu a neděli od 9:00 do 13:00 hodin.

• únor:
• březen:
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13., 14., 20., 21., 27., 28.
5.
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Spojený kurz Průvodce cestovního ruchu + Průvodce Prahou – samoplátci

Kurz SP 3/2016 INTENZIVNÍ
	Teoretická výuka se koná každý den od 9:00 do 12:00 hodin
a od 13:00 do 16:00 hodin v naší učebně Na Moráni 5, Praha 2.
Kurz obsahuje 7 praktických vycházek po pražských památkách.

• leden:
• únor:

19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31.
1., 2., 3., 4., 5., 6.

V den s označením touto barvou pouze od 9:00 do 13:00 hodin!
	V den s označením touto barvou pouze od 13:00 do 16:00 hodin!

Kurz SP 4/2016 pondělí a středa
Teoretická výuka se koná vždy v pondělí a ve středu od 17:30 do 20:30 hodin
v naší učebně Na Moráni 5, Praha 2.
Kurz obsahuje 7 praktických vycházek po pražských památkách.

• únor:
• březen:
• duben:

8., 10., 15., 17., 22., 24., 29.
2., 7., 9., 14., 16., 21., 23., 30.
4., 6., 11., 13., 18., 20.

Návštěva památkových objektů nebo turistických tras
se koná vždy v sobotu a neděli od 9:00 do 13:00 hodin.

• březen:
• duben:

12., 13., 19., 20.
2., 3., 9.
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Spojený kurz Průvodce cestovního ruchu + Průvodce Prahou – samoplátci

Kurz SP 5/2016 sobota a neděle
Teoretická výuka se koná vždy v sobotu a neděli od 9:00 do 12:00
a od 13:00 do 16:00 hodin v naší učebně Na Moráni 5, Praha 2.
Kurz obsahuje 7 praktických vycházek po pražských památkách.

• únor:
• březen:
• duben:

20., 21., 27., 28.
5., 6., 12., 13., 19., 20.
2., 3., 9., 10., 16., 17., 23., 24., 30.

V den s označením touto barvou pouze od 9:00 do 13:00 hodin!

Kurz SP 6/2016 INTENZIVNÍ
Teoretická výuka se koná každý den od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin
v naší učebně Na Moráni 5, Praha 2.
Kurz obsahuje 7 praktických vycházek po pražských památkách.

• březen:
			

8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23.,
24., 25., 26.

V den s označením touto barvou pouze od 9:00 do 13:00 hodin!
	V den s označením touto barvou pouze od 13:00 do 16:00 hodin!
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Spojený kurz Průvodce cestovního ruchu + Průvodce Prahou – samoplátci

Kurz SP 7/2016 úterý a čtvrtek
Teoretická výuka se koná vždy v úterý a ve čtvrtek od 17:30 do 20:30 hodin
v naší učebně Na Moráni 5, Praha 2.
Kurz obsahuje 7 praktických vycházek po pražských památkách.

• duben:
• květen:
• červen:

5., 7., 12., 14., 19., 21., 26., 28.
3., 5., 10., 12., 17., 19., 24., 26., 31.
2., 7., 9., 14.

Návštěva památkových objektů nebo turistických tras
se koná vždy v sobotu a neděli od 9:00 do 13:00 hodin.

• květen:

7., 8., 14., 15., 21., 22., 28.

Kurz SP 8/2016 sobota a neděle
Teoretická výuka se koná vždy v sobotu a neděli od 9:00 do 12:00
a od 13:00 do 16:00 hodin v naší učebně Na Moráni 5, Praha 2.
Kurz obsahuje 7 praktických vycházek po pražských památkách.
		
9., 10., 16., 17., 23., 24., 30.
• duben:
1., 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28., 29.
• květen:
4., 5., 11.
• červen:
V den s označením touto barvou pouze od 9:00 do 13:00 hodin!
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Spojený kurz Průvodce cestovního ruchu + Průvodce Prahou – samoplátci

Kurz SP 9/2016 pondělí a středa
Teoretická výuka se koná vždy v pondělí a ve středu od 9:00 do 12:00 hodin
v naší učebně Na Moráni 5, Praha 2.
Kurz obsahuje 7 praktických vycházek po pražských památkách.

• duben:
• květen:
• červen:

13., 18., 20., 25., 27.
2., 4., 9., 11., 16., 18., 23., 25., 30.
1., 6., 8., 13., 15., 20., 22.

Návštěva památkových objektů nebo turistických tras
se koná vždy v sobotu a neděli od 9:00 do 13:00 hodin.

• květen:
• červen:

29.
4., 5., 11., 12., 18., 19.

Kurz SP 10/2016 sobota a neděle
Teoretická výuka se koná vždy v sobotu a v neděli od 9:00 do 12:00 hodin
a od 13:00 do 16:00 hodin v naší učebně Na Moráni 5, Praha 2.
Kurz obsahuje 7 praktických vycházek po pražských památkách.
		 • květen: 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28., 29.
		 • červen: 4., 5., 11., 12., 18., 19., 25., 26.
V den s označením touto barvou pouze od 9:00 do 13:00 hodin!

14

T E R M Í N Y

Spojený kurz Průvodce cestovního ruchu + Průvodce Prahou – samoplátci

Kurz SP 11/2016

INTENZIVNÍ

Teoretická výuka se koná každý den od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin
v naší učebně Na Moráni 5, Praha 2.
Kurz obsahuje 7 praktických vycházek po pražských památkách.
21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30.
• červen:
červenec:
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.
•
V den s označením touto barvou pouze od 9:00 do 13:00 hodin!
	V den s označením touto barvou pouze od 13:00 do 16:00 hodin!

Kurz SP 12/2016 INTENZIVNÍ
Teoretická výuka se koná každý den od 9:00 do 12:00 hodin
a od 13:00 do 16:00 hodin v naší učebně Na Moráni 5, Praha 2.
Kurz obsahuje 7 praktických vycházek po pražských památkách.

• srpen:
• září:

16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31.
1., 2., 3.

V den s označením touto barvou pouze od 9:00 do 13:00 hodin!
	V den s označením touto barvou pouze od 13:00 do 16:00 hodin!
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Kurz Průvodce cestovního ruchu – samoplátci

KURZ 

Průvodce cestovního ruchu
Samoplátci

Kurz Průvodce cestovního ruchu je vysoce odborným kurzem, jehož absolvováním a složením zkoušky získáte plnou kvalifikaci průvodce. Jedná se o současný nejvyšší možný stupeň
kvalifikace průvodce v rámci celoživotního vzdělávání.
Přednášky navazují na středoškolské znalosti. Kurz je přípravou na zkoušku profesní kvalifikace Průvodce cestovního ruchu PK 65-021-N. Prezenční výuka je doplněna kvalitními studijními materiály na CD.
Výhody certifikátu zkoušky profesní kvalifikace:

• státní zkouška – autorizace Ministerstva pro místní rozvoj,
• osvědčení o zkoušce je veřejná listina (SEVT dokument, kulaté razítko se státním
znakem),

• osvědčení mají kvalifikační dovětek EU, tzv. European Qualification Framework – EQF.
	Výhody absolvování kurzu průvodce u TYRKYS:

• možnost zápisu do katalogu průvodců TYRKYS GUIDES, který Vám pomůže při hledání pozice
průvodce u cestovní kanceláře, cestovní agentury nebo k získání Vašich vlastních klientů.
Komu je kurz určen:
Kurz Průvodce cestovního ruchu je vhodný zejména pro mimopražské účastníky a pro budoucí
průvodce, kteří nemají zájem provádět na území hlavního města Prahy. To znamená, že chcete turisty
doprovázet pouze do zahraničí nebo po České republice.
V kurzu Vás naučíme:

•
•
•
•
•
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práci profesionálního průvodce,
připravit si poutavý výklad o navštívených místech,
převzít zájezd od cestovní kanceláře,
jak realizovat vlastní zájezd,
jak si najít práci jako průvodce.

Kurz Průvodce cestovního ruchu – samoplátci

Výukový program obsahuje následující tematické celky:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

znalost historie a dějin kultury v České republice ve vztahu k cestovnímu ruchu,
kulturně historický místopis Prahy,
znalost světových dějin a dějin kultury ve vztahu k cestovnímu ruchu,
využití znalostí zeměpisu České republiky,
využití znalostí zeměpisu Evropy a ostatních světadílů,
orientace v současném právním a politickém systému EU,
příprava nabídky a výkladu průvodce, vedení skupiny a vlastní výklad turistům,
uplatnění právních a ekonomických aspektů při výkonu práce průvodce,
prokázání znalostí techniky služeb cestovního ruchu.

Cena kurzu:		5 500 Kč obsahuje vlastní kurzovné a základní studijní materiály na CD.
Nezahrnuje cenu odborné a jazykové zkoušky, neboť vykonání zkoušky
záleží zcela na vůli posluchače. Neabsolvujete-li zkoušky, upozorňujeme, že nevydáváme samostatné osvědčení o absolvování kurzu. Cena
obsahuje 21% DPH.
Po ukončení kurzu je možné přistoupit ke zkoušce profesní kvalifikace
	Průvodce cestovního ruchu PK 65-021-N.
			 Zkouška Průvodce cestovního ruchu PK 65-021-N je nejvyšším možným stupněm
kvalifikace průvodce v souladu s legislativou Evropské unie. Tato zkouška platí v rámci EU
v rozsahu aktuálně platné legislativy jednotlivých zemí EU. S touto zkouškou můžete pracovat jak v domácím, tak i zahraničním cestovním ruchu – to znamená provázet jak tuzemské,
tak i zahraniční turisty na území České republiky i do zahraničí. Také můžete získat odznak
„TOURIST GUIDE“ vydávaný TYRKYS, školou kultury podnikání v cestovním ruchu.

Více informací o zkouškách a termínech naleznete v kapitole „Zkoušky“ v této brožuře na straně 52.
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Kurz Průvodce cestovního ruchu – samoplátci

Termíny
kurzu Průvodce cestovního ruchu
Samoplátci

Kurz A/2016

Termín: 9. ledna až 24. ledna 2016, víkendový kurz
	Výuka se koná vždy v sobotu a v neděli od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin.
9., 10., 16., 17., 23., 24.
• leden:

Kurz I/2016

Termín: 12. ledna až 18. února 2016, úterý a čtvrtek
	Výuka se koná vždy v úterý a ve čtvrtek od 17:30 do 20:30 hodin.
12., 14., 19., 21., 26., 28.
• leden:
2., 4., 9., 11., 16., 18.
• únor:

Kurz B/2016

Termín: 19. ledna až 24. ledna 2016, týdenní intenzivní kurz
	Výuka se koná každý den od úterý do neděle vždy od 9:00 do 12:00
a od 13:00 do 16:00 hodin.

Kurz J/2016 Termín: 8. února až 16. března 2016, pondělí a středa
	Výuka se koná v pondělí a ve středu vždy od 17:30 do 20:30 hodin.
8., 10., 15., 17., 22., 24., 29.
• únor:
2., 7., 9., 14., 16.
• březen:
Kurz C/2016

Termín: 20. února až 6. března 2016, víkendový kurz
	Výuka se koná vždy v sobotu a v neděli od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin.
20., 21., 27., 28.
• únor:
březen:
5., 6.
•

Kurz D/2016

Termín: 8. března až 13. března 2016, týdenní intenzivní kurz
	Výuka se koná každý den od úterý do neděle vždy od 9:00 do 12:00
a od 13:00 do 16:00 hodin.
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Kurz Průvodce cestovního ruchu – samoplátci

Kurz K/2016

Termín: 5. dubna až 12. května 2016, úterý a čtvrtek
	Výuka se koná v úterý a čtvrtek vždy od 17:30 do 20:30 hodin.
5., 7., 12., 14., 19., 21., 26., 28.
• duben:
3., 5., 10., 12.
• květen:

Kurz E/2016 Termín: 9. dubna až 24. dubna 2016, víkendový kurz
	Výuka se koná vždy v sobotu a v neděli od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin.
9., 10., 16., 17., 23., 24.
• duben:
Kurz L/2016 Termín: 13. dubna až 23. května 2016, pondělí a středa
	Výuka se koná v pondělí a středa vždy od 9:00 do 12:00 hodin.
13., 18., 20., 25., 27.
• duben:
2., 4., 9., 11., 16., 18., 23.
• květen:
Kurz F/2016 Termín: 7. května až 22. května 2016, víkendový kurz
	Výuka se koná vždy v sobotu a v neděli od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin.
7., 8., 14., 15., 21., 22.
• květen:
Kurz G/2016 Termín: 21. června až 26. června 2016, týdenní intenzivní kurz
	Výuka se koná každý den od úterý do neděle vždy od 9:00 do 12:00
a od 13:00 do 16:00 hodin.
Kurz H/2016

Termín: 16. srpna až 21. srpna 2016, týdenní intenzivní kurz
	Výuka se koná každý den od úterý do neděle vždy od 9:00 do 12:00
a od 13:00 do 16:00 hodin.

19

Kurz Průvodce cestovního ruchu – rekvalifikace

KURZ 

Průvodce cestovního ruchu
Rekvalifikace přes úřad práce

Číslo rekvalifikace:
			
Pracovní činnost:

MŠMT ČR č. j. MSMT-21718/2015-1/557
Průvodce cestovního ruchu
Průvodce cestovního ruchu, PK 65-021-N

Tento kurz Vám může proplatit úřad práce nebo Vám může být proplacen z projektu ESF.

	Více informací jak postupovat při proplácení kurzů úřadem práce naleznete na straně 74 této
brožury. Při výběru správného kurzu Vám rádi poradíme.
Kurz Průvodce cestovního ruchu je vysoce odborným kurzem, jehož absolvováním a složením zkoušky získáte plnou kvalifikaci průvodce. Jedná se o současný nejvyšší možný stupeň
kvalifikace průvodce v rámci celoživotního vzdělávání.
Přednášky navazují na středoškolské znalosti. Kurz je přípravou na zkoušku profesní kvalifikace Průvodce cestovního ruchu PK 65-021-N.
Odborná výuka rekvalifikačního kurzu zahrnuje 200 vyučovacích hodin (vyučovací hodina
je 45 minut) z toho je 60 vyučovacích hodin prezenční formou a 140 hodin formou distanční.
Podkladem jsou kvalitní studijní materiály a materiály e-learningu.
Výhody certifikátu zkoušky profesní kvalifikace:

• státní zkouška – autorizace Ministerstva pro místní rozvoj,
• osvědčení o zkoušce je veřejná listina (SEVT dokument, kulaté razítko se státním
znakem),

• osvědčení mají kvalifikační dovětek EU, tzv. European Qualification Framework – EQF.
	Výhody absolvování kurzu průvodce u TYRKYS:

• možnost zápisu do katalogu průvodců TYRKYS GUIDES, který Vám pomůže při hledání pozice
průvodce u cestovní kanceláře, cestovní agentury nebo k získání Vašich vlastních klientů.
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Komu je kurz určen:
Kurz Průvodce cestovního ruchu je vhodný zejména pro mimopražské účastníky a pro budoucí
průvodce, kteří nemají zájem provádět na území hlavního města Prahy. To znamená, že chcete turisty
doprovázet pouze do zahraničí nebo po České republice.
V kurzu Vás naučíme:

•
•
•
•
•

práci profesionálního průvodce,
připravit si poutavý výklad o navštívených místech,
převzít zájezd od cestovní kanceláře,
jak realizovat vlastní zájezd,
jak si najít práci jako průvodce.

Výukový program obsahuje následující tematické celky:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

znalost historie a dějin kultury v České republice ve vztahu k cestovnímu ruchu,
kulturně historický místopis Prahy,
znalost světových dějin a dějin kultury ve vztahu k cestovnímu ruchu,
využití znalostí zeměpisu České republiky,
využití znalostí zeměpisu Evropy a ostatních světadílů,
orientace v současném právním a politickém systému EU,
příprava nabídky a výkladu průvodce, vedení skupiny a vlastní výklad turistům,
uplatnění právních a ekonomických aspektů při výkonu práce průvodce,
prokázání znalostí techniky služeb cestovního ruchu.

Cena kurzu:		14 400 Kč obsahuje vlastní kurzovné, studijní materiály pro distanční
studium na CD, vybrané studijní materiály v tištěné podobě a výuku
formou e-learningu.
	Cena kurzu zahrnuje cenu závěrečné zkoušky profesní kvalifikace PK 65-021-N.
Kurz je zakončen zkouškou profesní kvalifikace
	Průvodce cestovního ruchu PK 65-021-N.
			
Zkouška Průvodce cestovního ruchu PK 65-021-N je nejvyšším možným stupněm kvalifikace průvodce v souladu s legislativou Evropské unie. Tato zkouška platí v rámci
EU v rozsahu aktuálně platné legislativy jednotlivých zemí EU. S touto zkouškou můžete
pracovat jak v domácím, tak i zahraničním cestovním ruchu – to znamená provázet jak tuzemské, tak i zahraniční turisty na území České republiky i do zahraničí. Také můžete získat
odznak „TOURIST GUIDE“ vydávaný TYRKYS, školou kultury podnikání v cestovním ruchu
a zápis do katalogu průvodců TYRKYS GUIDES.
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Kurz Průvodce cestovního ruchu – rekvalifikace

Termíny
kurzu Průvodce cestovního ruchu
Rekvalifikace

UP_A/2016

Termín: 9. ledna až 7. března 2016, víkendový kurz
Prezenční výuka: vždy v sobotu a v neděli od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin
v následujících dnech: 9., 10., 16., 17., 23., 24. ledna 2016.
Distanční studium (samostudium, e-learning) průběžně leden, únor 2016.
Termíny praktického procvičení a konzultací budou upřesněny v průběhu výuky.
Zkouška: 7. března 2016

UP_I/2016

Termín: 12. ledna až 7. března 2016, úterý a čtvrtek
Prezenční výuka: vždy v úterý a čtvrtek od 17:30 do 20:30 hodin
v následujících dnech: 12., 14., 19., 21., 26., 28., ledna 2016
a 2., 4., 9., 11., 16., 18. února 2016
Distanční studium (samostudium, e-learning) průběžně leden, únor 2016.
Termíny praktického procvičení a konzultací budou upřesněny v průběhu výuky.
Zkouška: 7. března 2016

UP_B/2016

Termín: 19. ledna až 7. března 2016, intenzivní kurz
Prezenční výuka se koná každý den od úterý 19. ledna do neděle 24. ledna 2016 vždy
od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin.
Distanční studium (samostudium, e-learning) průběžně leden, únor 2016.
Termíny praktického procvičení a konzultací budou upřesněny v průběhu výuky.
Zkouška: 7. března 2016
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Kurz Průvodce cestovního ruchu – rekvalifikace

UP_J/2016

Termín: 8. února až 25. dubna 2016, večerní kurz, pondělí a středa
Prezenční výuka se koná vždy v pondělí a ve středu od 17:30 do 20:30 hodin v následujících
dnech: 8., 10., 15., 17., 22., 24., 29. února a 2., 7., 9., 14., 16. března 2016.
Distanční studium (samostudium, e-learning) průběžně únor, březen, duben 2016.
Termíny praktického procvičení a konzultací budou upřesněny v průběhu výuky.
Zkouška: 25. dubna 2016

UP_C/2016

Termín: 20. února až 29. března 2016, víkendový kurz
Prezenční výuka se koná vždy v sobotu a v neděli od 9:00 do 12:00 a od 13:00
do 16:00 hodin v následujících dnech: 20., 21., 27., 28. února a 5., 6. března 2016.
Distanční studium (samostudium, e-learning) průběžně únor, březen 2016.
Termíny praktického procvičení a konzultací budou upřesněny v průběhu výuky.
Zkouška: 29. března 2016

UP_D/2016

Termín: 8. března do 25. dubna 2016, intenzivní kurz
Prezenční výuka se koná každý den od úterý 8. března do neděle 13. března vždy od 9:00
do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin.
Distanční studium (samostudium, e-learning) průběžně březen, duben 2016.
Termíny praktického procvičení a konzultací budou upřesněny v průběhu výuky.
Zkouška: 25. dubna 2016

UP_K/2016

Termín: 5. dubna až 27. června 2016, úterý a čtvrtek
Prezenční výuka se koná vždy v úterý a čtvrtek od 17:30 do 20:30 hodin. v následujících
dnech: 5., 7., 12., 14., 19., 21., 26., 28., dubna a 3., 5., 10., 12. května 2016.
Distanční studium (samostudium, e-learning) průběžně duben, květen, červen 2016.
Termíny praktického procvičení a konzultací budou upřesněny v průběhu výuky.
Zkouška: 27. června 2016
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Kurz Průvodce cestovního ruchu – rekvalifikace

UP_E/2016

Termín: 9. dubna až 23. května 2016, víkendový kurz
Prezenční výuka se koná vždy v sobotu a v neděli od 9:00 do 12:00 a od 13:00
do 16:00 hodin v následujících dnech: 9., 10., 16., 17., 23., 24. dubna.
Distanční studium (samostudium, e-learning) průběžně duben, květen 2016.
Termíny praktického procvičení a konzultací budou upřesněny v průběhu výuky.
Zkouška: 23. května 2016

UP_L/2016

Termín: 13. dubna až 27. června 2016, pondělí a středa
Prezenční výuka se koná vždy v pondělí a ve středu od 9:00 do 12:00 hodin v následujících
dnech: 13., 18., 20., 25., 27., dubna, 2., 4., 9., 11., 16., 18., 23. května 2016.
Distanční studium (samostudium, e-learning) průběžně duben, květen, červen 2016.
Termíny praktického procvičení a konzultací budou upřesněny v průběhu výuky.
Zkouška: 27. června 2016

UP_F/2016

Termín: 7. května až 27. června 2016, víkendový kurz
Prezenční výuka se koná vždy v sobotu a v neděli od 9:00 do 12:00 a od 13:00
do 16:00 hodin v následujících dnech: 7., 8., 14., 15., 21., 22. května 2016.
Distanční studium (samostudium, e-learning) průběžně květen, červen 2016.
Termíny praktického procvičení a konzultací budou upřesněny v průběhu výuky.
Zkouška: 27. června 2016

UP_G/2016

Termín: 21. června až 11. července 2016, intenzivní kurz
Prezenční výuka se koná každý den od úterý 21. června do neděle 26. června 2016 vždy
od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin.
Distanční studium (samostudium, e-learning) průběžně červen, červenec 2016.
Termíny praktického procvičení a konzultací budou upřesněny v průběhu výuky.
Zkouška: 11. července 2016
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UP_H/2016

Termín: 16. srpna do 12. září 2016, intenzivní kurz
Prezenční výuka se koná každý den od úterý 16. srpna do neděle 21. srpna vždy od 9:00
do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin.
Distanční studium (samostudium, e-learning) průběžně srpen, září 2016.
Termíny praktického procvičení a konzultací budou upřesněny v průběhu výuky.
Zkouška: 12. září 2016
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KURZ 

Průvodce PRAHOU
Samoplátci

Kurz Průvodce Prahou je odborným kurzem, který připravuje profesionální certifikované průvodce na výkon průvodcovské činnosti na území hlavního města Prahy (okružní jízdy Prahou,
pěší prohlídky Prahy, specializované prohlídky Prahy). Přednášky navazují na středoškolské
znalosti. Kurz obsahuje teoretickou výuku - přednášky v našich učebnách a na tyto přednášky
navazují praktické instruktáže po hlavních turistických trasách a ve vybraných památkových
objektech. Kurz směřuje ke zkoušce PK 65-028-N, Průvodce Prahou.
Po úspěšném složení zkoušky obdržíte osvědčení k průvodcovské činnosti Průvodce
Prahou. Také můžete získat oficiální odznak Průvodce Prahou se znakem hl. města Prahy a evidenčním číslem průvodce.
Výhody certifikátu zkoušky profesní kvalifikace:

• státní zkouška – autorizace Ministerstva pro místní rozvoj,
• osvědčení o zkoušce je veřejná listina (SEVT dokument, kulaté razítko se státním
znakem),

• osvědčení mají kvalifikační dovětek EU, tzv. European Qualification Framework – EQF.
	Výhody absolvování kurzu průvodce u TYRKYS:

• možnost zápisu do katalogu průvodců TYRKYS GUIDES, který Vám pomůže při hledání pozice
průvodce u cestovní kanceláře, cestovní agentury nebo k získání Vašich vlastních klientů.
Komu je kurz určen:
Kurzy pořádané TYRKYS poskytují široké znalosti a bohatou faktografii o pražské problematice.
Kurzy jsou určeny budoucím profesionálním průvodcům Prahou. Jsou také vhodné i jako příprava ke
studiu na VŠ - humanitní obory a pro všechny, kteří se chtějí o Praze dozvědět mnoho zajímavých
informací, setkat se se zajímavými lidmi, zažít nové zážitky nebo aktivně využívat své jazykové znalosti.
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V kurzu Vás naučíme:

•
•
•
•

práci profesionálního průvodce se zaměřením na Prahu,
připravit si poutavý výklad o navštívených místech,
jak realizovat vlastní okružní jízdu či prohlídku Prahou,
jak si najít práci jako průvodce.

Vyučuje se:

• historie a dějiny umění,
• kulturně historický místopis Prahy,
• psychologie a metodika práce průvodce.
Cena kurzu:		7 900 Kč obsahuje vlastní kurzovné, studijní materiály a vstupné do
navštívených památkových objektů při prohlídkách Prahy. Cena obsahuje 21% DPH.
Po ukončení kurzu je možné přistoupit ke zkoušce
profesní kvalifikace PK 65-028-N, Průvodce Prahou.
			
Po absolvování této zkoušky prokazujete Vaši vysokou odbornost profesionálního
certifikovaného průvodce pro výkon průvodcovské činnosti na území hlavního města Prahy. Po úspěšném složení zkoušky obdržíte osvědčení k průvodcovské činnosti Průvodce
Prahou. Také můžete získat odznak Průvodce Prahou se znakem hl. města Prahy „GUIDE
OF PRAGUE“.
Více informací o zkouškách a termínech naleznete v kapitole „Zkoušky“ v této brožuře na straně 52.
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Termíny
kurzu Průvodce PRAHOU
Samoplátci

Kurz 1/2016

sobota a neděle

Teoretická výuka se koná vždy v sobotu a neděli od 9:00 do 12:00
a od 13:00 do 16:00 hodin v naší učebně Na Moráni 5, Praha 2.
Kurz obsahuje 7 praktických vycházek po pražských památkách.

• leden:
• únor:
• březen:

30., 31.
6., 7., 13., 14., 20., 21., 27., 28.
5., 6., 12.

V den s označením touto barvou pouze od 9:00 do 13:00 hodin!

Kurz 2/2016 úterý a čtvrtek
Teoretická výuka se koná vždy v úterý a ve čtvrtek od 17:30 do 20:30 hodin
v naší učebně Na Moráni 5, Praha 2.
Kurz obsahuje 7 praktických vycházek po pražských památkách.

• únor:
• březen:

11., 16., 18., 23., 25.
1., 3., 8., 10., 15., 17., 22.

Návštěva památkových objektů nebo turistických tras
se koná vždy v sobotu a neděli od 9:00 do 13:00 hodin.

• únor:
• březen:
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Kurz 3/2016 INTENZIVNÍ
	Teoretická výuka se koná každý den od 9:00 do 12:00 hodin
a od 13:00 do 16:00 hodin v naší učebně Na Moráni 5, Praha 2.
Kurz obsahuje 7 praktických vycházek po pražských památkách.

• leden:
• únor:

25., 26., 27., 28., 29., 30., 31.
1., 2., 3., 4., 5., 6.

V den s označením touto barvou pouze od 9:00 do 13:00 hodin!
	V den s označením touto barvou pouze od 13:00 do 16:00 hodin!

Kurz 4/2016 pondělí a středa
Teoretická výuka se koná vždy v pondělí a ve středu od 17:30 do 20:30 hodin
v naší učebně Na Moráni 5, Praha 2.
Kurz obsahuje 7 praktických vycházek po pražských památkách.

• březen:
• duben:

9., 14., 16., 21., 23., 30.
4., 6., 11., 13., 18., 20.

Návštěva památkových objektů nebo turistických tras
se koná vždy v sobotu a neděli od 9:00 do 13:00 hodin.

• březen:
• duben:

12., 13., 19., 20.
2., 3., 9.
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Kurz 5/2016

sobota a neděle

Teoretická výuka se koná vždy v sobotu a neděli od 9:00 do 12:00
a od 13:00 do 16:00 hodin v naší učebně Na Moráni 5, Praha 2.
Kurz obsahuje 7 praktických vycházek po pražských památkách.

• březen:
• duben:

12., 13., 19., 20.
2., 3., 9., 10., 16., 17., 23., 24., 30.

V den s označením touto barvou pouze od 9:00 do 13:00 hodin!

Kurz 6/2016 INTENZIVNÍ
	Teoretická výuka se koná každý den od 9:00 do 12:00 hodin
a od 13:00 do 16:00 hodin v naší učebně Na Moráni 5, Praha 2.
Kurz obsahuje 7 praktických vycházek po pražských památkách.

• březen:

14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25, 26.

V den s označením touto barvou pouze od 9:00 do 13:00 hodin!
	V den s označením touto barvou pouze od 13:00 do 16:00 hodin!
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Kurz 7/2016 úterý a čtvrtek
Teoretická výuka se koná vždy v úterý a ve čtvrtek od 17:30 do 20:30 hodin
v naší učebně Na Moráni 5, Praha 2.
Kurz obsahuje 7 praktických vycházek po pražských památkách.

• květen:
• červen:

5., 10., 12., 17., 19., 24., 26., 31.
2., 7., 9., 14.

Návštěva památkových objektů nebo turistických tras
se koná vždy v sobotu a neděli od 9:00 do 13:00 hodin.

• květen:

7., 8., 14., 15., 21., 22., 28.

Kurz 8/2016

sobota a neděle

Teoretická výuka se koná vždy v sobotu a neděli od 9:00 do 12:00
a od 13:00 do 16:00 hodin v naší učebně Na Moráni 5, Praha 2.
Kurz obsahuje 7 praktických vycházek po pražských památkách.

• duben:
• květen:
• červen:

30.
1., 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28., 29.
4., 5., 11.

V den s označením touto barvou pouze od 9:00 do 13:00 hodin!
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Kurz 9/2016 pondělí a středa
Teoretická výuka se koná vždy v pondělí a ve středu od 9:00 do 12:00 hodin
v naší učebně Na Moráni 5, Praha 2.
Kurz obsahuje 7 praktických vycházek po pražských památkách.

• květen:
• červen:

16., 18., 23., 25., 30.
1., 6., 8., 13., 15., 20., 22.

Návštěva památkových objektů nebo turistických tras
se koná vždy v sobotu a neděli od 9:00 do 13:00 hodin.

• květen:
• červen:

29.
4., 5., 11., 12., 18., 19.

Kurz 10/2016

sobota a neděle

Teoretická výuka se koná vždy v sobotu a neděli od 9:00 do 12:00
a od 13:00 do 16:00 hodin v naší učebně Na Moráni 5, Praha 2.
Kurz obsahuje 7 praktických vycházek po pražských památkách.

• květen:
• červen:

28., 29.
4., 5., 11., 12., 18., 19., 25., 26.

V den s označením touto barvou pouze od 9:00 do 13:00 hodin!
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Kurz 11/2016 INTENZIVNÍ
	Teoretická výuka se koná každý den od 9:00 do 12:00 hodin
a od 13:00 do 16:00 hodin v naší učebně Na Moráni 5, Praha 2.
Kurz obsahuje 7 praktických vycházek po pražských památkách.
27., 28., 29., 30.
• červen:
• červenec: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.
V den s označením touto barvou pouze od 9:00 do 13:00 hodin!
	V den s označením touto barvou pouze od 13:00 do 16:00 hodin!

Kurz 12/2016 INTENZIVNÍ
	Teoretická výuka se koná každý den od 9:00 do 12:00 hodin
a od 13:00 do 16:00 hodin v naší učebně Na Moráni 5, Praha 2.
Kurz obsahuje 7 praktických vycházek po pražských památkách.

• srpen:
• zíří:

22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31.
1., 2., 3.

V den s označením touto barvou pouze od 9:00 do 13:00 hodin!
	V den s označením touto barvou pouze od 13:00 do 16:00 hodin!
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KURZ 

Průvodce Prahou

Rekvalifikace přes úřad práce

Číslo rekvalifikace:
			
Pracovní činnost:

MŠMT ČR č. j. 33523/2013-1/732
Průvodce Prahou
Průvodce Prahou, PK 65-028-N

Tento kurz Vám může proplatit úřad práce nebo Vám může být proplacen z projektu ESF.

	Více informací jak postupovat při proplácení kurzů úřadem práce naleznete na straně 74 této
brožury. Při výběru správného kurzu Vám rádi poradíme.
Kurz Průvodce Prahou je odborným kurzem, který připravuje profesionální certifikované průvodce na výkon průvodcovské činnosti na území hlavního města Prahy (okružní jízdy Prahou,
pěší prohlídky Prahy, specializované prohlídky Prahy). Přednášky navazují na středoškolské
znalosti. Kurz obsahuje teoretickou výuku - přednášky v našich učebnách a na tyto přednášky
navazují praktické instruktáže po hlavních turistických trasách a ve vybraných památkových
objektech. Kurz směřuje ke zkoušce PK 65-028-N, Průvodce Prahou.
Po úspěšném složení zkoušky obdržíte osvědčení k průvodcovské činnosti Průvodce Prahou. Také můžete získat oficiální odznak Průvodce Prahou se znakem hl. města Prahy a evidenčním číslem průvodce.
Výhody certifikátu zkoušky profesní kvalifikace:

• státní zkouška – autorizace Ministerstva pro místní rozvoj,
• osvědčení o zkoušce je veřejná listina (SEVT dokument, kulaté razítko se státním
znakem),

• osvědčení mají kvalifikační dovětek EU, tzv. European Qualification Framework – EQF.
	Výhody absolvování kurzu průvodce u TYRKYS:

• možnost zápisu do katalogu průvodců TYRKYS GUIDES, který Vám pomůže při hledání pozice
průvodce u cestovní kanceláře, cestovní agentury nebo k získání Vašich vlastních klientů.
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Komu je kurz určen:
Kurzy pořádané TYRKYS poskytují široké znalosti a bohatou faktografii o pražské problematice.
Kurzy jsou určeny budoucím profesionálním průvodcům Prahou. Jsou také vhodné i jako příprava ke
studiu na VŠ - humanitní obory a pro všechny, kteří se chtějí o Praze dozvědět mnoho zajímavých
informací, setkat se se zajímavými lidmi, zažít nové zážitky nebo aktivně využívat své jazykové znalosti.
V kurzu Vás naučíme:

•
•
•
•

práci profesionálního průvodce se zaměřením na Prahu,
připravit si poutavý výklad o navštívených místech,
jak realizovat vlastní okružní jízdu či prohlídku Prahou,
jak si najít práci jako průvodce.

Vyučuje se:

• historie a dějiny umění,
• kulturně historický místopis Prahy,
• psychologie a metodika práce průvodce.
Kurz obsahuje 200 vyučovacích hodin.
Cena kurzu:		14 400 Kč obsahuje vlastní kurzovné, studijní materiály, vstupné do
památkových objektů při prohlídkách Prahy, zkoušku profesní kvalifikace Průvodce Prahou, PK 65-028-N.
Kurz je zakončen zkouškou profesní kvalifikace
	Průvodce Prahou PK 65-028-N.

Více informací o zkouškách a termínech naleznete v kapitole „Zkoušky“ v této brožuře na straně 52.
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Termíny
kurzu Průvodce Prahou
Rekvalifikace

UP_Pha_1/2016

Termín: 9. ledna až 30. března 2016, víkendový kurz
Prezenční výuka: vždy v sobotu a v neděli od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin
v následujících dnech: 9., 10., 16., 17., 23., 24., 30., 31. ledna, 6., 7., 13., 14., 20.,
21., 27., 28. února, 5., 6., 12. března 2016.

	Výuka zahrnuje 7 prohlídek významných památkových tras a objektů.
	Vypracování písemné práce, konzultace březen 2016. Termín konzultace bude upřesněn
v průběhu výuky.
Zkouška: 30. března 2016

UP_Pha_2/2016

Termín: 12. ledna až 26. dubna 2016, úterý a čtvrtek
Prezenční výuka: vždy v úterý a ve čtvrtek od 17:30 do 20:30 hodin
v následujících dnech: 12., 14., 19., 21., 26., 28. ledna, 2., 4., 9., 11., 16., 18., 23.,
25. února, 1., 3., 8., 10., 15., 17., 22. března 2016.

Praktická návštěva památkových tras a objektů v sobotu a neděli od 9:00 do 13:00 hodin
ve dnech: 13., 14., 20., 21., 27., 28. února a 5. března 2016.
	Vypracování písemné práce, konzultace březen 2016. Termín konzultace bude upřesněn
v průběhu výuky.
Zkouška: 26. dubna 2016

UP_Pha_3/2016

Termín: 19. ledna až 8. března 2016, intenzivní kurz
Prezenční výuka: každý den od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin
v následujících dnech: 19. až 31. ledna a 1. až 6. února 2016.

	Výuka zahrnuje 7 prohlídek významných památkových tras a objektů.
	Vypracování písemné práce, konzultace únor 2016. Termín konzultace bude upřesněn
v průběhu výuky.
Zkouška: 8. března 2016
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UP_Pha_4/2016

Termín: 8. února až 24. května 2016, pondělí a středa
Prezenční výuka: vždy pondělí a ve středu od 17:30 do 20:30 hodin
v následujících dnech: 8., 10., 15., 17., 22., 24., 29. února, 2., 7., 9., 14., 16., 21.,
23., 30. března a 4., 6., 11., 13., 18., 20. dubna 2016.

Praktická návštěva památkových tras a objektů v sobotu a neděli od 9:00 do 13:00 hodin
ve dnech: 12., 13., 19., 20. března a 2., 3., 9. dubna 2016.
	Vypracování písemné práce, konzultace duben, květen 2016. Termín konzultace bude
upřesněn v průběhu výuky.
Zkouška: 24. května 2016

UP_Pha_5/2016

Termín: 20. února až 24. května 2016, víkendový kurz
Prezenční výuka: vždy v sobotu a v neděli od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin
v následujících dnech: 20., 21., 27., 28. února, 5., 6., 12., 13., 19., 20. března, 2., 3.,
9., 10., 16., 17., 23., 24., 30. dubna 2016.

	Výuka zahrnuje 7 prohlídek významných památkových tras a objektů.
	Vypracování písemné práce, konzultace květen 2016. Termín konzultace bude upřesněn
v průběhu výuky.
Zkouška: 24. května 2016

UP_Pha_6/2016

Termín: 8. března až 26. dubna 2016, intenzivní kurz
Prezenční výuka: každý den od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin
v následujících dnech: od 8. do 26. března 2016.

	Výuka zahrnuje 7 prohlídek významných památkových tras a objektů.
	Vypracování písemné práce, konzultace duben 2016. Termín konzultace bude upřesněn
v průběhu výuky.
Zkouška: 26. dubna 2016
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UP_Pha_7/2016

Termín: 5. dubna až 28. června 2016, úterý a čtvrtek
Prezenční výuka: vždy v úterý a ve čtvrtek od 17:30 do 20:30 hodin
v následujících dnech: 5., 7., 12., 14., 19., 21., 26., 28. dubna, 3., 5., 10., 12., 17.,
19., 24., 26., 31. května, 2., 7., 9., 14. června.

Praktická návštěva památkových tras a objektů v sobotu a neděli od 9:00 do 13:00 hodin
ve dnech: 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28. května 2016.
	Vypracování písemné práce, konzultace červen 2016. Termín konzultace bude upřesněn
v průběhu výuky.
Zkouška: 28. června 2016

UP_Pha_8/2016

Termín: 9. dubna až 12. července 2016, víkendový kurz
Prezenční výuka: vždy v sobotu a v neděli od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin
v následujících dnech: 9., 10., 16., 17., 23., 24., 30. dubna, 1., 7., 8., 14., 15., 21.,
22., 28., 29. května, 4., 5., 11. června 2016.

	Výuka zahrnuje 7 prohlídek významných památkových tras a objektů.
	Vypracování písemné práce, konzultace červen, červenec 2016. Termín konzultace bude
upřesněn v průběhu výuky.
Zkouška: 12. července 2016

UP_Pha_9/2016

Termín: 13. dubna až 12. července 2016, pondělí a středa
Prezenční výuka: vždy pondělí a ve středu od 9:00 do 12:00 hodin
v následujících dnech: 13., 18., 20., 25., 27. dubna, 2., 4., 9., 11., 16., 18., 23., 25.,
30. května, 1., 6., 8., 13., 15., 20., 22. června 2016.

Praktická návštěva památkových tras a objektů v sobotu a neděli od 9:00 do 13:00 hodin
ve dnech: 29. května, 4., 5., 11., 12., 18., 19. června 2016.
	Vypracování písemné práce, konzultace červen, červenec 2016. Termín konzultace bude
upřesněn v průběhu výuky.
Zkouška: 12. července 2016
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UP_Pha_10/2016

Termín: 7. května až 16. srpna 2016, víkendový kurz
Prezenční výuka: vždy v sobotu a v neděli od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin
v následujících dnech: 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28., 29. května, 4., 5., 11., 12., 18.,
19., 25., 26. června 2016.

	Výuka zahrnuje 7 prohlídek významných památkových tras a objektů.
	Vypracování písemné práce, konzultace červenec, srpen 2016. Termín konzultace bude
upřesněn v průběhu výuky.
Zkouška: 16. srpna 2016

UP_Pha_11/2016

Termín: 21. června až 16. srpna 2016, intenzivní kurz
Prezenční výuka: každý den od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin
v následujících dnech: od 21. června do 9. července 2016.

	Výuka zahrnuje 7 prohlídek významných památkových tras a objektů.
	Vypracování písemné práce, konzultace červenec, srpen 2016. Termín konzultace bude
upřesněn v průběhu výuky.
Zkouška: 16. srpna 2016
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Kurz Místní zástupce cestovní kanceláře (tzv. delegát)

KURZ 

Místní zástupce cestovní kanceláře (tzv. delegát)
Rekvalifikace přes úřad práce + Samoplátci

Číslo rekvalifikace:
MŠMT ČR 26844/2013-1/607
			
Místní zástupce cestovní kanceláře
Název pracovní pozice: Místní zástupce cestovní kanceláře (tzv. delegát) PK 65-026-M.

Jedná se o velmi kvalitní odborný kurz, který Vás připraví na práci profesionálního certifikovaného delegáta. Místní zástupce cestovní kanceláře, tzv. delegát je pověřeným zástupcem
cestovní kanceláře v místě pobytu (např. u moře, na horách, v hotelu atd.) a jeho úkolem je starat se o turisty a zajišťovat organizační a administrativní záležitosti cestovní kanceláře. Delegát
není průvodce, a proto neposkytuje turistům odborný výklad. Delegáti pracují jak v zahraničí, tak
i v České republice.
Kurz obsahuje 80 vyučovacích hodin a přednášky navazují na středoškolské znalosti. Prezenční výuka je doplněna kvalitními studijními materiály na CD.
Komu je kurz určen:
Kurz je určen všem zájemcům, kteří chtějí vycestovat do zahraničí. Díky absolvování tohoto
kurzu budete cestovat po celém světě, setkáte se s mnoha zajímavými lidmi, zúčastníte se mnoha
zajímavých akcí, každý den budete mít možnost aktivně využívat vaše jazykové znalosti a získáte
nové přátele z celého světa.
Výhody certifikátu zkoušky profesní kvalifikace:

•
•
•
•
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státní zkouška – autorizace Ministerstva pro místní rozvoj,
osvědčení o zkoušce je veřejná listina (SEVT dokument, kulaté razítko se státním znakem),
osvědčení mají kvalifikační dovětek EU, tzv. European Qualification Framework – EQF,
jeden z podkladů pro vydání pracovního víza delegáta pro země, které ho vyžadují.

Kurz Místní zástupce cestovní kanceláře (tzv. delegát)

	Výhody absolvování kurzu Místní zástupce cestovní kanceláře (delegát)
u TYRKYS:

• možnost zápisu do katalogu průvodců a delegátů TYRKYS GUIDES, který Vám pomůže
při hledání pozice delegáta u cestovní kanceláře.
V kurzu Vás naučíme:

•
•
•
•
•
•

práci profesionálního delegáta,
jak převzít zájezd od cestovní kanceláře,
jak si najít práci jako delegát,
jak se starat o turisty,
zajišťovat organizační a administrativní záležitosti cestovní kanceláře,
poskytnutí první pomoci.

Vyučuje se:

•
•
•
•
•
•

ekonomika cestovního ruchu
technika cestovního ruchu,
metodika práce delegáta,
geografie cestovního ruchu,
psychologie v práci delegáta,
základy první pomoci.

Cena kurzu:		9 900 Kč zahrnuje vlastní kurzovné a studijní materiály.
Nyní akční sleva na 6 900 Kč při podání přihlášky on-line prostřednictvím našich webových stránek
www.tyrkys.cz (akční cena platí do odvolání, o jejím poskytnutí rozhoduje datum podání přihlášky,
kurzovné musí být uhrazeno nejpozději do zahájení kurzu).
Po ukončení kurzu je možné přistoupit ke zkoušce PK 65-026-M:
Místní zástupce cestovní kanceláře, PK 65-026-M. Tato zkouška je v současné
době nejvyšším možným stupněm kvalifikace Delegáta v rámci celoživotního vzdělávání. Po
úspěšném složení zkoušky obdržíte osvědčení k delegátské činnosti.

Více informací o zkouškách a termínech naleznete v kapitole „Zkoušky“ v této brožuře na straně 52.
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Kurz Místní zástupce cestovní kanceláře (tzv. delegát)

Termíny
kurzu delegát pro cestovní kancelář
Rekvalifikace + Samoplátci

DEL7/2015
Termín: 7. listopadu až 6. prosince 2015, víkendový kurz
Výuka se koná: vždy v sobotu a v neděli od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin,
v následujících dnech: 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28., 29. listopadu
				
a 5., 6. prosince 2015.

DEL1/2016
Termín: 18. ledna až 24. února 2016, pondělí a středa
Výuka se koná: vždy v pondělí a ve středu od 17:30 do 20:30 hodin,
v následujících dnech: 18., 20., 25., 27. ledna
				
a 1., 3., 8., 10., 15., 17., 22., 24. února 2016.

DEL2/2016
Termín: 30. ledna až 28. února 2016, víkendový kurz
Výuka se koná: vždy v sobotu a v neděli od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin,
v následujících dnech: 30., 31. ledna
				
a 6., 7., 13., 14., 20., 21., 27., 28. února 2016.
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Kurz Místní zástupce cestovní kanceláře (tzv. delegát)

DEL3/2016
Termín: 15. února až 26. února 2016, intenzivní kurz
Výuka se koná: každý den od pondělí do pátku vždy od 9:00 do 12:00
a od 13:00 do 16:00 hodin,
v následujících dnech: 15., 16., 17., 18., 19., 22., 23., 24., 25., 26. února 2016.

DEL4/2016
Termín: 4. dubna až 15. dubna 2016, intenzivní kurz
Výuka se koná: každý den od pondělí do pátku vždy od 9:00 do 12:00
a od 13:00 do 16:00 hodin,
v následujících dnech: 4., 5., 6., 7., 8., 11., 12., 13., 14., 15. dubna 2016.

DEL5/2016
Termín: 14. května až 12. června 2016, víkendový kurz
Výuka se koná: vždy v sobotu a v neděli od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin,
v následujících dnech: 14., 15., 21., 22., 28., 29. května
				
a 4., 5., 11., 12. června 2016.
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Kurz Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury

KURZ 

Samostatný pracovník cestovní kanceláře
a cestovní agentury
Rekvalifikace přes úřad práce + Samoplátci

Číslo rekvalifikace:		
Název vzdělávacího programu:
				
Zkouška profesní kvalifikace:
				

MŠMT ČR č. j. 17420/2015-1/450
Samostatný pracovník cestovní kanceláře
a cestovní agentury
Samostatný pracovník cestovní kanceláře
a cestovní agentury, PK 65-032-N

Jedná se o velmi kvalitní odborný kurz, který Vás připraví na práci v cestovní kanceláři nebo
cestovní agentuře.
Práce v cestovní kanceláři je velmi zajímavá, pestrá a flexibilní. Ve většině pracovních pozic
v cestovním ruchu využijete a zdokonalíte své jazykové znalosti.
Komu je kurz určen:
Kurz je určen pro zájemce, kteří chtějí pracovat na některé z pozic v cestovní kanceláři nebo cestovní agentuře a nemají dosud praxi a zkušenost v cestovním ruchu. Kurz je také vhodný pro zájemce
s předchozí praxí, kteří mají zájem o rozšíření svých znalostí.
Po složení zkoušky si můžete také založit vlastní cestovní agenturu a zkouška profesní kvalifikace
Vám pomůže při doložení odborné způsobilosti pro získání koncese cestovní kanceláře.
Výhody certifikátu zkoušky profesní kvalifikace:

• státní zkouška – autorizace Ministerstva pro místní rozvoj,
• osvědčení o zkoušce je veřejná listina (SEVT dokument, kulaté razítko se státním znakem),
• osvědčení mají kvalifikační dovětek EU, tzv. European Qualification Framework – EQF,
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Kurz Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury

	V kurzu Vás naučíme:

•
•
•
•

příprava zájezdu a tvorba programu v rámci příjezdové i výjezdové turistiky
výběr a objednávka služeb potřebných k realizaci zájezdu
prodej zájezdů
propagace a reklama v cestovním ruchu

Vyučuje se:

•
•
•
•
•

příprava tuzemských a zahraničních zájezdů,
nabídka a prodej zájezdů a dalších služeb cestovního ruchu,
zajišťování tuzemských a zahraničních zájezdů,
evidence a vyúčtování prodaných zájezdů a služeb,
marketing v cestovním ruchu.

Cena kurzu:		9 900 Kč obsahuje vlastní kurzovné a studijní materiály na CD.
Nyní akční sleva na 7 900 Kč při podání přihlášky on-line prostřednictvím našich webových stránek www.
tyrkys.cz (akční cena platí do odvolání, o jejím poskytnutí rozhoduje datum podání přihlášky, kurzovné
musí být uhrazeno nejpozději do zahájení kurzu).
		 Kurz směřuje ke zkoušce Profesní kvalifikace Samostatný pracovník cestovní kanceláře a agentury PK 65-032-N.
		 Zkouška PK 65-032-N je státní zkouškou autorizovanou Ministerstvem pro místní rozvoj a je v současné době nejvyšším možným stupněm kvalifikace v rámci tzv. celoživotního
vzdělávání.

Více informací o zkouškách a termínech naleznete v kapitole „Zkoušky“ v této brožuře na straně 53.
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Kurz Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury

Termíny

kurzu Samostatný pracovník cestovní kanceláře
a cestovní agentury
Rekvalifikace + Samoplátci

PCK 7/2015
Termín: 7. listopadu až 6. prosince 2015, víkendový kurz
Kurz se koná: vždy v sobotu a v neděli od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin,
v následujících dnech: 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28., 29. listopadu
				
a 5., 6. prosince 2015.

PCK 1/2016
Termín: 18. ledna až 24. února 2016, pondělí a středa
Kurz se koná: vždy v pondělí a ve středu od 17:30 do 20:30 hodin,
v následujících dnech: 18., 20., 25., 27. ledna
				
a 1., 3., 8., 10., 15., 17., 22., 24. února 2016.

PCK 2/2016
Termín: 30. ledna až 28. února 2016, víkendový kurz
Kurz se koná: vždy v sobotu a v neděli od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin,
v následujících dnech: 30., 31. ledna
				
a 6., 7., 13., 14., 20., 21., 27., 28. února 2016.
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Kurz Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury

PCK 3/2016
Termín: 15. února až 26. února 2016, intenzivní kurz
Kurz se koná: každý den od pondělí do pátku vždy od 9:00 do 12:00
a od 13:00 do 16:00 hodin,
v následujících dnech: 15., 16., 17., 18., 19., 22., 23., 24., 25., 26. února 2016.

PCK 4/2016
Termín: 4. dubna až 15. dubna 2016, intenzivní kurz
Kurz se koná: každý den od pondělí do pátku vždy od 9:00 do 12:00
a od 13:00 do 16:00 hodin,
v následujících dnech: 4., 5., 6., 7., 8., 11., 12., 13., 14., 15. dubna 2016.

PCK 5/2016
Termín: 14. května až 12. června 2016, víkendový kurz
Kurz se koná: vždy v sobotu a v neděli od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin,
v následujících dnech: 14., 15., 21., 22., 28., 29. května
				
a 4., 5., 11., 12. června 2016.
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Kurz Zdravotník zotavovacích akcí

KURZ 

Zdravotník zotavovacích akcí  

Rekvalifikace přes úřad práce + Samoplátci

Číslo rekvalifikace:		

MŠMT ČR 26843/2013-1/606

Název vzdělávacího programu:

Zdravotník zotavovacích akcí

Jedná se o velmi kvalitní odborný kurz, který Vás připraví na práci zdravotníka na nejrůznějších akcích, např. táborech, školách v přírodě, výukových nebo výcvikových kurzech, hromadných společenských a sportovních akcích.
Kurz obsahuje 40 vyučovacích hodin s akreditací Ministerstva školství. Výuka je organizována prezenční formou teoretických přednášek a praktického nácviku pod vedením zkušeného
lektora s praxí na záchranné službě. Na závěr kurzu se skládá zkouška a po jejím složení obdržíte osvědčení o rekvalifikaci akreditované Ministerstvem školství.
Komu je kurz určen:
Kurz je vhodný pro pedagogy mateřských a základních škol a další pracovníky mateřských a základních škol, kteří mají zájem zúčastnit se různých zotavovacích akcí, například škol v přírodě, výcvikových kurzů či sportovních akcí. Dále je kurz vhodný pro lektory volnočasových aktivit, vedoucí zájmových kroužků a táborů, chůvy, au pair, průvodce, delegáty a ostatní zájemce z řad široké veřejnosti.
V kurzu Vás naučíme:

•
•
•
•
•
•
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prakticky poskytnout první pomoc podle mezinárodně uznávaných standardů
naučíte se metodicky správně pečovat o nemocné a vést zdravotní dokumentaci
získáte orientaci v právních předpisech upravujících zotavovací akce
budete znát práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí
naučíte se v praxi aplikovat protiepidemická opatření
dozvíte se, jak zachránit tonoucího a poskytnout mu první pomoc

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí

Vyučuje se:

•
•
•
•

poskytnutí první pomoci
práva a povinnosti zdravotníků
právní předpisy zotavovacích akcí
vedení zdravotní dokumentace a péče o nemocné

Cena kurzu:		3 900 Kč zahrnuje vlastní výuku, základní studijní materiál a jeden termín zkoušky. Zkouška se koná poslední den kurzu.
	Po ukončení kurzu je možné přistoupit ke zkoušce:
Kurz směřuje ke zkoušce, po jejímž složení obdržíte osvědčení o rekvalifikaci akreditované
Ministerstvem školství. Díky absolvování této zkoušky prokazujete svou odbornost a plnou kompetenci k účasti na zotavovacích akcích jako zdravotník. Zkouška se koná poslední den kurzu
a není nutné podávat přihlášku ke zkoušce.

Více informací o zkouškách a termínech naleznete v kapitole „Zkoušky“ v této brožuře na straně 52.
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Kurz Zdravotník zotavovacích akcí

Termíny
kurzu Zdravotník zotavovacích akcí
Rekvalifikace + Samoplátci

ZDR3/2015
Termín: 14. listopadu 2015 až 22. listopadu 2015
Výuka se koná: vždy v sobotu a v neděli od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 16:00
a od 17:00 do 20:00 hodin,
v následujících dnech: 14., 15., 21., 22. listopadu 2015

ZDR1/2016
Termín: 13. února až 21. února 2016, víkendový kurz
Výuka se koná: vždy v sobotu a v neděli od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 16:00
a od 17:00 do 20:00 hodin,
v následujících dnech: 13., 14., 20., 21. února 2016.

ZDR2/2016
Termín: 21. května až 29. května 2016, víkendový kurz
Výuka se koná: vždy v sobotu a v neděli od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 16:00
a od 17:00 do 20:00 hodin,
v následujících dnech: 21., 22., 28., 29. května 2016.
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Kurz Zdravotník zotavovacích akcí
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Odborné zkoušky profesní kvalifikace

Odborné zkoušky profesní kvalifikace

Zkoušky profesní kvalifikace v oblasti cestovního ruchu jsou:

• autorizovány Ministerstvem pro místní rozvoj (státní zkouška),
• představují současný nejvyšší možný stupeň kvalifikace v rámci celoživotního vzdělávání,
• osvědčení o zkoušce je veřejná listina (SEVT dokument, kulaté razítko se státním
znakem),

• osvědčení mají kvalifikační dovětek EU, tzv. European Qualification Framework – EQF.
Zkouška Průvodce cestovního ruchu PK 65-021-N
S touto zkouškou můžete pracovat v domácím i zahraničním cestovním ruchu. To znamená provázet jak tuzemské, tak i zahraniční turisty na území České republiky nebo do zahraničí. Tato zkouška
platí v rámci EU v rozsahu aktuálně platné legislativy jednotlivých zemí EU. Po úspěšném složení
zkoušky můžete získat odznak „TOURIST GUIDE“ vydávaný TYRKYS, školou kultury podnikání v cestovním ruchu „TOURIST GUIDE“.
Zkouška Průvodce Prahou PK 65-028-N
Po absolvování této zkoušky prokazujete Vaši vysokou odbornost průvodce pro výkon průvodcovské činnosti na území hlavního města Prahy. Také můžete získat odznak Průvodce Prahou „GUIDE OF
PRAGUE“ se znakem hl. města Prahy.
Zkouška Místní zástupce cestovní kanceláře PK 65-026-M (tzv. delegát)
Zkouška je v současné době nejvyšším možným stupněm kvalifikace Delegáta v rámci celoživotního vzdělávání. Tato zkouška je také jedním z podkladů pro získání pracovního víza delegáta pro země,
které ho k výkonu činnosti delegáta na svém území požadují.
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Odborné zkoušky profesní kvalifikace

Zkouška Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury
	PK 65-032-N
	Chcete-li pracovat v cestovní kanceláři nebo cestovní agentuře, touto zkouškou prokazujete Vaši
kvalifikaci. Po složení zkoušky si můžete založit vlastní cestovní agenturu a osvědčení může být jedním
z podkladů doložení odborné způsobilosti pro založení cestovní kanceláře.
Zkouška Vedoucí zájezdu PK 65-030-M
Pokud chcete pracovat jako tzv. technický vedoucí zájezdů (například při autobusových zájezdech), je pro Vás tato zkouška ideální volbou.
Cena odborných zkoušek profesní kvalifikace
Naším cílem je motivovat posluchače k aktivnímu studiu. Proto pro ty nejpilnější jsou připraveny ty
největší slevy na zkoušky. Čím dříve se od ukončení kurzu přihlásíte ke zkoušce, tím větší bude Vaše
sleva.
600 Kč		
1 000 Kč		
1 000 Kč		
			
2 000 Kč		
3 900 Kč		

pro absolventy přípravného kurzu do 3 měsíců od ukončení kurzu
první termín zkoušky pro absolventy kurzu 3 – 12 měsíců od ukončení kurzu
opravný a každý další termín zkoušky pro absolventy přípravného kurzu do 12 měsíců
od ukončení kurzu
termín zkoušky (i opravný) více než 12 měsíců od ukončení kurzu
registrační poplatek pro účastníky (samostudiem)
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Jazykové zkoušky jako součást zkoušky profesní kvalifikace

Jazykové zkoušky
jako součást zkoušky profesní kvalifikace

U všech zkoušek profesní kvalifikace (mimo zkoušky Samostatný pracovník cestovní kanceláře
a cestovní agentury PK 65-032-N) je nutné prokázat znalost alespoň jednoho cizího jazyka.
Jazykovou zkoušku skládáte ve stejný den jako odbornou část zkoušky. Můžete si vybrat libovolný
cizí jazyk mimo slovenštiny, která není uznatelná jako cizí jazyk.
	V případě předložení certifikátu o složení jazykové zkoušky stupně B2 nebo vyšší podle Evropského referenčního rámce, odpadá povinnost složit jazykovou zkoušku.
1 000 Kč 		 pro jazyky:
1 500 Kč 		 pro jazyky:

němčina, angličtina, ruština
francouzština, italština, španělština

U ostatních jazyků je stanovena cena individuálně.
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Termíny zkoušek profesní kvalifikace
	Prosíme, následujícím informacím věnujte Vaši nejvyšší pozornost.
Při přihlašování na zkoušku profesní kvalifikace je nutné podat přihlášku. Přihlášku je třeba vyplnit
elektronicky na počítači včetně diakritiky, vytisknout a vlastnoručně podepsat. Kompletní přihlášky
včetně všech úředně ověřených kopií o doložení jazykové znalosti a vysokoškolských titulů a platby
musí být podávány nejpozději do termínu „poslední den podání přihlášky“. Poslední den podání přihlášky a současně provedení platby je vždy uveden u daného termínu zkoušky.
Přihlášky podané po termínu „poslední den podání přihlášky“, nekompletní, nezaplacené, vyplněné rukou nebo nepodepsané, nebudou přijímány. Po podání přihlášky Vám budou sděleny informace k úhradě.
Zkouška Průvodce cestovního ruchu PK 65-021-N

•
•
•
•
•
•
•
•
•

5. ledna 2016
8. února 2016
7. března 2016
29. března 2016
25. dubna 2016
23. května 2016
27. června 2016
11. července 2016
15. srpna 2016

poslední den podání přihlášky do 16. prosince 2015
poslední den podání přihlášky do 22. ledna 2016
poslední den podání přihlášky do 19. února 2016
poslední den podání přihlášky do 11. března 2016
poslední den podání přihlášky do 8. dubna 2016
poslední den podání přihlášky do 6. května 2016
poslední den podání přihlášky do 10. června 2016
poslední den podání přihlášky do 24. června 2016
poslední den podání přihlášky do 29. července 2016

Zkouška Průvodce Prahou PK 65-028-N

•
•
•
•
•
•
•
•
•

4. ledna 2016
9. února 2016
8. března 2016
30. března 2016
26. dubna 2016
24. května 2016
28. června 2016
12. července 2016
16. srpna 2016

poslední den podání přihlášky do 16. prosince 2015
poslední den podání přihlášky do 22. ledna 2016
poslední den podání přihlášky do 19. února 2016
poslední den podání přihlášky do 11. března 2016
poslední den podání přihlášky do 8. dubna 2016
poslední den podání přihlášky do 6. května 2016
poslední den podání přihlášky do 10. června 2016
poslední den podání přihlášky do 24. června 2016
poslední den podání přihlášky do 29. července 2016
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Zkouška Místní zástupce cestovní kanceláře PK 65-026-M (tzv. delegát)

•
•
•
•
•

18. ledna 2016
15. března 2016
15. dubna 2016
28. dubna 2016
20. června 2016

poslední den podání přihlášky do 4. ledna 2016
poslední den podání přihlášky do 26. února 2016
poslední den podání přihlášky do 25. března 2016
poslední den podání přihlášky do 14. dubna 2016
poslední den podání přihlášky do 3. června 2016

Zkouška Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury
	PK 65-032-N

•
•
•
•
•
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18. ledna 2016
15. března 2016
15. dubna 2016
28. dubna 2016
20. června 2016

poslední den podání přihlášky do 4. ledna 2016
poslední den podání přihlášky do 26. února 2016
poslední den podání přihlášky do 25. března 2016
poslední den podání přihlášky do 14. dubna 2016
poslední den podání přihlášky do 3. června 2016

Další vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP

Další vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP
– akreditace MŠMT ČR

Číslo akreditace MŠMT ČR:

MŠMT ČR 26843/2013-1/606

Akreditováno v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT ČR (DVPP)

•
•
•
•
•
•

Vznik a činnost cestovní kanceláře a cestovní agentury
Školní výlet a jeho organizace
Formy cestovního ruchu – moderní trendy
Využití plavby lodí po Vltavě ve výuce na základních a středních školách
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky
První pomoc při sportovních aktivitách ve škole

	Aktuální termíny seminářů jsou zveřejněny na webu www.tyrkys.cz

Všechny tyto semináře lze také objednat přímo do Vaší školy.

Telefonujte na číslo 224 916 485 – poskytneme Vám bližší informace!!!!
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Tyrkys, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o. každoročně vypisuje pestrou škálu doškolovacích seminářů. Jedná se o semináře zaměřené na:

•
•
•
•
•

první pomoc,
jazykové semináře,
historické semináře,
kreativní semináře,
a praktické semináře pro začínající průvodce.

Seminářem nebo přednáškou Vás vždy bude doprovázet zkušený lektor, který je odborníkem ve
svém oboru a poskytne Vám bohatý, srozumitelný a poutavý výklad. A pokud Vám nebude cokoliv
jasné, dotazy z Vaší strany jsou vždy vítány.
Na seminářích vždy obdržíte studijní materiály na CD, ze kterých můžete čerpat během Vašeho
studia. Na závěr každého semináře obdržíte osvědčení o absolvování doškolovacího semináře (pokud
není uvedeno jinak).
Semináře uvítají naši studenti a absolventi kurzů jako doplnění znalostí nad rámec výuky, ale většina
seminářů je vhodná i pro širokou veřejnost, která se profesně nespecializuje na cestovní ruch.
Na následujících stránkách naleznete aktuálně vypsané semináře. V  průběhu roku se nabídka
seminářů i jednotlivé termíny aktualizují, proto pro více informací sledujte naše internetové stránky
www.tyrkys.cz v oddíle kurzy a semináře.
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Základní seminář první pomoci
• Víte, jak postupovat při kolapsu člověka?
• 	Dokážete si poradit, když někdo dostane epileptický záchvat?
Tyto a celá řada dalších otázek bude na semináři zodpovězena. Stejně tak jako každý člověk umí číst
a psát, měl by dokázat poskytnout laickou první pomoc. Nikdy nevíme, kdy to budeme potřebovat.
Právě laická první pomoc často rozhoduje o dalším osudu člověka a kvalitě jeho dalšího života.
Komu je seminář určen:
Seminář je vhodný pro lidi, kteří se chtějí naučit dobře a pohotově poskytnout první pomoc, zbavit
se strachu a kteří si chtějí rozšířit své obzory. Seminář trvá 2 hodiny, je pořádán v menších skupinkách,
je velmi dynamický i s možností nácviku základních technik první pomoci.
	V semináři Vás naučíme:

•
•
•
•

základy první pomoci,
obvazové techniky,
polohování nemocného a resuscitace,
účinné postupy k zástavě krvácení.

Lektor:

Seminář vede zkušený školitel záchranné služby, který vše vysvětluje zábavnou
a poutavou formou, klade důraz na praktické ukázky a díky tomu si snadno osvojíte
základy první pomoci tak, že budete schopni v daném okamžiku pohotově zareagovat.

V závěru semináře obdržíte Osvědčení o absolvování doškolovacího semináře.
Cena kurzu:		400 Kč (Cena obsahuje základní studijní materiál, papíry na psaní
a desky.)
Termíny semináře:

Vyberte si, prosím, jeden z níže uvedených termínů:

•
•
•
•
•

(úterý) od 17:00 do 19:00 hodin.
(neděle) od 13:00 do 15:00 hodin.
(čtvrtek) od 10:00 do 12:00 hodin.
(čtvrtek) od 13:00 do 15:00 hodin.
(čtvrtek) od 13:00 do 15:00 hodin.

3. listopadu 2015
29. listopadu 2015
21. ledna 2016
25. února 2016
24. března 2016
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Seminář Úrazy a první pomoc u dětí
• Víte, jak poskytnout první pomoc?
• 	Víte, co dělat, když dítě sní nebo vypije nějaký prostředek v domácnosti
			 nebo sní jedovatou rostlinu nebo její plod?
Na všechny tyto a mnoho dalších otázek uslyšíte odpověď právě v tomto kurzu. V České republice
totiž každoročně zemře 300 dětí na úraz, což je nejčastější příčina úmrtí v dětském věku. Ambulance
ošetří každý rok 450 000 dětských úrazů, 30 000 dětí je přijato s vážným úrazem do nemocnice
a 3 000 z nich zůstanou trvalé následky.
Komu je seminář určen:
Seminář je určen nejen pro pedagogy mateřských a základních škol 1. stupně, rodiče, prarodiče,
sourozence a chůvy, ale jednoduše pro všechny lidi, kteří přichází do kontaktu s dětmi. Proškolení je
zaměřeno především na specifika poskytování první pomoci u dětí do cca 7 let.
	V semináři Vás naučíme:

• základní neodkladnou resuscitaci dětí,
• postupy první pomoci,
• ošetření v akutních stavech dušení, tonutí, krvácení a řezné rány, úrazy hlavy, poranění
končetin, otravy, alergické reakce, popáleniny, omrzliny.
Lektor:

Seminář vede zkušený školitel záchranné služby, který vše vysvětluje zábavnou a poutavou formou, klade důraz na praktické ukázky a díky tomu si snadno osvojíte základy
první pomoci tak, že budete schopni v daném okamžiku pohotově zareagovat.

V závěru semináře obdržíte Osvědčení o absolvování doškolovacího semináře.
Cena kurzu:		400 Kč (Cena obsahuje základní studijní materiál, papíry na psaní
a desky.)
Termíny semináře:

Vyberte si, prosím, jeden z níže uvedených termínů:

•
•
•
•

(pondělí) od 15:00 do 17:00 hodin.
(úterý) od 16:30 do 18:30 hodin.
(středa) od 9:30 do 11:30 hodin.
(středa) od 18:00 do 20:00 hodin.
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26. října 2015
8. prosince 2015
6. ledna 2016
10. února 2016
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Otravy u dětí, prevence a první pomoc
• Víte, že více než polovina otrávených osob jsou právě děti?
• 	Víte, že velká většina otrav u dětí se přihodí právě doma?
• 	Víte, že jedním z nejnebezpečnějších míst v domácnosti je kuchyně?
• 	Víte, že nejčastěji se děti otráví léky, chemickými látkami a rostlinami?
Základem je vždy prevence, ale i při té největší opatrnosti se může stát nešťastná náhoda. Největší
riziko otravy je u těch nejmenších. Batolata jsou velmi živá, čilá a zvídavá. Strkat vše do pusinky, olizovat, ochutnávat - to je jejich přirozenost. A pak stačí chvilinka nepozornosti, jedna neuklizená lahvička
nebo bobulka na keříku a situace se stane velmi vážnou. Stejně tak u menších dětí, které mohou
cokoliv vypít nebo sníst.
Komu je seminář určen:
Seminář je vhodný pro rodiče, pedagogy mateřských i základních škol, učitele, au-pair, chůvy,
prarodiče, starší sourozence. Zúčastnit se mohou zkrátka všichni, kteří mají zájem prohloubit si znalosti
a naučit se efektivně poskytovat první pomoc v daných situacích.
	V semináři Vás naučíme:

•
•
•
•
•

co dělat, když dítě sní špatné léky,
jedovaté rostliny a jejich plody,
čočkové baterie, korálky,
přípravky v domácnosti,
alkohol a chemické látky.

Lektor:

Seminář vede zkušený školitel záchranné služby, který vše vysvětluje zábavnou a poutavou formou, klade důraz na praktické ukázky a díky tomu si snadno osvojíte základy
první pomoci tak, že budete schopni v daném okamžiku pohotově zareagovat.

V závěru semináře obdržíte Osvědčení o absolvování doškolovacího semináře.
Cena kurzu:		400 Kč (Cena obsahuje základní studijní materiál, papíry na psaní
a desky.)
Termíny semináře:

Vyberte si, prosím, jeden z níže uvedených termínů:

• 25. listopadu 2015 (středa) od 9:30 do 11:30 hodin.
• 15. března 2016 (úterý) od 15:00 do 17:00 hodin.
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Přehled české historie a dějin kultury
Přehled historie a dějin kultury v českých zemích včetně bloku Současná historie (aktuální společenské dění).
Seminář je vhodný jako příprava na zkoušku Průvodce cestovního ruchu, Průvodce Prahou, na
maturitu a vůbec pro všechny, kdo mají zájem o historii a dějiny umění. Přednáška je vedena zajímavou
a poutavou formou a je doplněna bohatou prezentací s mnoha obrazovými materiály.
Komu je seminář určen:
Seminář je určen průvodcům, pracovníkům v cestovním ruchu a všem, kdo se chtějí zdokonalit v
dané tématice.
	V semináři Vás naučíme:

• podrobné informace o české historii a dějinách kultury,
• dějiny umění v českých zemích,
• aktuální společenské dění v rámci bloku Současná historie.
Lektor:

Přednáší lektor s bohatými znalostmi a zkušenostmi. Přednáška je formulována srozumitelně, s velmi poutavým a bohatým výkladem přehlednou formou. Na semináři
obdržíte desky, papír na psaní, CD s prezentací.

V závěru semináře obdržíte Osvědčení o absolvování doškolovacího semináře.
Cena kurzu:		1 200 Kč (Cena obsahuje základní studijní materiál, papíry na psaní
a desky.)
Termíny semináře:

Vyberte si, prosím, jeden z níže uvedených termínů:

• 23. a 24. ledna 2016
		 (sobota a neděle) od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin.
• 23. a 24. dubna 2016
		 (sobota a neděle) od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin.
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Nové Město pražské – jak ho ještě neznáte…
Náplní lekce bude pojednání o založení Nového Města pražského, jeho významu a urbanistickém pojetí. Srovnán bude i prostor Nového Města před a po jeho založení. Bude pojednáno také o
jednotlivých důležitých stavbách, které byly součástí založení Nového Města, jako byly farní, klášterní
a kapitulní kostely, kláštery a Novoměstská radnice. Součástí přednášky bude také kapitola o největších urbanistických proměnách Nového Města v pozdějších dobách a zmizelých stavbách z doby
založení i z pozdějších dob.
V průběhu přednášky uvidíte velmi bohatou obrazovou dokumentaci, která Vás zavede do míst,
která nejsou běžně pro návštěvníky přístupná (anebo již některé stavby neexistují).
Komu je seminář určen:
Kurz je určen průvodcům, pracovníkům v cestovním ruchu a všem, kdo se chtějí zdokonalit v dané
tématice.
	V semináři Vás naučíme:

• Dozvíte se o založení Nového Města, jeho významu a urbanistickém pojetí,
• poznáte důležité i již zmizelé stavby, které byly součástí založení Nového Města,
• uvidíte dokumentaci největších urbanistických proměn Nového Města v pozdějších
		 dobách.
Lektor:

Přednášet bude PhDr. Rudolf Pošva, který je znám svým poutavým a bohatým výkladem přehlednou formou. Na semináři obdržíte desky, papír na psaní, CD s prezentací
a v závěru osvědčení o absolvování.

V závěru semináře obdržíte Osvědčení o absolvování doškolovacího semináře.
Cena kurzu:		400 Kč (Cena obsahuje základní studijní materiál, papíry na psaní
a desky.)
Termín semináře:

• 6. ledna 2016

(středa) od 17:30 do 20:30 hodin.
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Barokní kultura
na dvorech vídeňských Habsburků
Přednáška obsahuje systém reprezentace Habsburků v tomto období, dvorský a pohřební ceremoniál, kulturu oslav významných událostí a výročí, kulturní zájmy Habsburků a jejich podporu jistých
oborů dvorské kultury.
Tento celek je myšlen jako základní zdroj inspirace pro českou šlechtickou kulturu barokního období.
	V průběhu přednášky uvidíte velmi bohatou obrazovou dokumentaci! Propojení sluchu a zraku
pomáhá k lepšímu zapamatování informací!
Komu je seminář určen:
Seminář je určen průvodcům, pracovníkům v cestovním ruchu a všem, kdo se chtějí zdokonalit
v dané tématice.
	V semináři Vás naučíme:

•
•
•
•
•

systém reprezentace Habsburků,
dvorský a pohřební ceremoniál,
jak probíhaly oslavy významných událostí a výročí,
zájmy Habsburků v barokním období,
vídeňští Habsburkové jako zdroj inspirace pro českou šlechtu.

Lektor:

Přednášet bude PhDr. Rudolf Pošva, který je znám svým poutavým a bohatým
výkladem přehlednou formou. Na semináři obdržíte desky, papír na psaní a CD
s prezentací.

V závěru semináře obdržíte Osvědčení o absolvování doškolovacího semináře.
Cena kurzu:		400 Kč (Cena obsahuje základní studijní materiál, papíry na psaní
a desky.)
Termíny semináře:

Vyberte si, prosím, jeden z níže uvedených termínů:

• 25. listopadu 2015 (středa) od 17:30 do 20:30 hodin.
• 2. května 2016 (pondělí) od 17:30 do 20:30 hodin.

64

Semináře

Katedrála sv. Víta na Pražském hradě
v proměnách staletí
Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě patří mezi významné skvosty naší architektury. Přednáška o katedrále je zaměřena nejen na samotný stavební vývoj katedrály sv. Víta, ale i na
neobyčejně složité proměny jejího vnitřního vybavení.
S ohledem na rozsáhlost problematiky, hlavně v souvislosti s proměnami mobiliáře, se přednáška
soustředí především na zlomové momenty, jako byla tzv. falcká reformace katedrály a její nové vybavení během třicetileté války. Uvidíte také barokní stav interiéru katedrály, stejně jako se seznámíte s další
proměnou zařízení katedrály v souvislosti s její novodobou dostavbou.
V průběhu přednášky uvidíte velmi bohatou obrazovou dokumentaci, která Vás zavede do míst,
která nejsou běžně pro návštěvníky přístupná.
Komu je seminář určen:
Kurz je určen průvodcům, pracovníkům v cestovním ruchu a všem, kdo se chtějí zdokonalit
v dané tématice.
	V semináři Vás naučíme:

•
•
•
•
•

stavební vývoj katedrály sv. Víta,
vnitřní vybavení katedrály a její proměny,
zlomové momenty v historii katedrály,
vybavení katedrály během třicetileté války,
barokní základ a novodobá dostavba katedrály sv. Víta.

Lektor:

Přednáší lektor s bohatými znalostmi a zkušenostmi. Přednáška je formulována srozumitelně, s velmi poutavým a bohatým výkladem přehlednou formou. Na semináři
obdržíte desky, papír na psaní, CD s prezentací.

V závěru semináře obdržíte Osvědčení o absolvování doškolovacího semináře.
Cena kurzu:		400 Kč (Cena obsahuje základní studijní materiál, papíry na psaní
a desky.)
Termíny semináře:

Vyberte si, prosím, jeden z níže uvedených termínů:

• 30. listopadu 2015 (pondělí) od 17:00 do 20:00 hodin.
• 4. dubna 2016 (pondělí) od 17:30 do 20:30 hodin.
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Pražské barokní paláce
Přednáška bude pojednávat o pražských barokních palácích jako o jednom z klíčových sociálních
a kulturních fenoménů tehdejších měst.
Součástí přednášky bude prezentace a odborný výklad, ve kterém se dozvíte mnoho zajímavých
a důležitých informací o pražských barokních palácích. Mezi nejvýznamnější z nich patří například
Nostický palác na Malé Straně, Valdštejnský palác, Lobkowiczký palác na Pražském hradě či Arcibiskupský palác.
Těšit se můžete na bohatou obrazovou projekci, na které uvidíte nejen nafocené paláce zvenku, ale
i krásné interiéry, z nichž mnohé nejsou ani veřejnosti přístupné. Součástí bude samozřejmě pojednání
o jejich původu, historii, k čemu byly využívány dříve a k čemu slouží dnes.
Komu je seminář určen:
Seminář je určen průvodcům, pracovníkům v cestovním ruchu a všem, kdo se chtějí zdokonalit
v dané tématice.
	V semináři Vás naučíme:

• Černínský palác
• 	Valdštejnský palác
• Mnichovský palác
• Kolovratský palác
• Nostický palác
• 	Lobkowiczký palác
• Martinický palác
• 	Arcibiskupský palác v Praze a mnoho dalších…
Lektor:

Přednášet bude PhDr. Rudolf Pošva, který je znám svým poutavým výkladem. Přednáška je formulována srozumitelně, s velmi bohatým výkladem přehlednou formou.
Na semináři obdržíte desky, papír na psaní, CD s prezentací.

V závěru semináře obdržíte Osvědčení o absolvování doškolovacího semináře.
Cena kurzu:		600 Kč (Cena obsahuje základní studijní materiál, papíry na psaní
a desky.)
Termín semináře:

• 11. a 13. ledna 2016 (pondělí a středa) od 17:30 do 20:30 hodin.
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Starý královský palác
Pojďte s námi poznat krásy Starého královského paláce! Čeká Vás kvalitní prohlídka objektů doplněná odborným výkladem pana PhDr. Františka Kadlece přímo z Pražského hradu!
Starý královský palác byl založen na konci 9. století původně jako knížecí palác. V průběhu staletí
byl mnohokrát přestavován. Dodnes se zachovala vzácná románská Soběslavova síň, významnou
přestavbou prošel palác i v době gotické za vlády Karla IV. Poslední přestavba zásadního charakteru
byla zahájena za Vladislava Jagellonského a byla provedena stavitelem Benediktem Riedem (Rejtem).
Ten vystavěl zejména impozantní Vladislavský sál ve stylu pozdní gotiky, kde se již setkáme s prvními
znaky renesančního slohu. V rámci této proměny vznikl i slavný Vladislavský sál, který sloužil především
ke královské reprezentaci. Ke státním a reprezentačním účelům je do jisté míry využíván dodnes.
Komu je seminář určen:
Prohlídka je určena průvodcům, průvodcům Prahou, pracovníkům cestovních kanceláří, studentům, pedagogům a všem zájemcům o historii.
	V semináři Vás naučíme:

• Podrobný stavební vývoj Starého královského paláce
• Návštěva jednotlivých částí paláce
• Nejdůležitější historické události
• 	Vladislavský sál, Sněmovna, Kaple všech svatých
• Česká kancelář a kancelář Říšské dvorské rady
Lektor:

Přednášet bude nejpovolanější odborník na Pražský hrad, PhDr. František Kadlec.
Prohlídka se koná přímo ve Starém královském paláci. Jednotlivé místnosti navštívíme
podle aktuálního stavu přístupných prostor.

V závěru semináře obdržíte Osvědčení o absolvování doškolovacího semináře.
Cena kurzu:		400 Kč (Cena obsahuje základní studijní materiál, papíry na psaní
a desky.)
Termín semináře:

• 18. ledna 2016

(pondělí) od 14:00 do 16:00 hodin.
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Křesťanská liturgie, liturgické předměty
a vliv křesťanské liturgie na formu kostelů
Bude pojednáno o základech křesťanské liturgie a jejích změnách v průběhu historie. Nedílnou
součástí liturgie jsou i liturgické předměty, tzn. předměty používané při samotné liturgii, jako jsou kalichy, monstrance, liturgické knihy a též různé další doprovodné předměty s liturgií související, jako jsou
oltáře a relikviáře.
Bezprostřední vliv liturgie zaznamenáváme i u liturgického prostoru, tj. prostoru kostela, kde je nutné
probrat i jakési architektonické názvosloví jednotlivých částí kostela. Součástí přednášky bude také
pojednání o mobiliáři kostela, jehož součásti kromě jiného souvisejí i s pojetím některých svátostí, jako
je křest nebo svatá zpověď.
Komu je seminář určen:
Seminář je určen průvodcům, pracovníkům v cestovním ruchu a všem, kdo se chtějí zdokonalit
v dané tématice.
	V semináři Vás naučíme:

•
•
•
•
•

o základech křesťanské liturgie a jejích změnách v průběhu historie,
liturgické předměty – kalichy, monstrance, knihy, oltáře, relikviáře,
liturgický prostor – prostor kostela,
o mobiliáři kostela,
svátosti, jako je křest nebo svatá zpověď.

Lektor:

Přednáší PhDr. Rudolf Pošva s bohatými znalostmi a zkušenostmi. Přednáška je formulována srozumitelně, s velmi poutavým a bohatým výkladem přehlednou formou.
Na semináři obdržíte desky, papír na psaní CD s prezentací.

V závěru semináře obdržíte Osvědčení o absolvování doškolovacího semináře.
Cena kurzu:		950 Kč (Cena obsahuje základní studijní materiál, papíry na psaní
a desky.)
Termín semináře:

• 26. a 28. ledna 2016 (úterý a čtvrtek) od 17:30 do 20:30 hodin.
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Svatovítský poklad
	Vydejte se s námi po stopách tajuplné duchovní historie Pražského hradu a jeho rozsáhlém bohatství chrámové sbírky! Čeká Vás kvalitní prohlídka předmětů doplněná odborným výkladem pana PhDr.
Františka Kadlece přímo z Pražského hradu!
Expozice se nachází v kapli sv. Kříže na II. hradním nádvoří a láká nás svými 140 uměleckými díly,
která mapují historii duchovního umění vznikající již od 11. století! Velkým příspěvkem byly za doby
Karla IV. ostatky světců, které sám císař sbírce daroval a nechal pro ně vyrobit drahocenné schránky.
Dominantním dílem je například relikviářový korunovační kříž, který byl využíván při korunovacích. Kříž
s ostatkem Kristovy bederní roušky pak zaujme svým vyobrazením Karla IV. a jeho syna Václava IV.
Sbírka dále čítá například relikviářové busty hlavních světců či gotické malby a ukázky textilií, které byly
součástí pokladu od úplného počátku.
Komu je seminář určen:
Prohlídka je určena průvodcům, průvodcům Prahou, pracovníkům cestovních kanceláří, studentům, pedagogům a všem zájemcům o historii.
	V semináři Vás naučíme:

• Korunovační kříž Karla IV.
• Busty sv. Václava, Vojtěcha a Víta
• 	Vzácné kalichy a relikviáře
• Ukázky textilií a mnoho dalšího…
Lektor:

PhDr. František Kadlec je skromný, přátelský, nepřehlédnutelný a především uznávaný
odborník, který svůj profesní život spojil s návštěvnickým provozem Pražského hradu. Díky jeho poutavému výkladu o obvyklých i neobvyklých návštěvnických objektech Pražského hradu se dozvíte mnohé zajímavosti, které rozšíří Vaše průvodcovské
obzory.

V závěru semináře obdržíte Osvědčení o absolvování doškolovacího semináře.
Cena kurzu:		400 Kč (Cena obsahuje základní studijní materiál, papíry na psaní
a desky.)
Termín semináře:

• 15. února 2016

(pondělí) od 14:00 do 16:00 hodin.
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Naučte se provádět na lodi!
Zúčastněte se našeho nového zážitkového semináře pro Průvodce Prahou. Projížďka na lodi patří k těm
nejoblíbenějším programům v Praze. A nejen v Praze - v každém městě, kde je řeka, turisté milují plavbu po
řece. Pro turistický ruch 21. století je zážitek velmi důležitý - sledujte moderní trendy a buďte stále „IN“!
Komu je seminář určen:

• 	Všem průvodcům s platnou zkouškou Průvodce Prahou, Průvodce cestovního ruchu.
• 	Absolventům a studentům TYRKYS - kurzu Průvodce Prahou, Průvodce cestovního
		 ruchu a Spojeného kurzu Průvodce cestovního ruchu + Praha i před zkouškou.
• 	Všem, kteří si chtějí vyzkoušet plavbu po Vltavě s průvodcovským výkladem - je určen
		 i pro širokou veřejnost!
	V semináři Vás naučíme:

• pravidla chování na lodi,
• nástup na loď, zasedací pořádek na lodi,
• jak probíhá stravování, občerstvení atd.,
• jak poskytnout průvodcovský výklad,
• kdy je vhodné turistům nabídnout plavbu lodí,
• 	Využijeme revoluční metodu výuky přímou praxí - zažijte část dne jako průvodce!!
	Jak to bude probíhat?
Nejprve Vám paní doktorka Jolana Kopřiva Myslivcová vše sama ukáže a v první části plavby (od
Čechova mostu až za Vyšehrad) Vám poskytne ukázkový výklad (stejný jako říká sama svým turistům),
upozorní Vás na důležité body, které je třeba ve výkladu uplatnit, a pak se budete mít možnost střídat
u mikrofonu a sami si zkoušet průvodcovský výklad. Po vystoupení z lodi si uděláme meeting a vše si
vyhodnotíme, zároveň paní doktorka zodpoví Vaše dotazy.
Lektor:

PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová, ředitelka TYRKYS, odborná lektorka a dlouholetá
zkušená průvodkyně.

V závěru semináře obdržíte Osvědčení o absolvování zážitkového semináře.
Cena kurzu:		500 Kč (Cena obsahuje vlastní výklad na lodi, bohatou prezentaci na CD.)
Termín semináře:

• 9. května 2016
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(pondělí) od 15:00 do 17:00 hodin
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Vytvořte si vlastní originální bižuterní šperky
Přijďte se odreagovat a vytvořit si krásný šperk na náš nový kreativní seminář, který byl vytvořen ve
spolupráci s Muzeem bižuterie v Jablonci nad Nisou.
Na semináři strávíte příjemné chvíle kreativní tvorbou, u které si odpočinete, naučíte se něco nového a navíc si domů odnesete vlastnoručně vyrobený šperk, kterým můžete potom hrdě ozdobit svůj
zevnějšek.
Každý termín semináře je jinak tematicky zaměřen. Můžete se přihlásit na výrobu náušnic, náhrdelníku, přívěšku anděla či výrobě vánoční ozdobičky z korálků ve tvaru hvězdy.
Komu je seminář určen:
Kurz je určen prakticky všem, kteří se chtějí zrelaxovat, vytvořit si vlastní šperk a strávit pár příjemných chvil s příjemnými lidmi.
	V semináři Vás naučíme:

• Náhrdelník – ze skleněných perlí a perliček
• Náušnice – ze skleněných perlí a perliček
• Přívěšek anděla ze skleněných perliček
• 	Ozdoba z korálků – vánoční koule
Lektor:

Seminář vedou zkušené lektorky přímo z kolébky české bižuterie – Jablonce nad
Nisou.

V závěru semináře obdržíte Osvědčení o absolvování doškolovacího semináře.
Cena kurzu:		900 Kč (Cena obsahuje základní studijní materiál, papíry na psaní
a desky.)
Termíny semináře:

Vyberte si, prosím, jeden z níže uvedených termínů:

• 14. listopadu 2015 (sobota) od 10:00 do 16:00 hodin.
• 24. listopadu 2015 (úterý) od 10:00 do 16:00 hodin.

71

Semináře

Jak začít pracovat jako průvodce
• Jak je možné, že někteří průvodci mají tolik zakázek, že nemají vůbec žádné volno?
• Jak je možné, že někteří průvodci si mohou vybírat, kam pojedou, a pro
		 kterou cestovku nebo klienta budou pracovat?
• Jak je možné, že někteří průvodci provozují úspěšnou cestovní agenturu?
• Jak je možné, že někteří průvodci si již založili koncesovanou cestovní k. ancelář?
Také si kladete tyto otázky? Tak právě pro Vás je určen seminář Jak začít pracovat jako průvodce. Tento seminář Vás seznámí s tím, jak zahájit svou činnost průvodce. V této přednášce, která je
vhodná zejména pro průvodce začátečníky nebo průvodce s menší zkušeností, se dozvíte všechny
potřebné informace o tom, jak zahájit svou průvodcovskou činnost.
	V semináři je kladen důraz na praxi, takže žádná suchá teorie, ale poutavý výklad na základě
dlouholetých zkušeností s prováděním tuzemských i zahraničních turistů.
Komu je seminář určen:
Seminář je určen pro průvodce začátečníky, průvodce s menší zkušeností a také pro ty, kteří delší dobu neprováděli a mají relativně málo zakázek. Seminář není určen pro laickou veřejnost, účastnit
se mohou pouze absolventi kurzů TYRKYS (i před zkouškou) nebo průvodci s platnou zkouškou
průvodce od akreditované instituce nebo školy cestovního ruchu.
	V semináři Vás naučíme:

• 	Formy pracovního poměru u průvodce (výhody a nevýhody),
• živnostenský list a povinnosti z toho plynoucí,
• jak se prezentovat ve vztahu k cestovním kancelářím a ke klientům,
• jak získávat zakázky a další zajímavé informace.
Lektor:

Přednášet bude PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová, ředitelka TYRKYS, odborná lektorka a dlouholetá zkušená průvodkyně. Seminář je veden velmi záživně a srozumitelně
na základě lety ověřené zkušenosti průvodkyně tuzemských i zahraničních turistů.

V závěru semináře obdržíte Osvědčení o absolvování doškolovacího semináře.
Cena kurzu:		400 Kč (Cena obsahuje základní studijní materiál, papíry na psaní a desky.)
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Termíny semináře:

Vyberte si, prosím, jeden z níže uvedených termínů:

•
•
•
•

(středa) od 17:30 do 20:00 hodin.
(pondělí) od 17:30 do 20:00 hodin.
(pondělí) od 17:30 do 20:00 hodin.
(úterý) od 17:30 do 20:00 hodin.

2. prosince 2015
25. ledna 2016
11. dubna 2016
21. června 2016
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Může mi kurz proplatit úřad práce?

Může mi kurz proplatit úřad práce?
Úřady práce mohou proplácet kurzy:

•
•
•
•
•

Průvodce cestovního ruchu označený kódem UP
Kurz Průvodce Prahou
Místní zástupce cestovní kanceláře – delegát
Pracovník cestovní kanceláře
Zdravotník zotavovacích akcí

Aby Vám úřad práce mohl kurz proplatit, je třeba postupovat následujícím způsobem:
• Být v evidenci úřadu práce.
• Požádat svého referenta/referentku o informace, jak postupovat v případě, že si chcete podat
žádost o proplacení kurzu.
• 	Vyžádat si u nás formulář „Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu“. Tento formulář Vám obratem zašleme poštou na Vámi uvedenou poštovní adresu nebo naskenovaný na Vaši e-mailovou adresu. Také si jej můžete stáhnout na našich internetových stránkách u
daného termínu kurzu.
• Předat všechny požadované dokumenty Vašemu referentovi/referentce co nejdříve, protože každá žádost musí být vyřízena před zahájením kurzu. Dodatečné vyřízení bohužel není možné.
Na schválení Vaší žádosti – proplacení kurzu – není právní nárok. Záleží na konkrétním
posouzení každé žádosti konkrétním úřadem práce. Pokud máte o kurz vážný zájem a velkou
motivaci studovat, tak to jistě bude hodnoceno pozitivně. Také se aktivně zajímejte o stav vyřízení Vaší žádosti.
	V  případě potřeby dodáme úřadu práce další požadované dokumenty, jako například
kopii akreditace Ministerstvem školství.
	O výsledku schválení – nebo neschválení Vaší žádosti Vás bude úřad práce informovat.
Při schválení Vaší žádosti Vám úřad práce vydá rozhodnutí o schválení, které doručíte do naší
kanceláře TYRKYS, Na Moráni 5, 128 00 Praha 2 poštou nebo osobně ve dnech pondělí až
pátek od 9:00 do 17:00 hodin.

74

Může mi kurz proplatit úřad práce?

Důležitá upozornění:

Před nástupem do kurzu je vyžadována úhrada vratné kauce. O její konkrétní výši
Vás budeme informovat u každého kurzu. Kauci je třeba uhradit do zahájení kurzu. Kauce Vám
bude vrácena obratem po úspěšném složení zkoušky a potvrzení úřadem práce, že fakturu za
rekvalifikaci proplatí.
Úřad práce Váš kurz proplatí pouze v případě, že kurz zakončíte úspěšně zkouškou
a po celou dobu rekvalifikace až do jejího definitivního zakončení zůstanete v evidenci úřadu
práce.
	V případě, že z nějakého důvodu kurz nedokončíte (mimo nemoci, nutné řádné potvrzení lékaře) nebo nastoupíte do zaměstnání, vznikne Vám povinnost kurz uhradit (nebo jeho
poměrnou část). Záleží na tom, zda úřad práce uhradí nebo neuhradí část kurzovného.
Docházka do kurzu je povinná, u vybraných kurzů - Průvodce cestovního ruchu, Průvodce Prahou se hodinová dotace liší od vypsaného kurzu pro samoplátce. O konkrétních hodinách
výuky budete informováni.
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Vzděláváme se
s Tyrkysem
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"

Nejčastěji kladené dotazy

Nejčastěji kladené otázky

"

• Kdo může být průvodcem?
		 Každý po dosažení 18 let, SŠ, VŠ, studenti, pracující, ale i čiperní důchodci.
• Jakou platnost má získané osvědčení?
		 Zkoušky profesní kvalifikace jsou v současné době nejvyšším stupněm zkoušky v rámci tzv. celoživotního vzdělávání. Zkoušky profesní kvalifikace vychází z tzv. Národní soustavy kvalifikací a zkouší se podle tzv. kvalifikačního standardu,
který byl pro tuto zkoušku vypracován a schválen. Zkouška je autorizována Ministerstvem pro místní rozvoj. Autorizovanou
osobou pro výkon zkoušky profesní kvalifikace je TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o. Po úspěšném
složení zkoušky obdržíte osvědčení (na oficiálním dokumentu SEVT s vodoznakem a kulatým razítkem se státním znakem),
které je veřejnou listinou podobně jako jí jsou např. vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu, ale také občanský
či řidičský průkaz nebo rodný list. Osvědčení má celostátní platnost a bez dalšího osvědčuje skutečnosti v něm uvedené při
každém občanskoprávním i pracovněprávním vztahu, tedy i při prokazování dosažené kvalifikace. Na osvědčení je uveden
kvalifikační dovětek Evropské unie, tzv. European Qualification Framework – EQF, který usnadňuje mobilitu mezi zeměmi EU.
• Má význam studovat průvodcovství, i když nechci být průvodce?
		 Pokud Vás baví cestování, poznávání památek a nových míst, tak určitě ano. Kurz o Praze navštěvují i lidé, kteří se
chtějí dozvědět hodně zajímavého. Získané znalosti Vám pomohou i při studiu na humanitně zaměřených školách anebo
u přijímacích zkoušek na vysokou školu.
• Není už průvodců hodně?
		 Do každého oboru přicházejí noví lidé, kteří najdou uplatnění. A do České republiky přijíždí stále více turistů z celého
světa, stejně tak naši lidé hodně cestují do zahraničí.
• Jak často se musím práci průvodce věnovat?
		 Záleží na Vás, kolik máte času. Provádět můžete jen příležitostně nebo se této práci můžete věnovat jako hlavnímu
povolání.
• Jak prokáži jazykovou znalost?
		 Předložíte doklad o vykonané jazykové zkoušce stupně B2 nebo vyšší Evropského referenčního rámce (např. státní
jazyková zkouška, FCE atd.) nebo složíte jazykovou zkoušku průvode u nás.
• Je učivo kurzu těžké?
Studium navazuje na středoškolské znalosti. Ke každé zkoušce se člověk musí učit. Poznávání cizích zemí a památek, to
není „učení – mučení“, ale zábava.
• Mám kurz, a jak si najdu práci?
		 Kontaktujte cestovní kanceláře, pro které můžete pracovat ve smluvním vztahu (například dohoda o provedení
práce) nebo si můžete vyřídit vlastní Živnostenský list (po splnění podmínek Živnostenského zákona) a můžete provádět
i soukromé turisty. Pracovat můžete pro jednu, ale také i pro více cestovních kanceláří současně.
• Musím mít zkušenosti a znalosti v oboru cestovního ruchu, abych se mohl/a zúčastnit kurzů
		 průvodcovství a delegátství?
Žádné zvláštní vzdělání pro účast v našich kurzech není potřeba. Jediným předpokladem je studium či absolvování střední
školy, neboť látka v kurzech navazuje na středoškolské znalosti. Vše důležité se naučíte v našich kurzech, navíc první lekci
obdržíte i CD s materiály, ze kterých můžete studovat doma.
• Jsem účastníkem kurzu Průvodce cestovního ruchu + region Praha, jehož proplacení mi schválil
		 úřad práce. Musím složit také zkoušku Průvodce Prahou?
Ne, abyste kurz zakončil/a pro úřad práce, musíte vykonat jednu zkoušku profesní kvalifikace, kterou si vyberete při žádosti
o proplacení kurzu na úřadu práce. Buď zkoušku Průvodce cestovního ruchu, nebo Průvodce Prahou. Daná zkouška Vám
určuje Vaši kvalifikaci, ale navštěvujete kurz spojený, s látkou směrovanou k oběma zkouškám profesní kvalifikace. Jednu
z nich Vám úřad práce proplatí, tu druhou si můžete dodělat v budoucnu na vlastní náklady.
• Kde všude mohu jako průvodce turisty doprovázet?
Podle svých jazykových znalostí, časových možností a také zájmu si můžete jako průvodce vybrat své pole působnosti. Můžete turisty doprovázet do zahraničí či ze zahraničí k nám, provázet je po České republice či se soustředit jen na konkrétní
místa. Práce průvodce je mimo jiné pro tuto volbu velmi rozmanitá.
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Přihláška

TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o.
Na Moráni 5 • Praha 2
tel: 224 916 485
IČ: 62 58 63 19

DIČ: CZ 62 58 63 19

e-mail: kurzy@tyrkys.cz

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
do kurzu ....................................................................................................... 			
Příjmení, jméno, titul: ......................................................................................
Pohlaví: . ........................................................................................................
Datum narození: ............................................ Místo narození: ........................
Adresa: ulice ........................................................... číslo ..............................
PSČ ........................................ Město............................................................
telefon: .............................................. e-mail: ................................................
státní příslušnost. .......................................... národnost: . .............................
Nejvyšší dosažené vzdělání: . ..........................................................................
termín kurzu: . ................................................................................................
Prohlašuji, že nemám záznam v rejstříku trestů a že uvedené údaje jsou pravdivé a beru
na vědomí, že pro výkon průvodcovské činnosti je nutné středoškolské vzdělání a dosažení
věku 18 let. Souhlasím se zpracováním a využitím osobních údajů, a to pro potřeby společnosti
TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o., které se týkají evidence
a statistik absolventů.

q

q se zasíláním aktuálních informací TYRKYS, škola

Dále pak souhlasím
– nesouhlasím
kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o.
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Podpis ..........................................................................

"

Datum ...................................

Nabídka

Nemáte vlastní
učebnu?

Nabízíme
pronájem
učeben

!

TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o.

Na Moráni 5 • 120 00 Praha 2
telefon: 224 916 485 •

e-mail: kurzy@tyrkys.cz

I d a l š í s l u ž b y n a w w w. t y r k y s . c z
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Průvodce cestovního ruchu
Průvodce Prahou
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Pracovník cestovní kanceláře
Zdravotník zotavovacích akcí
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Jak začít pracovat jako průvodce
Mladý podnikatel
Jazyky pro cestovní ruch
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Semináře první pomoci
Seminář – Specifika první
pomoci u dětí
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