
O ZAMĚSTNÁNÍ  V LÁZNÍCH

Bližší informace:       Bc. Michaela Kadlecová    tel: 731 402 385     email: kadlecova@lazneluhacovice.cz   
   

STIPENDIJNÍ PROGRAM
PRO STUDENTY GASTRO OBORŮ

Patříme k největším zaměstnavatelům ve Zlínském regionu. Zakládáme si na tradici a stabilitě. V
našich gastro provozech pracuje více jak 70 pracovníků v obsluze a cca 50 kuchařů. Můžete se tak

stále učit od skutečných profesionálů a pracovat na svém karierním postupu.

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT? KOLIK ZÍSKÁTE MĚSÍČNĚ? JAKÉ JSOU ZÁVAZKY?

Studenti předposledních a
posledních ročníků oborů:

kuchař - číšník
kuchař/ka

číšník/ servírka

Student předposledního ročníku
získá 1000 Kč/měsíčně.

Student posledního ročníku 
získá až 1500 Kč/měsíčně

Po ukončení studia s námi do 
2 měsíců uzavřete pracovní smlouvu

podle celkové částky stipendia
minimálně 1 až 3 roky

JAK SE PŘIHLÁSÍTE DO PROGRAMU

"Na našich webových stránkách www.LazneLuhacovice.cz v sekci "Kariéra" získáte více informací a
zde je možné online vyplnit i odeslat přihlášku. Poté sepíšeme smlouvu s vámi nebo v případě

neplnoletosti s vašimi zákonnými zástupci.

TERMÍN PRO ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY: DO 15.ŘÍJNA



 
 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

Stipendijní program společnosti Lázně Luhačovice, a.s.  

určený pro studenty gastro oborů  

 Kdo jsme?    
 
Lázně Luhačovice, a.s. jsou největší lázeňskou společností na Moravě a patří k největším 
zaměstnavatelům regionu. Pracuje u nás přes 600 zaměstnanců, z toho asi 75 číšníků a servírek a 50 
kuchařů. Společnost má velkou tradici a stabilitu. 
 

 Co je to stipendium?   Je to finanční částka, kterou student dostává měsíčně na účet.   
 

 Jaké jsou závazky?   
 

Vycházíme z oboustranné dohody, kdy se student zavazuje řádně plnit své studijní povinnosti a po 
uzavření studia nastoupí do společnosti Lázně Luhačovice, a.s. My vám nabízíme jistotu zaměstnání 
po dokončení školy, včetně všech zaměstnaneckých výhod např. firemní ubytování za výhodné ceny. 
 

 Kdo se může přihlásit?  

 

Studenti předposledních a posledních ročníků oborů:                  

kuchař – číšník, kuchař/ka, číšník/servírka, hotelnictví 

  

 Výhody stipendijního programu a praktického výcviku  
 

Získáte zkušenosti z různých typů provozů (od jednoduché až po tu nejsložitější obsluhu; přípravu 

stravy od různých druhů diet až po francouzskou restauraci v hotelu Alexandria). Zapojíte se do 

přípravy coffee breaků a rautů v rámci kongresové turistiky. Poznáte, jak funguje organizace akce o 

stovkách hostů.  

Budeme se průběžně setkávat a řídit vaši praxi tak, abyste se co nejvíce od našich zkušených 
pracovníků naučili. 
Po dobu praxe budete mít obědy a i ubytování zdarma. 

 
 



 
 

 
 
 
 
 Kolik Kč získáte měsíčně?    

 

 student předposledního ročníku 1 000 Kč/měs. (tj. celkem 10 000 Kč za školní rok) 

 student posledního ročníku 1 000 Kč/měs. nebo 1 500 Kč/měs.  

(tj. celkem 10 000 Kč nebo 15 000 Kč za školní rok) 

 

 Ze stipendijního programu samozřejmě plynou také závazky. Jaké to jsou? 
 

 Budete řádně studovat, bez neomluvených absencí 

 nepřerušíte či neukončíte předčasně studium  

 po získání výučního listu nebo maturitního vysvědčení s námi do 2 měsíců uzavřete pracovní smlouvu.  
 

Podle toho jak velkou částku stipendia celkem od nás obdržíte, na tolik let uzavřeme pracovní 
smlouvu.  

 

do 10 000 Kč ………………..  min. 1 rok trvání pracovního poměru 
10 001 – 20 000 Kč ………. min. 2 roky trvání pracovního poměru 
20 001 – 25 000 Kč……….. min. 3 roky trvání pracovního poměru 

 
Pokud neplníte studijní povinnosti, školu nedokončíte, nebo nenastoupíte do zaměstnání, vracíte celé, do té 
doby, vyplacené stipendium. Pokud skončíte pracovní poměr dříve, vracíte jeho poměrnou část. Vše bude 
domluveno ve Smlouvě o stipendijním příspěvku. 

 
Pokud nejste nyní plnoletí, sepíšeme smlouvu i s vašimi zákonnými zástupci. 

 

 
JAK SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT DO STIPENDIJNÍHO PROGRAMU?  
 
Přihlášku je možné vyplnit i odeslat on-line na našich webových stránkách v sekci Kariéra.  

 
 

PŘEDEJTE PROSÍM TYTO INFORMACE I VAŠIM RODIČŮM.  
 

 
TERMÍN PRO ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY:  do poloviny října 

 

 

 
KONTAKTNÍ OSOBA PRO ZÍSKÁNÍ BLIŽŠÍCH INFORMACÍ 

 
Bc. Michaela Kadlecová, personalistka tel: 731 402 385 

e-mail: kadlecova@lazneluhacovice.cz 
Lázně Luhačovice, a.s., Lázeňské nám. 436, Luhačovice, 763 26 

 
www.LazneLuhacovice.cz  

mailto:kadlecova@lazneluhacovice.cz
http://www.lazneluhacovice.cz/

