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Barmani Zlín & Škola z praxe představují 
KOKTEJLOVÝ KURZ 2022 / KK22 
Ve školním roce 2021-2022 bude všechno 
maximálně jednoduché, přímočaré, čitelné i 
cenově dostupné. Koktejlový kurz je zaměřený 
na praxi. 

Studenti si šáhnou na šejkr vícekrát, než na 
kterémkoliv jiném kurzu, který jsme kdy 
pořádali. Věnujeme se menším skupinám 
studentů a tím můžeme každému jednomu z 
nich předat maximum. 

Nastavili cenu tak, aby byla pro rodiče 
atraktivní. Slibujeme, že studenty po dobu 
kurzu doslova přikováme k oboru a až vám je 
budeme vracet, budou plní motivace a 
odhodlání něco dokázat. 

Věříme, že KK22 je ten nejlepší program, 
který teď můžeme studentům nabídnout. 

Úžasná audiovizuální prezentace. Výzdoba, 
kterou proměním jakoukoliv vaši místnost k 
nepoznání. Týden plný koktejlů z těch 
nejlepších surovin. Perfektně nachystané bary. 
Lektor, který má za sebou 20 let za bary a 10 
let kurzů.  

A požadavky na školu? Žádné. 

Délka kurzu 4 dny v daném týdnu

Cena kurzu - výše zápisného 2.500,— Kč / student

Minimální počet studentů 10

Maximální počet studentů 15

Počet lektorů 1
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délka trvání koktejlového kurzu 
Kurz trvá 4 dny. Začátek: Vždy v pondělí. Konec: Vždy ve čtvrtek. 

Systém: 3+1 (3 dny výuky - převážně praktického tréninku, plná teorie je součástí, poslední den Barmanské zkoušky) 
V určitých situacích je možné zahájit kurz v jiný den, než v pondělí: například neúplné týdny, kdy je v pondělí st. svátek - vyjednáme po telefonu. Kurz je cenově tak výhodný proto, že nám nechává 
pátek na práci za barem pro naše zadavatele. Bezkonkurenční výhodou tohoto ale je, že aktivně mícháme a na základě tohoto umíme studentům předat opravdové a aktuální zkušenosti. 

cena kurzu / výše zápisného 
Cena kurzu: 2.500,— Kč za každého zapsaného studenta. 
Nezáleží na vzdálenosti školy. Cena je jednotná pro všechny školy, se kterými máme tu čest spolupracovat.  

počet studentů 
Minimální počet studentů je 10. Méně, než 10 nemá význam ekonomicky. 

Maximální počet studentů je 15. Více, než 15 by se pak mohlo dotknout kvality kurzu ve smyslu individuální péče o studenty. 
Kurz reflektuje dlouhodobý trend. Zatímco před deseti lety byl zájem kolem 20-30 studentů na jeden kurz, sledujeme klesající tendenci. Nemáme jinou možnost, než nastavit kurz na počet, který se 
pravidelně hlásí. Podle našich záznamů, počtu nad 20 přihlášených studentů má dlouhodobě potíže dosáhnout až 80% škol. Na počet pro minulou verzi KK Master - tedy 25 a více studentů - nemohlo 
dosáhnout 95% škol. Na základě uvedeného zájmu ze strany studentů jsme se rozhodli jít cestou, že se postaráme perfektně o menší skupiny studentů za účasti jednoho lektora. Kurz nastavujeme v 
srpnu 2021, kdy bohužel předem nejsou známá případná omezení standardního školního života (například povolená velikost studijních skupin). 
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přihlášení na kurz 
Student je přihlášen na kurz momentem složení celé výše zápisného. Do té 
doby je to zájemcem, nikoli přihlášeným. Dokud není složena celá částka do 
rukou pedagoga, nejedná se o přihlášeného. V takovém případě ho, zdvořile 
žádáme, neprohlašujte za přihlášeného, ani kdyby peníze donést přislíbil. 
Neručte vlastními nebo školními penězi. 

stanovení termínu kurzu 
Jakmile máte alespoň 10 přihlášených (studentů s vybraným zápisným), tedy 
vybranou částku nejméně 25.000 Kč, zavoláte nám a spolu najdeme vhodný 
datum. 

Jsme dva lektoři a umíme realizovat dva KK v jeden moment. Nemusíte se 
obávat, že byste nedostali svůj datum. Velmi jednoduše a rychle ho spolu 
dojednáme a jsem si jistý, že dostanete datum, který jste chtěli. 

V důsledku nám nezáleží na tom, kolik studentů ve skutečnosti v pondělí ráno 
na kurzu bude, pokud to bude v avizovaném rozmezí - 10, nebo 15, nebo cokoli 
mezi tím. 
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příklady počtu studentů 
Je-li na kurzu v pondělí ráno 12 studentů, fakturovaná částka je 12x2.500 Kč. 

Je-li na kurzu v pondělí ráno 15 studentů, fakturovaná částka je 15x2.500 Kč. Je-li na místě 8 studentů, fakturovaná částka je 8x2.500 Kč a 2x1.000 Kč za 
zálohy. 

Je-li na místě 0 studentů, fakturovaná částka je 10x1.000 Kč za zálohy. 
Daný termín si můžete zarezervovat na kterékoliv období, které se škole hodí - kurz můžeme zapsat na příští týden, ale i za půl roku. Je to na vás. 

V tento moment my termín pro vás závazně rezervujeme a zavazujeme se, že ho pro vašich alespoň 10 přihlášených studentů zrealizujeme. Záloha na něj je 10.000 Kč (min. 10 studentů po 1.000,— Kč). 
O Nevratné záloze, jejím nastavení a jejím zdůvodnění se dočtete v dalších odstavcích. 

nevratná záloha 
Chtěl bych využít prostor a vysvětlit, proč není možné realizovat kurz bez alespoň částečné jistiny ze strany studentů, a věřím, že se ze strany škol i rodičů 
setká s pochopením. 

Datum kurzu dostáváte velmi rychle, pohodlně a operativně na základě potvrzení z vaší strany, že máte nejméně 10 přihlášených (tzn. 10 studentů, kteří 
složili celou výši zápisného 2.500,— Kč).  

Informujte studenty, že momentem přihlášení na kurz částka 1.000,— Kč podléhá vinkulaci a celá tato částka bude použita na uhrazení našich fixních 
nákladů. Pokud student nebo jeho rodiče nechtějí za těchto podmínek složit zápisné, je to pro nás přijatelnější, než po příjezdu na začátek kurzu zjistit nižší 
stav, než vámi potvrzený. Není z ekonomického hlediska možné zjistit, že v pondělí ráno není na místě 10 studentů, ale jen třeba osm. V ten moment 
bychom nemohli za těchto podmínek kurzy realizovat. 

Chybějící studenty tedy kryje nevratná záloha 1.000 Kč, které použijeme na umoření fixních nákladů - tzn. cesty, které musíme zrealizovat, čas, který vám 
rádi věnujeme atd. Je to opravdu na pokrytí nákladů. Z tohoto důvodu tedy není možné, že by si o zálohu zkrátil zápisné například další rok.  

Jedinou výjimkou je, kdyby se student nemohl zúčastnit právě jen posledního dne zkoušky - tu může absolvovat buď další rok na vaší škole (kdy přijde v 
poslední den na zkoušku - tedy ne na celý kurz znova). 
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V případě například nemoci naprosto chápu, že je to mrzutá situace, ale 
nemáme z ekonomických důvodů jinou možnost, než na tom trvat. Jestli má 
student nebo jeho rodiče podezření nebo obavy takové míry, že by mohl 
onemocnět, pak ve vlastním zájmu nechť se nehlásí a vyhne se nepříjemné 
situaci. V tomto kontextu upozorňujeme, že se lze přihlásit na KK22 i na 
poslední chvíli, například ještě v pondělí ráno nejpozději do 08:00 přímo na 
místě do maximálního počtu 15 studentů. 

Nicméně, při počtu vyšším, než 10 studentů (10 studentů na kurzu, 11. 
přihlášený nepřišel), je nám jedno, co se zápisným jedenáctého studenta škola 
udělá - můžete jej vrátit. Pokud je přihlášených 11 studentů a jeden nepřijde, 
nevadí, uvidíme 10 studentů, počítáme 10x2.500 Kč a tato situace je v pořádku. 
Dává proto smysl mít raději přihlášených 11-12 studentů pro případ výpadku 
např. jednoho z nich. Minimum je 10 na místě, nebo odpovídající počet záloh. 

závazně 
Závazně v kontextu závazného přihlášení na kurz znamená “závazně z obou 
stran”. My se zavazujeme, že přijedeme, vy se zavazujete, že jste nám sdělili 
správné informace ohledně počtu přihlášených studentů a vybraných částkách, 
případně záloh. 
Pokud já vám slíbím kurz, odmítám na daný datum barmanské akce, konzultace, tvorbu obsahu pro 
sociální sítě, kterými si v roce 2020 a 2021 vydělávám - a tím odmítám svůj budoucí příjem. Adam se 
rezervací termínu vzdává realizace degustací slivovice, výroby nebo propagace své značky. Proto není 
možné termín kurzu bez náhrady zrušit. 
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platba 
Peníze můžeme převzít v průběhu kurzu oproti dokladu, nebo v případě 
bezhotovostní platby vystavujeme fakturu škole, kterou předáme v papírové 
podobě nebo pošleme elektronicky. Ve všech případech předpokládáme, 
že transakce doběhne do posledního dne daného kurzu. 

plánování kurzů 
Kurz můžete naplánovat na jakýkoliv týden ve školním roce, dokonce i když 
jsou maturity, lyžáky, praxe. Jediným kritériem je 10-15 studentů po 2.500 Kč, 
případně odpovídající počet nevratných záloh 1.000 Kč. Jedná se o velké 
zjednodušení při plánování kurzu. 

Tento postup můžete libovolně opakovat v průběhu roku. Můžete mít například 
dva kurzy hned po sobě. Nebo jeden na podzim a druhý na jaře. Kdykoliv, není 
v tom žádný problém. Po složení zápisného od nejméně 10 studentů dostáváte 
Vámi vybraný termín kurzu. 
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organizačně 
PRVNÍ DEN 

07:00 příjezd a chystání 

09:00 vpouštíme studenty 
do třídy,  

13:00-14:00 Předpokládaný 
konec podle počtu studentů 

DRUHÝ DEN 

08:00 začínáme 

11:30-12:30 pauza na oběd v 
tomto rozmezí (zpravidla 30 
minut). 

13:30 předpokládaný konec 

TŘETÍ DEN 

08:00 začínáme 

11:30-12:30 pauza na oběd v 
tomto rozmezí (zpravidla 30 
minut). 

12:00 předpokládaný konec + 
Individuální konzultace do 13:00 

ČTVRTÝ DEN 

8:00 Barmanské zkoušky 

9:45 Předáváme Certifikáty, 
vítáme přítomnost vedení školy 
u předávání Certifikátů 

Úklid, odjezd ze školy 

Časy konce jednotlivých dnů se budou lišit podle počtu studentů a jejich zručnosti. 

ze strany školy 
Na KK potřebujeme jen běžnou učebnu. 
Prosíme o dobrou dostupnost místnosti. 

Místnost musí být uzamykatelná a bezpečná 
po celou dobu kurzu. Prosíme o klíče po dobu 
kurzu. 

Projektor, Audio, počítače, lahve 
kvalitního alkoholu, špičkové vybavení 
i spoustu drobností musíme chránit. 

Úklid na denní bázi není nutný, místnost 
udržujeme až do předání.  

Prosíme, ať neprobíhají v daném termínu 
žádné dělnické práce, které by mohly rušit 
kurz. 

Místnost musí obsahovat odpovídající 
počet židlí, které si přeskládáme sami. 

Umyvadlo s tekoucí teplou vodou a elektřinu 
(prodlužky, i přes celou místnost, máme 
standardně s sebou). 

Místnost nesmí být využívána po dobu 
tohoto kurzu na nic jiného až do navrácení 
místnosti. 

Nevpouštějte do místnosti nikoho bez naší 
přítomnosti, ani zapsané studenty. 
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studenti 
Exkurze studentů jsou velmi vítané. Prosím, přijděte se studenty, kteří mohou 
mít zájem se příští rok zúčastnit našeho Koktejlového kurzu. Ty provedeme 
v předem domluveném čase a v délce zhruba 5-10 minut. Zdvořile žádáme 
pedagogy, aby nás kdykoliv navštívili a domluvíme vhodný čas této exkurze. 

Studenty, kteří na kurzu už byli, už provádět nemusíme, protože na kurzu už 
byli. Velmi rádi je pozdravíme ve volném prostoru, kdy se nebudeme věnovat 
současným přihlášeným studentům. 

Kurz, který probíhá, je pouze pro zapsané studenty. Chceme jim vytvořit 
to nejlepší možné prostředí. Není to vhodný prostor ke trávení třídnických 
hodin nebo suplování. 

Pokud má nějaký student potřebu zvláštního přístupu (léky, psychické 
a mentální problémy, nebo má třeba fyzické znevýhodnění), prosím, informujte 
nás předem. Zvláštní případy prokonzultujme ještě před složením zápisného. 

Studenti splňující zákonné požadavky degustují alkoholické koktejly. Degustace 
ale probíhá ve stopovém množství a pod přísným dozorem. Jde o množství, 
které se vejde do brčka (průměr 8 mm a výška sloupce do 30 mm), tedy objem 
degustační porce koktejlu je 1.508 mm3, tedy 1,508 ml (jeden a půl mililitru), 
a to nejvýše 5x denně s rozestupem v řádu hodin. 

V degustačním množství koktejlu je objem alkoholu v rozmezí 6-35%, tedy 
i v té horní mezi se bavíme o půl mililitru alkoholu. Objem alkoholu je tak 
naprosto zanedbatelný. Pokud vyvstane nutnost zajistit souhlas rodičů 
a zákonných zástupců pro degustaci (byť zanedbatelného množství) alkoholu, 
prosíme školu o zajištění. V této věci má poslední slovo vedení školy. 
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foto, média, záznam 
Fotografie pořizujeme sami - už dávno víte, že fotky do nás jsou na 
profesionální úrovni. Zainvestovali do fototechniky obrovskou částku. Po kurzu 
dodáváme škole fotografie, aby mohly posloužit k plnohodnotné 
reprezentaci školy. 
O návštěvě médií potřebujeme vědět 24 hodin předem: musíte nám dopředu říct, co se bude dít. 
Můžeme pro média nachystat ukázku míchání nebo se připravit na rozhovor. Jakmile se kamery objeví 
ve dveřích, už je pozdě - nedáte nám prostor ani zareagovat. 

Členové pedagogického sboru, jste vítáni! Přijďte kdykoliv. Při výkladu nebo sérii míchání bohužel 
nemáme možnost s vámi mluvit. Při neodkladných událostech vyřešíme situaci mimo učebnu. 

přestávky 
Přestávky nejsou podle zvonění nebo podle rozvrhu. Přestávky dáváme ve 
chvílích, kdy si to průběh kurzu vyžaduje. O přestávkách vyklidíme učebnu 
a chystáme další téma. Přestávka trvá 10-15 minut, obědová 30-45 minut (liší 
se podle škol). 
Pokud přijdete v době přestávky, existuje možnost, že nebudeme krátkodobě k dispozici. Prosíme 
o trpělivost nebo přijďte prosím později. 

pohyb peněz nad rámec kurzu 
Ceny kurzů jsou nastaveny tak nízko, jak jen to jde - to proto, abychom v rámci 
krize byli schopni studentům kurz zprostředkovat za cenu, která je pro ně 
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přijatelná. Přitom zahrnují nejlepší možné suroviny, kompletní zásobení ledem, 
naše cesty, know-how i práci lektora. 

Pokud má škola požadavky na pronájem, sponzoring nebo jiné finanční plnění, 
prosím, dejte nám to vědět před vypsáním ceny studentům. Z uvedené ceny 
2.500,— Kč / student není možné kvůli ekonomice kurzů odklonit část peněz 
pro jiné účely - v opačném případě bychom se nemohli vzdělávání studentů 
věnovat. 

Pokud škola potřebuje získat část peněz od studentů, nebo chce přihlášení 
spojit například se zápisem do barmanského kroužku, nebo požaduje částku za 
pronájem, škola vybere libovolnou částku od studentů navíc. Ta se neprojeví na 
fakturaci. U nás platí jednoduché počty: Počet studentů krát 2.500,— Kč. 

spolupráce 
Chci vás rozhodně ujistit: Jde nám, stejně jako dosud, o skvělou a přátelskou 
atmosféru při spolupráci s vámi. Rádi vám pomůžeme se školní soutěží nebo se 
dnem otevřených dveří. Musíme k tomu naplánovat termín. Vzhledem k 
opatřením z minulého roku máme povinnosti, které neumožňují být kdykoliv 
kdekoliv. 

Velmi rádi s vámi žijeme váš školní život. Baví nás práce se studenty i s vámi - 
pedagogy. Abychom mohli být součástí vašich školních soutěží nebo Dní 
otevřených dveří, velmi rádi si na to vyhradíme prostor, bohužel není možné, 
abychom ho vyměnili za svůj osobní volný čas s rodinami, nebo pracovní 
povinnosti, které jsme museli realizovat v roce krize, kdy jsme bojovali s 
radikálními výpadky příjmů. 
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den škole 
Pakliže je vůle školy, abychom byli součástí DOD nebo soutěže, potřebujeme v této věci alespoň částku na náklady a to takovou, abychom nemuseli v daný 
den vydělávat peníze jiným způsobem (účastí např. na Flairovém kurzu na jiné škole, na Barmanské akci pro naše zadavatele, na školení pro bary a 
restaurace atd.). 

Účast na soutěžích nebo DOD nabízíme za rozumnou cenu 5.000 Kč, která pokryje cestovné, knowhow, konzultace, případně vystoupení - show, 
moderování, účast v komisi, motivační program pro Vaše studenty.  

Z důvodu prevence střetu zájmů nemůžeme asistovat školám s recepturami na soutěže. Příprava na soutěže je plně v kompetenci pedagogů. 

Kam se poděl náš Motivační seminář? 
Máme pro vás nakonec jednu skvělou zprávu. Motivační seminář už nemusíte objednávat zvlášť. Máme ho pro připravený pro vaše studenty v rámci 
Koktejlového kurzu 2022. Celé dny mícháme a někdy se najde chvíle, například po obědě před odpolední šňůrou za barem, kdy chceme dostat studenty 
pátky do hry a přinášíme jim ty nejlepší momenty z Motivačního semináře v ceně Koktejlového kurzu 2022. 

Děkujeme za čas, který jste věnovali tomuto materiálu a těšíme se na vás! Jsme připraveni maximálně vyjít vstříc škole, jakékoliv požadavky směřujte 
v průběhu kurzu na kohokoliv z přednášejících, nebo na některý z kontaktů. 

Bc. Jakub Orel 🦅  barman skupiny Barmani Zlín / tel.: +420 775 031 185 / e-mail: kuba@barmanizlin.cz / www.barmanizlin.cz  

Koktejlový kurz 2022 www.koktejlovykurz.cz



Koktejlový kurz 2022 www.koktejlovykurz.cz


