
 
 

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKŮ – ŠKOLNÍ ROK 2022/23 
Studijní obor: 65-42-M/01 Hotelnictví 
 

- Zahájení školního roku: 1. září 2022 v 9:00 hod. ve škole, učebna č. 15; v 10:00 hod. třídnická 

hodina s třídním učitelem, následuje oběd. 
- Každý student si před nástupem do školy zajistí zdravotní průkaz. Studenti s poruchami učení (dyslexie, 

dysgrafie...) si přinesou potvrzení z Pedagogicko-psychologické poradny. Všichni studenti musí odevzdat 
kopii vysvědčení z 9. třídy ZŠ. 

- Vybíráme zálohu 200,- Kč v hotovosti na klíče od šatních skříněk a čip. 
- Příspěvek Klubu přátel školy 350,- Kč vybíráme v měsíci září; tyto finanční prostředky budou použity 

v průběhu školního roku na exkurze, soutěže, divadelní představení, náklady za neúmyslné škody apod.  
- Učebnice a pomůcky si studenti zakoupí během měsíce září v prodejně učebnic v Jeseníku (cena cca 3.000,- 

Kč). Existuje možnost odkoupení i od starších ročníků. 
- Ubytování zajišťuje Střední průmyslová škola Jeseník, Dukelská 1240/27 (www.soje.cz, vč. přihlášky 

k ubytování). 
- Studenti oboru Hotelnictví vykonávají povinnou praxi ve školní restauraci Labyrint, v hotelech, v CK, 

informačních centrech, lázeňských zařízeních v tuzemsku, památkových objektech. Zahraniční stáže se 
uskutečňují převážně ve 3. ročníku v rámci programu ERASMUS+ (Řecko, Finsko, Rakousko, Polsko). 

- Během studia mají studenti možnost absolvovat tyto certifikované kurzy: sommeliérský, barmanský, 
baristický a studená kuchyně. 

- V nabídce školy je také možnost ročního pomaturitního studia ve Francii. 
 

Oblečení  
Součástí výuky na škole tohoto typu je praxe, kterou je nutno absolvovat v předepsaném pracovním oblečení. 
Oblečení částečně zajišťuje škola u dodavatelských firem z důvodu cenové výhodnosti, jednotnosti, kvality a 
dodržení bezpečnostních předpisů.  

Škola zajišťuje toto oblečení: 
1. Pracovní oblečení pro výuku technologie přípravy pokrmů (TPP): rondon, kalhoty, kuchařský šátek, obuv 

(kuchařské oblečení) 
2. Pracovní oblečení pro výuku techniky obsluhy a služeb (TOS): zástěra s logem školy, motýlek 

(oblečení pro obsluhu v gastro zařízeních).  

Celková cena: 2.850,-Kč, z toho škola přispívá 350,-Kč. 

Částka hrazená studentem 2.500,-Kč 
Žádáme o úhradu do 25.8.2022 na účet školy č. 632841/0100, var.symbol: rodné číslo studenta, KS 0308.  

Studenti si před nástupem do školy sami zajistí toto oblečení:  
chlapci – černá košile s dlouhým rukávem, černé kalhoty (vše bez ozdob, děrování) a černé uzavřené 
polobotky;  
dívky – černá blůza/košile s dlouhým rukávem, černá sukně v délce alespoň po kolena nebo černé kalhoty 
(vše bez ozdob a děrování), černá obuv uzavřená bez podpatku. 
 

Stravování 
Škola poskytuje stravování ve vlastní školní jídelně. Aktuální cena za oběd 35,- Kč. 
Strava se hradí bezhotovostně na účet školy: 632841/0100, variabilní symbol: rodné číslo studenta.  
Výdej obědů je na čipový systém, který nedovolí výdej, pokud bude mít student nulový kredit. Doporučujeme 
pravidelnou měsíční úhradu ve výši 700,- Kč. 
 
Kontakt: Mgr. Jarmila Koryťáková – 602 686 443, e-mail: zastupce@hotelovkajes.cz 
                Mgr. Kamil Hégr, ved. učitel PV – 608 820 704, e-mail: hegr@hotelovkajes.cz 
 
 V Jeseníku dne 11.4.2022    Mgr. Jarmila Koryťáková, pověřená řízením organizace v. r. 

https://www.soje.cz/cz/uchazeci/domov-mladeze.html

