
 

  

Informace o vzdělávání v 1. ročníku vzdělávacího programu 

 65-43-N/02 Rozvoj a řízení regionální turistiky 

a 65-42-N/04 Řízení hotelového provozu 
 

 

1. Zápis proběhne ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:30 hod. v budově školy na Tyršově ulici č. 34 v Opavě 

v suterénu nové budovy, učebna č. 51. 

      K zápisu si přineste psací potřeby a občanský průkaz. 

 

Se studijním programem, harmonogramem školního roku 2022/2023, školním řádem a s předpisy BOZP 

budete seznámeni při zápise. 

 

2. Spoluúčast studenta na hrazení nákladů na vzdělání 

Podle § 14 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělání, byla stanovena výše úplaty za 

vzdělávání ve skupině oboru Gastronomie, hotelnictví a turismus na Kč 4 000,-- ročně. 

Podle § 15 odst. 1 písm. b) výše jmenované vyhlášky přijatý uchazeč o vzdělávání musí uhradit první 

splátku Kč 2 000,-- nejpozději do 15 dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.                 

Číslo účtu školy je 107–439710287/0100, variabilní symbol je datum narození ve tvaru DDMMRRRR,  

do textu napište: školné + své příjmení.  

 

       Dále si studenti hradí učebnice a účast na exkurzích, cvičných zájezdech a na odborných akcích.  

       

3. Ubytování a stravování 

Ubytování si můžete zajistit na Domově mládeže SŠHS a VOŠ, Opava, Alšova 24. Přihlášku k ubytování 

naleznete na internetové stránce školy www.sshsopava.cz, O škole, Součásti školy, Domov mládeže. 

Přihlášku si vytiskněte, vyplňte a naskenovanou zašlete na mail petro@sshsopava.cz. 

Neubytovaní studenti se mohou přihlásit k odběru obědů na celý měsíc nebo na jednotlivé dny ve školní 

jídelně na Domově mládeže SŠHS a VOŠ na Alšově ulici nebo v restauraci Vesna na Tyršově ulici.   

 

4. Oblečení do předmětů Služby cestovního ruchu a Odborná praxe 

Vzhledem k charakteru studovaného vzdělávacího programu škola vyžaduje jednotné oblečení: 

 bílá halenka a černá úzká sukně pro ženy, 

 bílá košile, černé kalhoty pro muže, 

 bílý plášť 

 tmavě modré sako. 

 

Oblečení na praktická cvičení předmětu Gastronomie: 

 bílé plátěné kalhoty, 

 kuchařská blůza, 

 bílá kuchařská čepice, bílá kuchyňská zástěra, bílý nátělník, 

 bílé ponožky, bílé boty s protiskluzovou podrážkou. 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Mgr. Martin Ruský, v. r. 

                                                                                                        ředitel školy 

 

 

 

Kontakt: 

Studijní oddělení VOŠ, paní Gibesová, tel. 736 242 273, e-mail:gibesova@sshsopava.cz 

http://www.sshsopava.cz/

