
 

 
 

 D N Y  O T E V Ř E N Ý C H  D V E Ř Í  

29. 11. 2022 11. 1. 2023 9. 2. 2023 

 15–18 hodin      v 15 hodin  15–18 hodin 

 

  

 

✓ věnovat se gastronomii na profesionální úrovni?  

✓ vyjet během studia za praxí do zahraničí? 

✓ učit se v nejmodernějších podmínkách od těch nejlepších 

odborníků v gastronomii a získat praxi v restauračních a 

hotelových zařízeních?  

✓ vyhrávat prestižní soutěže v různých oborech?  

✓ získat znalosti a dovednosti pro řízení restaurací a hotelů? 

 
 

 Chceš  

STUDUJ NA ÚSPĚŠNÉ GASTRONOMICKÉ ŠKOLE 



Vyber si obor, ve kterém se staneš hvězdou 

  

✓ Kuchař 

✓ Číšník 

✓ Kuchař-číšník 

✓ Cukrář 

✓ Služby cestovního ruchu 

✓ Hotelový a restaurační provoz 

(ve 3. roč. studia získáš  

výuční list) 

  

✓ Management v gastronomii 

(dvouletý obor pro absolventy 

oborů Kuchař – číšník)  

✓ Management v gastronomii 

✓ Kuchař 

✓ Číšník 

 

          

Kde se uplatníš? 

✓ Díky kvalitní jazykové přípravě na naší škole se uplatníš ve všech druzích restauračních a 

hotelových zařízeních v různých zemích světa.  

✓ Uplatníš se ve všech typech restauračních a gastronomických zařízení, od školních jídelen, 

přes klasické restaurace, až po luxusní kuchyně, vyhlášené hotely či výletní lodě.     

✓ Díky profesionální přípravě a vyhlášenosti našeho oboru bude o tebe velký zájem a poptávka. 

✓ Uplatnění nalezneš od malých rodinných podniků až po velké provozy nebo prvotřídní 

restaurace. 

✓ Budeš šéfkuchař, provozní v restauraci, vedoucí stravovacího nebo ubytovacího zařízení, 

recepční, průvodce, letuška, stevard, pracovník cestovní kanceláře apod. 
  

Tak studuj na škole, která vychovává profesionály!     

        STAŇ SE JEDNÍM Z NÁS! 

Tříleté obory s výučním listem Čtyřleté obory s maturitou 

Nástavbový obor s maturitou Dálkové studium 



Co Ti nabízíme? 

 

 Vychováváme hvězdy          Jdeme s dobou Praktické vyučování  

Naši absolventi to dotáhli 
daleko – vaří v Hollywoodu 
nebo získali michelinskou 
hvězdu. Mnoho jich také 
pracuje v zahraničí. 

Pro výuku používáme 
nejmodernější 
gastronomické vybavení. 
Po absolvování nastoupíš 
do praxe jako profík. 

Naši studenti se učí přímo 
v hotelech, restauracích či 
cukrárnách. Setkávají se 
tak s reálnými situacemi 
na pracovištích. 

 

 

 

 

 

 

Možnost ubytování  
a stravy                 Zahraniční stáže                      Soutěže 

Ubytovat se můžeš  
v Domově mládeže 
v budově školy. Ve školní 
jídelně dostaneš stravu na 
celý den.  

Během studia na naší 
škole můžeš vyrazit na 
stáže do zahraničí a 
získat tak cenné 
zkušenosti. 

Úspěšně se účastníme 
nejprestižnějších 
gastronomických soutěží 
a vítězíme. 

✓ Zdarma pracovní oblečení i obuv.  

✓ Kurzy — barmanský, sommelierský, baristický, 

tea-tender, …  

✓ Wi-Fi free po celém areálu. 3 učebny 

informatiky. 

✓ Školní bufet. 

✓ Účast ve sportovních soutěžích. 

✓ Adaptační pobyty v 1. ročníku, lyžařské 

kurzy, exkurze. 

✓ Doučování zdarma. 

Chceš vědět více? ssss .cz  
 

http://ssss.cz/


 

 

 

 

 

Jak se k nám dostaneš?  

✓ ze zastávky J. Kotase  

(tramvaje č. 1, 3, 10, 12, 15, 17, 18, 19)  

✓ nebo zastávky Hotelový dům Hlubina  

(autobusy č. 26, 27, 41, 48, 50, 62, 77, 96)  

✓ z parkoviště  u obchodu Hruška 

(2 min pěšky) 

Nonstop kontakt na recepci:   596 716 755 

Informace o studiu:  597 578 791 

E-mail: studijni@ssss.cz 

Najdeš nás taky na 

   

 

 

 

 

ssss.cz 

https://www.google.cz/maps/dir/St%C5%99edn%C3%AD+%C5%A1kola+spole%C4%8Dn%C3%A9ho+stravov%C3%A1n%C3%AD,+Ostrava-Hrab%C5%AFvka,+p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvkov%C3%A1+organizace/Josefa+Kotase,+700+30+Ostrava-jih/@49.786094,18.2528437,17z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x0:0x74f976743a448c18!2m2!1d18.251193!2d49.78556!1m5!1m1!1s0x4713e4cf0f5ea7ed:0x22f510fea7ce5373!2m2!1d18.255533!2d49.7827829?hl=cs
https://www.google.cz/maps/dir/St%C5%99edn%C3%AD+%C5%A1kola+spole%C4%8Dn%C3%A9ho+stravov%C3%A1n%C3%AD,+Ostrava-Hrab%C5%AFvka,+p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvkov%C3%A1+organizace/Josefa+Kotase,+700+30+Ostrava-jih/@49.786094,18.2528437,17z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x0:0x74f976743a448c18!2m2!1d18.251193!2d49.78556!1m5!1m1!1s0x4713e4cf0f5ea7ed:0x22f510fea7ce5373!2m2!1d18.255533!2d49.7827829?hl=cs
https://www.google.cz/maps/dir/49.7847492,18.2499843/49.7856768,18.251491/@49.7850317,18.2515315,515m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e2?hl=cs
mailto:studijni@ssss.cz

