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„Řemeslo má zlaté dno“, toto okřídlené pořekadlo v současné době 
stále více nabývá na pravdivosti. Poptávka na trhu práce po odborní-
cích v oboru kuchař – číšník tomuto tvrzení dává za pravdu.

Naše škola připravuje odborníky v oboru kuchař číšník, poskytuje jak 
nezbytný teoretický základ znalostí, tak i velké množství praktických 
zkušenosti, které žáci ocení při vstupu do pracovního procesu. Při 
odborném výcviku žáků je podporován individuální růst, každý může 
uplatnit svoji kreativitu, svůj osobitý přístup, svůj talent, své nadání...

Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník v pozici 
zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech či může 
soukromě podnikat v pohostinství.

Vedle všeobecně vzdělávacích předmětů (zejména cizích jazyků - 
angličtiny a němčiny) se žáci v tomto oboru naučí všem dovednos-
tem potřebným k přípravě jídel teplé a studené kuchyně a zvládnou 
techniku obsluhy a s ní související činnosti. Seznámí se se zásadami 
správné výživy, dokáží sestavit jídelní a nápojový lístek, mají přehled 
o složení jídel a nápojů.

Úspěšným ukončením studia a vykonáním závěrečné zkoušky podle 
Jednotného zadání závěrečných zkoušek dosáhne absolvent střední-
ho odborného vzdělání a získá výuční list pro výkon svého povolání.
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