
Střední hotelová škola Mariánské Lázně  - slavnostní banket žáků 8. tříd 

V rámci projektu Volba povolání se vypravili žáci 8. třídy ZŠ Toužim na návštěvu SHŠ v  

Mariánských  Lázních. I oni se budou zanedlouho rozhodovat o svojí budoucnosti a není nic 

lepšího než se přesvědčit na vlastní oči a zažít něco, o čem si ve škole jenom vyprávíme. 

Historie SHŠ M. Lázně se datuje od 17.9.1928 a patří  mezi nejstarší a nejvýznamnější 

vzdělávací centra  hotelového průmyslu v evropském měřítku. Jako člen Asociace evropských 

hotelových škol /AEHT/ významně přispívá k inovaci vyučovacích metod a aplikací trendů 

v oblasti gastronomie a služeb.  

V současné době nabízí škola studium v oborech Hotelnictví a turismus, Kuchař, Číšník – 

servírka a  2- letý nástavbový obor s maturitou Gastronomie. Zkušený tým pedagogů 

dosahuje se svými žáky řadu let velmi dobrých výsledků,v průběhu studia žáci absolvují své 

odborné praxe ve vybraných gastronomických střediscích doma i v zahraničí 

/Francie,Německo, Řecko, Japonsko/. 

Znalosti získané teoretickou i praktickou přípravou žáci využívají při odborných soutěžích 

v oborech číšník, barman, kuchař, sommelier a barista. Dosahují vždy vynikajících výsledků 

na úrovni regionální, celorepublikové a mezinárodní. Absolventi školy zastávají významná 

postavení v hotelech a gastronomických zařízeních u nás i ve světě. 

Kromě informací o  možnostech studia na  škole, nás čekal slavností banket, který se skládal 

z pěti chodů. V průběhu slavnostního menu si někteří žáci vyzkoušeli prakticky míchání 

koktejlů a studenti 2. ročníku nám  prakticky předvedli  flambování palačinek. 

V průběhu celého banketu  nás slovem provázela p. profesorka Mgr. H. Třmínková, která 

seznámila žáky se základy společenského stolování, chování , jak používat správně příbory na 

daný druh jídla a jaký druh pití  je vhodný  k vybraným pokrmům. 

Návštěva školy se nám vydařila se vším všudy, k procházce po kolonádě nám svítilo sluníčko, 

poslechli jsme si Zpívající fontánu, která bezesporu patří k tomuto lázeňskému městu  a 

z návštěvy školy jsme si odvezli nezapomenutelné zážitky. Možná, že se mezi žáky najde 

někdo, kdo bude uvažovat o studiu na  škole a tato návštěva určitě přispěje k jeho 

rozhodování o další  budoucnosti. 

ZŠ Toužim – J. Váňová, Mgr. J. Princlová 

 



 
 

 
 

 
 


