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Přibližui eme teorii praxi
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Střední škola hote|nictví a gastronomie sČMsD Praha - K|ánovice patÍi již |éta mezi přední odborné školy
v oboru. VychovaIa uŽ nespočet vynikajícíchkuchařů i da|šíchzaměstnanců v pohostinství.
S příchodem nového ředite|e Mgr. Miloše Procházky se a|e zejména na poli gastronomie zača|o s řadou změn,
které mají za úko! přib|íŽit žáky školy k reá|nému provozu nad rámec osnov' které jsou už |éta terčem kritiky
odborné veřejnosti.
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Mgr. Mi|oš Procházka, ředite| střední ško|y hote|.

Pod vedením Kateřiny Záviškové (vIevo) začaI působit gastrotým škoIy

Pane řediteli, ialý ie váš recept na
zvýšeníodborrré pfi prar,enosti sttrdentu?
Myslím, Že škola by se neměla chovat jako
instituce, ale spíše jako ým, který |de za

ASPIRA, coŽ je sým způsobem studentská
fi rma organizýici záiezdy pro spoltrŽáky.

formou zkrácených úvazkůna jednot|ivé
odborné předrněty. Například jsme anga

Spoltrpracujeme společně na akcích jako
HOTREQ FORUM a GASTRO TOLIR, I<de
jsern nabyl přesvědčer-rí, Že Žá1<1 přímý

bohatou kariéru r, ktrchyních předních
praŽských hotelťr. Jejich přístup k v1.r'rce

dotyk s praxí bar í, Že příleŽitost ukázat se
širolrénru publiltu Iim q.sloveně sedí.

je lépe strhnotrt ke

nictví a gastronomie SCMSD Praha-K|ánovice

stejný.rn cílem. To znamerrá uŽšípropoiení

studentů s trčiteli a vedením školy, vzájem
zá jmu o obor.

ná iniciativa plyrroucí ze

V pra-xi to znamerrá?
Podporovat ty studenty, kteří jsou irriciativní, připravovat pro ně více pří|eŽitostí,
jak se zdokonalit v Žir'ém provozu' na

akcích a školeních. vybudovali isme vlastní
gastrodnr, kdy ti neiobětavěiší ve volném
čase rozvíjejí své schopnosti, angaŽovali
jsme odbornílcy přírno z reálného provozu'
zavedli jsme předmět kulinářství spojující
technologii ýroby a zbožiznalství, aktivně
isme přistoupili k proiektu Kulinářské
umení pana Roitha a dalŠí.
Pro obory cestovního ruchu a lrotelnictví
to platí ro.i.rrěž, snažíme se děti aktivoVat prostřednictvím r.rritřních soutěŽí
i například formou cestovní l<anceláře

GASTRO&REPORT MINUTKA

To je přestrě ten směr' ktery'chceme roz-

Žovali "tiřího Faltyse,
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kteý

má za sebou

|iný pro Studenty atrakti\,'něiší, dokáŽou

kolektivním

vý|<onťrm.

Děkuii za rozhovor

víjet' \le spolupráci s \{aloem rrapřílrlad
naši Žácí připrar-ují ochutnár k1.pro zál<azrrílq přímo r síti obchodu. pod dohledem
mentora a podle nacr ičenéreceptrtr1-si na
místě musejí vybrat suror'in1', technologii,
ltompletně zajistit plovoz. Dílq, 19''-'.,
získá i škola na trénink zajínlalé produkty,
o kteých se Žáci v ránlci příprar'ry na akci
učí.
Jak získáváte odborníky z praxe, kdyŽ
na ně školy nemají clostatek prostředktr
arri legislativtlí rátnec rzhledem k jejiclr
rrepedagogi ckérrru r.zdělání?
Řel<něme, Že spolupracuieme s praktiky

Jiří Fa|tys předává své bohaté zkušenosti
z provozŮ kuchyní veIkých hoteIových
restautraci

www. hotelova-skola.cz

