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1. Proč jste si školu v zahraničí vybrali?
Protože je v zahraničí a je to ten obor, který mám velice rád. (Viktor Ledajaks, 3HFS)
Chtěl bych do budoucna vést náš rodinný podnik. A chtěl jsem se naučit jazyk. (Petr Danovič, 3HFS)
Hotelovou školu v Bad Leonfeldenu jsem si vybrala, protože jsem se chtěla naučit perfektně německy a poznat
gastronomii v Rakousku. Jednou bych si chtěla najít dobře placenou práci v zahraničí a to mi absolvovaná zahraniční
škola umožňuje. (Nicola Gennertová, absolventka 2019)
Školu v zahraničí jsem si vybrala, protože se zajímám o cizí jazyky. Chtěla jsem se perfektně naučit německy a anglicky,
protože bydlím v blízkosti rakouských hranic a tato znalosti pro mě byla velmi důležitá. (Claudia Lindner, absolventka
2020)
2. V čem splnila Vaše škola očekávání?
Rozhodně v praktických předmětech jako je např.: vaření nebo servis.
Očekávání měli spíš moji rodiče.
Škola splnila má očekávání, dá se říct, ve všem. Za ten rok a půl se dokážu kdekoliv německy domluvit. Během povinné
praxe jsem si vydělala více peněz, než jsem očekávala. Učitelé na škole jsou velice vstřícní a při jakémkoliv problému jsou
ochotní pomoct.
Od této školy jsem očekávala, že to bude naprostá výzva pro mě a v některých chvílích se toto očekávání také splnilo, ale
důležitější pro mě je, že jsem se naučila německy o hodně líp než moji kamarádi z české školy.
3. Kam jste se v rámci exkurze podívali, kam se třída chystá?
Do velké firmy jako je Makro ale asi tak desetkrát větší. A výletů bude ještě spousta.
Podívali jsme se do pivovaru ve Freistadtu. A v tomto roce se pojedeme na lyžařský výcvik.
Měli jsme možnost podívat se do obchodu Gourmet v Linzi, byli jsme se také na biofarmách a rybích farmách, kde se
zabývají chovem a prodejem ryb. Navštívili jsme také pekárnu, kde jsme viděli pracovníkům přímo pod ruku. Teď
v prosinci pojedeme na lyžák do rakouských Alp a hned v únoru nás čeká exkurze do Vídně.
V rámci školních výletů jsem již v prvním ročníku byla se svou třídou na jihu Slovinska na sportovním týdnu. Minulý rok
jsem se též účastnila lyžařského výcviku v rakouském Obertauern. Obě dvě exkurze se mi náramně líbily. Tento rok se
naše třída kvůli výuce italského jazyka na výměnný pobyt do Itálie a v maturitním ročníku je v plánu cesta do Berlína. A
několikrát do roka navštěvujeme luxusní hotely Horního Rakouska.

4. Co vás ve škole baví?
Ve škole mě baví hlavně vaření, které je super. Ale naopak mě moc nebaví účetnictví.
Baví mě tělocvik, obsluha a vaření, kolektiv lidí, nikdo si nehraje na to, že je o něco lepší.
Na škole mě baví hlavně to, že se tu učíme prakticky. Vyučovací hodiny viz. servírování, vaření, znalectví vína, barmanství
jsou perfektně připravené. Mě osobně nedělá žádný předmět problémy, co se týče teoretických předmětů.
Ve škole mě baví spousta předmětů, ale obzvláště teoretické jako ekonomika, italština nebo předmět cestovní
kanceláře. Také tělocvik je pro mě zábavou tím, že máme výuku obohacenou navštěvováním fitness studia nebo
koordinačních a vytrvalostních tréninků.
5. Co plánujete po absolvování školy?
Jet na půl roku do Francie a tam si udělat nástavbu na kuchaře. Pak bych chtěl procestovat svět a vždy si někde najít
práci a tam pracovat třeba na rok a pak zase pryč. A tak ve 30 letech bych si chtěl otevřít vlastní restauraci a získat
michelinskou hvězdu.
Ještě si tím nejsem jistý, ale na 90% si půjdu dělat nástavbu.
Teď hlavně plánuji školu dodělat a zvládnout závěrečné zkoušky na konci 3. ročníku. Po absolvování této školy bych si
chtěla dodělat dálkově maturitu a mezitím si najít dobře placenou práci v zahraničí.
Po absolvování této školy plánuji jít na vysokou školu a i nadále zůstat v turistické branži.
6. Co hodnotíte jako plus, co jako mínusy školy?
Jako velkým plusem je znalost němčiny a také zajímavé exkurze a otevření očí do světa a hlavně gastronomie. Jediný
mínus je, že máme jen 4 hodiny vaření v týdnu.

+ kolektiv, praktikum

- hodně hodin týdne, často do 17:00

Když něco obětuji já a budu chtít, škola je mi schopná pomoct do budoucna např. s hledáním práce v zahraničí. Je to
velice známá a vyhlášená škola. Žádné velké mínusy jsem na této škole zatím nenašla, možná jen to, že díky němčině je
tu vše težší, ale s tím se musí počítat.
Tato škola má určitě spoustu plusů jako třeba výuka jazyků. Také učitelé jsou mi velmi nápomocni kdykoli potřebuju
nějakou pomoc a to hodnotím jako největší výhodu této školy. Po absolvování školy jsme schopni sami provozovat
restauraci či hotel, takže není důvod dále navštěvovat vysokou školu. Bohužel při kritickém náhledu na tuto školu musím
říct, že jsem si zvolila obor, který dokáže být, také díky němčině, opravdu náročný, ale je to vše zvládnutelné. .
7. Co je / bylo těžké?
Těžký je ten první půlrok pak už se to dá zvládnout. Problém je u mě trochu účetnictví.
Těžké je se učit na některé předměty obzvlášť na pololetní testy, které jsou většinou z 50% hlavní známky.
Pro mě bylo nejtěžší zvyknout si, že nejsem doma a osamostatnit se. Ve škole samozřejmě rozumět, ale to časem přišlo
samo, aniž bych to očekávala. I teď mám občas problémy s porozuměním látky, ale kdykoliv nerozumím, zeptám se a
látka je mi znovu vysvětlená.
Ze začátku bylo docela těžké začlenit se do rakouského kolektivu spolužáků, ale po určité době jsme se všichni
skamarádili.

