
Historie a charakteristika školy 
 
Škola byla založena roku 1956, po celou dobu své existence se zaměřuje na vzdělávání žáků v učebních a studijních oborech: kuchař, číšník, 

kuchař-číšník, cukrář a služby cestovního ruchu. Absolventi učebních oborů mají možnost pokračovat ve dvouletém maturitním 

nástavbovém studiu. Škola zajišťuje též vzdělávání dospělých formou dálkového studia, organizuje různé gastronomické kurzy. Výuka 

předmětů zaměřených na gastronomii probíhá převážně v odborných pracovnách (učebna stolničení, laboratorní kuchyně a cukrárna, 

vinotéka) a v multimediálních učebnách. 

Budova školy leží v klidné části města. Probíhá zde teoretická výuka a část praktické — ve školní jídelně a odborných pracovnách.  Škola je 

prostorná, je snadno dostupná prostředky MHD. Společné prostory školy jsou esteticky upraveny, výzdoba je převážně tematicky zaměřena 

ke gastronomickým oborům. Žáci mají na chodbách k dispozici nápojové automaty, kopírovací přístroj i odpočinkový prostor. 

Praktické vyučování zajišťuje škola smluvně v gastronomických provozovnách fyzických nebo právnických osob pod vedením učitelů 

odborného výcviku nebo u vyšších ročníků na individuálních pracovištích pod vedením instruktorů. Praxe oboru Služby cestovního ruchu je 

realizována nejčastěji v cestovních kancelářích. 

Pro své žáky, ale i pro veřejnost škola pravidelně organizuje další vzdělávací aktivity a speciální kurzy (barmanský kurz, kurz studené kuchyně, 

kurz vyřezávání ovoce a zeleniny, sommelierský kurz apod.) a krátkodobé odborné semináře a přednášky. Významná je i spolupráce  

s Úřadem práce v Ostravě při zajišťování rekvalifikačních kurzů. Škola dlouhodobě úzce spolupracuje s firmami gastronomického zaměření, 

s hotely a restauracemi, aktivně se jako člen účastní práce v asociacích a sdruženích. Žáci školy se pravidelně účastní odborných soutěží 

regionálního i republikového charakteru, v nichž dosahují velmi dobrých výsledků. 

Škola se od roku 1999 zapojila do mezinárodní spolupráce v programech EU zaměřených na výukové a vzdělávací potřeby našich žáků  

a absolventů, podporu celoživotního vzdělávání a kooperaci mezi různými typy organizací, především mezi středními školami. Mezinárodní 

spolupráce škole pomáhá zkvalitňovat odborné vzdělávání, uplatňovat inovační přístupy a metody a zvyšovat konkurenceschopnost našich 

absolventů. Ve výsledku tyto aktivity napomáhají k eliminaci nezaměstnanosti. Realizované projekty mobility umožnily účastníkům získat 

nové profesní zkušenosti a dovednosti, osvojit si praktické i teoretické poznatky ve studovaných oborech vzdělávání. Také přispěly  

ke zlepšení znalostí cizího jazyka a posílily sociální kompetence a osobnostní rozvoj účastníků. 

 

Historie školy v datech 
 
1956                     Učňovská škola obchodní ve Vranově nad Dyjí, škola internátního typu, umístěná ve třech budovách, učební obory: 

prodavač potravinářského zboží, kuchař. Rozhodnutím Ministerstva vnitřního obchodu škola zrušena, výuka přenesena 
do nové školy v Ostravě. Organizací školy pověřeno ředitelství Restaurací Ostrava-sever.  

16. 9. 1957 Zahájeno vyučování v přízemních dřevěných domcích na Moravské ulici č. 4 v Ostravě-Vítkovicích. Ve svých počátcích 
měla jen šest učeben, proto se muselo přistoupit ke střídavému vyučování. V prvním školním roce navštěvovalo školu 
v osmi třídách kuchařů a třech třídách číšníků celkem 323 učňů. 

1.9.1964 Výuka přesunuta na Zengrovu ulici v Ostravě-Vítkovicích. 15. 1. 1965 se učňovská škola přemísťuje do poloviny budovy se 
vchodem z Ocelářské ulice č. 29. Počet učeben naprosto nepostačuje počtu žáků, denně se učí až do 20. hodiny. 

1973-74 V tomto roce získala škola dvě učebny v budově ZDŠ na Šalounově ulici v Ostravě-Vítkovicích. 
1977 Škola byla přestěhována z ulice Ocelářské do budovy bývalé ZDŠ na ulici Šalounově. V prvním roce výuky probíhaly opravy 

a přestavba školy tak, aby vybavení odpovídalo zaměření výuky. 
1978  Do učebních plánů experimentálně zaveden učební obor kuchař a číšník s maturitou. 
1979  Škola se stává středním odborným učilištěm - SOU. 
1.9.1981 Škola přechází na komplexní SOU, které zajišťuje výuku pro celkem sedm různých organizací - Restaurace Ostrava-sever, 

Restaurace Ostrava-jih, Restaurace a jídelny Opava, Restaurace Karviná, Interhotel, VŽKG a NHKG. 
05-06/1982 Na škole poprvé proběhly závěrečné maturitní zkoušky.  
1.9.1982 Nový název školy - SOU společného stravování 
1988/89 Byly vybudovány nové odborné učebny pro výuku základů automatizace a stolničení. 
1.11.1990 Škola se stává samostatnou organizační jednotkou s právní subjektivitou. 
1.9.1994 Škola mění název z SOU na Centrum odborné přípravy společného stravování. 
1.9. 1995 Zahájena výuka dalšího gastronomického oboru Cukrář - cukrářka. 
1.7.1997 Dochází ke změně sídla školy. Nové působiště je na Krakovské ulici č. 1095 v Ostravě-Hrabůvce.  
1.9.1999 Škola mění název z COP na Střední odborné učiliště společného stravování a Odborné učiliště. Důvodem je převzetí výuky 

oboru Kuchařské práce.  
1999/2000 Dochází k výrazné změně využívání prostor budovy na Krakovské ulici. V roce 1999 byla dokončena ubytovací část Domova 

mládeže, v dalším roce byla zřízena školní kuchyně a jídelna, kde probíhá také odborný výcvik žáků školy. V dalších letech 
probíhá modernizace vybavení školy, postupně jsou budovány nové specializované učebny.  

2004/05 Je zřízena druhá učebna výpočetní techniky, žákovské šatny se skříňkami v suterénu školy, ve vstupním prostoru nový 
bufet s bohatou nabídkou občerstvení.   

2005/06 Školu navštěvuje více než 1000 žáků, výuka probíhá v 35 učebnách, z nichž deset je specializovaných. Jsou to učebny: 
stolničení, laboratorní kuchyně, cukrárna, psaní na stroji, multimediální, dvě pro výpočetní techniku, dvě jazykové učebny. 
Tělesná výchova je vyučována v tělocvičně a fitness centru.  

1.9.2006                Změna názvu školy na Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace. 


