ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Felvételi vizsga: nincs
 A felvétel feltételei: az általános iskola 58. osztályában magyar nyelv és irodalom,
idegen nyelv, történelem, matematika
tantárgyak jegyei alapján számított
pontszám.
 A pontszám kiszámítása SNI tanulók
esetén: a hiányzó osztályzatokat a felvételi
tantárgyak
meglévő
osztályzataiból
számított kerekített átlaggal pótoljuk.
(Kérjük mellékelni a felvételi laphoz a
szakértői véleményt és az iskola
határozatát a felmentésről.)
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Pályaalkalmassági
vizsgálat:
vendéglátás
szakgimnázium, szakács, pincér, cukrász képzések
esettén (alapvető készségek felmérése)
Kollégiumi elhelyezés: biztosított a Zalaegerszegi
Városi Középiskolai Kollégium intézményeiben.
Az intézmény biztosítja:
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének
–
organikus
okra
visszavezethető
vagy
vissza
nem
vezethető
–
tartós
és
súlyos
rendellenességével bíró tanulók integrált
nevelését, oktatását és hallássérült
gyermekek, tanulók integrált nevelését,
oktatását
fejlesztő
pedagógusok
közreműködésével.
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Szakképesítéssel már rendelkezők számára
lehetőséget
biztosítunk
második
szakképesítés ingyenes megszerzésére két
év alatt felnőtt oktatásban, vagy
érettségire felkészítő oktatásban történő
részvételre megfelelő létszámú jelentkező
esetén.

OMÉK Kiállításon "Hazai ízek hazai asztalokon"
szakácsversenyen II. helyezést elért csapatunk (2017)
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NYÍLT

kutyás fejlesztőfoglalkozások,
vetélkedők, foci, darts, teaház, egészségnap
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Logisztika napja, sporttábor,
gólyavetélkedő, diáknap, üzemlátogatások

A közel 65 éves múltra visszatekintő iskolánk képzési
célja kettős. Egyrészt, szeretnénk az érettségire való
felkészítéssel megalapozni mind a választott szakma
tanulását, mind a nem csak szakirányú főiskolai,
egyetemi továbbtanulást. Másrészt szeretnénk a bel- és
külföldi vállalkozások egyre szélesebb körében
alkalmazható, versenyképes tudással rendelkező
szakembereket
képezni.
Kiemelt
jelentőséget
tulajdonítunk az idegen nyelv, az informatika és a
szakmai tantárgyak oktatásának.
Jelentősek külföldi kapcsolataink.
Kiválasztott
diákjaink
több
hetes
szakmai
gyakorlaton vehetnek részt az

és a

program keretében német nyelvterületen Németországban és Olaszországban - melynek
eredményeként
bizonyítványt is kapnak.
Kiváló eredménnyel szerepelnek tanulóink az országos
szakmai és közismereti tanulmányi, valamint
kulturális- és sportversenyeken.

Gasztronómiai diákszekció, iskolai
bakancstúra, Báthory Akadémia

