CERTIFIKACE ODBORNÝCH ŠKOL
Asociace kuchařů a cukrářů České republiky (dále jen AKC ČR) ve spolupráci
se Světovou asociací kuchařů a cukrářů (WACS) se rozhodla každoročně vyhlašovat a
oceňovat prestižní gastronomické a hotelové školy v České republice. Vyhlašuje tak
CERTIFIKACI ODBORNÝCH ŠKOL, které dosahují nadstandardních výsledků
v přípravě svých studentů na obor a mají nadstandardní vzdělávání v gastronomických
oborech.
Přihlásit se může jakákoliv gastronomická a hotelová škola, která je členem AKC ČR
a dosáhla se svými studenty vynikajících výsledků nejen v oblasti vzdělávání, odborných
praxí, ale obdržela také zlaté medaile na nejprestižnějších soutěží v České republice či na
soutěžích pořádané Světovou asociací kuchařů - The World Association of Chefs Societies.
Certifikaci schvaluje představenstvo AKC ČR, které poté příslušným školám vydává
certifikát kvality s dobou platnosti tři roky.
Asociace kuchařů a cukrářů ČR má v dlouhodobém plánu napomáhat odborným
školám a pomáhat jim zvyšovat jejich odbornou úroveň. Účelem certifikace je zvýhodnit tyto
školy nejen na trhu práce, ale také je zviditelnit před ostatními gastronomickými školami
v České republice. Asociace kuchařů a cukrářů bude tyto školy uvádět na svých
internetových stránkách jako partnerské instituce, které nabízejí nadstandardní vzdělání
v gastronomických oborech.
Certifikovaná škola se poté může ucházet o nejvyšší stupeň certifikace
WORLDCHEFS - Recognition of Quality Culinary Education u Světové Asociace kuchařů
a

cukrářů

(The

World

Association

of

Chefs

Societies).

Další

informace:

http://www.worldchefs.org/ nebo www.akc.cz.
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OCENĚNÉ ODBORNÉ ŠKOLY V ROCE 2017
V roce 2017 byl udělen Certifikát stvrzující vysokou kvalitu vzdělávání v oboru gastronomie
těmto odborným školám:
- Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč
- Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
- Soukromá hotelová škola Bukaschool s.r.o., Most
- Středisko praktického vyučování hotelu InterContinental s.r.o., Praha
- Střední odborné učiliště gastronomie Praha 10
- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou
- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CERTIFIKÁTŮ PROBĚHNE 21. LEDNA 2018 NA
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE GASTRO JUNIOR BRNO – BIDFOOD CUP
2018.

Certifikát je platný od 1.1.2018 do 31.12.2020.
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