
NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY 

Kde získám základní informace o HLT Retz? 

www.hltretz.ac.at  

Přijímací řízení 

Jak se mohu přihlásit na školu? 

Je třeba vyplnit přihlášku, kterou je možno si stáhnout na internetových stránkách školy: 

www.hltretz.ac.at -  Anmeldeformular zum Download  

a odeslat buď elektronickou poštou nebo přímo na adresu školy HLT Retz, Seeweg 2, 2070 

Retz - do konce ledna. 

Kdy se konají přijímací zkoušky? 

Přijímací zkoušky se konají v druhé polovině února a nejpozději do 2 týdnů obdrží uchazeči o 

studium informaci o přijetí či nepřijetí. Přibližně tři týdny před přijímacím řízením budou 

všichni uchazeči písemně vyrozuměni o přesném termínu konání přijímacích zkoušek a dále 

jim bude sděleno, jaké doklady je třeba ještě doložit před termínem zkoušky.  

Má přihláška na HTL Retz vliv na možný počet přihlášek na školy v ČR? 

Nemá. Přijímací zkoušky na HLT Retz se konají min. o měsíc dříve než přijímací řízení na 

střední školy v ČR a každý uchazeč může tedy i nadále využít maximální počet přihlášek 

stanovený pro daný školní rok v ČR. 

Mohou se přihlásit i žáci po osmé třídě ZŠ? 

Ano. V Rakousku je rovněž devítiletá školní docházka, ale žáci absolvují na ZŠ (Hauptschule) 

pouze 8 let. Po prvním ročníku na HLT Retz mají na vysvědčení doložku, že mají ukončené 

základní devítileté vzdělání. Této možnosti mohou využít i žáci z ČR. 

Z jakých předmětů bude uchazeč o studium konat přijímací zkoušku? 

Přijímací zkouška se koná z jazyka německého a skládá se z písemné a ústní části (základní 

znalosti jazyka ze ZŠ). Zájemci o studium pětiletého oboru, kteří úspěšně zvládnou zkoušku 

z jazyka německého, musí rovněž prokázat při pohovoru (nejedná se o příjimací zkoušku) 

s vyučujícím Aj dostatečnou schopnost komunikace v angličtině. 

Školní uniformy 

Jsou školní uniformy povinné? 

Ano. Žáci jsou povinni si před začátkem prvního školního roku zakoupit 3 školní uniformy, 

které jim slouží po celou dobu studia (uniforma do vaření, do servisu a školní uniforma). Před 

začátkem druhého školního roku si zakoupí tzv. Gala uniformu. Zkouška uniforem probíhá 

každoročně v pondělí v posledním červnovém týdnu. Informace o cenách na webových 

stránkách školy. Platba na místě v hotovosti nebo kartou. 

 

http://www.hltretz.ac.at/
http://www.hltretz.ac.at/


Ubytování studentů 

Jaké jsou možnosti ubytování? 

1. Internáty ve Znojmě, ubytování v soukromí jak v ČR, tak v Rakousku – žáci si zařizují 

individuálně, bez spolupráce školy. Škola obvykle doporučuje internát ve Znojmě, ve kterém 

bývá ubytována většina žáků. 

2. Internát HLT Retz v hotelu Althof – ve spolupráci se školou (cena ve školním roce 

2014/2015 byla cca. 375 EUR včetně polopenze). 

Studijní obory 

Které studijní obory škola nabízí? 

1. Tříletý studijní obor – ukončený závěrečnou zkouškou, nejedná se „pouze“ o učební obor, 

je to tříletá střední škola bez maturity. 

2. Nástavbové studium (tříleté) – ukončené maturitní a diplomovou zkouškou, navazující na 

tříletý studijní obor, nekonají se přijímací zkoušky. Mohou se přihlásit i absolventi příslušných 

učebních oborů v ČR (dobrá znalost NJ podmínkou). 

3. Pětiletý studijní obor – ukončený maturitní a diplomovou zkouškou. 

 

Doprava do školy 

Jak se žáci dopravují do školy? 

Ze Znojma do Retzu a zpět jezdí vlak zhruba každé dvě hodiny. Jízda trvá 19 min. a škola se 

nachází v těsné blízkosti nádraží. 

Praktická výuka 

Jak probíhá školní praktická výuka? 

Žáci mají jeden den v týdnu praktickou výuku, kterou absolvují střídavě na různých 

pracovištích (školní restaurace, kuchyně, školní bar a školní prádelna přímo v budově HLT 

Retz, kuchyně, restaurace, recepce a etáže v hotelu Althof). 

Jak probíhá souvislá prázdninová praxe? 

Žáci tříletého studijního oboru absolvují každoročně povinnou tříměsíční prázdninovou praxi 

(jejich školní docházka je zkrácena na 8 měsíců – asi od poloviny září do poloviny května).  

Žáci pětiletého studijního oboru a nástavbového studia absolvují po každém školním roce 

povinnou dvouměsíční prázdninovou praxi (školní rok trvá asi od poloviny září do poloviny 

června). 

 

 

 



Zdravotní pojištění 

Je třeba uzavřít zdravotní připojištění do zahraničí? 

Občané ČR mají v rámci EU zajištěn v Rakousku stejný přístup ke zdravotní péči jako občané 

Rakouské republiky. V praxi to znamená, že jsou povinni platit stejné případné registrační 

poplatky u lékařů, doplatky za léky, pomůcky apod. a museli by si hradit i případný převoz 

pacienta do ČR. Z tohoto důvodu doporučujeme uzavřít celoroční cestovní pojištění 

nezbytných léčebných výloh do zahraničí, které pokryje tyto vedlejší náklady (cena takové 

pojistky se pohybuje v rozmezí 400 – 800 Kč na rok). 

Stravování 

Mohou žáci ve škole chodit na obědy? 

Ano. Oběd ve školní restauraci se skládá z tříchodového menu, nabízena je i vegetariánská 

varianta. Cena jednoho obědu činí 4 EUR (při nákupu 10 stravenek jeden oběd zdarma). 

 


