
Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego 
 
Zespół Szkół Hotelarsko- Turystycznych w Zakopanem kształci młodzież  

w atrakcyjnych zawodach, dających duże możliwości zatrudnienia, zwłaszcza na terenie 
Podhala. W skład ZSHT wchodzą: Technikum nr 2 oraz Szkoła Branżowa I stopnia Nr 2 
im. A. Dziedzica. 

 
Dysponujemy nowoczesną i dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną. Zajęcia odbywają się  

w specjalistycznych pracowniach: komputerowych, gastronomicznych, hotelarskich  
i fryzjerskich. Aby poszerzyć wiedzę nabytą w szkole kierujemy uczniów na praktyki 
zawodowe do renomowanych hoteli na terenie całego kraju, pensjonatów, restauracji oraz 
urzędów. Podczas prowadzenia lekcji wykorzystywane są komputery, rzutniki i tablice 
multimedialne. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się w dwóch dużych salach 
gimnastycznych, siłowni, boisku, lodowisku oraz basenie. Od dziewięciu lat korzystamy  
z elektronicznego dziennika lekcyjnego, do którego mają na bieżąco dostęp także uczniowie  
i ich rodzice. 

 
Technikum nr 2 kształci w zawodach: 

- technik hotelarstwa 

- technik organizacji turystyki 

- technik ekonomista 

- technik informatyk 

- technik żywienia i usług gastronomicznych. 

 

 Uczniowie kształcący się w zawodach: technik ekonomista i technik informatyk mogą 
uczęszczać do klasy o profilu mundurowym. Uczestniczą oni w dodatkowych zajęciach  
z edukacji obronnej oraz biorą udział w obozach wyjazdowych. 

Nauka w technikum trwa 4 lata dla absolwentów gimnazjum, a dla absolwentów szkoły 
podstawowej 5. Zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących prowadzone są różnymi 
aktywizującymi metodami. Ich celem jest poszerzenie wiedzy, umiejętności i zainteresowań,  
a przede wszystkim gruntowne przygotowanie do egzaminów maturalnych. Natomiast dzięki 
teoretycznym i praktycznym zajęciom zawodowym uczniowie nie tylko zdobywają widzę, ale 
także praktyczne umiejętności do wykonywania zawodu. 

 

Szkoła Branżowa I Stopnia nr 2 im. A. Dziedzica kształci w zawodach: 
- kucharz 
- sprzedawca 
- fryzjer 
- oraz we wszystkich innych zawodach objętych klasyfikacją szkolnictwa zawodowego. 
 
 
 
 



 
 
 
Uczniowie podejmują naukę zawodu bezpośrednio w państwowych zakładach pracy lub  

u rzemieślników, mają więc możliwość łączenia wiedzy teoretycznej z praktyką. Skutkuje to 
osiągnięciem wysokich kwalifikacji zawodowych oraz pomaga w znalezieniu pracy po 
ukończeniu szkoły. Nauka w branżowej szkole zarówno dla absolwentów gimnazjum, jak  
i szkoły podstawowej trwa 3 lata. 
 
Szkoła posiada internat oraz stołówkę. Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy oraz 
bezprzewodowego dostępu do internetu.  

Więcej informacji na stronie internetowej: www.zsht.pl 
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