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Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Vendéglátó Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium 

Főbb rendezvényeink a tanulók számára: Tanévnyitó, Elsősavató, Szalagavató, Mikulás, Karácsony, Farsang, 

Diáknap, Ballagás, Tanévzáró. További programok: sportprogramok; szakmai napok, rendezvények; 

szabadidős programok, közös kirándulások; osztálykirándulások, projektnapok, nemzeti ünnepeink közös 

megünneplése; drog - és bűnmegelőzési programok szervezése. A kollégiumban számos hagyományőrző 

programot szervezünk, pl. karácsonyi műsor, kézműves foglalkozások, mézeskalács készítés, írókázás, 

nemezelés, batikolás. További lehetőségek a kollégiumban: múzeumlátogatás, ismeretterjesztő előadások, 

sport- és egyéb szabadidős foglalkozások, színházlátogatás, házi bajnokságok (foci, pingpong, röplabda).  

Az iskolában versenyfelkészítés keretében külön foglalkozunk a tehetséges diákokkal. Emelt szintű érettségire 

való felkészítés szintén szakkör formájában történik. A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) tanulók gyógypedagógusok által vezetett fejlesztő 

foglalkozásokon vesznek részt. Egyéni fejlesztési terv alapján a kiemelt figyelmet igénylő tanulókat 

kiscsoportokban vagy egyénileg igyekszünk felzárkóztatni. Iskolapszichológus és mentálhigiénés szakember 

segítségét is igénybe vehetik tanulóink. 

 

Kollégiumi szakkörök, fejlesztő foglalkozások: 

 Filmklub (fotók, ballagási film készítése) 

 Rajz szakkör igény szerint 

 Sakkszakkör 

 Ügyeskedő matematika korrepetálás 

 Német nyelvi tehetséggondozás 

 Rekreáció 

 

A DÖK feladata képviselni a diákok érdekeit, szükséges esetben védeni jogaikat, és megszervezni a 

diákok szórakozására szolgáló programokat, amikkel egy kicsit közelebb kerülhetnek egymáshoz, ezáltal 

szorosabb közösséget hozhatnak létre. 
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Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Vendéglátó Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium 

Minden évben az osztályok megválasztanak két-két képviselőt, akik az osztályuk által összegyűjtött ötleteket 

továbbítják a DÖK-gyűlésekre, ahol az ötleteket összegezve szervezik a programokat, hogy ezzel is 

élvezetesebbé, sokszínűbbé tegyék az iskolai életet.  

A diákönkormányzat éves munkaterv alapján dolgozik. Legjelentősebb tevékenységei közé tartozik a 

diákrendezvények szervezése, a diákújság és a sulirádió szerkesztése, közreműködik a színvonalas 

kulturális- és sportélet megszervezésében és a tanulóközösség érdekképviseletében, karitatív tevékenységet 

végez, gyakorolja a tanulóközösség és saját jogosítványait. 

Iskolánk közösségépítő tevekénységeiről átfogó képet kaphat minden érdeklődő az intézmény weboldalán: 

https://www.kvszk.hu/galeria/ 

Az intézmény jelenleg egy tornacsarnokkal rendelkezik, amelynek igénybevétele reggel 7-től este 9-

ig szinte 100 %-os. A mindennapos testnevelés órák bevezetésével szükségszerű volt egy tanterem 

átalakítása is tornaszobává. A tornaszoba mellett kondicionáló teremmel rendelkezünk még. Szabadtéri 

sportlétesítmények tekintetében a következő lehetőségek állnak rendelkezésre: 1 db bitumenes 

kézilabdapálya, 1 db nagyméretű füves labdarúgópálya (300 m-es futópályával), 1 db felújított rekortán 

kézilabdapálya. Az iskola sportélete magas színvonalú, az iskolai órákon kívül szabadidős tevékenységek 

keretében van lehetősége diákjainknak további sportolásra, versenyekre való felkészülésre.  

Minden évben kimagasló sporteredmények is születnek, példaként az elmúlt évekből: atlétika városi 

diákolimpia 1., 2., 3. helyezés, röplabda megyei diákolimpia 1. helyezés, kosárlabda megyei diákolimpia fiú 

1.helyezés, strandröplabda országos döntő 3.helyezés, kosárlabda megyei diákolimpia 1.és 3. helyezés, futsal 

városi diákolimpia fiú 1. helyezés, fair play cup 2. helyezés. 

Az iskola épületéhez szervesen kapcsolódik a 240 tanulónak kényelmes, otthonos szállást, nyugodt 

tanulási lehetőséget biztosító kollégium. Társalgója ad otthont a klub-foglalkozásoknak, TV-nézésnek, 

kiállításoknak, egyéb kulturális rendezvényeknek, megmozdulásoknak. Ez az intézmény egyik olyan 

helyisége, ahol egy-egy nagyobb közönséget mozgató iskolai rendezvény - ha szűkösen is - lebonyolítható. 
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A kollégiumi blokkban kap helyet az intézmény orvosi rendelője, a könyvtár és a vendégszobák. Uniós pályázat 

keretében a kollégiumi szobák komplex felújítása megtörtént, ill. az első emeleten a bútorok cseréje is. A 

Keszthelyi VSZK Kollégiuma az iskolával közös igazgatás alatt, vele egy épületben működik, ezért a 

kollégisták többsége ebből a szakképző intézményből, kisebb hányaduk a város más intézményeiből kerül ki.  

Pedagógiai munkánkat a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának előírásai szerint végezzük. A 

kollégiumunkban lakó közel kétszáz fiatal mintegy fele lány, fele fiú. A nevelés – oktatás nyolc 

tanulócsoportban zajlik. Kollégiumi szobáink 4 személyesek. Minden emeleten találhatók közösségi 

helyiségek az ott lakó diákok számára, valamint a földszinten közös használatúak (TV szoba, olvasó, társalgó).  

 

 

Célkitűzésünk, hogy kollégiumunk egyre inkább képes legyen egy jól felszerelt otthon szeretetteljes légkörét, 

fejlesztési-képzési palettáját, lehetőségeit nyújtani lakói számára. 

A rendszeres sportoláshoz jók az adottságok. A nagy érdeklődést az is mutatja, hogy a kollégistáknak több 

mint fele él a lehetőségekkel, részt vesznek a futball, kosár, ping-pong házi bajnokságokon, sakkversenyeken. 

Jó időben a pályák tele vannak sportoló tanulókkal. Ugyanilyen nagy az érdeklődés a számítógépek 

használata iránt. Új lehetőség a billiárd, csocsó, konditerem és korlátlan internet használat. 

A Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely által üzemeltetett 800 adagos konyha megnyugtató módon 

biztosítja tanulóink és dolgozóink számára a kulturált étkezési lehetőséget. A főétkezésre az 5. óra után 

(12.20) 25 perc szünetet biztosítunk. Intézményünkben színvonalas ellátást biztosító iskolabüfé is 

rendelkezésre áll minden tanítási napon. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Vendéglátó Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium 

Intézményünk pályaorientációs rendezvényei általános iskolai tanulók részére: 

• Általános iskolák személyes meglátogatása szülői értekezleteken, osztályfőnöki órákon, 

továbbtanulási fórumokon (a pályaválasztás előtt álló 7-8.évfolyam tanulói számára) 

• Intézményi nyílt napok óralátogatással, szakmabemutatóval (Időpontok: 2021.11.18, 2021.11.24 

• „Kisinas” rendezvények az általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulóinak 3 alkalommal, ill. az igények 

függvényében. Ezen rendezvények keretében az általános iskolai tanulók tevékenyen is megismerkedhetnek 

a nálunk képzett szakmákkal, azok alapfogásaival. A részvétel regisztrációhoz kötött. Az időpontokról, a 

regisztrációs lehetőségekről iskolánk honlapján (www.kvszk.hu) adunk majd tájékoztatást, ill. az általános 

iskolákat e-mailben is tájékoztatni fogjuk. 

• Nyári tábor az általános iskolák 6-7. osztályos tanulóinak. (június 20-tól június 24-ig) 

Intézményünknek van egy YouTube elérhetősége, ahova feltöltésre kerültek az intézményi videók: 

https://www.youtube.com/channel/UCHD7gwbiwtRi1daRC52W9Hg/videos  

Amelyekre külön is felhívjuk a figyelmet: 

1. Vendéglátás Szenvedéllyel Kiválósággal - Téged is vár a VSZK! (Bemutatkozó videó iskolánkról, 

képzéseinkről): https://youtu.be/BqRn1eEGpIo  

2. Videó a kollégiumunk színes mindennapjairól: https://youtu.be/-9M09LMn-Vo 

https://www.youtube.com/channel/UCHD7gwbiwtRi1daRC52W9Hg/videos
https://youtu.be/BqRn1eEGpIo
https://youtu.be/-9M09LMn-Vo

