
Projekt 325:  
Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. 

Motto projektu:  
Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. 

 
Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice  

und VHS im Landkreis Cham e. V. 
Motto des Projektes: Gemeinsam leben, lernen und arbeiten  

in den Regionen Sušice und Cham. 

 

Workshop v Sušici 

Workshop in Sušice 

1. 6. 2015 



Worskshop war zugleich 

auch die festliche 

Beendigung des Proejktes. 

Infos über das Projekt an 

der Wandzeitung. 

Workshop byl současně 

slavnostním ukončením 

projektu. Sborovně 

vévodila informační tabule 

o končícím projektu. 



Workshopu se účastnili 

hosté z Německa pan A. 

Klostarmeier, pan Drasch, 

místostarostka města 

Sušice Ing. Věra Marešová, 

Teilenommen haben die 

Gäste von VHS Cham, 

Herr A. Klostermeier, 

Herr Drasch, 

Vicebürgemeisterin der 

Stadt Sušice, 



Senátor pan Lávka, ředitel 

naší školy a školy v 

Horažďovicích, 

Senator Herr Lávka, 

Direktor unserer Schule 

und der Schule in 

Horažďovice, 



zástupci Krajského úřadu 

v Plzni, novinář ze 

Sušických novin. 

Verträter des Amtes 

Region Pilzen, Jounalist 

der Zeitung von Sušice und 

viele Andere. 



další zástupci Krajského 

úřadu v Plzni a mnoho 

dalších hostů. 

weitereVerträter des 

Amtes Region Pilzen und 

viele andere Gäste. 



… a samozřejmě 

studenti, kteří se 

zúčastnili závěrečných 

praxí v Německu.  

… und selbstverständlich 

auch Studenten, die das 

Praktikum in Deutschland 

hatten.  



Proběhla prezentace žáků  

z pracovišť v hotelích. 

Die Schüler sprachen über 

das Praktikum in den 

Hotels. 



Praxe v rezidenci seniorů 

v Chamu. 

Das Praktikum im 

Procurand Cham. 



Žáci vytvořili i soubornou 

prezentaci o celém 

projektu. 

Vorstellung des ganzen 

Projektes. 



Promítal se film 

natočený třídou 3. 

CR – groteska o tom, 

co se může při 

praxích přihodit. 

Wir sahen auch 

kurzen Film von den 

Schülern, was auch 

im Praktikum 

vorkommt. 



Závěrečné hodnocení 

projektu. 

Auswertung des 

Projektes. 



Pak došlo i na předání 

osvědčení posledním 

účastníkům praxí na jaře 

2015. 

Übergabe der Zertifikate 

an Praktikanten der 

letzten Gruppe vom 

Frühling 2015. 



Hosté si prohlédli učebnu, 

která vznikla jako součást 

projektu. 

Gäste sahen sich auch das 

Klassenzimmer des 

Projektes an. 



Paní Ing. Hlaváčová všem 

zasvěceně odpovídala  

na dotazy. 

Alle Fragen wurden 

beantwortet. 



Žáci zpracovali zážitkové 

obrazy o praxíxh. 

Die Schüler machten 

Bilder über ihr 

Praktikum. 



K prohlédnutí byly i 

výukové materiály, 

které vznikly jako 

součást projektu. 

Das sind 

Arbeitsblätter und 

Wortkarten von 

diesem Projekt. 



Naše žákyně oboru kuchař 

– číšník a paní učitelka 

odborného výcviku. 

Unsere Schülerinnen des 

Faches Koch – Kellner 

und die Lehrerin. 





 

 

 

 

 

 

 

Žáci oboru Kuchař – číšník připravili ukázky své 

práce – malé občerstvení. 

Die Schüler des Faches Koch – Kellner haben 

etwas kleines zum Essen vorbereitet. 



Proběhla také pracovní 

schůzka zástupců obou 

škol. Rádi budeme spolu 

dále spolupracovat! 

Es fand auch ein 

Abeitstreffen der 

Verträter beiden Schulen 

statt. Wir wollnen weiter 

zusammenarbeiten! 


