
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. 

 

Historie a současnost  
SOŠ a SOU Sušice 

Historie und Gegenwart SOŠ a SOU Sušice 

 



SOU a OU v Poštovní ulici 

vzniklo jiţ v roce 1893 

jako "Průmyslová škola 

pokračovací".  

Zapsalo se 151 ţáků. 

SOU a OU  in der 
Poštovní Straße entstand 

im Jahre 1893 als 
„Industrielle 

Fortbildungsschule“. Sie 
hatte 151 Schüler. 



1895/1896 

Zájem o školu vzrůstal, a proto bylo počátkem tohoto 

školního roku povoleno otevření 3. ročníku. Škola také 

začala zaznamenávat své první úspěchy - zámečnický 

učeň Josef Číţek, pozdější vrchní ředitel továrny Solo, 

získal na výstavě učňovských prací v Plzni první cenu 

s pochvalou. 

Das Interesse an der Schule stieg, und zu Beginn des 

neuen Schuljahres wurde ein dritter Jahrgang eröffnet. 

Die Schule hatte nun auch erste öffentliche Erfolge - 

Schlosserlehrling Josef Číţek, später Direktor der  

Fabrik Solo, gewann den ersten Preis auf der 

Ausstellung der Lehrlingsarbeiten in Pilsen. 



Po státním převratu v roce 1918 začal ve svobodném státě 
rozvoj učňovského školství. Rok od roku vzrůstal počet 
ţáků.  
V roce 1928 se proto začalo uvaţovat o stavbě samostatné 
budovy pokračovací školy.  

Stavba byla dokončena v roce 1930.  

Nová budova nesla název „Masarykova škola práce“. 

Nach dem Ausruf der Republik im Jahre 1918, begann die 

Zahl der Lehrstellen zu wachsen. Von Jahr zu Jahr wuchs 

die Zahl der Schüler an. Im Jahr 1928 wurde der Bau 

eines neuen Schulgebäudes begonnen, welches 1930 

fertiggestellt wurde. 

Das neue Gebäude hieß "Masaryk-Schule der Arbeit“ 

1918 - 1896 



Školní léta 1938/1939 – 1944/1945 ovlivnila válka. 

Vyučování sice zastaveno nebylo, ale škola se musela 

přestěhovat do náhradních místností na reálném 

gymnáziu, v obecné škole, ve dvou hostincích  

a v Lidovém domě.  

Die Schuljahre 1938/1939 bis 1944/1945 waren vom 2. 

Weltkrieg beeinträchtigt. Der Unterricht fand in 

reduzierter Form statt und die Schule musste in 

Ersatzräume umziehen.  

1938 - 1945 



Škola dostala jméno Základní 
odborná škola  

a měla 7 odvětví:  
- kovo  

- stavební 
- dřevodělné 

- oděvní  
- obchodní 
- potravní  
- holičské 

 
35 tříd s 692 ţáky. 

 

V budově sociální péče byl 
zřízen učňovský domov pro 

učně ze vzdálených míst. Ţáci 
se zde mohli i stravovat. 

Die Schule wurde Berufliche 
Fachgrundschule benannt und 

hatte 7 Richtungen:  

- Metall 

-  Bau 

- Holz 

- Kleidung 

- Geschäft 

- Essen 

- Friseur 

 35 Klassen mit 692 Schülern.  

 

Im Gebäude des Pflegeheims 
durften die Schülerinnen und 

Schüler auch schlafen und 
essen. 

1945/1946 



1946/1947 – 1954/1955 

 

Ve školních letech 1946 – 1955 se obměňovaly obory  

a počet ţáků postupně klesal ze 440 v roce 1946  

na 150 – 200 ve školním roce 1954/1955. 

In den Schuljahren 1946 - 1955 wurde die Zahl der 

Fächer reduziert, und die Zahl der Schüler sank von 

440 im Jahre 1946 bis auf 150 bis 200 im Schuljahr 

1954/1955. 



1958/1959 

V tomto školním roce probíhala nová reorganizace 

učňovského školství. Řízení školy převzaly školské 

orgány, odborný výcvik byl vrácen do učebních závodů 

a na škole byly zrušeny dílny. 

In diesem Schuljahr wurden die Berufsschulen 

reorganisiert. Die Schulaufsicht und -leitung 

übernahmen die Bildungsbehörden und die 

Berufsausbildung kehrte in die Ausbildungsbetriebe 

zurück. An der Schule wurden die Werkstätten 

aufgelöst. 



60. léta 

V šedesátých letech  

se počet ţáků školy 

pohyboval mezi 350 - 480.  

 

Ţáci se vzdělávali  

v těchto oborech:  

- zámečník,  

- instalatér,  

- zedník,  

- švadlena,  

- sklenář,  

- elektrikář. 

In den sechziger Jahren 

lag die Zahl der 

Schülerinnen und 

Schüler zwischen  

350 bis 480.  

Ausbildungsberufe: 

- Schlosser  

- Klempner  

- Maurer 

- Näherin  

- Gläser 

- Elektriker. 



70. a 80. léta 

Počet ţáků se v době 

sedmdesátých a osmdesátých 

let pohyboval od 420 do 580. 

Škola měla název „Střední 

odborné učiliště stavební“. 

Později byla přejmenována  

na „SOU a OU Sušice“. Jejími 

ţáky byli absolventi jak 

základních, tak zvláštních 

škol. V budově v Poštovní 

ulici se vyučovala teorie, 

odborný výcvik probíhal  

na odloučených pracovištích  

v Nádraţní ulici a v ulici  

Na Hrázi. 

Anzahl der Schülerinnen 
und Schüler in den 
siebziger und achtziger 
Jahren: 420-580 Die Schule 
hieß: „Mittlere 
Bauberufsschule“ 

Später bekam die Schule 
den Namen "SOU OU und 
Sušice." Im Gebäude in der 
Poštovní Straße war der 
theoretische Unterricht, die 
praktische Ausbildung 
wurde in Werkstätten in 
der Nádraţní Straße und 
der Na Hrázi Straße 
durchgeführt. 



SOU a OU Poštovní 9/I, Sušice zanikla rozhodnutím 

Rady Plzeňského kraje  a nástupnickou organizací  

se od 1. 9. 2004  stala Střední odborná škola, Střední  

odborné učiliště a Odborné učiliště, U Kapličky 761, 

Sušice. 

Die SOU OU in der Poštovní Straße 9 / I, wurde durch 

Beschluss des Rates der Region Pilsen seit dem 1. 9. 

2004 der Mittelschule, Berufsschule und 

Berufsfachschule, 761 U Kapličky untergeordnet. 

SOŠ, SOU a OU 



1. 6. 1960 byl okres Sušice 

sloučen s okresem Klatovy 

a došlo k přesunu 

Zemědělské učňovské školy 

z Klatov do Sušice.  

 Am 1. 6. 1960 wurde der 
Bezirk Sušice mit dem 
Bezirk Klatovy 
zusammengelegt und die 
Landwirtschaftliche 
Berufsschule zog von 
Klatovy nach Sušice. 



Škola byla zřízena v bývalém ředitelství Státní 

traktorové stanice v Sušici (STS), školní dílny  

se nacházely v provozních halách STS.  

Internát byl zřízen v bývalých budovách ONV.  

Během prázdnin byla také vybudována školní jídelna. 

Die Schule wurde in der ehemaligen Zentrale der 

staatlichen Traktor-Station untergebracht(STS), die 

Schulwerktätten zogen in die Hallen der STS.  

Das Studentenwohnheim wurde in dem ehemaligen 

Gebäude der ONV eingerichtet. Während der Ferien 

wurde hier eine Schulküche gebaut. 



1960 - 1967 

Počet učňů se pohyboval od 311 do 459 ve 14 aţ 17 

třídách. V roce 1964 byl dostavěn nový školní 

přístavek. 

Rovněţ bylo zahájeno tříleté dálkové studium při 

zaměstnání. Škola změnila svůj název na „Střední 

zemědělská technická škola“ (SZTŠ).  

Die Zahl der Auszubildenden lag zwischen 311bis 459 
in 14-17 Klassen. Im Jahre 1964 wurde die Schule 
ausgebaut. 

Es wurde auch neues Fach eingeführt - ein 
dreijähriges berufsbegleitendes Fernstudium. Die 
Schule änderte ihren Namen in „Mittlere 
Wirtschaftsfachschule" (SZTŠ). 



1969 - 1971 

Ve školním roce 1969/1970 byl na škole zahájen systém 

čtyřletého studia s maturitou. Celkem se zde učilo 277 

ţáků v 11 třídách. 

V následujícím školním roce byl zřízen obor Opravář 

zemědělských strojů – specializace na mechanizaci 

ţivočišné výroby. Celkem bylo 13 tříd s 292 ţáky. 

Im Schuljahr 1969/1970 wurde ein vierjähriges Kolleg  

mit Abschluss des Abiturs eingeführt. Insgesamt 277 

Schüler wurden in 11 Klassen unterrichtet.  

In dem folgenden Schuljahr wurde das Fach 

Landmaschinenschlosser eingerichtet. Insgesamt 13 

Klassen mit 292 Schülern. 



1972 - 1973 

V tomto školním roce byla škola jen odborným 

učilištěm. Čtyřleté studium přešlo do SZTŠ Křimice.  

Ve škole zůstal jen přípravný ročník. V květnu byly 

provedeny stavební úpravy ve starých garáţích 

a instalováno zařízení k testování motorů. Byla také 

vykopána a vyzděna montáţní jáma. 

In diesem Schuljahr war die Schule nur noch eine 

Berufsschule. Das vierjährige Kolleg wurde nach SZTŠ 

Křimice verlagert. Hier blieb nur ein 

Vorbereitungsjahr. Im Mai wurden die Bauarbeiten in 

der alten Garage durchgeführt. Es wurden neue 

Geräte installiert, um Motoren zu testen.  



1980 - 1981 

V tomto školním roce   

se ve škole učilo 283 učňů  

ve 12 třídách. Byla 

otevřena střední škola  

pro pracující s 61 studenty.  

In diesem Schuljahr waren 

in der Schule 283 Lehrlinge 

in 12 Klassen. Es wurde 

auch eine Mittlere Schule 

für Werktätige mit 61 

Schülern eröffnet. 



Kolektiv mistrů odborného 

výcviku s ředitelem školy 

Fachlehrer für den 

praktischen Unterricht 

mit dem Direktor. 



Kolektiv vychovatelů Erzieher im 

Studentenwohnheim 



Ekonomický úsek Schulverwaltung 



1988/1989 

V roce 1988 byl dokončen 

nový Domov mládeţe 

hotelového typu s 245 

lůţky a nová školní 

kuchyně s jídelnou. 

1988 wurde ein neues 

Studentenwohnheim mit 

245 Betten und eine neue 

Schulküche mit 

Speisesaal eröffnet. 



1990 - 1997 

V roce 1990 byla otevřena nástavba budovy se čtyřmi 

odbornými učebnami.  

V roce 1997 byla do provozu uvedena myčka 

automobilů. 

Im Jahr 1990 wurde das Gebäude ausgebaut mit vier 

neuen Klassenzimmern.  

Im Jahr 1997 wurde eine Wäscherei gebaut. 



2001/2002 

V areálu domova mládeţe 
byla postavena tělocvična  
o rozměrech 18 × 30 m.  
 

Beim 
Studentenwohnheim 
wurde eine Turnhalle 
18x30m gebaut. 



Víceúčelové hřiště  
s umělým povrchem  
o rozměrech 20 × 40 m 
vybudované v areálu DM. 

Sportplatz mit Kunstrasen 

20x40 m – auch beim 

Studentenwohnheim. 

2002/2003 



2007/2008 

V roce 2007 byl změněn 

název školy na „Střední 

odborná škola a Střední 

odborné učiliště Sušice“, 

který škola nese dodnes.  

Byly otevřeny nové čtyřleté 

maturitní obory:  

- Cestovní ruch,  

- Sociální činnost,  

- Mechanik instalatérských 

a elektrotechnických 

zařízení.  

Seit 2007 trägt die 

Schule diesen Namen: 

„Střední odborná škola a 

Střední odborné učiliště 

Sušice“,  

Es werden neue 4-jährige 

Ausbildungszweige mit 

Abitur unterrichtet:  

- Tourismus  

- Sozial  Pfleger 

- Mechaniker für Sanitär-

und Elektroanlagen . 



V ulici Na Burince byl 
vybudován nový 
kadeřnický salón,  
ve kterém probíhá odborný 
výcvik kadeřnických učňů. 

In der Na Burince Straße 

wurde ein neuer Friseursalon 

gebaut. Hier findet die 

Berufsausbildung zum 

Friseur statt. 



Místnost pro výuku 

kadeřníků. 

 

Unterrichtsraum. 

 

Místnost pro mytí vlasů. 

 

Haare waschen. 

 



Dámské oddělení. 

 

Damenabteilung. 

 

 

Pánské oddělení. 

 

Herrenabteilung. 



Druhé pracoviště 

odborného výcviku 

kadeřnic vzniklo  

v prostorách Domova 

mládeţe. 

Ein zweiter 

Friseursalon entstand 

im 

Studentenwohnheim. 



2008/2009 

V lednu 2009 byla do 
provozu uvedena školení 
recepce. Praxi zde mají ţáci 
oboru cestovní ruch. 

Im Januar 2009 wurde die 
Schulrezeption eröffnet. 
Tourismus Studenten 
machen hier ein 
Praktikum. 



2008/2009 

V půdních prostorách hlavní budovy školy byly 

vybudovány tři moderně vybavené učebny.  

Došlo také k výrazným změnám v obsahu výuky – 

škola začala učit podle vlastních školních vzdělávacích 

plánů. 

Auf dem  Dachboden des Hauptschulgebäudes wurden 

drei modern ausgestattete Klassenräume gebaut.  

Die Bildungsinhalte wurden modernisiert und 

umstrukturiert. 



Učebna oboru Sociální 

činnost. 

 

Klassenraum für den 

Fachunterricht. 

 

Učebna oboru Cestovní 
ruch. 

 

Klasseraum für den 
Fachunterricht – 
Tourismus. 

 



Das Sprachlabor. Jazyková učebna. 

 



Otevřeli  jsme  pro ţáky  

i obyvatele Sušice malou 

kavárnu s rychlým 

občerstvením. 

Café an der Schule – 

hier werden eigene 

Produkte verkauft. 

2010/2008 



Škola je zapojena do celé řady 

vzdělávacích projektů. Modernizují 

se učebny pro teoretickou výuku  

a dílny pro odbornou praxi. 

Die Schule bietet ein breites 
Spektrum an Bildungsinhalten und 
Abschlüssen.  Es werden 
Klassenräume für den theoretischen 
Unterricht und Werkstätten für die 
berufliche Praxis modernisiert.  

Současnost 



Budovy dílen v 

hlavním areálu školy 

v ulici U Kapličky. 

Werkstatt in der 

Nähe des 

Hautgebäudes der 

Schule. 



Budova dílen v ulici 

Na Hrázi 

Werkstatt in der Na 

Hrázi Straße. 



Nová učebna výpočetní 
techniky vybudovaná  
z projektu EU peníze 
středním školám – Inovace 
a zkvalitnění výuky v SOŠ 
a SOU Sušice. 

Technikunterricht in den 

neuen Räumen. Die 

entstanden durch die EU 

Projekte. 



Jazyková učebna 

vybudovaná  

z Operačního programu 

Vzdělávání  

pro konkurenceschopnost.  

Sprachlabor – auch ein EU 

Projekt. 



Biologicko-chemická 
laboratoř byla financovaná  
z projektu Podpora 
technického a přírodovědného 
vzdělávání v Plzeňském 
kraji.  

Labor für den Biologie und 

Chemie Unterricht. 

Projekt des technischen und 

naturwissenschaftlichen 

Unterrichts.  



Informační centrum zřízené  
z projektu Spolupráce škol 
SOŠ a SOU Sušice a VHS 
im Landkreis Cham e. V. 
 

Infozentrum – Projekt: 

Zusammenarbeit der Schulen 

SOŠ a SOU Sušice und VHS 

im Landkreis Cham, e. V. 



Nová učebna vznikla  

i v prostorách odborného 

výcviku technických 

učebních oborů. 

 

Neues Raum für Technik 

Unterricht. 

 



Nově vybudované školicí 

středisko nabízí pronájem 

prostor pro různé typy 

školení. 

Neu errichtet wurde auch 

dieser Bildungsraum. 




