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Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham, e. V. 
 

a) Historie spolupráce 
 

     Od roku 2007 se datují první kontakty mezi představiteli obou škol. K seznámení 

představitelů škol došlo na akci cestovního ruchu v Plzni a poté naši školu navštívil 

zástupce ředitele VHS im Landkeis Cham, e. V. pan Alfons Klostermeier-Stahlmann, 

M.A., Dipl. sociální pedagog.  Po nástupu současného ředitele Ing. Jaromíra Koláře 

do funkce jsme začali intenzivněji přemýšlet o tom, jak bychom mohli naši spolupráci 

rozvíjet. 

b) První společný projekt - 2011 
 

     V roce 2010 bylo rozhodnuto, že podáme žádost v rámci Dispozičního fondu – 

Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy, REGION ŠUMAVA (součást programu Cíl 

3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013.  

V rámci tohoto projektu se měly uskutečnit dva výměnné pobyty. 50 studentů a 

učitelů z Chamu strávilo dva dny u nás a 50 studentů a učitelů ze SOŠ a SOU Sušice 

strávilo dva dny v Bavorsku. V rámci pobytů jsme vzájemně poznávali naše školy, 

města a jejich okolí a také se seznamovali s tradicemi a zvyky obou zemí. 

Program výměnného pobytu v Sušici 

1. den, pondělí 23. 5. 2011 

- 10:30 příjezd hostů z Německa, ubytování v domově mládeže naší školy 

- 11:00 - 11:45, přivítání, oběd 

- 12:00 autobusem do školy SOŠ a SOU Sušice, prohlídka školy, poté 

prohlídka města Sušice - náměstí, muzeum, pěšky na vyhlídku (celé město 

Sušice jako na dlani) ke kapli Anděla strážce po trase unikátní Křížové cesty, 

zpět po schodišti, pěšky městem do domova mládeže. Zakončení prohlídky 

města.  

19:00 – 19:30 večeře 

Poté přednáška o historii Sušice a okolí 

Workshop - tvořivá dílna ukázky produktů Šumava originální produkt 

 

 

2. Den – úterý, 24. 5. 2011 



2 
 

   

- 7:30 snídaně 

- 8:00 odjezd na Šumavu - zastávky u přírodních a jiných zajímavostí. Směr: 

Čenkova Pila - elektrárna-technická památka, Srní, Modrava - dům dřeva, 

Hauswaldská kaple, Chalupská slať, Kvilda, Jezerní slať.  

- 14:00 oběd v Sušici 

- 15:00 rozloučení 

 

Fotodokumentace: 

 

Hosté si prohlédli dílny SOŠ a SOU 

Sušice 

 

 

 

 

 

   

 

Studenti obou škol na 

náměstí v Sušici 
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   Prohlídka muzea 

 

 Křížovou cestou jdeme na vrch 

Andělíček 

 

 

 

 

 

 

  

Společné foto před kaplí na vrchu Anděla Strážce 
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 Přednáška o historii Sušice 

 

  

Workshop – paní Wudy předvádí 

výrobu skleněných perel. 

Žáci si pak mohli výrobu i vyzkoušet. 

 

 

 

 

 

Žáci oboru kuchař – číšník 

připravili lákavé občerstvení 
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Při setkání proběhla i pracovní 

schůzka učitelů obou škol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pešky kolem náhonu na 

Čeňkově Pile 

 

 

 

 

 

 

Technická památka – elektrárna na 

Čeňkově Pile 
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Hauswaldská kaple dříve byla významným poutním místem, říkalo se mu šumavské 

Lurdy. Po 2. světové válce zde byl zřízen vojenský prostor a kapli vojáci zbourali. 

Dnes na tomto místě najdeme jen základy kaple. Lidé pokládají svíčky a květiny 

k nedalekému křížku. 

  

 

I my jsme rádi poseděli i potůčku. 

 

 

 

 



7 
 

   

 

 

Dům dřeva na Modravě – zde si 

vyhráli i učitelé! 

 

 

 

 

 

 

K Chalupské slati vede pohodlná 

cesta. 

 

 

 

 

Chalupská slať 
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  Odpočinek na Kvildě 

 

 Jezerní slať 

 Oběd na domově mládeže 
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 Závěrečné rozloučení 

 

  

V rámci projektu byly pořízeny i panely, na kterých jsme v hale školy vystavili 

informace o projektu. 
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Následně navštívilo 50 účastníků 

 – žáků a učitelů SOŠ a SOU Sušice své kolegy v Chamu. 

 

Program pobytu v Chamu a okolí: 

 

Pondělí, 27. 06. 2011 

 

8:00 -  Odjezd ze Sušice 

 

11.00  - Příjezd k VHS Cham 

   http://www.vhs-cham.de/ 

             Následuje přivítání a prohlídka školy 

 

12.00 - Přednáška o škole VHS Cham a o Chamu a jeho okolí,  

            Poté exkurze ve škole fyzioterapie. 

  

13.00 – Procházka městem kolem městských hradeb        

             http://www.cham.de/ 

 

13.30 – Oběd v hotelu Randsberger Hof       

            Prohlídka hotelu Randsberger Hof -  Frau Wittmann 

            http://www.randsbergerhof.de/ 

 

15.00 -  Přivítání na městské radnici 

             místostarostkou paní Stohmeier-Helle.r                                                 

             Poté prohlídka města, náměstí, osobní volno 

 

17.00 - Odjezd z parkoviště Stadellohe 

             Ubytování – Feriendorf -  Schlossberg Zandt  

            http://www.hotel-schlossberg.info/home/index.html 

 

18.30 - Večeře v restauraci Schlossberg 

 

19.30 - Vycházka s komentářem - Bienenstand   

            Poté osobní volno v areálu Feriendorf 

 

http://www.vhs-cham.de/
http://www.cham.de/
http://www.randsbergerhof.de/
http://www.hotel-schlossberg.info/home/index.html
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22:00 - Večerka 

 

 

Úterý, 28.06.2011 

 

07.30 – Snídaně 

  

08.30 – Odjezd k obci Runding 

             Prohlídka zříceniny hradu Rundig 

             http://www.bayerischer-wald.de/Media/Attraktionen/Burgruine-Runding 

 

09.45 – Odjezd k obci Arnschwang 

             http://www.arnschwang.de/3963__Startseite.html 

 

10:30 – Prohlídka hotelu Brunner Hof 

             http://www.brunner-hof.de/brunnerhof-natur-wohlfuehlhotel.html 

             Hotelem provázel majitel pan Andreas Brunner,  

            předseda svazu hotelnictví a pohostinství v oblasti Chamu 

 

11.30 - Oběd v hotelu Brunner Hof 

            Poté odjezd do Furth im Wald 

           http://www.furth.de/Startseite.aspx 

  

13:00 - Prohlídka muzea a městské věže 

            http://www.further-drache.de/ 

 

14.30 – Rozloučení a odjezd 

 

Fota z pobytu:  

 

   Příjezd k VHS Cham, e. v. 

http://www.bayerischer-wald.de/Media/Attraktionen/Burgruine-Runding
http://www.arnschwang.de/3963__Startseite.html
http://www.brunner-hof.de/brunnerhof-natur-wohlfuehlhotel.html
http://www.furth.de/Startseite.aspx
http://www.further-drache.de/
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  Přivítání ve VHS 

 

  

Seznámení se školou a okolím 
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 Prohlídka školy 

 Učebny fyzioterapie 

 

 Studenti si vyzkoušeli i rotopedy 
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 Pěšky do centra města 

 

 Prohlídka města Cham 

 
Oběd v hotelu Randsberger Hof 
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 Prohlídka hotelu 

   
3D kino a kulečníková dráha  je součástí hotelu 

  



16 
 

   

 

Na střeše hotelu je bazén, ze kterého je krásná vyhlídka na město 

 Přivítání na místní radnici 

 Společné foto na radnici 
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 Ubytování ve Feriendorf Zandt 

 Večeře tamtéž 
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 Na zřícenině hradu Runding 

 Hrad Runding 

 
Hotel Hotel Brunner Hof a jeho zahrada 
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 Občerstvení v hotelu Brunner Hof 

  

Wellness hoteu Brunner Hof 

 

c) Druhý společný projekt - 2012 
 

     Opět se realizoval v rámci Dispozičního fondu – Euroregion Šumava – 

jihozápadní Čechy, REGION ŠUMAVA (součást programu Cíl 3 Česká republika – 

Svobodný stát Bavorsko 2007–2013.  

V rámci tohoto projektu se uskutečnily dva výměnné pobyty. 50 studentů a učitelů 

z Chamu strávilo dva dny u nás a 50 studentů a učitelů ze SOŠ a SOU Sušice 

strávilo dva dny v Bavorsku. V rámci pobytů jsme vzájemně poznávali naše školy, 

města a jejich okolí a také se seznamovali s tradicemi a zvyky obou zemí. 
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První část projektu se realizovala v Sušici ve dnech 11. a 12. Června 2012. 

Program byl následující: 

 

Pondělí, 11. června 2012 

11:00 Příjezd hostů z Chamu a přivítání ve škole, poté prohlídka školy 

12:30 Prohlídka druhé budovy naší školy v Poštovní ulici, poté prohlídka náměstí 

14:00 Oběd a ubytování na našem domově mládeže 

15:30 Odjezd do Velhartic – prohlídka hradu a skanzenu,  

          Poté návštěva Velhartic – stará zástavba,  

          Průvodcovské služby prováděli naši studenti cestovního ruchu 

 

18:00 Večeře na domově mládeže 

19:00 Vrch Svatobor – výstup na rozhlednu, tam účastníci obdrželi žeton,  

                                     na základě kterého pak dole u chaty Svatobor obdrželi         

                                     materiál na workshop – vyráběli si upomínku na tento projekt.   

                                     Pracovali s přírodním materiálem, na šňůrku navlékali  

                                     dřevěné korálky a vyrobený náhrdelník si pak mohli navíc  

                                      dozdobit dalším přírodním materiálem, který našli v lese. 

                                      Byl krásný teplý večer, na místě k tomu určeném jsme  
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                                      zapálili táborák, studentům bylo nabídnuto malé občerstvení   

                                     a v přátelském posezení jsme zde setrvali do 21:30 hodin.  

                                     Byla to chvíle, kdy došlo k naprosto samozřejmé a                  

                                     Přirozené komunikaci a navazování přátelství. 

 

20:00 Odjezd do Sušice, do domova mládeže  

22:30 Večerka 

 

 

 

Úterý, 12. června 2012 

7:30 Snídaně, poté odjezd na Kašperské Hory

 

9:00 Muzeum Šumavy v Kašperských Horách – prohlídka, poté prohlídka náměstí,  

10:00 - Odjezd ke hradu Kašperk – z parkoviště pěšky ke hradu 
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10:30 – 11:30 Prohlídky hradu jak v české, tak v německé verzi, poté pěšky                    

                    k parkovišti autobusu a odjezd na K. Hory 

12:30 Prohlídka muzea motocyklů – obzvláště zajímavá jak pro studenty oboru   

          cestovní ruch, tak i žáky učebních oborů souvisejících s opravami dopravních  

          prostředků 

 

14:00 – 15:00 Oběd v Sušici a rozloučení 

 

 

Článek uveřejněný v Sušických novinách: 

Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS Cham 

 

Ve dnech 11. - 12. 6. 2012 proběhla 1. část projektu Prohloubení spolupráce škol 

SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Tento projekt je spolufinancován 

Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Investice do vaší 

budoucnosti. 

Hosté z Německa přijeli 11. 6. do naší školy, byli uvítáni ředitelem Ing. Kolářem, poté 

si prohlédli školu jak v ulici U Kapličky, tak v Poštovní ulici, zajímali se i o dílny 

odborného výcviku. Následovala procházka městem, kde je doprovázeli studenti 

cestovního ruchu. Po obědě na domově mládeže čeští a němečtí studenti odjeli do 

Velhartic, kde si prohlédli hrad, čeští studenti jim podali informace o historii hradu. Ve 

večerních hodinách podnikli společně výlet na Svatobor, zdolali 182 schodů 

rozhledny a naskytl se jim překrásný pohled do šumavské krajiny. Následovalo 

posezení u ohně a navazování kontaktů. 

Následující den 12. 6. jsme se v 8:30 vydali do Kašperských Hor. Čekala nás 

prohlídka zdejšího muzea Šumavy, pak jsme se procházkou dostali k hradu a na 

hodinu jsme se dostali do doby Karla IV. Při zpáteční cestě jsme se zastavili v muzeu 

motocyklů, což přivítali především chlapci. 

Dvoudenní návštěvu u nás němečtí hosté zakončili procházkou městem, po obědě 

jsme se rozloučili a už se těšíme na další týden, konkrétně na 18. a 19. června, kdy 

se vypravíme do Chamu. Věříme, že tam prožijeme hezké dva dny jak němečtí 

studenti u nás.   

       Studentky 3. CR SOŠ a SOU Sušice 

                Diana Kodýdková a Zuzana Patočková 
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Druhá část projektu se realizovala v Chamu ve dnech 18. a 19. června s tímto 

programem: 

 

Pondělí, 18. června 2012 

 

11:00 Příjezd do Chamu 

11:30 Přivítání ve VHS Cham, zhlédnutí videa o škole, městu a okolí 

12:00 Odjezd do Grafenwiesen – parku sokolnictví  

           

13:00 Oběd, prohlídka volnočasového parku s dravými ptáky, seznámení s místní        

           florou a faunou a voliér s ptactvem. Volný pohyb po areálu, možnost  

           nenuceně hovořit s přáteli z různých škol a oborů.  

           Příležitost ke konverzaci v němčině.  

           http://www.greifvogelpark-grafenwiesen.de/ 

 

15:00 Přednáška o sokolnictví a ukázky létání a chování dravých ptáků a sov.  

          Možnost vyzkoušet si některé cviky a pohladit si opeřence. 

 

18:00 Návrat do Chamu, ubytování v hotelu Randsberger Hof, večeře,  

                          poté návštěva místního multikina Cine – World s 8 sály, 3D.  

                         Studenti si mohli vybrat libovolný film z nabídky dne.  

                         http://www.kinos3d.de/kino/cine-world-cham 

 

22:30 Večerka 

  

V hotelu Randsberger Hof v Chamu 

 

http://www.greifvogelpark-grafenwiesen.de/
http://www.kinos3d.de/kino/cine-world-cham
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Úterý, 19. června 2012 

 

8:00 Snídaně 

9:00 Možnost prohlídky nedalekého centra města Chamu – náměstí a okolí  

10:00 Návštěva centra volného času pro děti – Spieparadies Tobi Welt Cham.  

          Informace majitele o vzniku a provozu tohoto centra, poté možnost vyzkoušet   

          si jednotlivé aktivity v centru. Poté možnost nákupu upomínkových předmětů. 
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12:00 Odjezd do Ulrichshofu 

13:00 Oběd a následná dvouhodinová prohlídka hotelu Baby &  Kinder Bio-Resort 

Ulrichshof      

15:00 Rozloučení, odjezd 

 

Prohlídka hotelu specializovaného na 

pobyty rodin s dětmi byla mimořádnou 

příležitostí vidět způsob podnikání 

v cestovním ruchu, který v České republice 

prozatím nemá srovnání. Úžasnou 

příležitostí pro naše studenty je i nabídka 

možností brigád a praxí v tomto hotelu. Do 

budoucna budeme uvažovat o spolupráci 

v oblasti vzdělávání našich žáků.  
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Článek uveřejněný v Klatovském deníku: 

Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS Cham 

V rámci projektu Prohlubování spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice aVHS im 

Landkreis Cham e. V. se uskutečnil výměnný pobyt českých a německých studentů. 

Ve dnech 11. - 12. 6. 2012 hostila SOŠ a SOU Sušice studenty z VHS Cham. 

Němečtí přátelé k nám přijeli 11. 6. kolem 11. hodiny. Byli přivítáni ředitelem školy 

ing. Kolářem, poté si prohlédli budovy školy jak v ulici U Kapličky, tak v Poštovní. 

Navštívili též prostory, kde probíhá odborný výcvik. Studenti oboru cestovního ruchu 

je provedli městem, ukázali jim zajímavá místa a doprovodili je na domov mládeže, 

kde je čekal oběd. V odpoledních hodinách jsme  se všichni společně vydali do 

Velhartic, abychom hosty provedli hradem a skanzenem. Po večeři jsme se vydali na 

Svatobor. Po zdolání 182 schodů rozhledny se nám naskytl překrásný pohled do 

šumavské krajiny. Pak proběhl workshop - práce s přírodninami. Poseděli jsme u 

ohně a navazovali vzájemné kontakty. Druhý den tj. 12. 6. jsme jeli do Kašperských 

Hor, abychom si prohlédli exponáty v muzeu Šumavy, pak jsme se procházkou vydali 

na hrad, vyslechli přednášku o jeho historii - na chvíli jsme se dostali do doby Karla 

IV. Výlet do Kašperských Hor jsme zakončili prohlídkou muzea motocyklů, což ocenili 

především chlapci. Po návratu do Sušice si němečtí hosté nakoupili dárky a po 

společném obědě jsme se s nimi rozloučili. Netrpělivě jsme čekali na příští týden a 

přemítali, jaký program nás čeká v Německu ve dnech 18. - 19. 6. Plni očekávání 

jsme se ráno 18. 6. vydali na cestu. Pro technickou závadu autobusu byl náš výlet 

ohrožen, avšak vše se vyřešilo a s malým zpožděním jsme v cestě pokračovali. Když 

jsme dorazili do VHS v Chamu., byli jsme vřele uvítáni a zhlédli jsme film o městě a 

okolí. Poté jsme se vydali do Grafenwiesenu, kde se nachází areál dravců. Tam jsme 

poobědvali a snad každý byl nadšen ukázkou létání dravců. V odpoledních hodinách 

jsme se vrátili do Chamu a ubytovali se v krásném čtyřhvězdičkovém wellnesshotelu 

Randsberger Hof. Po večeři jsme si prohlédli město, někteří navštívili hotelové 

multikino (mimochodem mohli jsme si vybrat z osmi kinosálů). Následující den jsme 

se probudili do deště, to nám náladu nezkazilo. Po snídani nebylo po dešti ani 

památky, a tak jsme vyrazili do ulic města na nákupy. Pak nás čekala návštěva a 

prohlídka Tobi Weltu - dětského ráje. Samozřejmě jsme si všechny atrakce 

vyzkoušeli. Poslední naší zastávkou byl hotel Ulrichshof. Tam jsme se naobědvali a 

prohlédli si celý areál hotelu, který se specializuje na pobyty rodin s dětmi. Nestačili 

jsme se divit, co všechno hotel má a jaký komfort zaručuje. Studenti dostali 

jedinečnou nabídku brigád a školních praxí v tomto hotelu a jistě tuto příležitost 

využijí. Kolem třetí hodiny odpoledne jsme si se svými hostiteli rozloučili a vydali se 

na cestu domů, sice unaveni náročný programem, ale plni dojmy, které v nás 

zůstanou hodně dlouho. Přáli bychom si, aby spolupráce našich škol, SOŠ a SOU 

Sušice a VHS Cham, nadále pokračovala.  

                                                             Studenti cestovního ruchu SOŠ a SOU Sušice 
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Další informace - Domažlický deník: 

 

18.6.2012 11:42 

Havlovice /FOTOGALERIE/ - Jen tři kilometry za Domažlicemi, v místní části 

Havlovice, přerušil dnes dopoledne neočekávaně požár autobusu cestu žáků SOŠ a 

SOU Sušice na dvoudenní pobyt do partnerské školy v bavorském Chamu. 

FOTOGALERIE 

 

    

 „Němci už byli dva dny u nás, nyní jsme jeli na oplátku k nim. V autobusu nás bylo 

asi 43 žáků z 2. a 3. ročníků oborů Cestovní ruch a Sociální péče. Zastavilo nás 

vlastně auto, které troubilo a blikalo, jeho řidič upozornil našeho na to, že z autobusu 

vychází dým," řekla nám studentka CR Markéta ze Kdyně. Po zastavení se studenti 

museli spořádaně, ale co nejrychleji dostat ven z autobusu. 

Poté, co školáci vystoupili z autobusu, dým se prý změnil v plameny. 

„Jako by předtím něco bouchlo. Než jsme vystoupili z autobusu, nadýchali jsme se 

výparů, pak i ve chvíli, kdy nám podávali tašky ze zavazadlového prostoru. Bylo to 

všechno hrozně rychlé, ještě jsme v šoku," doplnila Markéta. 

V hořícím autobusu cestovalo spolu s třiačtyřiceti studenty ještě šest učitelů. „Požár 

vznikl pravděpodobně kvůli technické závadě v motorovém prostoru. Škody byly 

předběžně vyčísleny na milion korun," řekla mluvčí HZS Plzeňského kraje Pavla 

Jakoubková. 

Z nebezpečné situace vyvázli všichni cestující bez zranění. Pouze jednu studentku, 

které se udělalo špatně, odvezla ZZS na pozorování, pravděpodobně se nadýchala 

zplodin hoření. 

„Původně jsme tam nevyjížděli, neboť nám řekli, že jsou všichni v pořádku a že 

potřebují pouze hasiče. Pak ale dodatečně žádali ošetření pro dívku, která se 

nadýchala kouře," upřesnila mluvčí záchranky Lenka Ptáčková. 

http://domazlicky.denik.cz/galerie/pozar-autobusu-v-havlovicich.html?mm=3840356
http://domazlicky.denik.cz/galerie/pozar-autobusu-v-havlovicich.html?mm=3840357
http://domazlicky.denik.cz/galerie/pozar-autobusu-v-havlovicich.html?mm=3840358
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Poznámka závěrem: 

Tato příhoda nás zdržela asi hodinu, kterou jsme strávili v nedaleké zahradní 

restauraci a udělali si tam přestávku, která stejně byla v plánu. Pro nás přijel 

náhradní autobus a my jsme dorazili do VHS Cham tak, že jsme plynule pokračovali 

v připraveném programu a tato příhoda byla spíše zajímavým dobrodružstvím.  


