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SOŠ a SOU Sušice - Školní rok 2015/2016  

SOŠ a SOU Sušice – Schuljahr 2015/2016 
 

Září – September 2015 
     

 

Výuka probíhá v učebních oborech: 

Ausbildungsangebot - Fachrichtung: 

 

 

3 leté učební obory:  

3järige Ausbildung (beendet mit Lehrbrief – Gesellenbrief): 

 

- Mechanik opravář  motor. vozidel 

- Opravář zemědělských strojů 

- Autoelektrikář 

- Truhlář 

- Zedník 

- Kuchař-číšník 

- Kadeřník 

- Instalatér 

- Elektrikář 

 

 

- Kraftfahrzeugmechaniker 

- Mechaniker für Landwirt. Maschinen 

- Autoelektriker 

- Tischler 

- Maurer 

- Koch – Kellner 

- Friseur 

- Installateur 

- Elektriker 
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4leté studijní obory s maturitou: 

4 jährige Ausbildung mit Abitur: 

 

- Sociální činnost 

- Cestovní ruch 

- Elektrotechnika (Mechatronika) 

 

- Sozialtätigkeit 

- Tourismus 

- Mechatronik

 

V 2letém navazujícím studiu s maturitou: 

2 jährige Erweiterungsstufe zur Abitur: 

 

- Podnikání (provozní technika/Management malých a středních firem) 

- Unternehmertätigkeit 

 

Od 2. září. do 5. září. proběhlo podzimní kolo státních maturitních zkoušek. 

9. září – 10. září se konaly písemné maturitní zkoušky. 

11. září – 13. září se konaly podzimní ústní maturitní zkoušky čtyřletých oborů 

a nástavbového studia. 

2. – 13. September 2015 – Abiturprüfungen – Herbsttermin. 

19. září se uskutečnil podzimní termín závěrečných zkoušek tříletých oborů. 

19. 9. 2015 – Herbstermin - Gesellenbrief 

 

16. září proběhl v Klatovech okresní přebor - CORNY Středoškolský atletický pohár. 

Naši chlapci obsadili pěkné 5. místo, dívky také 5. místo. 

16. 9. 2015 – Athletik – Pokal Klattauer Bezirk 
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Říjen – Oktober 2015 
         

V úterý 6. října proběhl v Klatovech-Lubech fotbalový turnaj - Pohár Josefa 

Masopusta. Naše druţstvo obsadilo 5. místo. 

6. 10. 2015 – Fußball in Klatovy – 5. Platz 

21. - 23. října se v Českých Budějovicích konala celostátní výstava Vzdělání a 

řemeslo.  V Jízdě zručnosti - celostátní soutěţi oborů Opravář zemědělských strojů 

obsadil náš ţák Zdeněk Randák 1. místo. 

V soutěţi oborů Instalatér obsadil Miroslav Janout 5. místo. 

24. – 23. 10. 2015 – České Budějovice – Ausstellung Ausbildung und das Handwerk, 

Beteiligung unserer Schule.  

Schüler – 1. und 5. Platz 

 

Listopad – November 2015 
         

4. listopadu proběhla kadeřnická soutěţ  Glamour 2016 a Mistrovství republiky 
v týmech. Václava Toušová, Sandra Schmidjellová obsadily 1. místo a Eva Nová 
s Dominikem  Jílkem 5. místo. 

4. 11. 2015 – Frisöse - Wettbewerb – Glamour 2016 und Tschechische Meisterschaft 
– 1. und 5. Platz für unsere Schüler. 

 

29. listopadu se konal ve spolupráci s partnerskými firmami „Den otevřených dveří“ 
ve všech prostorách školy. 

29. 11. 2015 

Tag der offenen Türen in der Schule und  in allen Werkstätten unserer Schule. 
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Velmi zajímavé akce se zúčastnili ţáci třetího ročníku oboru Opravář motorových 
vozidel (automechanik). SOŠ a SOU Sušice pro ně připravila ukázku elektromobilu 
BMW i3. Toto vozidlo začátkem prosince pro BMW v šumavských podmínkách 
testoval starosta obce Rejštejn pan Horst Hasenöhrl. Ten také ţáky seznámil 

s konstrukcí tohoto elektromobilu a zodpověděl veškeré dotazy.  

Elektromobil BMW i3 – Vorführung in der Schule. 
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Prosinec – Dezember 2015 
         

3. prosince se ţáci třetího ročníku oboru Opravář zemědělských strojů zúčastnili 
odborné exkurze do rodinné firma Reif v bavorském Landshutu. Tato firma je v celém 
dolním Bavorsku výhradním zastupitelem značky John Deere v rámci zahradní 
a komunální techniky. Z této techniky dále prodává výrobky značek Stihl, Honda 
apod. 
Současný majitel firmy pan Vincenz Reif nejprve ţáky seznámil s historií podniku. 
Poté následovala prohlídka servisních, dílenských a prodejních prostorů.  
Akci pro ţáky SOŠ a SOU Sušice připravila Okresní hospodářská komora Klatovy 
ve spolupráci s hospodářskou komorou dolního Bavorska. Německou stranu při této 
akci zastupoval víceprezident komory pan Richard Hettman, českou stranu 
místopředseda představenstva pan Ing. Jan Kanta.  

 

3. 12. 2015 – Besichtigung der Familienfirma Reif in Landshut. 
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Leden – Januar 2016 
         

Ve čtvrtek 21. ledna se konalo v Jesenici u Prahy MISTROVSTVÍ ČESKÉ 

REPUBLIKY KORUNA KREATIVITY- finále soutěže, kterou pořádala Asociace Fisy 
z.s., akreditovaná MŠMT. Soutěţ s tématem Koruna extravagance byla určena 
pro studenty z oboru – kadeřník, kosmetička a vizáţista. Ze semifinálových kol, které 
se konaly v listopadu loňského roku v Čechách a na Moravě, postoupilo 32 škol 
s celkovým počtem přes 80 soutěţících. 

          Ze SOŠ a SOU Sušice postoupili do finále čtyři ţáci. V disciplíně Extravagantní 

pánský střih a styling soutěţili Dominik Jílek s modelem Tomášem Kopřivou 

a Sandra Schmidjellová s modelem Štěpánem Pojarem. V disciplíně Harmonie barev 
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extravagance- foukaná obsadila krásné 3. místo Marcela Burianová s modelkou Lucií 

Plojharovou. 

          Nejúspěšnější ţákyní ze SOŠ a SOU Sušice se stala Václava Toušová 

s modelkou Anetou Rigovou, které byly uděleny dvě nejvyšší ocenění. Od odborné 

poroty získala 1. místo v disciplíně Dámský společenský účes ve stylu Lady 

Gaga a stala se tak MISTREM ČESKÉ REPUBLIKY. Asociace Fisy z.s. vyhlásila 

Václavu Toušovou ABSOLUTNÍM LAUREÁTEM soutěţe KORUNA KREATIVITY, 

tudíţ soutěţícím s nejlepším výsledným hodnocením ze všech kadeřnických 

soutěţních disciplín. 

 

21. 1. 2016 Tschechische Meisterschaft – Frisöse – unsere Schule – 1. Platz. 
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 21. – 22. ledna proběhl v Plzni Region 2016 -  soutěţ v odborných znalostech 
a dovednostech z cestovního ruchu. Naše druţstvo ve sloţení František Vavřička, 
Veronika Míšková a Zuzana Zajícová získalo 1. místo. 

21. – 22. 1. 2016 Tourismus – Wettbewerb in Pilsen – 1. Platz für unsere Schüler. 

Ve čtvrtek 28. ledna dostali všichni ţáci naší školy vysvědčení za 1. pololetí školního 
roku 2015/2016. Poslední lednový den měli pololetní prázdniny. 

28. 1. 2016 – Halbjahr - Zeugnis für alle Schüler 
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Únor – Februar 2016 
         

V týdnu od 22. února do 28. února proběhly na našem okrese jarní prázdniny. Ţáci 
i učitelé jich vyuţili k nabrání nových sil a doplnění nových informací.  

22. 2. – 28. 2. 2016 Frühlingsferien 

 

Březen – März 2016 
         

Ve čtvrtek 3. března proběhlo v naší škole krajské kolo soutěţe Učeň instalatér 
2016. Zdeněk Roubal obsadil pěkné 3. místo. 

3. 3. 2016 – Wettbewerb für Installateure – 3. Platz 

8. 3. uspořádala SOŠ a SOU Sušice ve spolupráci s APM - Automotive Kdyně pro 
ţáky opravárenských oborů odbornou přednášku na téma Brzdy. Školitel 
Autoprofiteamu APM pan Jiří Pospíšil podrobně seznámil ţáky s konstrukcí bubnové 
a kotoučové brzdy, s hlavními částmi kapalinové brzdy a s uspořádáním okruhů, s 
vlastnostmi brzdové kapaliny a s jejich druhy. Školitel ţáky téţ seznámil s údrţbou, 
poruchami a diagnostikou brzdového systému. Ţáci byli s akcí velmi spokojeni a jiţ 
se těší na další téma, které se bude týkat problematiky náprav motorových vozidel. 
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zdůraznili potřebu nových mladých zaměstnanců v zemědělství a hovořili 
též o jejich perspektivě v oboru.  

 

 

 

                                  

V pátek 18. března pořádala naše škola krajské kolo soutěţe 
Opravář zemědělských strojů. Druţstvo ve sloţení Václav 
Straka a Jakub Hnyk obsadili 1. místo.                                                        
18. 3. 2016  - Wettbewerb für Schüler Fach – 
Landwirstschafliche Machienen = 1. Platz 
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Duben - April 2016 

3. – 7. dubna se konala Mezinárodní výstava zemědělské techniky Techagro v Brně 
patří mezi absolutně nejlepší výstavy na území České republiky. Proto na ni nemohli 
chybět ani ţáci naší školy, konkrétně učebního oboru Opravář zemědělských strojů. 
V jednotlivých pavilonech i na volných plochách výstaviště se mohli seznámit 
s technikou všech světově známých výrobců zemědělských strojů. 

3. – 7. 4. 2016 Ausstellung der Landwirtschaftlichen Technik „Techagro“ in Brno 
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12. dubna uspořádala naše škola ve spolupráci s APM - Automotive Kdyně pro ţáky 
opravárenských oborů další odbornou přednášku - tentokrát na téma Nápravy. 
Školitel Autoprofiteamu APM pan Jiří Pospíšil seznámil přítomné ţáky s rozdělením, 
konstrukcí, údrţbou a opravami jednotlivých druhů náprav. Velký časový prostor byl 
věnován popisu náprav pouţívaných ve vozidlech Škoda. 

12. 4. 2016 – Schulung von Autoprofiteam APM 
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Ve spolupráci s firmou Agrowest Klatovy uspořádala naše škola dne 20. dubna 
2016 exkurzi do výrobního závodu firmy Pöttinger ve Vodňanech. Tento známý 
rakouský výrobce zemědělských strojů zde vyrábí mechanizační prostředky na 
zpracování půdy - pluhy, radličkové a diskové podmítače, rotační brány. Žáci oboru 
Opravář zemědělských strojů se nejprve seznámili s historií a kompletním 
výrobním programem této firmy a poté absolvovali prohlídku výrobního závodu. 

20. 4. 2016 – Besichtigung in der Firma Pöttinger in Vodňany. 
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Ve středu 20. dubna 2016 se Zdeněk Randák a Daniel Benc, ţáci třetího ročníku 
oboru Opravář zemědělských strojů SOŠ a SOU Sušice, zúčastnili 15. ročníku 
soutěţe "Jízda zručnosti traktorem s přívěsem". Tuto soutěţ pořádalo Střední 
odborné učiliště Blatná a zúčastnilo se jí 25 závodníků ze zemědělských škol a učilišť 
jihočeského a západočeského kraje. Soutěţící porovnávali své schopnosti v ovládání 
traktoru Zetor Proxima s pětitunovým přívěsem.  
Naši školu vzorně reprezentoval Zdeněk Randák, který skončil na vynikajícím třetím 
místě, kdyţ se před ním jen těsně umístili domácí ţáci, kteří očividně vyuţili znalost 
tratě a techniky. Daniel Benc z důvodu několika nepřesností na trati se umístil 
ve druhé desítce výsledkové listiny.  

20. 4. 2016 – Wettbewerb mit dem Traktor. 3. Platz für unseren Schüler. 
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Květen – Mai 2016 
         

V týdnu od 2. května do 6. května proběhla na naší škole státní část maturitní 

zkoušky pro ţáky 4. SC, 4. CR, 4. ET a nástavbových oborů 2. P a 2. PT.  

Ústní maturitní zkouška se konala v termínech 18. 5 a 19. 5 (2. P a 2. PT), 

21. 5. (4. ET), 23. 5. (4. SC), 26. 5. – 27. 5. (4. CR). 

2. 5. – 27. 5. 2016 Abiturprüfungen 

 

Červen – Juni 2016 
 

Závěrečné zkoušky 3. ročníků všech učebních oborů. 

Abschlussprüfungen – Lehrbriefe 

 

16. 6. 2016 – Výlet do Berchtesgaden 

14. 6. 2016 – Ausflug nach Berchtesgaden 

 

30. 6. 2016 – Konec školního roku 

30. 6. 2016 – Ende des Schuljahrs 

 

 

 

 

 

 


