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SOŠ a SOU Sušice - Školní rok 2019/2020  

SOŠ a SOU Sušice – Schuljahr 2019/2020 

 

Září 2019 – September 2019 

 

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 
 

4leté studijní obory s maturitou: 

4 jährige Ausbildung mit Abitur: 

- Sociální činnost 
- Cestovní ruch 
- Elektrotechnika (Mechatronika) 
- Sozialtätigkeit 
- Tourismus 
 
 

V 2letém navazujícím studiu s maturitou: 
 

2 jährige Erweiterungsstufe zur Abitur: 
 
- Podnikání (provozní technika/Management malých a středních firem) 
- Unternehmertätigkeit 
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13. 9. 2019 - Kufr plný vzpomínek 

13. 9. 2019 - Ein Koffer voller Erinnerungen 

Studenti oboru Sociální činnost na návštěvě u Oblastní charity Sušice v jejím zařízení Prostor při 

vzdělávací akci Kufr plný vzpomínek s lektorkou Andreou Tajanovskou. 

Studenten des Bereichs der sozialen Aktivität besuchen die regionale Wohltätigkeitsorganisation 

Sušice in ihrer Einrichtung. Ein Raum während der Bildungsveranstaltung. Ein Koffer voller 

Erinnerungen mit Dozentin Andrea Tajanovská. 
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18. 9. 2019 Hodnotící workshop v Sušici – Projekt č. 71- „Budoucnost utváříme společně – kulturní a 

profes- ní výměny v regionu Sušice – Cham“ 

18. 9. 2019 Auswertungsworkshop in Sušice –Projekt 71 - „Zukunft gemeinsam gestalten – kultureller 

und beruflicher Austausch in der Region Sušice – Cham“ 
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26. 9. 2019 – Sportfest v Sušici – Projekt č. 71- „Budoucnost utváříme společně – kulturní a 

profes- ní výměny v regionu Sušice – Cham“ 

26. 9. 2019 – Sportfest in Sušice – Projekt 71 - „Zukunft gemeinsam gestalten – kultureller und 

beruflicher Austausch in der Region Sušice – Cham“ 
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27. 9. 2019 - Taneční 2019 

27. September 2019 - Tanz 2019 

Vystoupení v sušické Sokolovně 

V pátek 27. 9. 2019 předvedli žáci oboru Kadeřník přehlídku společenských účesů při kurzu tanečních 

v Sokolovně v Sušici. 
Ostatní žáci oboru se podíleli na účesové tvorbě. 

Vystoupení proběhlo ve spolupráci s půjčovnou šatů NIKI. 

 

Auftritt in Sokolovna in Sušice 

Am Freitag, den 27. September 2019, führten die Studenten der Kadeřník-Niederlassung während 

eines Tanzkurses in Sokolovna in Sušice eine Show sozialer Frisuren auf. 

Andere Studenten auf dem Gebiet nahmen an Frisuren teil. 

Die Aufführung fand in Zusammenarbeit mit dem NIKI-Kleiderverleih statt. 
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Den seniorů 3. 10. 2019  

 

Studenti oboru Sociální činnost si v praxi vyzkoušeli osobní asistenci klientům Domova důchodců 
v Sušici a propagovali svůj obor. 

 

Seniorentag 3. Oktober 2019 

 

Studierende im Bereich Soziale Aktivitäten haben in der Praxis persönliche Unterstützung für Kunden 

des Altersheims in Sušice ausprobiert und ihren Bereich gefördert. 
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10. 10. 2019 - Exkurze do výrobního závodu traktorů Steyr 

 

10. 10. 2019 - Ausflug zur Produktionsanlage von Steyr-Traktoren 
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Traktory Steyr jsou u rakouských hospodářů nejrozšířenější. V posledním desetiletí se však stávají 

velmi oblíbené i mezi zemědělci na celém světě, včetně České republiky. SOŠ a SOU Sušice pro své 

žáky oboru Opravář zemědělských strojů připravila na čtvrtek 10.10.2019 exkurzi do výrobního 

závodu těchto traktorů. Výroba, vývoj a správní středisko se nachází v rakouském městě Sankt 

Valentin, které leží nedaleko českých hranic. 

Traktory Steyr se začaly vyrábět v roce 1915, hromadná výroba v St.Valentinu se datuje k roku 1947. 

Významným rokem pro značku byl rok 1996, kdy se tato značka spojila s americkým výrobcem Case 

IH. Proto jsou dnes vidět na výrobní lince v St.Valentinu vedle sebe traktory Steyr a Case. 

Exkurze naší školy začala v přednáškovém sále, kde česká průvodkyně seznámila naše žáky s bohatou 

historií firmy. Potom následoval přesun do skladu a hlavně na výrobní linky. Na první lince měli 

možnost zhlédnout kompletaci kabin. Na druhé viděli, jak se postupně spojují jednotlivé komponenty 

a rodí se nový traktor. Při přechodu mezi linkami byl našim žákům v kinosále, kde si sedli do sedaček 

traktorů Steyr nebo Case, promítnut film o značce Case. Na volné ploše závodu si dále mohli 

prohlédnout již vyrobené traktory výše uvedených značek. V rakouském závodě se z celkové produkce 

vyrábí 20% traktorů Steyr a 80% připadá na značku Case. 

Na závěru exkurze bylo pro naše žáky v přijímací místnosti připraveno malé občerstvení a milé 
překvapení. Každý účastník exkurze dostal od velmi ochotné průvodkyně čepici Case. 

 

Steyr-Traktoren sind unter österreichischen Landwirten am verbreitetsten. In den letzten zehn Jahren 

sind sie jedoch bei Landwirten auf der ganzen Welt, einschließlich der Tschechischen Republik, sehr 

beliebt geworden. SOŠ und SOU Sušice haben am Donnerstag, 

den 10. Oktober 2019, einen Ausflug 

zur Produktionsanlage dieser 

Traktoren für ihre Schüler im 

Bereich der Reparatur von 

Landmaschinen vorbereitet. Das 

Produktions-, Entwicklungs- und 

Verwaltungszentrum befindet sich in 

der österreichischen Stadt Sankt Valentin nahe der 

tschechischen Grenze. Die Produktion von Steyr-Traktoren 

begann 1915, und die Massenproduktion in St. Valentin geht 

auf das Jahr 1947 zurück. Ein bedeutendes Jahr für die Marke war 1996, als die Marke mit dem 

amerikanischen Hersteller Case IH fusionierte. Deshalb sind heute in St.Valentino Steyr- und Case-

Traktoren nebeneinander auf der Produktionslinie zu sehen. Der Ausflug unserer Schule begann im 

Hörsaal, wo der tschechische Führer unsere Schüler in die reiche Geschichte des Unternehmens 

einführte. Es folgte ein Umzug in das Lager und hauptsächlich in die Produktionslinien. In der ersten 

Zeile hatten sie die Gelegenheit, die Fertigstellung der Kabinen zu sehen. Zum anderen sahen sie, wie 

die einzelnen Komponenten nach und nach kombiniert wurden und ein neuer Traktor geboren wurde. 

Während des Übergangs zwischen den Linien wurde unseren Schülern im Kinosaal ein Film über die 

Marke Case gezeigt, in dem sie auf den Sitzen von Steyr- oder Case-Traktoren saßen. Im offenen 

Bereich des Werks konnten sie auch die bereits hergestellten Traktoren der oben genannten Marken 

sehen. Das österreichische Werk produziert 20% der Steyr-Traktoren und 80% der Marke Case. 

Am Ende des Ausfluges wurde unseren Empfängern im Empfangsraum ein kleiner Snack und eine 

schöne Überraschung zubereitet. Jeder Teilnehmer der Exkursion erhielt einen Fallhut von einem sehr 
hilfreichen Führer. 

 

Bílá pastelka, 16. 10. 2019 

 

Dobročinná sbírka na pomoc slabozrakým a nevidomým  
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Weißer Wachsmalstift, 16. Oktober 2019 

 

Wohltätige Sammlung für Sehbehinderte und Blinde 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. 10. 2019 – Exkurze Do výrobního závodu ŠKODA v Mladé Boleslavi 
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17. 10. 2019 - Ausflug zum ŠKODA-Produktionswerk in Mladá Boleslav 

 

Škoda Auto v Mladé Boleslavi patří mezi největší strojírenské podniky v republice a též mezi největší 

světové výrobce osobních automobilů. Výrobní závod v městě automobilů navštívili ve čtvrtek 17. 10. 
2019 žáci opravárenských oborů SOŠ a SOU Sušice. 

Při exkurzi žáci navštívili motorárnu, lisovnu a poté následovala komentovaná prohlídka muzea včetně 

depozitáře. Z důvodu náběhu nové modelové řady Octavie nebyla možnost si prohlédnout montážní 

linku. Během akce se chlapci seznámili nejen s bohatou historiií značky, ale též s nejnovějšími 
modely.  

 

Škoda Auto in Mladá Boleslav ist eines der größten Maschinenbauunternehmen des Landes und einer 

der weltweit größten Automobilhersteller. Am Donnerstag, den 17. Oktober 2019, besuchten Schüler 

der Reparaturwerkstätten SOŠ und SOU Sušice das Produktionswerk in der Stadt der Autos. 

Während der Exkursion besuchten die Studenten den Maschinenraum, die Presserei, gefolgt von einer 

Führung durch das Museum, einschließlich des Depots. Aufgrund der Einführung der neuen Octavia-

Modellreihe war es nicht möglich, die Montagelinie anzuzeigen. Während der Veranstaltung lernten 

die Jungs nicht nur die reiche Geschichte der Marke kennen, sondern auch die neuesten Modelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

  

 

18. 10. 2019 Posviť si na budoucnost 

 

Zástupci naší školy se zúčastnili v pátek 18. 10. a v sobotu 19. 10. festivalu práce a vzdělávání v 

prostorách areálu DEPO2015 v Plzni. Akci pořádala Regionální hospodářská komora Plzeňského 
kraje. 

Primárním cílem akce bylo ukázat žákům a studentům všech věkových kategorií a všech oborů, jaké 

možnosti v Plzeňském kraji mají, ať z pohledu dalšího studia nebo z pohledu uplatnění na trhu 

práce. Akce byla koncipována jako dvoudenní - první den byl určen primárně školám, druhý den byl 
určen rodičům s dětmi a široké veřejnosti.  

 

18. 10. 2019 Leuchten Sie in die Zukunft 

Vertreter unserer Schule nahmen am Freitag, 18. Oktober, und am Samstag, 19. Oktober, am Festival 

für Arbeit und Bildung in den Räumlichkeiten des DEPO2015-Komplexes in Pilsen teil. Die 

Veranstaltung wurde von der Regionalen Handelskammer der Region Pilsen organisiert. 

Das Hauptziel der Veranstaltung war es, 

Schülern und Studenten aller Altersgruppen 

und Disziplinen zu zeigen, welche 

Möglichkeiten sie in der Region Pilsen 

haben, entweder aus Sicht des weiteren 

Studiums oder aus Sicht der Beschäftigung. 

Die Veranstaltung war zweitägig angelegt - 

der erste Tag war hauptsächlich für Schulen 

gedacht, der zweite Tag für Eltern mit 

Kindern und die breite Öffentlichkeit. 
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24. 10. 2019 – DOD 

24. 10. 2019 – Tag der offenen Tür 

 

24. 10. pořádala naše škola DOD pro žáky 8. a 9. 

tříd  ZŠ. Žáci si mohli prohlédnout naši školu a 

vyzkoušet si dovednosti připravené žáky 

jednotlivých oborů. Za získané žetony pak získali 

drobné dárky. 

 

Am 24. Oktober organisierte unsere Schule einen 

Tag der offenen Tür für Grundschüler der 8. und 9. 

Klasse. Die Schüler konnten unsere Schule sehen 

und die Fähigkeiten der Schüler in jedem Bereich 
testen. Sie erhielten dann kleine Geschenke für die erhaltenen Token. 
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24. 10. 2019 SOŠ a SOU Sušice vítězí v prestižní 

zahraniční soutěži 

Žáci oboru vzdělání Kadeřník ze SOŠ a SOU Sušice se 

úspěšně zúčastnili mistrovství Slovenské republiky 

Koruna kreativity v účesové a kosmetické tvorbě. 

Soutěž s tématem SCIENCE FICTION SHOW pořádala dne 24. 10. 2019 Stredná odborná škola 

kaderníctva a vizážistiky v Bratislavě ve spolupráci s asociací Fisy. Porovnat své dovednosti přijelo 
sedmdesát žáků z patnácti škol. 

Za SOŠ a SOU Sušice soutěžili tři žáci z druhého ročníku. Matyáš Jílek se s modelkou Andreou 

Frančíkovou umístil v kategorii Společenský účes na 2. místě. Anna Skýpalová s modelkou Sandrou 

Kodýtkovou obsadila v kategorii Foukaná 1. místo. Nejúspěšnější byla Eva Pešťáková s modelkou 

Natálií Steblovou, která získala v kategorii Facepainting 1. místo a od odborné poroty jí byl udělen 

titul Laureáta- absolutního vítěze celé soutěže. Žáci dosáhli v silné konkurenci mimořádných výsledků 

a získali postup na soutěž otevřeného mistrovství Evropy, která se bude konat v únoru 2020 

v Bratislavě. 

 

24. 10. 2019 SOŠ a SOU Sušice gewinnt einen prestigeträchtigen ausländischen Wettbewerb 

In der Slowakischen Republik – in Bratislava 



14 
 

 

  

 

 

 

 

 

4. 11. 2019 Domažlice 

 

Dne 4. listopadu 2019 se v Domažlicích konal 7. ročník kadeřnické a kosmetické soutěže BEAUTY 
CUP. 

 

Am 4. November 2019 fand in Domažlice das 7. Jahr des BEAUTY CUP Friseur- und 

Kosmetikwettbewerbs statt. 
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6. 11. 2019 ZDT Nové Veselí 

Významným českým výrobcem zemědělské dopravní techniky je společnost ZDT Nové Veselí, která 

kromě Nového Veselí má též provoz v nedaleké Bystřici nad Pernštejnem. Tento nově 

zrekonstruovaný závod si prohlédli žáci oboru Opravář zemědělský strojů ve středu 6. listopadu 2019.  

Besichtigung in ZDT Nové Veselí - ein bedeutender tschechischer Hersteller von landwirtschaftlichen 

Transportmitteln 

 

 

 

6. 11. 2019 Karlovy Vary 

Žáci oborů Sociální činnost a Cestovní ruch absolvovali dne 6. 11. 2019 odbornou exkurzi na téma 

Historie a současnost lázeňství a hotelnictví v Karlových Varech. 
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Besichtigung im Hotel Pupp in Karlsbad 

 

 

 

 

17. 12. 2019 Vánoční trhy  

17. 12. 2019 Weihnachtsmarkt in Sušice 
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Jako každý rok, tak i letos se naše škola účastnila 17. - 18. 12. vánočních trhů na sušickém náměstí. 

Zájemcům jsme nabízeli výrobky našich žáků. 
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28. 1. 2020 Soutěž Region 2020 

 

28. 1. 2020 Wettbewerb Region 2020 in Pilsen 

 

Ve dnech 28. a 29. ledna 2020 se v Plzni konal již 24. ročník soutěže v odborných znalostech a 

dovednostech žákyň a žáků středních škol zaměřených na cestovní ruch REGION 2020. Soutěžilo se 

celkem ve 3 kategoriích, a to jednotlivcích (prezentace zvoleného místa v cizím 

jazyce), týmech (vytvoření produktu dle zadání v horizontu 240 minut) a v kategorii Den s dětmi v 

Plzni (příprava produktu zaměřeného na možnosti trávení volného času pro děti ve městě Plzeň). 

Součástí prvních dvou jmenovaných kategorií byl rovněž vědomostní test zaměřený na zeměpis CR, 

dějiny kultury v CR a techniku služeb CR. 

Naše žákyně a žáci zaznamenali letos velmi pěkné úspěchy. V jednotlivcích obsadila chvályhodné 6. 

místo Andrea Hrabíková s prezentací v anglickém jazyce. V rámci týmů stanul na krásném 4. 

místě tým ve složení Blanka Hrachová, Martin Krejčí a Zuzana Mautnerová, který přitom vytvořil 

3. nejlepší produkt. Ani druhý tým (Ondřej 

Armaš, Petra Plasová a Barbora 

Růžičková) si nevedl špatně a umístil se 

jako 7. v pořadí. V dobrovolné kategorii Den s 

dětmi v Plzni pak získal žák Martin 

Krejčí bezkonkurenčně ceny za 1. místo a 

produkt žákyně Sáry Machovičové byl 

vyhodnocen jako 3. nejlepší. 

Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci 

školy a blahopřejeme k předvedeným 

výkonům! :) 

 

Am 28. und 29. Januar 2020 fand in Pilsen das 24. Jahr des Wettbewerbs REGION 2020 über die 

beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten von Schülern der Sekundarstufe mit Schwerpunkt Tourismus 

statt. Der Wettbewerb fand in insgesamt drei Kategorien statt, nämlich Einzelpersonen Fremdsprache), 

Teams (Erstellung eines Produkts gemäß der Aufgabe im Horizont von 240 Minuten) und in der 

Kategorie Tag mit Kindern in Pilsen (Vorbereitung eines Produkts, das sich auf die Möglichkeiten 

konzentriert, Freizeit für Kinder in der Stadt Pilsen zu verbringen). Zu den ersten beiden genannten 

Kategorien gehörte auch ein Wissenstest, der sich auf die Geographie des Tourismus, die 

Kulturgeschichte im Tourismus und die Technologie der Tourismusdienstleistungen konzentrierte. 

Unsere Schüler haben dieses Jahr sehr schöne Erfolge erzielt. Andrea Hrabíková belegte mit einer 

Präsentation in englischer Sprache einen lobenswerten 6. Platz im Einzel. Innerhalb der Teams belegte 

ein Team aus Blanka Hrachová, Martin Krejčí und Zuzana Mautnerová einen wunderschönen 4. Platz 

und schuf das drittbeste Produkt. Auch die zweite Mannschaft (Ondřej Armaš, Petra Plasová und 

Barbora Růžičková) schnitt nicht schlecht ab 

und belegte den 7. Platz in der Rangliste. In 

der freiwilligen Kategorie Tag mit Kindern in 

Pilsen gewann der Schüler Martin Krejčí 

unübertroffene Preise für den 1. Platz und das 

Produkt der Schülerin Sára Machovičová 

wurde als drittbeste bewertet. 

Wir danken allen Teilnehmern für die 

Vertretung der Schule und gratulieren ihnen 

zu den Aufführungen! :) :) 
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4. 2. 2020   

MISTROVSTVÍ EVROPY soutěže KORUNA KREATIVITY - OPEN INTERNATIONAL 

CHAMPIONSHIP OF EUROPE CROWN OF CREATIVITY 2020 v Bratislavě;  

SOŠ a SOU Sušice má mistry Evropy 

EUROPÄISCHE MEISTERSCHAFTSKRONE DER KREATIVITÄT - OFFENE 

INTERNATIONALE MEISTERSCHAFT DER EUROPÄISCHEN KREATIVITÄTSKRONE  
in Bratislava; 

SOŠ und SOU Sušice hat Europameister 2020 

 

Dne 4. 2. 2020 se konalo v Bratislavě MISTROVSTVÍ EVROPY soutěže KORUNA KREATIVITY - 

OPEN INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP OF EUROPE CROWN OF CREATIVITY 2020 pod 

záštitou Asociace Fisy, působící jako odborná asociace středních odborných škol a středních 

odborných učilišť v kadeřnickém a vizážistickém oboru.  

Do evropského finále s tématem SCIENCE FICTION SHOW získalo postup na základě výsledků 

v předchozích soutěžích, které se uskutečnily v Bratislavě, Sušici, Domažlicích a Prostějově šedesát 

žáků z 28 českých a slovenských škol.  
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10. 3. 2020 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle S 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 

Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.”), nařizuje postupem podle S 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 

zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 

COVlD-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: 

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: 

- osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve 

školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,   

- osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Das Gesundheitsministerium als zuständige Verwaltungsbehörde gemäß S 80 Abs. g) des Gesetzes Nr. 

258/2000 Slg. über den Schutz der öffentlichen Gesundheit und über die Änderung einiger damit 

zusammenhängender Gesetze in der geänderten Fassung (im Folgenden als „Gesetz Nr. 258/2000 

Koll.“ bezeichnet), Anordnungen gemäß Verfahren S 69 Abs. i) und Absatz 2 des Gesetzes Nr. 

258/2000 Slg. Um die Bevölkerung zu schützen und das Risiko der Entwicklung und Verbreitung von 

COVlD-19 durch das neue Coronavirus SARS-CoV-2 zu verhindern, gilt folgende Notfallmaßnahme: 

Es ist ab dem 11. März 2020 verboten: 

- persönliche Anwesenheit von Schülern und Schülern in der Primar-, Sekundar- und 

Hochschulbildung in Schulen und Schuleinrichtungen gemäß Gesetz Nr. 561/2004 Slg. Über 

Vorschul-, Primar-, Sekundar-, Hochschul- und sonstige Bildung (Schulgesetz) in der jeweils gültigen 

Fassung , 

- persönliche Anwesenheit von Studierenden an Universitätsstudien gemäß Gesetz Nr. 111/1998 Slg. 

Über Hochschuleinrichtungen und über Änderungen anderer Gesetze (Gesetz über 

Hochschuleinrichtungen) in der jeweils gültigen Fassung.: 
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11. 3. 2020 do konce školního roku 

11. 3. 2020 bis Ende des Schuljahrs 

Výuka online bude probíhat u všech tříd elektronicky.  

https://www.sossusice.cz/studium/vyuka-on-line/ 

Der Online-Unterricht findet in allen Klassen elektronisch 

statt.https://www.sossusice.cz/studium/vyuka-on-line/ 

Červen 2020 – maturitní a závěrečné zkoušky 

Juni 2020 - Abschluss- und Abschlussprüfungen 

https://www.sossusice.cz/studium/vyuka-on-line/

