
1 
 

 

  

KALENDÁŘ AKCÍ - Školní rok 2013/2014 SOŠ a SOU Sušice 

 

KALENDER - Schuljahr 2013/2014 in SOŠ a SOU Sušice 

Září – September 2013 
 

      Výuka probíhá v těchto oborech:      Ausbildungsangebot - Fachrichtung: 

3 leté učební obory:     

3järige Ausbildung (beendet mit Lehrbrief – Gesellenbrief):

- Mechanik opravář motorových 

vozidel 

- Opravář zemědělských strojů 

- Autoelektrikář 

- Truhlář 

- Zedník 

- Kuchař-číšník 

- Kadeřník 

- Instalatér 

- Kraftfahrzeugmechaniker 

- Mechaniker für landwirtschaftliche 

Maschinen 

- Autoelektriker 

- Tischler 

- Maurer 

- Koch – Kellner 

- Friseur 

- Installateur 

 

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 zum Abitur: 

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

- Unternehmertätigkeit 
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Projekty:      Projekte: 

- Cíl 3, Ziel 3: 

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

     Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice  

     und VHS im Landkreis Cham e.V. 

- OPVK: 

Podpora technického a přírodovědného vzdělání v plzeňském kraji“ je zaměřen 

na podporu ţáků technických oborů. Je zaměřen na ţáky SOŠ a SOU Sušice a 

na ţáky šesti základních škol ze Sušice, Horaţďovic, Nalţovských Hor, Kolince a 

Hartmanic. 

Unterstützung für technische und naturwissenschaftliche Bildung in der Region 

Pilsen. Das Projekt zielt auf die Unterstützung der Schüler in technischen 

Bereichen ab. Es richtet sich an Schülerinnen und Schüler der SOŠ a SOU 

Sušice und Schüler aus sechs Grundschulen von Sušice, Horaţďovice 

Nalţovské Hor, Kolince und Hartmanice ab. 

- Projekt MŠMT „Peníze školám“: Projekt des Schulministeriums „Geld für die 

Schulen“ 

Projekt je zaměřen na vybavení ICT technikou a novými učebními materiály. 

Ziel des Projektes ist ICT – Ausrüstung und neue Unterrichtsmaterialien. 

- Projekt „Podpora dalšího vzdělávání v oblasti cestovního ruchu a sociální péče 

v Plzeňském kraji“ zaměřený na přípravu a aplikaci nových vzdělávacích 

programů v rámci oborů Cestovní ruch, Sociální péče, Kuchař-číšník pro zájemce 

z řad veřejnosti. 

Projekt „Unterstützung  der Weiterbildung im Tourismus, Sozialbetreuung im 

Landkreis Pilzen“ – Zielt an neue Bildungsprogramme in den Bereichen 

Tourismus, Sozialtätigkeit und Koch – Kellner für Kursteilnehmer außerhalb der 

Schule. 

 

 

2. – 5. 9. 2013 

Podzimní kolo státních maturitních zkoušek 

Herbstrunde zum Staatlichen Abitur  
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9. – 10. 9. 2013 

Praktické maturitní zkoušky 

Praktische Abiturprüfungen 

11. – 13. 9. 2013 

Ústní a profilové maturitní zkoušky 

Mündliche und Profil Abiturprüfungen 

19. 9. 2013 

Podzimní termín závěrečných zkoušek tříletých oborů 

Herbsttermin – Abschlussprüfungen für dreijährige Fächer 

27. 9. 2013 

Sportovní den se ţáky 8. a 9. tříd ZŠ Lerchova, ZŠ TGM, ZŠ Kašperské Hory, ZŠ 

Nalţovské Hory a ZŠ Kolinec společně se SOŠ a SOU Sušice. Přijelo celkem 247 

ţáků. Vítězové v jednotlivých disciplínách byli oceněni medailemi. 

Sporttag für unsere Schule und Schüler der Grundschulen aus Sušice, Kašpeské 

Hory, Nalţovské Hory und Kolinec – insgesamt 247 Schüler. Die besten bekamen 

Medaillen. 

 

Říjen – Oktober 2013 

         

1. 10. 2013 

Proběhla v sušickém kině pro ţáky naší školy přednáška „Ţivot dětí z dětských 

domovů v Zimbabve“ o projektu adopce dětí na dálku. 

Vortrag im Kino für unsere Schüler „Das Leben der Kinder in Kinderheimen in 

Simbabwe“ 

2. 10. 2013 

Studentské volby v obou budovách naší školy – podpora aktivní účasti mladých lidí 

v občanské společnosti. 

Studentenwahl in beiden Gebäuden unserer Schule – Förderung der aktiven 

Teilnahme junger Menschen an der Zivilgesellschaft. 
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14. 10. 2013  

Na hřišti TJ Sušice se konalo 

oblastní kolo „O pohár hejtmana 

Plzeňského kraje“ v kopané. 

Zúčastnilo se i muţstvo ţáků naší 

školy.  

Regionale Runde im Fußball 

„Pokal des Landrates von Pilsner 

Kreis“ 

 

15. 10. 2013  

Dobrovolná sbírka „Bílá 

pastelka“ – zajistila třída 2. SČ. 

Freiwillige Sammlung „Weißer 

Farbstift“ – mit Hilfe der 

Schülerinnen der Klasse 2.SČ. 

 

 

 

22. 10. 2013 

Proběhla v sušické Sokolovně 

prezentace učebních a 

studijních oborů pod názvem 

„Městečko plné našich sluţeb“. 

Schulmesse in der Stadthalle 

Sokolovna – Thema 

„Dienstleistungen der Stadt“. 

 



5 
 

 

  

Zde se představily všechny 

obory naší školy. 

Hier haben sich alle Fächer 

unserer Schule der Öffentlichkeit 

vorgestellt. 

V rámci prezentace proběhl jiţ 

třetí ročník soutěţe „Studujeme 

cestovní ruch 2013“ pro ţáky 7. 

– 9. tříd základních škol. 

Přihlášeno bylo celkem 10 tříčlenných týmů ze sušických ZŠ a ze ZŠ a MŠ 

Nalţovské Hory. 

Gleichzeitig fand ein Wettbewerb im Tourismus statt – für die Schüler der 7 – 9. 

Klassen der Grundschulen. Insgesamt waren hier 10 dreiköpfige Teams. 

23. 10. 2013 

Konal se 9. ročník kadeřnické soutěţe „Glamour“ s tématem: „Originální historický 

pár“ – 30. léta 20. století. První místo obsadil tým z SOU Domaţlice. 
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9. Jahresfriseurwettbewerb "Glamour" mit dem Thema: "Das ursprüngliche 

historische Paar" – in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Der erste Platz ging an 

das Team von SOU Domaţlice (23. 10. 2013) 
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Listopad – November 2013 

 

4. 11. 2013       

Byla na naší škole rozběhnuta sbírka „Víčka pro Terezku“. Sbírka má pomoci pětileté 

Terezce k pořízení speciálního kočárku. 

Beginn der Sammlung – „Schraubdeckel für Terezka“ – Ziel dieser Sammlung ist die 

Beschaffung eines Sonder – Kinderwagens.  

 

6. 11. 2013 

Odtartoval projekt „Zelená škola“. Projekt umoţňuje ţákům i učitelům třídit nejen 

základní sloţky odpadu – papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Cílem 

projektu je ochrana ţivotního prostředí. 

Anfang des Projektes „Grüne Schule“. Ziel des Projektes ist Umweltschutz. Die 

Schüler und Lehrer trennen nicht nur Papier, Kunststoff, Glas, sondern auch 

Batterien und Elektroabfall. 

 

7. 11. 2013 

7. listopadu se naši ţáci 

zúčastnili 17. ročníku 

mezinárodního festivalu 

Gastrofest v Českých 

Budějovicích. 

 

Internationaler Festival 

Gastrofest in Budweis 

mit Teilnahme unserer 

Schüler. 
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15. 11. 2013 

Proběhlo v německém Chamu zahájení projektu spolufinancovaného Evropskou unií. 

Projekt je realizován mezi SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. od 1. 

10. 2013 do 30. 6. 2015. Slavnostního zahájení se zúčastnilo 25 zástupců z obou 

škol. 

Motto projektu: „Společně ţít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu“.  

 

 

 

 

Festlicher Anfang des Projektes Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice 

und VHS in Landkreis Cham, e. V. in Arnschwang bei Cham im Hotel Brunner Hof. 

Zeitdauer dieses Projektes ist 1. 10. 2013 – 30. 6. 2015. 
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A. Klostermeier, Projektleiter,  

VHS Cham, e. V 

Manaţer projektu 

 

 

J. Kolář, Direktor der Schule, ředitel školy 

M. Hlaváčová, Projektleiterin  

Manaţerka projektu 

SOŠ a SOU Sušice 

 

 

 

 

 

Andreas Brunner, Hausherr und BGH 

Kreisvorsitzender 

Majitel hotelu a krajský předseda svazu 

hotelnictví. 

 

Gruppenfoto, ganz vorne Landrat                           

Franz Löffler 

Společné foto, zcela vpředu Krajský rada 

Franz Löffler 
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Motto des Projektes: Gemeinsam Leben, Lernen und Arbeiten in den Regionen 

Sušice und Cham. 

21. 11. 2013 

Na výstavišti v Českých Budějovicích se konala soutěţ zručnosti v jízdě traktorem, 

kterou pořádal Zemědělský svaz ČR pro ţáky středních zemědělských škol a učilišť. 

Jízda traktorem JCB Fastrac s 5tunovým vlekem se skládala z osmi prvků jako např. 

projetí osmičkou, couvání do garáţe, zastavení na přesnost, přistavení k rampě atd. 

Naši školu reprezentovali Tomáš Janeček a Tomáš Kupka, kteří se vyučili v oboru 

Opravář zemědělských strojů, a nyní pokračují ve vzdělávání v rámci nástavbového 

studia oboru Podnikání. 

Z celkového počtu 21 soutěţících se Tomáš Janeček umístil na pěkném 8. místě 

a Tomáš Kupka na 10. místě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf der Messe in Budweis wurde ein 

Wettbewerb in Traktorfahren organisiert. 

Unsere Schüler Tomáš Janeček und 

Tomáš Kupka erreichten den 8. und 10. 

Platz. 
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29. 11. 2013 

Se konal „Den otevřených 

dveří“ ve všech prostorách 

školy. V rámci DOD probíhala 

v učebnách modelová výuka. 

 

 

 

 

 

Tag der offen Tür in der 

Schule SOŠ a SOU Sušice 

in allen Gebäuden unserer 

Schule. 
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Prosinec – Dezember 2013 

6. 12. 2013 

6. prosince se jiţ druhým rokem zúčastnili ţáci SOU a SOŠ Sušice zajímavé akce 

„Vánoční trhy na Krajském úřadu v Plzni“. Obor kuchař-číšník zde prodával své 

výrobky zhotovené v rámci odborného 

výcviku (perníčky, vánoční pečivo, 

vánoční aranţmá). Mimoškolní činnost se 

prezentovala pletenými zvonečky, svícny 

a vyšívanými dečkami. Největší 

pozornosti se těšily zákusky ze školní 

kavárny. 

 

 

 

 

 

 

Am 6. Dezember war in Pilzen der 

Weihnachtsmarkt. Unsere Schule verkaufte 
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dort Lebkuchen und Weihnachtsgebäck aber auch Kerzenständer, gehäkelte 

Deckchen und Glöckchen – alles, was die Schüler gemacht und vorbereitet haben.  

Sehr lecker waren die Leckerbissen aus der Schulkonditorei. 

18. 12. 2013 

V rámci pokračování plzeňského 

cestovatelského festivalu Letem 

světem se dne 18. prosince 2013 

konala v prostorách naší školy 

přednáška cestovatele Petra 

Navarova. Ţákům všech ročníků 

oboru cestovní ruch tak sdělil přímé 

zkušenosti s ţivotem a kulturou států 

Jiţní Ameriky. 

 

Im Rahmen der Fortführung des Pilsner 

Festivals „Wir fliegen durch die Welt“ 

wurde in unserer Schule eine Vorlesung 

gehalten. Peter Navarov erzählte von 

den direkten Erfahrungen über das 

Leben und die Kultur Südamerikas. 

 

18. 12. 2013 

18. prosince se naši ţáci, čerství 

absolventi autoškoly, zúčastnili besedy 

s Policií ČR. Tématem byla problematika 

řízení motorových vozidel. 

Schüler, neue Absolventen der 

Autoschule, bei der Diskussion. 
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Geleitet von der Polizei. 

  

20. 12. 2013 

20. prosince oslavila naše škola 

120. let od svého zaloţení. 

Součástí oslav byl i slavnostní 

program v sušické Sokolovně 

věnovaný historii a přítomnosti 

školy a slavnostní raut připravený 

ţáky 1. a 3. ročníku oboru Kuchař – 

číšník pod vedením pí Miloslavy 

Králové. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feier – 120 Jahre unserer Schule. 

Treffen in der Stadthalle Sokolovna, 

Programm mit Bewirtung – 

vorbereitet von den Schülern  Fach 
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Koch – Kellner und der Lehrerin Frau Králová. 

 

V průběhu prosince 2013 byli 

připravování ţáci oborů cestovní 

ruch, sociální činnost a kuchař – 

číšník na budoucí praxe v Bavorsku. 

Učitelé vytvořili pracovní listy a 

výukové karty, které pomáhaly při 

jazykové i odborné přípravě. 

V prosinci byl také zahájen intenzivní 

30 hodinový kurz připravující ţáky na 

praxe.  

   

Im Dezember 2013 wurden die Schüler - Fächer Tourismus, Koch - Kellner und 

Sozialarbeit für zukünftige Praxis 

in Bayern vorbereitet. Die Lehrer 

erstellten Arbeitsblätter und 

Bildungs-Karten, die mit der 

Sprache und Berufsausbildung 

helfen. Im Dezember fing auch 

ein intensiver 30-Stunden-Kurs 

an, der bereitete die 

Studierenden für die Praxis vor. 
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Leden – Januar 2014 

 

10. 1. 2014         

Proběhl ve všech budovách školy tradiční Den otevřených dveří. Zájemci byli opět 

seznámeni se všemi moţnostmi studia, které škola poskytuje. 

Tag der offenen Tür in allen Gebäuden unserer Schule. 

15. 1. 2014  

Přednáška Finanční gramotnost pro ţáky 2. P a 2. PT. 

Vorlesung – Finanzwissen für die Schüler. 

21. 1. 2014 

Workshop pro budoucí účastníky praxí v Bavorsku. 

Seznámení s  

pracovníky VHS, e. V. a informace o praxích.    

Workshop für zukünftige Teilnehmer der Praxis in 

Bayern. Kennenlernen der Mitarbeiter VHS, e. V. 

und Schüler, Informationen.  
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30. 1. 2014  

Ve čtvrtek 30. ledna dostali všichni ţáci naší školy vysvědčení za 1. pololetí školního 

roku 2013/2014. Druhý den měli pololetní prázdniny. 

Zeugnis für das erste Halbjahr 2013/2014. Der nächste Tag – Freitag ist für die 

Schüler freier Tag. 

31. 1. 2014 

V Pátek 31. ledna proběhlo pro všechny zaměstnance školy školení BOZP a Poţární 

ochrany. Zájemci absolvovali také školení řidičů. 

Gesundheits- und Sicherheitsschulungen und Brandschutz für alle Mitarbeiter der 

Schule.  

 

Únor – Februar 20014 

 

3. 2. 2014 

3. února vyšla v tisku informace o otevření nových technických oborů na naší škole:  

- Kompozitní materiály 

- Soustavy pro vytápění a chlazení 

Kompozitní materiály (jsou materiály, které se skládají nejméně ze dvou materiálů 

s rozdílnými vlastnostmi) - základní materiál a pojivo. Spojením těchto materiálů 

vzniká materiál, který svými vlastnostmi předčí vlastnosti, které sama o sobě nemá 

ţádná z jeho částí. Jednotlivé sloţky kompozita se vzájemně úplně nerozpouštějí ani 

neslučují, ale zachovávají si svou identitu. Z historického hlediska je kompozitním 

materiálem i ţelezobeton, mořské korály, většina z nás zná lamináty. V současné 

době jsou to materiály na bázi plastů, kovů, skla, keramiky. Podle poţitých sloţek se 

v kompozitním materiálu dosahuje vynikajících vlastností např. mimořádné pevnosti, 

tuhosti, pruţnosti, lehkosti – nízké hmotnosti, trvanlivosti apod. 

Kompozitní materiály jsou klasifikovány podle 

- základního materiálu (kov, keramická matrice, polymerová matrice) 

- pojiva (vlákna, vločky, částice) 

- geometrického uspořádání substancí 
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Kompozitní materiály jsou základem pro mnoho produktů, například výroby 

automobilů, letadel, sportovních potřeb, stavebnictví, předmětů denní potřeby, 

dokonce i zdravotnictví. Jedná se o materiál budoucnosti.  

V oblasti Sušice je řada firem, které potřebují absolventy tohoto oboru. 

 

 

3. Februar 2014 wurde der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass ab nächstem Schuljahr 

weitere Berufe bei uns im Angebot sind.  Es sind zwei vierjährige Studienfächer: 

- Kompositmaterialien 

- Systeme für die Heizung und Kühlung 

Kompositmaterialien (Verbundmaterialien, Stoffe, die aus Grundbestandteile -  

Matrixmaterial und einem Füllstoffmaterial – bestehen und im Verbund Eigenschaften 

besitzen, die sich von denen der Grundbestandteile wesentlich unterscheiden. Die 

Eigenschaften der Kompositmaterialien werden von den Eigenschaften der 

Grundbestanteile, der geometrischen Anordnung der beiden Komponenten und den 

zum Teil auftretenden komplexen Grenzflächenreaktionen. Kompositmaterialien  

werden eingeteilt sowohl nach  

- dem verwendeten Matrixmaterial (Metall-Matrix-Komposite, Keramik-Matrix-

Komposite, Polymer-Matrix-Komposite) 

- der Art des Füllmaterials (Fasern, Flocken, Partikel) 

- der geometrischen Anordnung der beiden Grundbestandteile (gefüllte Komposite, 

Laminate) 

Kompositmaterialien sind Grundlage für sehr viele Produkte. Von 

Automobilproduktion, Sportartikel, Bauwesen bis zum Gesundheitswesen. Es ist ein 

Material der Zukunft. In der Umgebung von Sušice gibt es mehrere Firmen, die 

Absolventen dieses Faches schon jetzt brauchen. 

 

17. 2. 2014 

Proběhlo školení hygienikem 

z Chamu Dr. Engertem. Budoucí 

účastníci praxí v Bavorsku byli 
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proškoleni pro účely práce s potravinami (obdoba našeho zdravotního průkazu). Na 

závěr školení ţáci obdrţeli osvědčení. Toto osvědčení je platné i po skončení praxí – 

ţáci jej mohou vyuţít při případných brigádách, dalších praxích či zaměstnání 

v Německu)  

17. 2. 2014  

Belehrung nach § 43 IfSG 

(Infektionsschutzgesetz) für 

Beschäftigte im Lebensmittelbereich für 

die Schüler, die ab 17. 2. 2014 nach 

Bayern zum Praktikum fahren. Belehrung 

durgeführt von Dr. Thomas Engert. 

 

 

 

 

20. 2. 2014 

Ve čtvrtek 20. února se ţáci oboru 

Cestovní ruch zúčastnili veletrhu Holiday 

World v Praze.  Během celé exkurze plnili 

úkoly spojené s cestovním ruchem. 

Navštívili také Království ţeleznic. 

 

     

20. 2. 2014  
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Messe Holiday Word in Prag mit unseren Studenten des Tourismus. 

 

 

 

 

26. 2. 2014 

Ve středu 26. února se naši ţáci zúčastnili v sušickém kině výchovně vzdělávacího 

pořadu „Láska ano, děti ještě ne.“ 

Ausbildungsprogramm im Kino: „Liebe ja,  Kinder noch nicht“ 

28. 2. 2014 

Krajský úřad Plzeňského kraje nabídl stipendium ţákům prvních ročníků technického 

zaměření. V našem učilišti se to týká těchto oborů: 

Stipendium für unsere Schüler in diesen Fächern: 

 1200,- Kč/měsíc pro obor Elektrotechnika – zaměření Soustavy pro vytápění a 

chlazení  

(Elektrotechnik – Systeme für Heizung und Kühlung) 

 500,- Kč/měsíc pro obor Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář, 

Instalatér a Zedník. 

(KFZ Meister, Autoelektriker, Installateur, Maurer) 

 aţ 3000,- Kč/měsíc pro obor Truhlář 

(Tischler) 

 aţ 4000,- Kč/ měsíc pro obor Elektrotechnika – zaměření Mechatronika 

(Elektrotechnik – Mechatronik) 
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Übergabe – Sätze von Handwerkzeug für die Schüler des 1. Jahrgangs technischer 

Berufe. 

Březen – März 2014 

         

12. 4. 2014 

Wettbewerb für Fachschulen – KFZ Mechaniker 

vom Kreis Pilzen. 

12. března pořádala SOŠ a SOU Sušice krajské 

kolo odborných dovedností učebního oboru 

mechanik opravář motorových vozidel - 

Automechanik junior 2014. Této soutěţe se 

zúčastnila dvoučlenná druţstva ţáků třetích ročníků škol, které v kraji vyučují tento 

obor.  

Soutěţící absolvovali dva teoretické testy – z 

pravidel silničního provozu a z odborných 

vědomostí. Dále soutěţící ve školní dílně 

seřizovali světlomety, vstřikovač, geometrii, 

vyvaţovali kolo, vyměňovali ozubený řemen, 

zkoušeli 

funkčnost 
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tlumičů a také určovali různé automobilové součásti. 

V jednotlivcích zvítězil Pavel Sůsa ze Střední školy Kralovice, druhý skončil Petr 

Bišťák ze Střední školy Bor u Tachova a třetí místo obsadil Karel Kuryluk ze SOŠ 

a SOU Horšovský Týn. Hodnocení druţstev vyhrála Střední škola Kralovice. 

Soutěţe se téţ zúčastnili zástupci pořádající SOŠ a SOU Sušice, ale nebyli z důvodu 

znalosti domácího prostředí zařazeni do výsledné klasifikace. Pavel Nový by však 

skončil druhý a Richard Trš čtvrtý, v druţstvech by vyhráli. 

Dovednosti všech soutěţících ocenili i přítomní hosté: senátor Jan Látka, krajská 

zastupitelka Ing. Milena Stárková a Ing. Josef Vacikar z OŠMS Plzeňského kraje 

20. 3. 2014 

Ve čtvrtek 20. března se ţáci naší školy zúčastnili hokejového turnaje středních škol 

v Klatovech. 

Wettbewerb in Klattau (Klatovy) -  Eishockey für Schüler der Berufsschulen aus der 

Umgebung. 

. 

Duben – April 2014 

         

3. 4. 2014 

Technikermesser TECHAGRO in Brno 

(Brinn ). Ausgestellt sind vor allem 

Landwirtschaftliche Maschinen. Das 

Alles haben am 

Donnerstag 3. April 

unsere Schüler – 
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Mechaniker für Landwirtschaftliche Maschinen besichtigt. Ausgestellt waren die 

Spitzenmaschinen, die man im diesen Bereich verwenden kann. 

 

 

Ve čtvrtek 3. dubna 2014 se 

zúčastnili ţáci druhého a třetího 

ročníku oboru Opravář 

zemědělských strojů a 

nástavbového studia 

technického podnikání výstavy 

TECHAGRO v Brně, která jiţ 

dlouhodobě patří mezi nejlepší 

tuzemské výstavy. 

Na této zemědělské výstavě 

nechyběl nikdo z předních světových výrobců zemědělské techniky. Výstavní plocha 

ve všech areálech a na volných plochách před nimi byla zcela zaplněna. 

Ţáci si mohli prohlédnout traktory, sklízecí řezačky, mlátičky, manipulátory a další 

stroje pouţívané v rostlinné i 

ţivočišné výrobě. 
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3. 4. 2014 

Messe in Prag - For Seniors, For 

Pets, For Teens, For Kids. 

Diese Messe besuchten die 

Schüler des Faches 

Sozialpflege. Die Bilder zeigen, 

wie interessant das war. 

 

Ve čtvrtek 3. dubna proběhla také 

odborná exkurze na výstavišti 

Praha Letňany. Ţáci oboru Sociální 

činnost navštívili odborné expozice 

veletrhů For Seniors, For Pets, For 

Teens, For Kids, které jsou 

tematicky zaměřené k odborným 

předmětům Osobní asistence, 

Pečovatelství a OVČ. Seznámili se s problematikou 

péče o seniory, shlédli řadu odborných seminářů.  
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14. 4. 2014 

V pondělí 14. dubna proběhl pod vedením pracovníků Tyfloservisu Plzeň pracovní 

seminář pro ţáky oboru Sociální činnost – Komunikace se zrakově postiţenými. 

Seminar für Schüler Sozialpflege – Kommunikation mit Sehbehinderten. Geleitet von 

Tyfloservis Pilzen. 

 

Během března – dubna se uvedla v provoz 

nová učebna – informační centrum a LCD 

panel, kde se ţáci i veřejnost seznamují s 

probíhajícím projektem a spoluprací SOŠ a 

SOU Sušice a VHS im Landkeis Cham, e. V.  
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Während März und April wurde auch der neue 

Klasseraum, das Informationszentrum mit LCD Tafel 

in Betrieb eingenommen. Hier werden die Schüler 

und Besucher der Schule mit dem Projekt und der 

Zusammenarbeit SOŠ a SOU Sušice und VHS im 

Landkreis Cham, e. V. bekannt gemacht. 

15. 4. 2014 

15. dubna organizovala naše škola okresní kolo O pohár hejtmana Plzeňského kraje 

v atletice. Zúčastnila se druţstva dívek a chlapců ze středních škol z Klatov, ze 

Sušice a z Horaţďovic. Ţáci soupeřili v atletice, ve volejbalu a v malé kopané. 

Wettbewerb  - Pokal des Landrates von Pilsner Kreis in der Leichtathletik, Volleyball 

und Fußball für die Berufsschulen aus Klatovy, Sušice und Horaţďovice 

 

15. 4. 2014 

15. dubna se ţákyně oboru Kuchař - 

číšník, Miroslava Husníková a Ivana 

Skypalová, zúčastnily soutěţe ve 

zdobení velikonočních perníčků v SOU 

Planá. Mezi ostatními učilišti a 

hotelovými školami obsadily krásné třetí 

místo. 

Wettbewerb in der Berufschule in Planá 

– Dekorieren von Osterlebkuchen. 

Schürerinnen unserer Schule gewannen den 3. Platz. 
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23. – 24. 4. 2014 

23. dubna se naši ţáci Tomáš Kupka a Tomáš Janeček zúčastnili oblastního kola 

jízdy zručnosti traktorů v Blatné. 24. dubna se naši ţáci oboru Opravář zemědělských 

strojů zúčastnili regionálního kola v Boru u Tachova. Václav Pena se umístil na 3. 

místě, Tomáš Lepší na 8. místě a v soutěţi druţstev se umístili na 3. místě. 

Wettbewerbe für KFZ Mechaniker und Mechaniker für Landwirtschaftliche 

Maschinen. 

Květen – Mai 2014 

         

7. května pořádala ve svém 

servisním středisku v Janovicích 

nad Úhlavou Den otevřených 

dveří klatovská společnost ARBO, 

která nabízí zemědělcům velmi 

kvalitní techniku. Této velmi 

zdařilé akce se téţ zúčastnili naši 

ţáci oboru Opravář zemědělských 

strojů, kteří si mohli přímo v praxi 
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zopakovat vědomosti získané v teoretickém vyučování. 

 

 

Další velmi zajímavou přednášku pro své 

ţáky oboru Opravář motorových vozidel 

připravila SOŠ a SOU Sušice ve spolupráci s 

firmou Stulík auto Klatovy. 

 

 

 

Tentokrát budoucí automechaniky navštívil pan Ing. 

Václav Uhlíř z firmy KYB Europa, která je 

významným dodavatelem tlumičů do prvovýroby i na 

segment s náhradními díly. Ţáci měli moţnost se 

seznámit s výrobním programem společnosti, 

konstrukcí a činností tlumičů značky KYB. 

 

Firma Stuchlík auto von Klatovy 

organisierte das Treffen  mit Ing. 

Václav Uhlíř, Vertreter der Firma KYB 

Europa, Informationen für die Schüler 
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über Produkte dieser Firma – hauptsächlich Stoßdämpfer. 

 

13. – 14. května  

organizovala naše škola v Sušici celostátní kolo soutěţe pro ţáky oboru Mechanik 

instalatérských a elektrotechnických zařízení. Naši ţáci Roman Geryk a Marek Teska 

získali 2. místo.  

Wettbewerb für Installateure – 2. Platz für Roman Geryk und Marek Teska von 

unserer Schule. 

13. – 14. května 2014 

byli naši ţáci 1. a 2. ročníku 

Cestovního ruchu a Sociální 

činnosti na výměnném pobytu 

v německém Chamu, který se uskutečnil v rámci projektu Spolupráce škol SOŠ a 

SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham, e. V. Více o tomto projektu se dozvíte na 

dalších stránkách tohoto webu a na: 

https://www.facebook.com/146165688874952/photos/pcb.298291200329066/298289

310329255/?type=1&theater 

 

https://www.facebook.com/146165688874952/photos/pcb.298291200329066/298289310329255/?type=1&theater
https://www.facebook.com/146165688874952/photos/pcb.298291200329066/298289310329255/?type=1&theater
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13. – 14. Mai 2014 waren die Schüler im Rahmen des Projektes Zusammenarbeit der 

Schulen SOŠ a SOU Sušice und VHS im Landkreis Cham, e. V. auf zwei Tage zu 

Besuch im Cham und Umgebung. Mehrere Infos und Bilder an anderen Seiten dieser 

Website und: 

https://www.facebook.com/146165688874952/photos/pcb.298291200329066/298289

310329255/?type=1&theater 

 

15. května 2015 

představila ve svém areálu 

sušická firma SOME Sušice 

zemědělcům v našem regionu 

novou řadu traktorů 

Lamborghini Nitro. Tato akce se 

konala společně s předvedením 

komunální techniky od italské 

firmy BCS.  Návštěvníci si mohli 

prohlédnout vystavenou 

techniku, převáţně od firmy Pöttinger. Této 

akce se téţ zúčastnili ţáci oboru Opravář 

zemědělských strojů, kterým se velmi líbil 

https://www.facebook.com/146165688874952/photos/pcb.298291200329066/298289310329255/?type=1&theater
https://www.facebook.com/146165688874952/photos/pcb.298291200329066/298289310329255/?type=1&theater
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nový desing předváděných traktorů Lamborghini.  

15. 5. 2014  

Firma SOME Sušice stellt den Schülern neue Traktoren Lamborghini Nitro vor.  

 

 

 

V květnu SOŠ a SOU Sušice ve 

spolupráci s firmou Stulík auto 

Klatovy uspořádala pro ţáky 

oboru Opravář motorových 

vozidel (automechanik) velmi 

zajímavou odbornou přednášku. 

Pan Petr Tomáš Opletal z 

praţské pobočky světově známé 

firmy SKF seznámil přítomné s 

produkty této firmy (loţiska, 

řemeny, vodní čerpadla, klouby, 

čepy). Současně upozornil na 

časté chyby, které se při montáţi 

těchto dílů v opravárenské praxi 

často vyskytují. Přednáška se 

budoucím automechanikům 

velmi líbila. 
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Infos über die Produkte der Firma SKF - Lager, Riemen, Wasserpumpen, Gelenke, 

Bolzen). Gleichzeitig wurde auf die häufigsten Fehler bei der Montage dieser Teile in 

der Praxis hingewiesen. Unseren 

Schülern – Den Schülern im  

Fach Automechaniker hat das 

sehr gefallen! 

 

V květnu také proběhla 

exkurze do firmy Hawle 

Jesenice.  

Během exkurze se ţáci 

seznámili s výrobou a 

dodávkami vodovodních 

armatur, nejprve teoreticky a 

pak prošli vlastní provoz. 

Firma Hawle je původně 

rakouská, má několik 

poboček. Jednou z nich je Hawle Jesenice. Firma vyrábí armatury a příslušenství, 

hlavně pro veřejné rozvody. Nejznámějšími výrobky jsou šoupátka, která patří svou 

kvalitou ke světové špičce. Měkce těsnící klínové šoupátko je hlavní specialita této 

firmy. Ovšem i ostatní široký sortiment má světovou kvalitu. 

Těţká protikorozní ochrana, 

kterou ţáci viděli, je další důvod 

vysoké kvality a dlouhodobé 

trvanlivosti výrobků. 

Ve stálé expozici pak ţáci viděli 

různé prvky v praktickém 

zapojení. Poznatky z exkurze 
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vyuţijí ţáci v předmětech Plynárenství a IVK. 

 

Schnupperpraktikum in der Firma Howle in Jesenice.  

Die Schüler haben viel Interessantes gesehen - in der Herstellung und Lieferung von 

Armaturen, zunächst theoretisch und dann auch praktisch. 

Das Unternehmen Howle hat mehrere Niederlassungen. Eine davon ist Howle 

Jesenice. Das Unternehmen produziert Armaturen und Accessoires, vor allem für 

den öffentlichen Vertrieb. Die bekanntesten Produkte sind Ventile. Weiche Dichtkeil-

Schieber sind die Spezialität des Unternehmens.  

Weitere Vorteile: Starker 

Korrosionsschutz hohe 

Qualität und langfristige 

Haltbarkeit von 

Produkten. 

In der Dauerausstellung, 

sahen die Schüler 

verschiedene Elemente in 

betrieb.  

 

Květen 2014 – studenti oboru cestovní ruch absolvovali barmanský kurz. 

Mai 2014 – die Studenten des Tourismus absolvierten einen Barkeeper Unterricht. 
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Červen - Juni 2014 

         

10. června proběhl workshop na ukončení prvního roku praxí našich ţáků 

v Německu. 

10. 6. 2014 – Workshop zum Beenden der ersten Runde der Praktikums in Bayern. 
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Více na jiných místech tohoto webu.  

Mehr darüber an anderen Stellen dieser Website. 

9. – 13. června se na naší škole v rámci projektu Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice 

a VHS im Landkreis Cham, e. V. 

uskutečnil týdenní kurz učitelů z 

Chamu, V rámci tohoto pobytu 

absolvovali kurz češtiny – zde ukázka pracovního listu, seznamovali se s chodem 

školy, historií, tradicemi a současností Sušice a celého regionu.  
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9. – 13. Juni 2014  - Aufenthalt der Lehrer aus VHS Cham, e. V. in der SOŠ a SOU 

Sušice. Hier fand auch der Tschechisch Kurz statt – hier sieht man Arbeitsblätter. 
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Die Kollegen aus Cham sahen auch viel von Sušice und ihrer Umgebung. Sie lernten 

auch Geschichte, Traditionen und Gegenwart der Region kennen. Selbstverständlich 

interessieren sie sich auch für den Unterricht in der Schlule SOŠ a SOU Sušice, auch 

für die Fächer, das Praktikum, Lehrpläne und vieles Andere. 
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24. a 25. června 2014 se uskutečnil výměnný pobyt studentů z Chamu v naší škole. 

Po přivítání následoval animační 

program tvořivý – malovalo se na 

skleničky a animační program 

jazykový – naši studenti připravili 

kartičky se slovní zásobou a své 

německé přátele učili několik 

základních výrazů v češtině. 

 

24. und 25. Juni 2014 haben uns die Studenten aus Cham besucht. 

Nach der Begrüßung 

folgte ein kreatives 

Animationsprogramm – 

malen auf Glas und ein 

Sprach- 

Animationsprogramm. 

Unsere Schüler haben 

Karten mit Vokabeln 

vorbereitet und die 

Freunde aus Deutschland 

haben ein paar grundlegende Wörter tschechisch gelernt. 

 

Wir haben auch gemeinsame 

Ausflüge gemacht.  

Aussichtsturm Sedlo. 



39 
 

 

  

Podnikli jsme také 

společné výlety. 

Tady se vracíme 

z hradu Rabí. 
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Fota z akce ČOJČ.    Co je ČOJČ: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Coj%C4%8D 

http://cojc.eu/cojc 

 

 

 

 

Foto vom Projekt ČOJČ. Was ist 

ČOJČ: http://cojc.eu/cojc 

 

 

 

V červnu proběhly závěrečné zkoušky všech tříletých oborů naší školy.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Coj%C4%8D
http://cojc.eu/cojc
http://cojc.eu/cojc
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In Juni waren auch die Abschlussprüfungen. 

 

 

 

 

 

Červen 2014 – maturity oboru 

cestovní ruch. 

Juni 2014 – Abiturprüfung 

Fachschwerpunkt Tourismus 
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30. 6. 2014 – poslední školní den. Prázdniny máme do 30. srpna. 

30. 6. 2014 der letzte Schultag. Die Ferien sind bis Ende Juli.  


