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KALENDÁŘ AKCÍ - Školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Sušice 

 

KALENDER - Schuljahr 2014/2015 in SOŠ a SOU Sušice 

Září – September 2014 
 

      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 zur Abitur: 

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

- Unternehmertätigkeit 



2 
 

 

  

Projekty – Projekte: 

Stále probíhá projekt  Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis 

Cham e.V., v rámci něhož budou mít žáci oborů Cestovní ruch, Sociální činnost 

a Kuchař-číšník část svých odborných praxí ve firmách v Bavorsku. 

Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und VHS im Landkreis Cham, e. 

V. – läuft bis 30. 6. 2015. 

Mimo tyto nové projekty běží v současné době i tyto projekty: 

Weitere Projekte: 

- ERASMUS + - Jazyky jinak a moderně (realizace: 1. 1. 2014 - 30. 11. 2014) 

                     Sprachunterricht neu 

- Modernizace odborného výcviku (Modernisierung – Praktikumsunterricht) 

– Rozvoj infrastruktury základní, středního a vyššího odborného školství (realizace: 

od 07.2014 do 01.2015) 

Projektem budou vybaveny tyto učebny: 

Durch dieses Projekt werden diese Unterrichtsräume eingerichtet: 

 Učebna oprav vozidel a zemědělských strojů a přípravy materiálu – dílna 

1, 1. NP . Unterrichtsraum für Kfz Mechaniker. 

(čtyřsloupový zvedák, olejové hospodářství, tabulové nůžky, vyvažovačka 

pneumatik, zouvačka pneumatik, pásová pila, ohýbačka plechu, paletový 

vozík, odsávací rameno, dílenské vozíky) 

 Učebna diagnostiky stavu a oprav vozidel – dílna 2, 1. NP 

Unterrichtsraum für Diagnostik der Fahrzeuge 

(testování tlumičů, emisní stanice) 

 Učebna svařování – Dílna 1 – 2. NP 

Unterrichtsraum fürs Schweißen 1. 

(trenažér pro virtuální svařování) 
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 Učebna svařování – Dílna 2 – 1. NP 

Unterrichtsraum fürs Schweißen 2. 

(Dva pulzní svářecí stroje) 

 Učebna strojního obrábění – Dílna Na Hrázi, 1. NP 

Unterrichtsraum für Bearbeitung. 

 (CNC soustruh) 

- Podpora technického a přírodovědného vzdělání v plzeňském kraji.    

Unterstüzung der technischen Bildung im Plzner Bezirk. 

Projekt je zaměřen na podporu žáků technických oborů. Obrací pozornost na žáky 

SOŠ a SOU Sušice a na žáky šesti základních škol ze Sušice, Horažďovic, 

Nalžovských Hor, Kolince a Hartmanic. (realizace: od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2015) 

- Podpora dalšího vzdělávání v oblasti cestovního ruchu a sociální péče 

v Plzeňském kraji. Unterstützung der weiterbildung im Tourismus und in der 

Sozialpflege im Pilzner Bezirk. 

Projekt je zaměřený na přípravu a aplikaci nových vzdělávacích programů v rámci 

oborů Cestovní ruch, Sociální péče, Kuchař-číšník pro zájemce z řad veřejnosti. 

 

Od 1. září do 4. Září 2015 proběhlo podzimní kolo státních maturitních zkoušek. 

9. září – 10. září se uskutečnil podzimní termín praktické části závěrečných zkoušek 

tříletých oborů, 11. září proběhla ústní část. 

12. září a 15. září se konaly písemné (praktické) maturitní zkoušky. 

16. září – 17. září proběhly podzimní ústní maturitní zkoušky čtyřletých oborů 

a nástavbového studia. 

1. – 17. September 2015 – Abiturprüfungen – Herbsttermin. 
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Říjen - Oktober 2014 

        

14. 10. 2015 proběhl Workshop pro 

ZŠ ze sušického regionu v sušické 

Sokolovně. Žáci devátých tříd se měli 

možnost seznámit se všemi obory, 

které naše škola nabízí pro jejich další 

vzdělání. Celé akce se zúčastnily i 

firmy, které nabízejí práci našim 

absolventům. 

 

14. 10. 2015 Workshop in der Stadthalle 

Sokolovna – Vorführung für Schüller der 

Grundschulen – welche Fächer unsere 

Schule anbietet. Beteiligt haben sich 

auch Firmen, die mit unserer Schule 

zusammenarbeiten. 
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14. 10. workshop pro ZŠ navštívili i hosté z Německa – partneská škola VHS im 

Landkreis Cham e. V. 

Po prohlídce Sokolovny se němečtí studenti i s učiteli přesunuli do budovy školy 

a v učebně Cestovního ruchu proběhla další část programu Sportfestu, který pro ně 

připravila česká strana – zdobení tradičních hnětýnek a vzájemná komunikace 

studentů obou škol.  

Teilgenommen haben auch unsere Gäste – Schüler und Lehrer VHS Cham, e. V.  

Danach fing auch das Programm unseres Sportfestes an. 

In der Schule konnten deutsche Schüler unsere Tradition kennen – Plätzchen 

„hnětynky“ schmücken. Es ging ihnen sehr gut. Manche haben es gleich gegessen, 

mache haben sie nach Hause gebracht. 
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Po obědě proběhly sportovní aktivity ve sportovní hale učiliště. 

Nach dem Mittagessen gingen wir in unsere Sporthalle. 
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15. 10. navštívili němečtí hosté Domov pro osoby se zdravotním postižením v Bystřici 

nad Úhlavou.  

15. 10. 2014 – Die Altenpfleger aus Cham besuchten Domov pro osoby se 

zdravotním postižením v Bystřici nad Úhlavou. Heim für Behinderte in Bystřice nad 

Úhlavou. 
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Po obědě ve školní jídelně a slavnostním vyhodnocení celé akce se němečtí hosté 

rozloučili a odjeli zpět do Chamu. 
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Listopad – November 2014 

  

4. listopadu 2014 proběhla v sušické Sokolovně prezentace všech oborů 

vyučovaných na naší škole.  

4. November 2014 – Tag der offenen Tür in unserer Schule 

Ve spolupráci se Zemědělským svazem Klatovy a Agenturou pro zemědělství 

a venkov Plzeň pořádala SOŠ a SOU Sušice akci pod názvem Zemědělství, venkov 

a mládež. 

Tato akce byla určena pro žáky devátých tříd základních škol, kdy si mohli 

prohlédnout vystavené zemědělské stroje a seznámit s předními prodejci 

zemědělské techniky v rámci jejich prezentace (ARBO Klatovy, Agrowest Klatovy, 

U+M Servis Třeboň, SOME Sušice).  

 

Zugleich war hier Ausstellung der Landwirtschaftlichen Technik. 

 

Dále byl pro žáky SOŠ a SOU Sušice, kteří 

navštěvují učební obor Opravář zemědělských 

strojů, připraven workshop s řediteli předních 

zemědělských podniků okresu (VOD Hrádek u 

Sušice, VOD Velký Bor, OD Soběšice) a 



10 
 

 

  

ředitelkou Zemědělského svazu Klatovy. Během této besedy se žáci seznámili se 

současnou situací v českém zemědělství. V prostorách školních dílen jim dále 

zástupci firmy AD Technik Plzeň předvedli měření geometrie přední nápravy traktoru 

a firma J Plus z Velké Bíteše jim předvedla diagnostiku motoru moderního traktoru 

New Holland. 

 

Téhož dne pořádala OHK Domažlice v Městském kulturním středisku v Domažlicích 

8. ročník veřejné prezentace studijních nabídek a pracovních příležitostí pro budoucí 

učně a studenty pod názvem Od vzdělání k zaměstnání. Této akce se účastnila i 

naše škola. 

4. 11. 2015 in Domažlice – Arbeitstangebote für Schüler. 

 

Prosinec – Dezember 2014 

       

1. - 3. prosince se žákyně naší školy zúčastnily akce “Podzimní srdíčkové dny“ 

na pomoc vážně nemocným dětem pořádané organizací Život dětem o. p. s. 

Prodávaly ploché obrázkové magnety se zvířátky a CD s vánoční hudbou Srdci blíž 

(s logem Život dětem), vytvořené přímo pro potřeby nadace. Dívky vybrali téměř 

6 000 Kč. 

1. – 3. Dezember – „Herzchentage“ eine Wohltätigkeitsammlung – 6 000,- Kronen. 

http://www.zivotdetem.cz/
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4. prosince uspořádali žáci 3. SC mikulášskou nadílku v sušické LDN. 

 

 

 

 

 

4. Dezember 2014 – „Nikolaus im Krankenhaus“ – tschechische Tradition – der 

Hl. Nikolaus mit dem Krampus und Engel besuchen die Kinder, bringen kleine 

Geschenke.  

 

 

 

 

 

12. prosince uspořádalo vedení učiliště vánoční setkání důchodců a zaměstnanců 

školy. Weihnachtstreffen der Retner und Mittarbeiter der SOŠ a SOU Sušice. 

15. prosince a 18. prosince propagovali naši žáci svoji školu na sušických 

Vánočních trzích. Nabízeli drobné výrobky vyrobené v hodinách odborného výcviku 

a při odborných předmětech. 

15. – 18. Dezember 2014 Weihnachtstmarkt in Sušice – unsere Schüler haben hier 

kleine Geschenke angeboten, die sie im Arbeitsunterricht machen. 
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Leden – Januar 2015 
         

V pátek 9. ledna proběhl ve všech budovách školy tradiční Den otevřených dveří. 
Zájemci byli opět seznámeni se všemi možnostmi studia, které škola poskytuje. 
Ve třídách probíhala modelová výuka a garanti jednotlivých oborů měli půlhodinové 
prezentace svých oborů v učebně chemie. 

Freitag, 9. Januar 2015  - Tag der offenen Tür in SOŠ a SOU Sušice 
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23. 1. 2015 se konalo v Praze MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY- finále soutěže 
KORUNA KREATIVITY, kterou pořádala Asociace Fisy z. s., akreditovaná MŠMT. 
Soutěž byla určena pro studenty z oboru – kadeřník, kosmetička a vizážista.  

Ze semifinálových kol postoupilo celkem 55 soutěžících v pěti disciplínách: Dámský 
společenský účes, 
Soutěžní make-up, Body 
art (malba na tělo), Nail 
art (malba na nehty) a 
Pánský střih a styling. 
V soutěži se posuzovala 
především kreativita, 
technika, nápaditost 
i celkový out-fit modelky, 
modela. Jednotlivé 
soutěžní disciplíny 
hodnotily odborné poroty 
složené z řad profesionálů 
pro daný obor, přítomna 
byla například i Olga 
Knoblochová, 1. dáma 
české kosmetiky. Překvapením pro soutěžící byla VIP porota složená z mediálně 
známých osobností. Fotograf Robert Vano, modelka Vlaďka Erbová a zpěvák kapely 
Support Lesbiens Kryštof Michal měli za úkol zvolit ze všech soutěžních kategorií (z 
55 soutěžících) MISTRA KREATIVITY.  

Ze SOŠ a SOU Sušice postoupily ze semifinálového kola tři žákyně 
v disciplíně Dámský společenský účes. Tereza Brejchová s modelkou Janou 
Steblovou se umístila na 12. místě, Kristýna Pelzerová s modelkou Anetou Rigovou 
obsadila krásné 4. místo. Nejúspěšnější žákyní ze SOŠ a SOU Sušice se stala 
Monika Hermannová 
s modelkou Veronikou 
Tomanovou, které bylo 
uděleno několik nejvyšších 
ocenění. Od odborné 
poroty získala 1. místo 
v disciplíně Dámský 
společenský účes a stala 
se tak MISTREM ČESKÉ 
REPUBLIKY.  VIP porota ji 
zvolila jako MISTRA 
KREATIVITY. Asociace 
Fisy z. s. vyhlásila Moniku 
Herrmanovou 
ABSOLUTNÍM 
LAUREÁTEM soutěže 
KORUNA KREATIVITY, 
tudíž soutěžícím s nejlepším výsledným hodnocením ze všech soutěžních disciplín. 
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Vítězka si odnesla od 
Asociace Fizy z. s. mnoho 
hodnotných cen, přítomní 
zástupci profesionálních 
kadeřnických firem 
určili také 
Moniku Herrmanovou jako 
nejlepší soutěžící 
a pozvali ji na školení 
zdarma. 

 

23. 1. 2015 – 

Tschechische 

Meisterschaft der 

Lehrlinge – Friseur, Friseuse 

Unsere Schülerin Monika Hermannová gewann den ersten Preis. 

 

Ve čtvrtek 29. ledna dostali všichni žáci naší školy vysvědčení za 1. pololetí 
školního roku 2013/2014. Poslední lednový den měli pololetní prázdniny. 
 
Donnerstag, 29. Januar 2015 – bekamen die Schüler das Zeugniss fürs erste 
Halbjahr. Am Freitag waren tan Fehrien. 

 

V Pátek 30. ledna proběhlo pro všechny zaměstnance školy školení BOZP a Požární 
ochrany. Zájemci absolvovali také školení řidičů. Téhož dne proběhlo také školení 
k náboru žáků na příští školní rok. 

Freitag, 30. 1. 2015 – Sicherheitsschulungen für alle Mittarbeiter der SOŠ a SOU 
Sušice, Jährliche Schuleung der Autofahrer. 
 

Únor – Februar  2015 
         

V pondělí 2. února 2015 jsme zahájili další blok praxí v Německu - pro 28 studentů. 
Zároveň proběhlo školení budoucích praktikantů hygienikem z Chamu.  

Montag, 2. Februar 2015 – Gesundheitsschulung der dritten Gruppe Praktikanten – 
für 28 Schüler und danach fang der dritte Praktikumsblock in Deutschland an. 
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V úterý 3. února jsme pořádali exkurzi pro žáky končících ročníků ZŠ Tolstého 

Klatovy do podniku Okula. Cílem akce bylo informování žáků o možnosti zajímavého 

zaměstnání po studiu na naší škole.  

HR manager přednesl přednášku o uplatnění v Okule a o jejich provozech, pak si šli 

žáci prohlédnout Okulu. Mezitím Ing. Holmanová promluvila o naší škole 

a o možnostech studia. 

3. 2. 2015 – Exkursion im Betrieb Okula Nýrsko, Arbeitsmöglichkeiten. 

V pátek 6. února se sešli všichni odboráři z našeho učiliště na pravidelném výročním 
plénu v prostorách sušické Sokolovny. Na pořadu bylo zhodnocení účetního roku 
2014 a seznámení s novinkami na rok 2015. Zároveň se stávající zaměstnanci měli 
možnost setkat také s bývalými zaměstnanci – důchodci. 

6. 2. 2015 – Treffen mit Rentner – ehemaligen Mittarbeiter unserer Schule. 

Ve středu 11. února proběhlo v Kralovicích krajské kolo soutěže Automechanik 
2015. Družstvo naší školy ve složení Karel Janoščík, Marek Honzík obsadilo 
6. místo. 

11. 2. 2015 – Wettbewerb für Automechaniker in Kralovice, unsere Mannschaft: 6. 
Platz. 

V týdnu od 16. února do 22. února proběhly na našem okrese jarní prázdniny. Žáci 
i učitelé jich využili k nabrání nových sil a doplnění nových informací.  

16. – 22. 2. 2015 - Frühlingsferien 

V úterý 24. února proběhlo v Plzni Krajské kolo odborných dovedností - Učen 
instalatér 2015. Náš žák Miroslav Kesner obsadil pěkné 3. místo, Zdeněk Stupka se 
umístil na 4. místě a družstvo získalo 2. místo. 

24. 2. 2015 – Wettbewerb für Instalateure in Pilzen. Unsere Schüler – 2., 3. und 4. 
Platz.    

27. února proběhlo pro žáky 2. a 3. ročníku 
oboru Kadeřník školení Pavla Filandra o nových 
trendech ve společenských účesech. 

27. 2. 2015 – Friseur Pavel Filandr – schulte 
unsere Schüler. 
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Březen – März 2015 
         

V pondělí 9. března proběhla pro žáky 2. a 3. ročníku oboru kadeřník druhá část 
školení Pavla Filandra o nových trendech ve společenských účesech. 

9. 3. 2015 - Zweiter Teil der Schulung für Früseuse. 

Ve středu 11. března se naši žáci Filip Karnet a Tereza Brejchová účastnili 
kadeřnické soutěže v Domažlicích Zlaté zrcadlo 2015. 

11. 3. 2015 – Friseusewettbewerb in Domažlice: 
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V úterý 17. 3. jsme se zúčastnili 4. ročníku soutěže, kterou pořádá SOU Planá 
pro žáky gastronomických oborů plzeňského a karlovarského kraje. Soutěží se 
v slavnostním prostírání tabule s velikonoční tématikou a ve zdobení velikonočních 
perníčků. Naši školu reprezentoval soutěžní tým oboru Kuchař - číšník – Husníková 
Miroslava z 2. ročníku a Skypalová Ivana ze 3. ročníku. Umístily se na 4. místě - 
blahopřejeme a děkujeme. 

17. 3. 2015 – Wettbewerb für Kellner  - Thema: Ostern. Es wurden Tische gedeckt 
und Ostern Pumpermickel geschmückt. 

Ve středu 25. března organizovala naše škola krajské kolo soutěže odborných 
dovedností žáků oboru Zedník. Družstvo naší školy ve složení Jaroslav Strnad a Jan 
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Marek obsadili výborné 1. místo. Na 2. místě se umístili žáci ze SOŠ a SOU 
Horšovský Týn (Jakub Danyš a Pavel Vondraš), 3. příčku obsadili žáci SŠ Horní 
Bříza (David Voráček a Jakub Dlouhý), čtvrtí skončili žáci SOU Stavební Plzeň 
(Daniel Bidlo a Josef Verner) a na posledním 5. místě se umístili žáci ISSTE Sokolov 
(Jakub Čermák a Mára Kantnerů). 

25. 3. 2015 – Wettbewerb für Maurer 
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Ve stejném termínu se v Klatovech konala soutěž v ledním hokeji. Družstvo chlapců 
naší školy vybojovalo pěkné 5. místo. 

Ve čtvrtek 26. března proběhl XIII. ročník soutěže ve svařování "O zlatý pohár 
Linde". 
26. 3. 2015 – Wettbewerb in Schweißen 
Velmi pěkné 2. místo vybojoval žák třetího ročníku oboru Opravář zemědělských 
strojů Radim Janota. Účastníci této soutěže musí v teoretické části zvládnout testy 
z bezpečnosti práce a technologie svařování, v praktické části se hodnotí kvalita 
různých druhů svarů. Radim Janota soutěžil v metodě svařování v ochranné 
atmosféře.  

 

 

 

 

 

 

26. 3. 2015 Předvedli našim studentům svoji techniku hasičští záchranáři. 
Záchranářská technika naplnila dvůr naší školy.  

26. 3. 2015 – Vorführung der Feuerwehrtechnik: 
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31. března 2015 připravovali studenti oboru Kuchař-číšník raut pro setkání členů 
Rady Plzeňského kraje se starosty obcí klatovského okresu. Setkání se konalo 
v sušické sokolovně. 

31. 3. 2015 Köche und Kellner von unserer Schule haben in der Stadthalle 
Sokolovna Raut vorbereitet - für das Treffen der Bürgermeister der Region Pilsen. 
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Duben – April 2015 
 

Ve středu 1. 4. uspořádala Hospodářská komora v prostorách naší školy workshop 

pro končící ročníky učňů. 

1. 4. 2015 Workshop von der Handelskammer in unserer Schule 
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Ve čtvrtek 9. dubna pořádala naše škola Sportovní hry středních škol „O pohár 
hejtmana Plzeňského kraje“ pro střední školy z Klatovského okresu. Žáci a žákyně 
naší školy se utkali s dalšími školami v atletickém čtyřboji, a to v disciplínách: pro 
žákyně běh 60 m, skok do dálky, vrh koulí, běh 800 m a pro žáky běh 100 m, skok do 
dálky, vrh koulí, běh 1500 m. Dále se soutěžilo v minikopané a basketbalu. 

9. 4. 2015 – Sportspiele – Pokal des Hauptmanns Pilsner Region. 
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Ve středu 15. 4. proběhlo na naší škole 1. kolo státních přijímacích zkoušek.  

15. 4. 2015 – Aufnahmeprüfungen fürs vierjährige Studium. 

V pátek 17. dubna 2015 pořádal klatovský Agrowest Den otevřených dveří. Na této 
akci si mohla zemědělská veřejnost prohlédnout vystavené stroje, které výše 
uvedená firma prodává. Největší zájem byl o nový traktor ZETOR Forterra 140 HD, 
Valtra řada T a samosběrací vůz Pöttinger Jumbo. Této akce se též zúčastnili naši 
žáci oboru Opravář zemědělských strojů, které nejvíce zaujala nová řada traktorů 
Valtra. 

17. 4. 2015 – Tag der Offener Tür im Betrieb Agrowesst.  
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Květen – Mai 2015 
         

V týdnu od 4. 5. do 7. 5. proběhla na naší škole státní část maturitní zkoušky 

pro žáky 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), 25. 5. a 26. 5. (4. SC), 27. 5. – 29. 5. (4. CR). 

4. 5. – 7. 5., 18. 5. – 29. 5. Abiturprüfungen 

Ve čtvrtek 7. května pořádala klatovská firma ARBO ve svém servisním středisku 
v Janovicích nad Úhlavou Den otevřených dveří. Za krásného jarního počasí si mohli 
návštěvníci prohlédnout široký sortiment převážně zemědělských strojů, která tato 
firma prodává. Této akce se též zúčastnili naši žáci oboru Opravář zemědělských 
strojů, kteří si přímo na vystavených strojích mohli zopakovat teoretické poznatky 
získané ve škole. Největší zájem žáci projevovali o vystavené traktory, sklízecí 
mlátičky a řezačky New Holland.           

7. 5. 2015 – Tag der offener Tür in ARBO in Klatovy mit Ausstellung der Maschienen.     
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13. 5. až 15. 5. pořádala již tradičně naše škola celostátní kolo soutěže žáků MIE 
a oborů třídy 26 a 36. Naši žáci František Král, Zdeněk Stupka obsadili krásné 
3. místo. 

13. 5. – 15. 5. 2015 – Wettbewerb für Installateure – Tschechische Meisterschaft. 
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20. 5. a 21. 5. přijeli do Sušice na výměnný pobyt studenti VHS Cham. Navštívili jsme 
Klatovy – pavilon skla PASK, katakomby a jezuitský kostel zasvěcený 
Neposkvrněnému početí Panny Marie a sv. Ignácovi. Pak jsme se přesunuli 
do Švihova na vodní hrad a první den jsme zakončili v Pohádkové chalupě 
v Mlázovech. Druhý den jsme vyrazili do Velhartic do skanzenu pod hradem 
a samozřejmě na prohlídku hradu. Po obědě si pak hosté z Chamu ještě prohlédli 
Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích. 

20. 5. – 21. 5. 2015 Besuch der Schüler aus Cham und Umgebung in Sušice. 
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 Klatovy – katakomby (Katakomben) 

Švihov – vodní hrad (Wasserburg) 

 

 Velhartice – hrad (Burg) 
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Červen – Juni 2015 
         

V pondělí 1. 6. proběhlo ve sborovně školy setkání k zakončení projektu „Spolupráce 

škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e.V“. Akce se zúčastnili Zástupci 

naší školy v čele s ředitelem Ing. Kolářem, školy VHS im Landkreis Cham e.V. v čele 

s obchodním ředitelem A. Klostermeierem, místostarostkou Městského úřadu Sušice 

Ing. Věrou Marešovou, senátorem panem Lávkou, zástupci školkého odboru a 

odboru fondu Krajského úřadu Plzeňského kraje a další. Žáci naší školy předvedli 

prezentace z praxí a dostali certifikáty. Pozvaní hosté si prohlédli učebnu, která 

vznikla v rámci projektu i práce žáků. Součástí akce byl i raut, který připravili žáci 

oboru Kuchař - číšník pod vedením své mistrové. 

1. 6. 2015 – Workshop – Ende des 3. Praktikumsblock in Deutschland 
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V pátek 5. června se konalo na sušické radnici v obřadní místnosti slavnostní 

předání maturitních vysvědčení. 

5. 6. 2015 – festliche Übergabe der Abiturzeugnisse im Rathaus von Sušice. 
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Ve čtvrtek 11. června uspořádala naše škola pro žáky, ředitele a výchovné poradce 
workshop v rámci projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání 
v Plzeňském kraji“.  

11. 6. 2015 – Workshop zum Ende des Projektes „Unterstützung der technischen 
und naturwissenschaftlichen Bildung in der Region Pilzen“ 
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Od 1. 6. do 17. 6. proběhly na naší škole závěrečné zkoušky posledních ročníků 
učebních oborů.  

1. 6. – 17. 6. Abschussprüfungen der Fächer Koch – Kellner, Kfz Mechaniker, 
Friseuse, Installateure. 
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Slavnostní předání vysvědčení o závěrečné zkoušce a výučních listů se konalo 
na sušické radnici v obřadní místnosti.  

Festliche  Übergabe der Lehrbriefe im Rathaus von Sušice. 

 

 

 

 

30. 6. 2015 – konec školního roku 2014/2015 

30. 6. 2015 – Ende des Schuljahrs 2014/2015 



36 
 

 

  

 


