
Ve školním roce 2014/2015 pověřil ředitel školy vedením školní kroniky Petra Šulce, učitele 
českého jazyka. 
 
 
Září 2014 
 
Výuka v novém školním roce začala kvůli zpoždění rekonstrukce školy ve čtvrtek 4. září.  
V prvním ročníku byly otevřeny obory ekonomika a podnikání a informační technologie. Menší 
počet studentů v 1. ročníku (jejich počet se ustálil na 27) vedl k otevření jedné dvouoborové 
třídy. Třídní učitelkou je Mgr. Jitka Wirknerová. Ve druhém ročníku pokračovaly 2 třídy – 
ekonomika a podnikání a informační technologie, třídní učitelé Mgr. Barbora Šamalová a Ing. 
Martin Tuček. Ve třetím ročníku pokračovaly též 2 třídy s obory ekonomika a podnikání a 
informatika v ekonomice, třídní učitelé Mgr. Marie Kalkusová a Mgr. Věra Kopalová. Ve čtvrtém 
ročníku se vyučovaly ve třech třídách obory ekonomika a podnikání, třídní učitelka PaeDr. 
Dana Zemanová, informační technologie, třídní Mgr. Petr Šulc a provoz a ekonomika dopravy, 
třídní Mgr. Růžena Průšová. 
 
Pedagogický sbor ve školním roce 2014/2015 
Mgr. Karel Chalupa – ředitel školy, odborné předměty 
Ing. Marie Šafránková – zástupkyně ředitele, odborné předměty  
 
SOŠ 
Mgr. Alena Fürbachová – němčinářka 
Mgr. Radek Němec – tělocvikář 
Mgr. Marie Kalkusová – odborné předměty 
Ing. Jan Konrád – právo, odborné předměty 
Ing. Věra Kopalová – zeměpis, odborné předměty 
Martin Koranda – informační technologie 
Ing. Ladislav Krejčí – základy přírodních věd, odborné předměty 
Mgr. Radek Němec – tělocvikář 
Mgr. Lucie Píšová – tělocvikářka 
Mgr. Růžena Průšová – němčinářka, knihovnice 
Ing. Blanka Přechová – základy přírodních věd 
Bc. David Soukup – informační technologie 
Mgr. Eliška Svobodová – matematika 
Mgr. Barbora Šamalová – češtinářka, občanská výchova 
Mgr. Petr Šulc – češtinář, dějepisář 
Mgr. Magda Vokáčová – angličtinářka 
Mgr. Jitka Wirknerová – matematika 
PaeDr. Dana Zemanová – angličtinářka 
 
SOU 
Mgr. Josef Dusík – zástupce ředitele 
Mgr. Belinda Prágerová – zástupkyně ředitele 
Mgr. Martin Adamec 
Mgr. Jaroslav Pešek 
Mgr. Vladimír Zedník 
Ing. Michaela Voráčková 
Ing. Zdeňka Klímová 
Ing. Stanislav Vojtěch 



Ing. Miroslav Rada 
Jana Gryčová 
Zdeňka Slámová 
Mgr. Pavla Havelková 
David Musil 
Bc. Marta Kelblerová 
Naďa Veselá  
Jiřina Mácová 
Antonín Přílepek 
Rudolf Kučera 
Vlasta Mácková 
Slavoj Svoboda 
Ing. Milan Soldán  
Mgr. Barbora Šamalová 
Mgr. Radek Němec 
 
Školu opustili dlouholetý zástupce ředitele Ing. Stanislav Fíla, Ing. Ludmila Černocká a 
z knihovny definitivně odešel z rozhodnutí ředitele školy Mgr. Jaroslav Břicháček, v té době 
již důchodce a bývalý češtinář. 
 
16. – 17. září proběhly opravné maturitní zkoušky. 
 
23. září se studenti SOŠ zúčastnili v KD Střelnice besedy na téma Ochrana spotřebitele 
v oblasti předváděcích akcí a ostatních problematických míst vnitřního trhu České republiky 
pořádané Městem Jindřichův Hradec.  
 
26. září bylo na Novém dvoře slavnostně otevřeno výukové centrum pro strojírenské obory 
za účasti hejtmana jihočeského kraje, starosty Jindřichova Hradce a zástupců firem. Neboť je 
událost významná, přikládáme podrobnou informaci, jak ji formuloval ředitel školy: 

Zahájení provozu výukového obráběcího centra pro strojírenské obory 

 

Název projektu: Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji 
Registrační číslo:  CZ.1.07/1.1.00/44.0007 
Termín realizace projektu: 28. 8. 2013 – 30. 6. 2015 Cílem projektu „Rozvoj technického 
vzdělávání v Jihočeském kraji“ je systematická investiční a metodická podpora při zajišťování 
vzdělávání v technických oborech, a to konkrétně na 15 středních a odborných školách a 
učilištích kraje. Specifickým cílem je:- zkvalitnění výukového zázemí zejména technických 
oborů, rozšíření přístrojové a technologické základny pořízením nového vybavení učeben a 
dílen a nových ICT technologií a SW určených pro technickou práci a laboratorní cvičení. 
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V rámci tohoto projektu bylo na hale odborného výcviku vybudováno výukové obráběcí CNC 
centrum pro strojírenské obory od rakouské firmy EMCO Maier. Centrum bylo slavnostně 
otevřeno dne 26. září 2014 za přítomnosti hejtmana Jihočeského kraje, Mgr. Jiřího Zimoly, 
starosty města Jindřichův Hradec, místostarosty Ing. Bohumila Komínka a představitelů či 
zástupců firem jako Husky- KTW, s.r.o., Pollmann CZ, s.r.o., Šlechta, s.r.o., Motor Jikov 
a.s., Edscha Automotive Kamenice, s.r.o.,  Centrum bylo  pořízeno v celkové hodnotě téměř 2 
milióny korun a bude sloužit nejen našim žákům oboru "Nástrojař, ale i jako výukové centrum 
pro zaměstnance firem, kde jsou zastoupeny strojírenské obory.  

 

 
 
Říjen 2014 
 
8. 10. se v parku u sv. Jakuba v J. Hradci konalo okresní kolo SŠ v přespolním běhu. Účastníci pod 
vedením Vladimíra Řezáče ze 3. C SOŠ JH (vedoucí družstva SOŠ a SOU JH) obsadili 5., 10., 15., 
17., 19., 22. místo jednotlivců a celkové 4. místo v soutěži družstev. 
 

 
 
 
 
 
 
 
10. října 2014 se konal na fotbalovém stadionu v Buku Pohár Josefa Masopusta. Fotbalová 
jedenáctka pod vedením Martina Vodičky ze 4. C SOŠ JH (vedoucí družstva SOŠ JH) se umístila na 
celkovém 4. místě. 



 
 

17. 10. se naše škola v Jindřichově Hradci zúčastnila Českého dne proti rakovině. Akci organizovala 
Liga proti rakovině Praha. 

 
 

Listopad 2014 
 
3. listopadu se konalo v tělocvičně 5. ZŠ v Jindřichově Hradci okresní kolo SŠ ve stolním 
tenise. Družstvo chlapců pod vedením Tadeáše Bartoně ze 4. C SOŠ JH (vedoucí družstva SOŠ a 
SOU JH) získalo celkové 2. místo ze šesti zúčastněných. 



 
 
 
14. 11. se konal v nové sportovní hale v Jindřichově Hradci Memoriál Karla Sedláře. Družstvo chlapců 
se pod vedením Petra Fuka ze 4. C SOŠ JH (vedoucí družstva SOŠ a SOU JH) umístilo na celkovém 
4. místě. 
 

 
 
20. 11. proběhla v rámci projektu technického vzdělávání níže uvedená exkurze pod 
vedením Martina Tučka a Martina Korandy: 



IPO - exkurze: Expozice a workshopy NTM Praha, 20.11.2014 

 
 
Projekt: "Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji" Registrační 
číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0007 

 

Termín realizace projektu: 28. 8. 2013 – 30. 6. 2015 
Název subjektu: Národní technické muzeum , Praha  
Datum konaní exkurze: 20. 11. 2014 
 
Exkurze v rámci výše uvedeného projektu se zúčastnili vybraní studenti druhých, třetích a čtvrtých ročníků, včetně 
ZŠ Hvězdárna. Celkem 42 studentů. Exkurze se skládala ze dvou částí. Po příjezdu a zaparkování dopravy na 
Letné, jsme se přesunuli do budovy NTM, kde jsme si všichni prohlédli stálé expozice. Druhou částí byla návštěva 
objednaného workshopu v rámci programu NMT Enter s tématem - "středoškolský workshop LOŽISKA", kde si 
žáci mohli prohlédnou a prakticky vyzkoušet funkci konstrukce ložiska podle Leonarda Da Vinci.  

 
 
21. listopadu se uskutečnil den otevřených dveří. Slavnostně jej zahájil starosta Jindřichova Hradce 
Stanislav Mrvka. V projevu zdůraznil potřebu technických oborů. Pozvánka na DOD byla inzerována 
mj. i v deníku Právo. 
 

Prosinec 2014 
 
6. prosince studenti ubytovaní na internátu pod vedením vychovatele Martina Jahody 
uspořádali ve svém volném čase pro děti v 3. mateřské školce v Jindřichově Hradci 
mikulášskou besídku. Připojujeme zde děkovný dopis paní ředitelky Krejčové: 
 

 
3. mateřská škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 594 

 377 01  Jindřichův Hradec 
tel. spojení: 384 321 615, IČO: 709 82 007 

e-mail: 3ms.jh@tiscali.cz 
 
 

Vážený pan 
Ing. Karel Chalupa 
SOŠ  
377 01 Jindřichův Hradec 



 
 
 
V J. Hradci 11. prosince 2014 
 
 
Vážený pane řediteli, 
 

chtěla bych Vašim žákům a zejména panu Jahodovi poděkovat za krásnou  mikulášsko-
čertovsko- andělskou družinu, s kterou navštívili naší mateřskou školu. Jejich vystoupení bylo 
kultivované, příjemné a  vhodné  pro předškolní děti. Velmi se líbilo jak dětem tak i pedagogům. 
Moje poděkování je za celý kolektiv zaměstnanců 3. mateřské školy a všichni se těšíme na další 
spolupráci v roce 2015. 
Dovolte, abych i Vám popřála klidné a radostné Vánoce a vše dobré do roku 2015. 
 
 
S pozdravem 
 
 
                                                                                                                                    Bc.   J. Krejčová 
                                                                                                                       ředitelka 3. mateřské školy 
                                                                                                                                    Jindřichův Hradec 
 
 
15. prosince navštívili studenti 2. B, 3. C, 4. A a 4. B. předvánoční Vídeň za doprovodu Mgr. Věry 
Kopalové, Mgr. Barbory Šamalové a Bc. Davida Soukupa. 
 
10. 12. proběhla v rámci projektu technického vzdělávání níže uvedená exkurze pod 
vedením Martina Tučka a Martina Korandy: 

IPO - exkurze: Exkurze MCAE Systems Kuřim, 10.12.2014 

Projekt: "Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji" Registrační 
číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0007

 
Termín realizace projektu: 28. 8. 2013 – 30. 6. 2015 
Název subjektu: MCAE Systems , Kuřim  
Datum konaní exkurze: 10. 12. 2014 
 

Exkurze v rámci výše uvedeného projektu se zúčastnili vybraní žáci druhých, třetích a čtvrtých ročníků 
včetně ŽŠ Kardašova Řečice - celkem 40 žáků. MCAE Systems je v ČR výhradním distributorem 
systémů od společnosti STRATASYS. V Kuřimi jsme byli seznámeni s aktuálním vývojem v oblasti 
Rapid Prototypingu, obrazového prostorového měření, konstrukčního a produkčního SW Tebis, 
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víceosých obráběcích strojů (frézy a soustruhy CNC), 3D tisk (Stratasys), vakuového odlévání a 
technologií zpětné reakce prostorového obrazu. 

 
 
16. prosince navštívili předvánoční Vídeň učni odborného učiliště za doprovodu Mgr. Magdy 
Vokáčové, Mgr. Barbory Šamalové a Mgr. Martina Adamce. 
 
 
Leden 2015 
 
13. 1. se konalo okresní kolo SŠ ve florbale chlapců v Městské sportovní hale v Jindřichově 
Hradci. Družstvo chlapců se pod vedením Jakuba Šmída ze 3. C umístilo na celkovém 2. místě (z 9 
družstev) a zajistilo si postup do krajského kola. 
 



 
 
 
Únor 2015 
 
Byla provedena oprava zabezpečovacího zařízení budovy Jáchymova 
 
Dne 3.2.2015 byl zakoupen místo původního vozidla Škoda Felicia 1,.3 MPi z autobazaru 
služební vůz Peugeot 308  
 

 
Březen 2015 
 
1. března se v Českých Budějovicích konal jubilejní ročník výstavy Vzdělání a řemeslo, jehož 
se účastnila i naše škola. Takto naši účast zhodnotil ředitel školy Karel Chalupa: 

Jubilejní 20. ročník výstavy Vzdělání a řemeslo se uskutečnil na českobudějovickém výstavišti ve dnech 1. - 3. 
10. 2014 pod záštitou ministra průmyslu a obchodu, ministra školství, mládeže a tělovýchovy a hejtmana 
Jihočeského kraje. 

Slavnostní zahájení proběhlo ve středu 1. 10. za účasti hlavních představitelů města a Jihočeského kraje v pavilonu T1 v 
10:00 hodin. 

Výstava s již dvacetiletou tradicí je nejširší přehlídkou středních škol, učilišť, VOŠ a dalších typů škol v celé České 
republice, která aktivně oslovuje odbornou veřejnost, žáky, studenty i rodiče. V rámci jednotlivých expozic mohli 
návštěvníci získat informace o náplni studia, zhlédnout dovednosti studentů přihlášených do soutěží a získat tak další 
podklady pro své rozhodování. 

Po celou dobu výstavy probíhaly na podiu v pavilonu T1 prezentace českých i zahraničních škol a studijních programů v 
zahraničí. 

Výstavy se zúčastnily rovněž některé významné společnosti a podniky jako případná možnost budoucího zaměstnání s 
poradenstvím o různých formách podpory a uplatnění absolventů v jednotlivých oborech. 

  

 



Stručné hodnocení naší prezentace: 

·    v rámci naší expozice žáci ZŠ, pedagogický doprovod, rodiče i veřejnost získala podrobné informace o škole, 
učebních i studijních oborech, o náplni studia 

·    zájem o naši expozici byl velký, žáci se nebáli zeptat, informace o škole pročítali, ptali se na DOD 

·    občerstvení bylo příjemným a vyhledávaným doplněním 

·    naši studenti byli velice milí, příjemní a ochotní při poskytování informací 

Mgr. Karel Chalupa 
ředitel školy 

Dne 24. března 2015 se studenti SOŠ a SOU Jindřichův Hradec zúčastnili Krajského kola 
Mistrovství ČR v grafických předmětech v SOŠ v Blatné. Soutěžilo 10 škol a celkem 31 
soutěžících. 

Ve Wordprocessingu reprezentoval naši školu student 4. ročníku oboru Informační 
technologie, zaměření: Informatika v ekonomice, Tadeáš Bartoň. Tradičně se této soutěže 
zúčastňuje jen naše škola a OA České Budějovice. Tadeáš Bartoň se umístil na třetím místě. 
Soutěžil také v Psaní na klávesnici (desetiminutový opis). Umístil se na krásném 7. místě. 

V Korektuře textu byla Eliška Kocmánková, studentka 2. ročníku oboru Informační 
technologie, zaměření: Informatika v ekonomice, osmá. Anežka Brusová, studentka 2. ročníku 
oboru Ekonomika a podnikání, zaměření: Cestovní ruch se umístila na 10. místě. 

O soutěžící bylo krásně postaráno, navštívili zámek a prohlédli si město Blatná. 

 
Ředitel školy předložil ve stanoveném termínu opakovaně  dokument a podklady  na SFŽP 
ČR ohledně zateplení budovy SOŠ a SOU, pracoviště Miřiovského 678. PO předchozím 
neúspěšném výběrovém řízení na podzim roku 2014 se podařilo vrátit tuto budovu úspěšně 
do procesu hodnocení v následném termínu.   
 

 

 



 
Tadeáš Bartoň, student 4. C, oboru informační technologie přebírá cenu za vítězství (foto M. 

kakusová) 
 
 

Setkání studentů SOŠ a SOU v Jindřichově Hradci na téma kam po maturitě 

Na konci března se na v budově SOŠ a SOU v Jindřichově Hradci, v Jáchymově ulici, 
uskutečnilo v rámci výchovného poradenství setkání studentů 4. ročníků oborů Ekonomika a 
podnikání se zaměřením na cestovní ruch, Informační technologie a Provoz a ekonomika 
dopravy s poradkyní pro volbu povolání z ÚP v Jindřichově Hradci, paní Mgr. Vysokou, a dále 
s realizátory programu ERASMUS+ z Informačního centra pro mládež v Jindřichově Hradci. 

Smyslem celé akce bylo přiblížit studentům maturitních ročníků situaci na současném trhu 
práce, možnostmi využití a zdokonalování se v oblasti studovaných jazyků a úskalími, kterými 
mladý člověk, absolvent střední školy, prochází po ukončení studia v případě, že jeho prioritou 
není pokračování ve vysokoškolském studiu.  

Poradkyně z ÚP poradila studentům, jak postupovat při hledání zaměstnání, jak se vyvarovat 
chyb, kterých se mohou dopustit při uzavírání pracovních smluv se svými budoucími 
zaměstnavateli, jak postupovat v případě, že se stanou nedobrovolně nezaměstnanými a s 
jakými pocity je třeba se vyrovnat. Studenti měli možnost pochopit vážnost situace i na základě 
tlumočených reálných, mnohdy kuriózních situací z trhu práce a způsobem jejich praktického 
řešení. Na dotaz studenta Radka Licehamra, zda si paní Mgr. Vysoká myslí, že i v současnosti 
platí, že bez práce nejsou koláče, odpověděla, že pracovní návyky jsou i v dnešní době jedny 
z nejdůležitějších a že jejich základ je utvářen v rodině.  



V rámci využití svých jazykových dovedností byli studenti seznámeni s možnostmi, které 
nabízí realizované projekty v rámci evropského vzdělávacího programu „ERASMUS+“, 
zřízené Evropskou unií pro mladé lidi ve věku 15 – 30 let na podporu a rozvoj neformálního 
vzdělávání. Dozvěděli se, že účastník projektu Výměny mládeže má možnost prostřednictvím 
programu navazovat nové vztahy se zahraničními partnery, navzájem si s nimi předávat 
informace o svých zemích, kulturách, zvyklostech i zajímavostech a také aktivně diskutovat o 
tématech, které mladé lidi zajímají. 

Mladí lidé mají také možnost zapojit se individuálně nebo ve skupinách do dobrovolnických 
projektů, které se konají v rámci partnerských zemí EU. Jejich cílem je rozvíjení tolerance a 
solidarity mezi mladými. Kritériem je věková hranice 17 - 30 let a trvalý pobyt na území ČR 
nebo partnerské země. Náplň činnosti evropské dobrovolné služby studentům reálně předvedl 
španělský dobrovolník Ion Eslava.   

Velkou výhodou pro zařazené účastníky do projektů je jejich finanční dostupnost. Ve 
skutečnosti totiž zaplatí administrativní poplatek a ze svého financují v některých případech 
pouze případné zvýšení nákladů na dopravu do místa, kde se projekt realizuje. Zbytek 
nákladů, včetně stravování a ubytování, jim uhradí pořadatel z grantu přiděleného Evropskou 
unií. 

 
31. 3. se konalo otevřené krajské kolo SŠ v silovém čtyřboji v tělocvičně TJ Slovan v 
Jindřichově Hradci. Družstvo chlapců se umístilo na celkovém 3. místě, družstvo dívek pak 
vybojovalo celkovou druhou příčku. 

 
 
 
 
 
 



Duben 2015 
 
Ředitel školy předložil OŠMT Jihočeského kraje Koncepční plán rozvoje školy a se žádostí o zařazení 
nového maturitního oboru do programu školy pod názvem „Mechanik strojů a zařízení" (obor: 23-
44-L/01). Proces schvalování oboru probíhá.  
 
Dne 21. dubna 2015 se studenti 2. a 3. ročníku Střední odborné školy a Středního odborného 
učiliště v Jindřichově Hradci spolu se žáky 5. základní školy v Jindřichově Hradci zúčastnili 
odborné exkurze na Letiště Václava Havla v Praze v rámci projektu IPO. 

Exkurze začala na Terminálu 3, kde si nás vyzvedl velmi ochotný průvodce, který nás seznámil 
s historií letiště a na maketě popsal jednotlivé části a jejich využití v leteckém provozu.  

Poté jsme všichni prošli důkladnou bezpečnostní kontrolou a nastoupili do autobusu, který byl 
pro nás přistaven na letištní ploše. Projížděli jsme se po ploše letiště a pozorovali start a 
přistání letadel. 

Na letištní ploše jsme také viděli část věnovanou letecké přepravě zboží a průvodce studenty 
seznámil s podmínkami letecké přepravy a dokumenty, které se používají při této přepravě. 
Jelikož většina termínů, které se používají v letecké přepravě osob i zboží, je v angličtině, 
studenti si díky exkurzi rozšířili slovní zásobu a uvědomili si nutnost používání angličtiny 
aktivně. 

Následně jsme vstoupili do vnitřních prostor Terminálu 2, který slouží k odbavení letů do států 
Evropské unie. Viděli jsme bezpečnostní kontrolu, která se zde provádí centrálně, a prošli 
spojnicí do Terminálu 1. Měli jsme možnost navštívit Sky Team Lounge a Rest&Fun Center, 
které jsou umístěny přímo v prostorách spojnice mezi oběma terminály. Terminál 1 slouží pro 
odbavení cestujících do zemí mimo schengenský prostor. Zde jsme také měli možnost 
navštívit luxusní salonek Service Club Continental nabízející VIP služby. 

Celá prohlídka končila v odletové hale a poté nás přistavený autobus odvezl zpět na Terminál 
3. 

Exkurze se studentům a žákům velmi líbila, protože mnozí z nich dosud necestovali letadlem 
a neměli tudíž možnost navštívit tyto prostory. 

Exkurze proběhla pod vedením Mgr. Marie Kalkusové a Mgr. Magdy Vokáčové. 

  

23. 4. se konalo okresní kolo SŠ v hokejbalu na hokejbalovém hřišti u VI. ZŠ sídl. Hvězdárna v 
Jindřichově Hradci. Družstvo chlapců SOŠ JH pod vedením Martina Krafky ze 3. C, obor informační 
technologie, se umístilo na celkovém 2. místě a vybojovalo si tak účast v krajském kole. 
 



 
 
28. dubna navštívili studenti SOŠ v rámci projektu technického vzdělávání nitro Lipenské 
přehrady, kde shlédli turbíny, generátory a podzemní ve skále tesaný odvodní kanál. 
 
Květen 2015 
 
Studenti 2. B, oboru ekonomika a podnikání se aktivně zúčastnili humanitární sbírky 
Rolničkový den, pořádané Diakonií Českobratrské církve evangelické a podpořili tak dobrou 
věc, jak napsal Jan Konrád v článku pro Deník ze dne 5. května 2015. Sbírka se konala 
v ulicích Jindřichova Hradce. 
 
 
12. května podnikli studenti 2. a 3. B oboru ekonomika podnikání pod vedením Petra Šulce a 
za doprovodu Mgr. Barbory Šamalové exkurzi do Kláštera sv. Anežky v Praze. Navštívili zde 
expozici gotických sbírek Národní galerie a výstavu Tajemné dálky, symbolismus v českých 
zemích 1880 – 1914. Výklad studentům zajistil Petr Šulc a zejména symbolistní obrazy u většiny 
z nich vzbudily zájem. 
 



 
Josef Mandl: Triumfátor 

 
 
 
18. – 29. května probíhaly ústní maturitní zkoušky společné i školní části. 
 
5. června převzali studenti maturitní vysvědčení. Slavnostní obřad proběhl v kapli sv. Máří 
Magdaleny a studenti jím pokračují v čtyřsetleté tradici jindřichohradeckého středního školství. 
Úspěšně tak zakončili přes měsíc trvající maraton písemných a ústních zkoušek z teoretických 
a odborných předmětům. Jak ve svých projevech řekli ředitel školy Karel Chalupa a Petr Šulc 
za třídní učitele, vzdělání v oborech zaměřených na informační technologie, logistiku 
v dopravě a cestovní ruch studentům otevírá perspektivní pracovní uplatnění a zároveň je 
zavazuje, aby žili jako dobří lidé.        O hudební doprovod se postarali Lucie Zemanová zpěvem 
a student 2. B David Dvořák na klasickou kytaru. Zpráva o slavnosti vyšla v místním tisku. 



 

Foto: Magda Vokáčová 
 
 
 
 

Červen 2015 

Na jarní výstavě Hobby proběhlo regionální kolo 19. ročníku mezinárodní soutěže SUSO – 
soutěžní přehlídka stavebních řemesel. Soutěže se zúčastnili též žáci 2. ročníku oboru zedník 
z odborného učiliště Marek Bučkó a Miroslav Nedoma. Pod vedením mistra Ant. Přílepka 
vybojovali 2. místo. O jejich úspěchu vyšel 2. června článek v regionálním tisku. 

4. června se studenti SOŠ slavně zúčastnili krajské soutěže prvních ročníků v psaní na stroji 
v Českých Budějovicích. Vyhrála Lenka Deverová. Druhý byl Vít Neugebauer, Michaela 
Viktorová obsadila 6. místo. Studenti SOŠ uspěli pod vedení Mgr. Marie Kalkusové.  

15. – 19. června proběhl v Malém Ratmírově letní výcvikový kurz pro studenty 1. ročníků pod 
vedením Mgr. Radka Němce. 

 

 

 

 

 



Pedagogický sbor – pracoviště Jáchymova: 
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