
 1 

 

Zpráva o činnosti organizace za rok 2015 
 

 

 

Charakteristika organizace: 
 

Název organizace: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640  
 

Adresa:                   Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice  

 

telefon:                    379 723 231 – 2 (SOU Domažlice) 

                               od 5/2015 - 379 410 620 – 42 (SOU Domažlice)  

                               377 901 657, 377 901 116, 377 901 306 , 377 901 644 (MPV Stod)  

            

fax:                            379 725 855, od 5/2015 - 379 410 643  

e-mail:                     skola@soudom.cz , issstod@issstod.cz,  

                               skola@soudom-stod.cz (změna s platností od 1.6.2014) 

www stránky:          www.soudom.cz 

                              www.soudom-stod.cz (změna s platností od 1.6.2014)    

 

IZO ředitelství školy: 600008941 

IČO:                           18230083 

    

 

Právní forma: příspěvková organizace dle zákona  č. 250/2000 Sb. 

 

Zřizovatel:  Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň 

 

Zřizovací listina: vydaná Plzeňským krajem dne 31.srpna 2001, č.j.489/01,                                

                              dodatek č. 11 ze dne 8.3.2013 č.j. ŠMS/2611/13 – s účinností od 1.4.2013 

                              dodatek č. 12 zřizovací listiny příspěvkové organizace Středního 

odborného učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, PSČ 344 01, IČO: 18230083, ze dne  

31.srpna 2001. 

Plzeňský kraj jako zřizovatel mění s účinností od 1.července 2014 v souladu s usnesením 

Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 507/14 ze dne 9.června 2014 tímto dodatkem zřizovací 

listinu příspěvkové organizace Středního odborného učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 

640. (Č.j.: ŠMS/6090/14 ze dne 17.6.2014).                                

 

S účinností od 1.9.2014 se provádí výmaz se školského rejstříku: 

 

    23-45-L/001  Mechanik seřizovač (denní forma) 4 roky – dobíhající obor  

    26-41-L/01    Mechanik elektrotechnik (denní forma) 4 roky – dobíhající obor  

    64-41-L/524  Podnikání (denní forma) nást. 2 roky – dobíhající obor  

    64-41-L/524  Podnikání (dálková forma) nást. 2 roky – dobíhající obor  

    66-51-H/01   Prodavač (denní forma) 3 roky  

    66-53-H/01   Operátor skladování (denní forma) 3 roky 
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- Rozhodnutí KÚ PK č.j.: ŠMS/6727/14 ze dne 1.7.2014:  

- s účinností od 1.9.2014 

- stanovení nejvyššího nepřekročitelného počtu žáků oboru 26-52-H/01 Elektromechanik pro   

  zařízení a přístroje – denní forma – 3 roky, nejvyšší povolený počet žáků v oboru 72  

 

                                           

Součásti školy : 

 

 

Název školy IZO součásti Kapacita 

Střední odborné učiliště 018230083 590 žáků 

Školní jídelna  110018460 540 žáků  

Školní jídelna-výdejna 150071523 144 žáků  

   

Střední odborné učiliště 

(MPV Stod) 

 745 žáků 

Domov mládeže  110031971 125 lůžek 

 

 

 

Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:  

 

1. Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice  

2. Prokopa Velikého 653, 344 01 Domažlice  

3. Rohova 232, 344 01 Domažlice  

4. Rohova 233, 344 01 Domažlice  

5. Plzeňská 29, 333 01 Stod 

6. Plzeňská 322, 333 01 Stod    Plzeňská 245  

7. Hradecká 482, 333 01 Stod    

8. Komenského náměstí 1, 333 01 Stod  
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Přehled všech platných studijních, učebních oborů: 

 

Název oboru Číslo oboru 

Kapacita 

poslední 

schválená 

Vyučován ve školním roce 

2014/15 2015/2016 

Mechanik seřizovač  23-45-L/01 120 ANO ANO 

Obchodník 66-41-L/01 120 NE NE 

Kosmetické služby 69-41-L/01 72 ANO ANO 

Gastronomie 65-41-L/01 120 ANO NE 

Strojní mechanik 23-51-H/01 75 ANO ANO 

Obráběč kovů  23-56-H/01 90 ANO ANO 

Truhlář 33-56-H/01 165 ANO ANO 

Kuchař-číšník  65-51-H/01 283 ANO ANO 

Kadeřník  69-51-H/01 192 ANO ANO 

Dřevařská a 

nábytk.výroba (nást.) 
33-42-L/502 60 NE NE 

Operátor skladování 66-53-H/01 90 NE NE 

Podnikání (denní)  64-41-L/51 120 ANO ANO  

Podnikání (dálk.) 64-41-L/51 102 ANO NE 

Elektromechanik pro 

zařízení a přístroje  
26-52-H/01  72 ANO ANO  
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Doplňková činnost školy a školského zařízení : 
 

Název doplňkové činnosti Realizovaná v roce 2015 

Hostinská činnost ANO 

Pořádání odborných kurzů, školení a 

jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 

činnosti 

ANO 

Specializovaný maloobchod a maloobchod 

se smíšeným zbožím   

ANO  

Ubytovací služby  ANO 

 

Údaje o zaměstnancích : 

 
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2015 

( fyzický stav/ přepočtený stav ) 

Z toho počet pedagogických pracovníků 

(fyzický stav/přepočtený stav) 

90,5/ 84,463 64,5 / 59,841 
 

 

Údaje o počtech žáků : 
 

 Údaj k 31. 8. 2015 Údaj podle statistických 

výkazů pro škol. r. 2015/2016 

Počet  žáků denní studium 

Domažlice 

387 444 

Počet žáků denní studium Stod  169 169 

Počet žáků dálkové studium Stod  17 0 

Počet žáků celkem  573 613 

Počet žáků stravovaných 

Domažlice  

292 355 

Počet žáků stravovaných Stod  29 30 

Počet žáků stravovaných celkem 321 385 

   

Počet žáků ubytovaných Domažlice 

(zajiš´továno na jiné SŠ)  

45 56 

Počet žáků ubytovaných Stod 

(vlastní domov mládeže) 

19 30 

Počet žáků ubytovaných na vlast. 

domově mládeže 

19  30  

   

Počet tříd Domažlice (denní 

studium) 

19 20 

Počet tříd Stod (denní studium) 8 7 

Počet tříd Stod (dálkové studium) 1 0 

Počet tříd celkem  28 27 
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Prospěch žáků ve školním roce 2014/2015 (v %) : 
 

Součást Prospěl 

s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl Neklasifikován 

SOU Domažlice –počet 12 347 16 12 

SOU Domažlice - % 3,10 89,66 4,14 3,10 
SOU Domažlice (MPV 

Stod) – (%) 
3 

1,79 

153 

91,10 

10 

5,95 

2 

1,19 

 
SOUDomažlice (MPV 

Stod) – dálk.studium – 

(%) 

2 

11,76 

15 

88,24 

0 0 

 

 

 

Chování žáků a docházka žáků v % : 
 

Součást Snížený stupeň z chování Neomluvené hodiny 
2. stupeň 3. stupeň 

SOU Domažlice - počet   17 7 984 

SOU-Domažlice -     %  4,39 1,81 0,316 

SOU Domažlice (MPV Stod) 16 9 3074 

SOU Domažlice (MPV Stod) - % 9,53 5,36 7,23 

 

 
 

 

 

Počet absolventů školy ve školním roce 2014/2015:   
 

Součást Počet absolventů 

Střední odborné učiliště  106 

Střední odborné učiliště Domažlice (MPV 

Stod)  

46 
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Počet nezaměstnaných absolventů školy registrovaných na Úřadu práce 

Plzeň k 31. 12. 2015 

 

 

Přijímací řízení (podle údajů ve statistickém výkazu pro školní rok 

2015/2016) : 
Číslo a název oboru Počet uchazečů 

Přihlášených Přijatých 

23-45-L/01 

Mechanik seřizovač  

55 37 

69-41-L/01 Kosmet.služby   15 8 

65-41-L/01 Gastronomie 11 0 

23-51-H/01 Strojní mechanik  41 21 

23-56-H/01 Obráběč kovů 63 26 

33-56-H/01 Truhlář 12 7 

65-51-H/01 Kuchař-číšník  37+ 11 (Stod) =48 26 (Domažlice) 

69-51-H/01 Kadeřník 43+ 37 (Stod) = 80 24 + 20=44 (Domažlice + 

Stod) 

26-52-H/01 Elektromechanik 

pro zařízení a přístroje  

25 (MPV Stod) 15 (MPV Stod) 

64-41-L/51 Podnikání (denní 

studium)  

25+24´=49 (Domažlice+  

MPV Stod)  

22+22= 44 (Domažlice+  

MPV Stod)  

Celkem 302 +97  (Stod)= 399 171+ 57 (Stod)=228 

KKOV Název oboru Celkem 

Dosud 

nepracov

ali 

Počet 

abs. v 

evidenci 

ÚP, kteří 

ukončili 

školu v 

období  

1. 5. 2015 

- 30. 9. 

2015 

Počet 

absolventů 

k 30. 9. 

2015 

Vyjádřeno 

v % 

       Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa 

Velikého 640          IČ 18230083   

64-41-L/51 Podnikání  1 1 1 10 10 

65-41-L/01 Gastronomie 0 0 0 1 0 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 1 1 1 8 12,5 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik  0 0 0 0 X 

66-41-L/01 Obchodník 0 0 0 0 X 

69-41-L/01 Kosmetické služby 3 3 3 6 50 

23-56-H/01 Obráběč kovů 2 1 2 22 9,1 

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 2 2 2 14 14,3 

33-56-H/01 Truhlář  1 1 1 5 20 

65-51-H/01 Kuchař-číšník  4 3 3 23 13 

69-51-H/01 Kadeřník 5 3 3 25 12 

23-51-H/01 Strojní mechanik (Zámečník) 0 0 0 13 0 

Celkem   19 15 16 127 12,6 
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Výsledky kontrol  2015: 
 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, region. pobočka Plzeň  

Kontrola zahájena: 18.3.2015 v 8,00 hod. 

Místo kontroly: VZP, se sídlem v Domažlicích 

Kontrolu provedly: 

Předmět kontroly: kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování 

ostatních povinností plátce pojistného dle přísl. předpisů za období 11/2011 – 2/2015. 

Kontrolou bylo prověřeno dodržování povinnosti zasílat Přehled o platbě pojistného.  

Nebyl zjištěn nedostatek.  

Při kontrole správnosti stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného byly provedeny 

opravy u pracovníků, kteří při částečném pracovním úvazku byly souběžně OSVČ a byl 

proveden dopočet do výše minimální mzdy. Dlužné pojistné ve výši 4.432 Kč bylo 

předepsáno příslušným osobám k náhradě, vyčíslené penále uhrazeno.  

Při kontrole povinnosti zasílat záznamy o pracovních úrazech, nebyly zjištěny nedostatky.  

   

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, odd. finanční kontroly 

Škroupova 18, 306 13 Plzeň 

Kontrola provedena: 8.6.2015 – 31.8.2015 

Místo kontroly: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 

Kontrolu provedli:  
Předmět kontroly: komplexní kontrola hospodaření příspěvkové organizace za období 

1.1.2012 – 31.12.2014. Kontrola proběhla ve vzájemné součinnosti všech příslušných 

pracovníků organizace s kontrolní skupinou. Kontrola ověřila správnost účtování jednotlivých 

úč. případů, zpracování úč. výkazů a prováděné inventarizace.  

Doporučená opatření: byly zaktualizovány vnitřní směrnice, především směrnice 

k provedení inventarizace majetku a závazků, doplněny podpisové vzory a ve směrnici pro 

zařazení drobného majetku na podrozvahu a spotřebu upraven peněžní limit. Při realizaci 

veřejných zakázek je nutné dodržovat příslušné právní předpisy včetně směrnic zřizovatele a 

smluvní ujednání ve smlouvách o dílo, příp. jiných smluvních dokumentech. Opatření přijaty 

a zaslány na Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, odd. finanční kontroly. 

 

Okresní správa soc. zabezpečení Domažlice  

Kontrola zahájena: 23.11.2015 v 8,30 hod.  

Kontrolu provedly: 

Předmět kontroly: plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při 

odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

v období od 1.11.2012 do 31.10.2015.  

V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny nedostatky.  

  

Krajský úřad Plzeňského kraje 

Kontrola vykonána: v období 13.4.2015 – 13.5.2015  

Kontrolu provedli: kontrolní skupina Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského 

kraje.  

Předmět kontroly: kontrola vnitřních směrnic SOU, vztahujících se k VZMR, kontrola 

komplexní dokumentace k VZMR. Kontrola veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce 

plynové kotelny – náhrada stávajících kotlů kaskádou kondenzačních kotlů“ u SOU 
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Domažlice, kontrola veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup univerzálního hrotového 

soustruhu“ pro SOU Domažlice.  

Kontrolou byly zjištěny pochybení od charakteru formálního (nevyhovující kompletace 

dokumentů, neúplné údaje na profilu zadavatele) až po zmatečnost VZMR, především ve fázi 

realizační.  

Doporučení a návrhy pro zadavatele byly akceptovány a zmatečné údaje na profilu 

zadavatele odstraněny. 

 

Krajský úřad Plzeňského kraje 

Kontrola konána: v období 16.3.2015 – 13.5.2015  

Kontrolu provedli: kontrolní skupina Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského 

kraje.  

Předmět kontroly: kontrola vnitřních směrnic, kontrola komplexní dokumentace k VZ, 

subdodavatelský systém, fakturace VZ. Kontrola podlimitní veřejné zakázky ve 

zjednodušeném řízení „SOU Domažlice – škola Stod, rekonstrukce objektu pro domov 

mládeže. 

Kontrolou byla zjištěna pochybení od méně závažných až po závažná, především ve fázi 

realizační, což bylo dáno rozsahem VZ a nekontinuálním financováním.  

Doporučení a návrhy pro zadavatele byly z větší části akceptovány, zmatečné údaje 

odstraněny, provedeny opatření zamezující opakování v budoucnosti. 

 

Česká školní inspekce 

Termín kontroly na místě: 23. června 2015 

Předmět kontroly: Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a 

souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a 

školských služeb, vykonávaná podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona 

zaměřená na ukončování středního vzdělávání s výučním listem závěrečnou zkouškou ve 

Středním odborném učilišti, Domažlice, Prokopa Velikého 640 v tříletém oboru vzdělávání 

23-51-H/01 Strojní mechanik podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 

47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o 

ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„vyhláška“). 

Kontrolní činnost byla zaměřena na: 

1. oprávněnost ukončování vzdělávání závěrečnou zkouškou, 

2. skladbu závěrečné zkoušky, obsah, formu a pojetí zkoušek, termíny jejich konání, dobu 

určenou na přípravu k vykonání závěrečné zkoušky a splnění podmínky k vykonání závěrečné 

zkoušky, 

3. složení zkušební komise, jmenování předsedy, místopředsedy a dalších členů zkušební 

komise, 

4. podmínky a průběh konání závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje 

stupně středního vzdělání s výučním listem, 

5. klasifikaci a hodnocení závěrečné zkoušky. 

Kontrolní zjištění:   
V kontrolovaných oblastech nebylo zjištěno porušení uvedených ustanovení právních 

předpisů. 
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Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena,      

v roce 2015.  
 

 Úkoly, pro které byla organizace zřízena, byly v roce 2015 úspěšně plněny.  

 Ve školním roce 2014/2015 zahájilo studium celkem 613 žáků v denní formě 

vzdělání, a to ve 3 čtyřletých oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní 

zkouškou – mechanik seřizovač, gastronomie, kosmetické služby, v 6 tříletých oborech 

vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem – obráběč kovů, strojní 

mechanik, strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů, strojní 

mechanik se zaměřením nástrojař, truhlář, elektromechanik pro zařízení a přístroje se 

zaměřením zabezpečovací technika, kuchař – číšník, kadeřník. Absolventům tříletých 

oborů vzdělání nabízíme nástavbové studium podnikání v denní i dálkové formě studia.  

Z celkového počtu 613 žáků, se 444 vzdělává v Domažlicích a 169 v místě poskytovaného 

vzdělání ve Stodě. Velmi úspěšným se stal nábor žáků do prvních ročníků ve školním 

roce 2015/2016, kdy od 1. září 2016 nastoupilo celkem 228  žáků, z toho 171 do 

Domažlic. Veliký zájem byl o čtyřletý obor mechanik seřizovač, přijali jsme 37 žáků a 

vytvořili 1,5 třídy. O absolventy tohoto oboru je na trhu práce veliký zájem a nestačíme 

pokrýt zájem firem v regionu domažlickém, klatovském, tachovském a Plzně – jihu. Do 

tohoto školního roku 2015/2016 se nám přihlásili 2 žáci do oboru strojní mechanik se 

zaměřením nástrojař. Již čtvrtým rokem je otevřen tříletý obor strojní mechanik se 

zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů, ve kterém se v prvním ročníku 

vzdělává 11 žáků, z toho 1 dívka a 5 žáků strojního mechanika a 2 žáci strojního 

mechanika se zaměřením nástrojař, ve druhém ročníku 11 žáků, z toho 1 dívka a 3 žáci 

strojního mechanika a ve třetím ročníku 15 žáků a 2 žáci strojního mechanika. U oboru 

strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů pokračuje 

kooperační vzdělávání s firmou Gerresheimer spol. s r.o. Horšovský Týn, kdy firma 

žáky sponzoruje měsíčním stipendiem ve výši 1000,- Kč v 1 . ročníku, 2000,- Kč ve 2. a 

3000,- Kč ve 3. ročníku. Výše měsíčního stipendia se odvíjí od docházky a prospěchu a 

úspěchů v odborných soutěžích. V červnu 2015 jsme měli první absolventy tohoto oboru 

a zaměření, 6 žáků pokračuje u nás ve škole v nástavbovém studiu Podnikání a 5 žáků 

nastoupilo do firmy. Firma si velmi chválí kvalitu přípravy žáků, kdy absolventi 

nastoupili přímo do výroby bez dalších zaškolení a seznamování se s pracovištěm a 

kolektivem. Ke sponzorování žáků oboru strojní mechanik se připojila firma ZF 

Staňkov, ROC Galvanik Domažlice, Kdynium Kdyně, KOVO Tomandl CNC Sedlice, 

kteří si takto chtějí připravit kvalifikované pracovníky a podporují žáky 2. a 3. ročníku. 

V září 2015 projevila zájem o sponzorování také firma SWA Stod. Řada firem 

připravuje programy na podporu žáků oboru strojní mechanik se zaměřením nástrojař. 

 Již čtvrtým rokem stoupá zájem žáků o čtyřletý obor mechanik seřizovač, což se 

projevuje v počtu přijatých žáků – v 1. ročníku 37, z toho 2 dívky, a otevřeli jsme 1,5 

třídy, ve 2. ročníku 27 žáků, z toho 1 dívka, ve 3. ročníku 23 žáků a ve čtvrtém 25 žáků, 

a co je významné, se stále lepším průměrem známek ze ZŠ. V místě poskytovaného 

vzdělání ve Stodě byl již čtvrtým rokem otevřen tříletý obor elektromechanik pro 

zařízení a přístroje se zaměřením na zabezpečovací techniku, ve kterém nyní studuje 

v prvním ročníku 12 žáků, ve druhém ročníku 16 žáků a ve třetím ročníku 15 žáků. 

Úspěšně se rozvíjí spolupráce s firmami zaměřenými na elektrotechniku. Velmi pozitivní 

je i to, že jsme otevřeli ve školním roce 2015/2016 1. ročník tříletého oboru kuchař - 

číšník s 26 žáky (v loňském školním roce 2014/2015 jsme ho pro malý počet žáků 

neotevřeli), ve Stodě se 1. ročník tříletého oboru kuchař – číšník z důvodu malého počtu 

přihlášených žáků otevřít nepodařilo (ve Stodě je 11 žáků oboru kuchař – číšník ve 2. 
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ročníku). V Domažlicích se nám ve školním roce 2015/2016 nepodařilo otevřít čtyřletý 

obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou gastronomie.  

 Ve tříletých oborech vzdělání zakončených výučním listem se uskutečnila celá 

závěrečná zkouška podle jednotného zadání. 
   

  Zájem o studium v SOU Domažlice projevují každým rokem žáci ZŠ (v 

Domažlicích dochází k mírnému nárůstu počtu žáků, ve Stodě k mírnému poklesu). Pro 

školní rok 2014/2015 a 2015/2016 jsme zaznamenali v důsledku demografického vývoje 

menší počet žáků, který se stále ještě posouvá ze základního školství do středního. 

S řediteli těchto ZŠ i s jejich výchovnými poradci je dobrá spolupráce. V maximální 

míře se snažíme o osobní kontakt s žáky ZŠ i s jejich rodiči formou exkurzí a osobních 

návštěv ve školách. Tradičně pořádáme již tři Dny otevřených dveří. Nábor žáků ze 

základních škol na 1. dni otevřených dveří (13. listopadu 2015) podpořil svojí 

přítomností a vystoupením herec, zpěvák, textař a skladatel David Kraus a kytarista Jan 

Tulenko. Zájem žáků ZŠ o studium technických oborů jsme podpořili grantovým 

programem Plzeňského kraje Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského 

kraje 2015 a kroužky v rámci udržitelnosti projektu „Podpora technického a 

přírodovědného vzdělávání žáků v Plzeňském kraji“. O studium v SOU Domažlice 

projevují zájem i žáci z regionů Klatovy, Tachov a Plzeň-jih. Dobrá je spolupráce vedení 

školy se dvěma odborovými organizacemi odborového svazu pracovníků školství a 

odborového svazu KOVO.  

  

Žáci SOU Domažlice se pravidelně účastní soutěží v odborných dovednostech, na 

kterých dosahují velmi dobrých a v technických oborech v roce 2015 výborných 

výsledků.  
 V republikové soutěži dovedností v programování CNC strojů Mladí strojaři 

v programování CNC obráběcích strojů v Brně 2015 se náš žák 4. ročníku oboru 

mechanik seřizovač Dominik Toupal stal absolutním vítězem v kategorii Siemens a 

převzal z rukou ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka ocenění dne 27. října 2015 

na slavnostním předání vítězů soutěže na Ministerstvu průmyslu a obchodu v Praze. 

Dne 3. prosince 2015 byl Dominik Toupal oceněn náměstkem hejtmana Plzeňského 

kraje pro oblast školství, sportu, cestovního ruchu a projektu Plzeň – EHMK 2015 Jiřím 

Stručkem v zasedací místnosti RPK v budově KÚ PK. 

 Vítězný tým ve složení Dominik Toupal, Jiří Wuchterle a Rostislav Švec ve 

druhém ročníku soutěže partnerských škol Siemensu SINUMERIK CUP 2015 přivezli 

putovní pohár do Domažlic. Vyhodnocení soutěže se konalo 22. a 23. října 2015 

v Mohelnici. 

  Marek Jurgovský, žák 4. ročníku oboru mechanik seřizovač, se v regionálním 

kole soutěže Kovo Junior v řídicím systému Heidenhain konané v Rokycanech umístil 

na 2. pozici a postoupil do celostátního kola, ve kterém se umístil na pěkné 7. pozici. 

 Medailových příček dosáhli i naši strojní mechanici v krajském kole soutěže 

KOVO Junior 2015 konané v Tachově. Na prvním místě se umístil Jan Mathauser a 

postoupil do celostátního kola, ve kterém se umístil na nádherném 4. místě. Třetí místo 

na regionu v Tachově vybojovala Šárka Pokorná, žákyně prvního ročníku oboru strojní 

mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů. O to cennější toto třetí 

místo je, neboť Šárka byla jediná žákyně a prvačka a soupeřila se žáky třetích ročníků. 

 

V místě poskytovaného vzdělání ve Stodě jsme pořádali 9. ročník republikové 

soutěže GES ELEKTRONICS CUP 2015 pro žáky elektrotechnických oborů 

zaměřených na zabezpečovací techniku. Do Stoda se 23. – 24. března 2015 sjeli zástupci 
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ze 14 středních škol z celé České republiky například Tábora, Chomutova, Prahy, 

Příbrami, Ústí nad Labem, Liberce, Kutné Hory, Ostravy, Plzně a Stoda. Slavnostního 

zahájení se účastnil významný host biskup plzeňské diecéze J. Ex. Msgre. RNDr. 

František Radkovský, který soutěžícím popřál mnoho úspěchů a podpořil je ve studiu 

technických řemeslných oborů. 

 Vítězství přivezli z České Třebové Tomáš Kasl a Nikolas Havel ze 2. a 3. ročníku 

oboru elektromechanik pro zařízení a přístroje ze Stoda. V letošním 15. ročníku 

celorepublikové soutěže odborných dovedností žáků elektrotechnických oborů 

zaměřených na výuku elektronických bezpečnostních systémů JABLOTRON CUP 2015 

proběhl 20. října 2015.  Nikolas Havel obsadili 1. místo a Tomáš Kasl 4. pozici, čímž se 

dostali v součtu bodů na 1. místo kategorie škol. Toto první místo je o to cennější, neboť 

naši žáci byli na soutěži jedinými ze tříletého oboru mezi ostatními účastníky z oborů 

čtyřletých. 

 

 Dne 17. března 2015 se žáci 2. ročníku Dominik Jírovec a Vladimír Čáslava 

umístili v soutěži „O hoblík Káji Hoblíka“ jako družstvo na 4. místě.  

 

Jako tradičně první soutěží byl dne 28. ledna 2015 6. ročník nadregionální soutěží 

pro kuchaře-číšníky ve stolování konaná v Domažlicích, kterou pořádala naše škola, na 

téma „První republika“. Zde se naši žáci umístili na 2. místě ve složení soutěžního týmu 

Kateřina Zedníková, Barbora Divišová, Eliška Kozáková a Angelika Beránková. O 

výsledky soutěže projevilo zájem Muzeum Gastronomie v Praze. Druhou kuchařskou 

soutěž jsme pořádali 11.  února 2015 ve Stodě. V 10. ročníku soutěže Hrnečku vař na 

téma „Valentýnské dobroty“, kdy hlavní surovinou byl toustový chléb, se opět na druhé 

příčce umístilo družstvo ze Stoda ve složení Lukáš Hrách a Pavel Kuneš.  

Na 3. ročníku soutěže  Chodovarského čepování konané v Chodové Plané 31. 

března 2015 vybojoval Daniel Tesárek 2. místo. Tým ze Stoda ve složení Lukáš Hrách, 

Daniel Tesárek a Václav Karel se umístili na krásném 3. místě. Družstvo z Domažlic 

obsadilo 4. pozici ve složení Jiří Jíra, Ondřej Nechod´domů. Na 10. ročníku Zámeckého 

rendlíku konané v Hostouni Pavel Kuneš a Václav Karel z MPV ve Stodě skončili na 4. 

místě, získali ale ocenění v soutěži doprovodné - v ruční výrobě polévkových nudlí. 

Gastronomové byli úspěšní v celostátní soutěži AHOL Cup 2015 s mezinárodní 

porotou a za účasti škol také z Francie a Polska. Konala se v Ostravě. Naše pětičlenné 

družstvo ve složení Tomáš Sloup, Pavlína Vítkovičová, Spillerová, Strnadová a Pivoňka 

soutěžilo v několika disciplínách, např. poznávání skleniček a přiřazení nápojů, 

poznávání masa, určení technologických postupů pokrmů, rozhovoru v cizím jazyce, 

pouring testu a krájení cibule. Připravili kuřecí kousky ve schwarzwaldské šunce 

s tymiánem, bramborovo – hráškové pyré se smetanou a celerové kostky na karamelu 

s vinnou redukcí. Odborná porota ocenila týmovou práci a čistotu provedení, u 

samotného pokrmu jeho složení a barevnost. Při vyhlášení výsledků měli naši žáci ze 

sedmého místa upřímnou radost. Naší žákyni Pavlínu Vítkovičovou si vybral 

francouzský kuchař Yves Le Guvel pro svoji závěrečnou show. Pavlína byla vybrána 

jako jediná zástupkyně českých škol do mezinárodního týmu. Pro všechny zúčastněné to 

byla veliká zkušenost. Pro naši školu je to významné ocenění, že dokážeme být 

konkurenceschopní na mezinárodní scéně. 

Na soutěži ve Zdobení velikonočních perníčků v Plané u Mariánských Lázní se 

stodský soutěžní tým ze 3. ročníku oboru Kuchař - číšník - Pavel Kuneš a Lukáš 

Hrách umístili na 2. místě a na 3. ročníku soutěže Chodovarské čepování, která se 

konala 31.3.2015 v pivovaru Chodová Planá se Daniel Tesárek ze Stoda umístil na 2. 

místě a Jiří Jíra z Domažlic na 4. místě. Rovněž  4. pozici jsme obsadili na soutěži o 
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nejlepšího výčepního Plzeňský korbel, který se konal 12. května 2015 (Kateřina 

Zedníková, Jiří Jíra, Ondřej Nechoďdomů). 

Naše škola byla zapojena (jako jedna ze 4 škol v PK) do projektu 

Environmentálně šetrná gastronomie, což umožnilo studentům se vzájemně setkávat na 

společných kuchařských workshopech, navštěvovat zajímavé restaurace, hotely a farmy 

na české a německé straně. Kuchařské workshopy vedli špičkoví kuchaři. Zúčastnili 

jsme se seminářů na úpravu ryb v Plzni, z farmy na stůl v Domažlicích, česko – 

bavorských vánoc v Plzni, navštívili jsme školu v Regensburgu a soutěž „Vaříme to 

slow…“, která se odehrála v Plzni v rámci přeshraničního projektu zaměřeného na 

moderní vaření. Den před soutěží si Martina Vinopalová, Vanda Sedláková a Tomáš 

Sloup vyzkoušeli, jaké to je, stát před televizní kamerou. Natáčeli totiž s kuchaři, 

známými z televizního pořadu Kluci v akci, Filipem Sajlerem a Ondřejem Slaninou. 

Zjistili, že není jednoduché zábavnou formou ukázat kouzlo vaření a přípravu jídel. 

Pořad natočený s naší Martinou Vinopalovou, žákyní 2. ročníku oboru gastronomie, byl 

vysílán 18. dubna 2015. Během celé soutěže jsme byli středem pozornosti novinářů a 

diváků, a to díky našim nápadům a kulinářským dovednostem. Stejný tým z naší školy 

připravil ve spolupráci s ostatními zapojenými školami slavnostní menu pro účastníky 

projektu při jeho ukončení v Regensburgu.  

Od září 2015 jsme zapojeni do projektu kulinářské umění což, které je zařazeno 

formou kurzů profesionálního vaření do hodin odborného výcviku, v nichž se žáci 

postupně naučí celou škálu kulinářských technik a postupů od základů, jako je správné 

krájení nožem, vývary, polévky a omáčky, až po náročnější techniky, jako je práce 

s masem a rybami, nakládání do solného nálevu, pečení, dušení, konfitování nebo vaření 

metodou sous-vide. 

 

Na 15. ročníku mezinárodní kadeřnické a kosmetické soutěže „Kalibr cup 2015“ 

konané v Lanškrouně na téma „Ve víru flamenca“ se naše žákyně oboru kadeřník a 

kosmetička umístily 2. polovině soutěžících žákyně oboru kosmetické služby  

Ve středu 11. března 2015 jsme pořádali již 2. ročník mezinárodní soutěže Zlaté 

zrcadlo, ve které záleží na kreativitě a celkovém out – fitu a je určena žákům oborů 

vzdělání kadeřník a kosmetické služby. V prostorách sálu MKS v Domažlicích se ze čtyř 

škol z Bratislavy, Dvora Králové, Klatov a Domažlic sešlo 11 kosmetiček, které v tématu 

„Big day“ proměnily své spolužačky v modelky.  Kadeřnice s tématem „Přírodní živly“ 

vyčesaly vlasy do nápaditých kreací, jako například země, oheň, voda, mráz, bouře nebo 

tornádo. Tyto nápadité a atraktivní účesy připravili budoucí kadeřníci a kadeřnice ze 

škol z Bratislavy, Dvora Králové, Kadaně, Sušice, Stoda a Domažlic. Hodnotila se 

technika provedení účesu, slušivost, originalita, náročnost provedení, barevná 

kombinace a celkový harmonizující dojem v souladu se zadaným tématem. Výkony 

soutěžících byly velmi vyrovnané. Významného úspěchu dosáhla naše kosmetička Nikola 

Nevidzanová, která v silné konkurenci vybojovala 2. místo. Cenu poroty v soutěži 

kadeřnic získala naše žákyně 2. ročníku oboru kadeřník Simona Špačková za účes 

v podobě tornáda. 

Na 11. ročníku soutěže „GLAMOUR – Kouzlo krásy 2015“ na téma taneční pár 

ve stylu Tanga konané 5. listopadu 2014 v Sušici naše družstvo ve složení Petra 

Halamková a Andrea Váňová z MPV Stod získali 1. místo, druhé družstvo bylo čtvrté. 

Popáté jsme se zúčastnili v Českých Budějovicích mistrovství republiky mladých 

kadeřníků a kosmetiček „HARMONIE 2015“ v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo 2015, 

kde Renata Černá, žákyně 3. ročníku oboru kadeřník, získala za Elegantního muže 21. 

stolení bronzové pásmo, stejně jako kosmetička 1. ročníku Simona Kubáčková za 

Porcelánovou panenku. Letos jsme se podruhé zúčastnili kadeřnického Mistrovství 
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České republiky v Praze Koruna kreativity ve stylu Lady Gaga pořádané asociací FiSy a 

naše žákyně z MPV Stod Kateřina Klímková a Štěpánka Vrátníková vybojovaly postup 

do finále, kterého se potom pro nemoc bohužel nemohly zúčastnit a z Domažlic Kristýna 

Frčková obsadila 13. místo.  

 

  V roce 2015 jsme výraznějších úspěchů v olympiádách nedosáhli. Proběhla 

školní kola olympiád z českého jazyka, německého a anglického jazyka v Domažlicích a 

ve Stodě. V okresních kolech se v českém jazyce (13.2.2015)  naše žákyně Šárka Pokorná 

umístila na 8. a  Michal Sovek na 9. místě, z anglického jazyka Jakub Pauer obsadil 

pěkné 4. místo (3.2.2015). V okresním kole z českého jazyka pro bilingvní žáky obsadil 

Jiří Reimer 8. místo. 

   

Výborných úspěchů jsme dosáhli ve sportovních soutěžích, kdy jsme zvítězili 

v soutěži O pohár Josefa Masopusta ve středoškolském turnaji ve florbale, který se 

konal 19. října 2015 v Horšovském Týně, jsme získali 1. místo. Stejné prvenství získali 

chlapci 1. prosince 2015 ve Středoškolském poháru ve volejbale. Ve Středoškolském 

poháru ve florbale 8. prosince 2015 jsme získali 2. místo a 3. místo 10. prosince 2015 

v Poháru českého florbalu SŠ Plzeň. Celkem 104 žáků se účastnilo soutěže ve fotbale O 

pohár ředitelky školy.   

 

Již šestým rokem byly 28. května 2015 v plzeňské Techmanii slavnostně předány 

ceny vítězům rukodělné soutěže „Řemeslo má zlaté dno“. Na 3. místě s výrobkem 

dřevěné truhly se umístil Radek Svoboda, žák 2. ročníku oboru truhlář. V prostorách 

plzeňské Techmánie Science Center byli oceněni za výborné výsledky v republikových 

soutěžích Jan Mathauser, žák 2. ročníku oboru strojní mechanik se zaměřením na 

obsluhu lisů pro vstřikování plastů a Marek Jurgovský, žák 4. ročníku oboru mechanik 

seřizovač, kteří obdrželi z rukou hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse hodnotné 

ceny. Slavnostní pohoštění pro vítěze soutěže, jejich rodiče, učitele a hosty ve formě 

rautu připravili naši žáci oboru gastronomie a kuchař – číšník v prostorách Techmánie. 

 

Environmentální vzdělávání 

 Počtvrté jsme se zúčastnili 11. ročníku krajské soutěže „ENERSOL 2015 – 

program environmentálního vzdělávání“ zaměřeného na zpracování a prezentaci 

soutěžních žákovských projektů na téma – Jak žáci hodnotí využívání OZE (obnovitelné 

zdroje energie), energetických úspor a snižování emisí v dopravě v kraji. V kategorii 

Enersol a praxe se žák II. ročníku Jaroslav Chuchel umístil se svojí prací „Bioplynová 

stanice ve Staňkově“ na 4. místě a výrobky žáků I. ročníku Milana Poláka a Šárky 

Pokorné byly použity jako ceny pro vítěze celostátního a mezinárodního kola Enersol 

2015. Zúčastnili jsme se mezinárodního kola Enersol 2015, které se konalo 16. - 17. 4. 

2015 v Jihlavě. Na téma Obnovitelné zdroje energie – vystoupili zde zástupci partnerské 

školy Technikerschule Waldmünchen, kterou zastupoval Josef Fuchs s prezentací na 

téma Nachrüstung eines Photovoltaik-Modules zum Hybridkollektor. 

 

 Naše škola se přihlásila do mezinárodního vzdělávacího programu Ekoškola a 

zahájila plnění podmínek potřebných k získání tohoto označení. Cílem bylo zapojit naše 

žáky do zlepšení ekologického chování školy. Našimi sociálními partnery v oblasti 

environmentální výchovy byly: Západočeská univerzita v Plzni, Městské lesy Domažlice, 

Technické škola ve Waldmünchenu a Svaz zahrádkářů Holýšov. Na Západočeské 

univerzitě jsme využili nabídky přednášek v rámci projektu Systematická podpora 

popularizace vědy ZČU. Městské lesy Domažlice nám umožnily pořádat projektové dny 
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„Poznávej les“ se zaměřením na lesní pedagogiku. S technickou školou ve 

Wandmünchenu jsme spolupracovali v rámci projektu Enersol. Na Západočeské 

univerzitě jsme využili projekt „Systematická podpora popularizace vědy ZČU“ a 

zorganizovali na naší škole projektový den „Jedlé rostliny“ a „Ekosystémy“, který na 

naší škole zrealizovala RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.  Na škole jsme 

zorganizovali tři projektové dny, a to ke „Dni ptactva“, „Dnu vody“ a projektový den, 

kterého se zúčastnili všichni žáci „Den Země“. Environmentální výuka byla v tomto roce 

zaměřena, z důvodu vyhlášení roku 2015 „Mezinárodním rokem světla a světelných 

technologií“ a „Rokem půdy“, na význam světla a půdy pro život na Zemi a pro lidstvo.  

Střednímu odbornému učilišti Domažlice bylo uděleno 3. místo v soutěži „Zelená 

škola Plzeňského kraje ve školním roce 2014/2015“. Po dva roky předtím jsme 

obsazovali 2. místa. 

 

Soutěže pořádané SOU Domažlice a projektové dny 

Ve spolupráci s Městem Domažlice v prostorách MKS Domažlice jsme 28. ledna 

2015 pořádali 6. ročník regionální soutěže pro kuchaře-číšníka ve stolování na téma 

„První republika“. Náš tým se umístil na 2. místě. 

Dne 11. února 2015 jsme pořádali 10. ročník soutěže odborných dovedností pro 

kuchaře - číšníky ve Stodě s názvem Hrnečku vař. V 10. ročníku soutěže Hrnečku vař na 

téma „Valentýnské dobroty“, kdy hlavní surovinou byl toustový chléb, se opět na druhé 

příčce umístilo tentokrát družstvo ze Stoda.  

Střední odborné učiliště Domažlice pořádalo dne 11. března 2015 v Domažlicích 

2.ročník mezinárodní kadeřnicko-kosmetické soutěže „Zlaté zrcadlo“. V dekorativní 

kosmetice na téma „Big day“ jsme získali 2. místo a ve společenském účesu na téma 

„Přírodní živly“ získala naše žákyně cenu poroty. 

 V místě poskytovaného vzdělání ve Stodě jsme 23. a 24. března 2015 pořádali 

9.ročník celorepublikové soutěže GES-ELECTRONICS-CUP 2015 pro žáky čtyřletého 

oboru mechanik elektronik a tříletého oboru elektromechanik. Soutěže se účastnilo 15 

středních škol z celé České republiky.  

Na závěr  roku 2015, který byl věnován technickému vzdělávání, proběhly na 

naší škole ve dnech 21. a 22. 12. 2015 dva projektové dny „Technika je in a COOL“ 

a „Gastro den“, „Den kadeřnicko – kosmetický“. Co se pod těmito názvy skrývalo? Žáci 

technických oborů v pondělí 21. 12. připravili pro své spolužáky ze službových oborů 

prezentace na 14 stanovištích ve svých dílnách a učebnách. Žáci službových oborů viděli 

pracovat CNC stroje, jejich programování, ověřili si funkčnost hydraulických 

a pneumatických obvodů, 6-ti osého robota, zkusili si práci s hoblíkem.  V úterý 22.12. si 

své role vyměnili. Žáci službových oborů prezentovali žákům strojírenských oborů 

a truhlářům své dovednosti.  Na deseti stanovištích si vyzkoušeli, jak se nosí dva nebo tři 

talíře u číšníků, krájeli cibuli a loupali mrkev v kuchyni, také parafínový zábal 

u kosmetiček,  mytí a stříhání vlasů u kadeřnic. Tato akce umožnila žákům  aspoň 

částečně poznat problematiku jednotlivých oborů a vytvořit si sounáležitost k naší škole. 

 

Aktivity uspořádané pro veřejnost 

Žáci oboru kuchař - číšník a gastronomie se významně podíleli na přípravě a 

průběhu rautů při významných společenských akcích v domažlickém a stodském 

regionu.  

Prezident České republiky Miloš Zeman zavítal v rámci své návštěvy Plzeňského 

kraje 5. března 2015 do Domažlic. Pan prezident poobědval v restauraci Dubina, a tak 

naši žáci oborů gastronomie a kuchař – číšník Středního odborného učiliště Domažlice 
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měli možnost podílet se na obsluze prezidenta republiky. Žáci uplatnili své zkušenosti 

získané z obsluh ve Valdštejnském paláci, v sídle Senátu ČR v Praze. 

Velmi významná byla příprava slavnostního oběda složeného ze čtyř chodového 

menu a připraveného žáky 3. ročníku oboru gastronomie pro výjezdní zasedání Výboru 

pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR. Servírování proběhlo složitou banketní 

obsluhou. Předseda výboru profesor Václav Hampl a místopředsedové Jan Látka, 

Jaroslav Doubrava a Ing. Antonín Maštalíř navštívili naši školu 22. září 2015. Stejným 

způsobem proběhla příprava a obsluha hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse a 1. 

náměstka hejtmana PK Jaroslava Bauera, který je členem školské rady naší školy a 

radního Mgr. Jaroslava Šobra. Naši školu navštívili 10. listopadu 2015. 

Připravili např. raut pro 200 osob v Techmanii Science Center při příležitosti 

Slavnostního ocenění škol, pro Krajský úřad Plzeňského kraje při setkání se starosty, na 

Domažlické radnici u příležitosti česko-francouzského setkání občerstvení pro 

francouzskou delegaci, raut u příležitosti 25. výročí pádu železné opony, v MKS 

Domažlice raut při vyhlášení výsledků Sportovec roku, v Sokolovně ve Kdyni 

občerstvení a oběd na česko-německé konferenci s názvem Žijeme na hranici, rautovou 

obsluhu při slavnostním vyhlášení výsledků 9. ročníku soutěže O nejkrásnější nádraží 

ČR 2015, která se konala ve Valdštejnském paláci v sídle Senátu ČR v Praze; slavnostní 

rauty např. předvánoční rauty pro 100 zaměstnanců Středního odborného učiliště 

v Domažlicích, pro 70 zaměstnanců Městského úřadu Horšovský Týn, pro První 

chodskou, Připravili pohoštění s obsluhou pro rodiče na třídních schůzkách, při dnech 

otevřených dveří a občerstvení na všechny prezentační akce. Žáci oborů gastronomie a 

kuchař - číšník rovněž připravili ukázky společného stolování a banketní obsluhy pro 

účastníky tanečního kurzu v MKS Domažlice, pro žáky základních škol Msgre. B. 

Staška Domažlice, ZŠ Komenského 17 Domažlice, ZŠ Mrákov, ZŠ Koloveč, Dětského 

diagnostického ústavu v Domažlicích, obsluhovali žáky 1. třídy ZŠ v Domažlicích u 

příležitosti jejich prvního vysvědčení.  

 Rovněž se naši žáci účastnili příprav rautů pro Krajský úřad Plzeňského kraje, 

Červený kříž v Domažlicích, Okresní hospodářskou komoru Domažlice, Regionální 

hospodářskou komoru Plzeň, Dětský diagnostický ústav Domažlice,  Město Stod a další 

zájemce z řad široké veřejnosti.   

Žákyně oboru kosmetička ošetřovaly pleť a prováděly masáže v penzionu pro 

seniory v Domažlicích a žákyně oboru kadeřník v penzionu pro seniory poskytovaly 

služby formou dámského a pánského stříhání nasucho. V kosmetickém salonu ve 

školním roce 2014/2015 jsme rozšířili nabídku poskytovaných služeb o ošetření 

biostimulačním laserem a o suchou pedikúru. Zákaznice reagovaly na rozšíření nabídky 

služeb velmi kladně. Dále jsme zařadili do kosmetického ošetření novou kosmetickou 

řadu Integra a D´Lucanni. Klientky tak mají možnost výběru ošetření dle svých 

možností a představ. Nabízíme tedy ošetření levnější i kvalitnější a dražší. Také pro 

studentky je toto přínosem, získají tak více zkušeností. 

 

Odborné kurzy a školení 

 Ve dnech 3. února 2015 se 56 žáků oboru kadeřník zúčastnilo školení v barvení 

Fanola a Oro. Pro žákyně oboru kosmetické služby se 9. února 2015 konal kurz 

anticelulitidní masáže pro 4 žákyně, dne 20. dubna 2015 kurz gelových nehtů pro 9 

žákyň. Kosmetička Daniela Mayer představila 13. října 2015 8 žákyním 2. ročníku 

oboru kosmetické služby kosmetiku Larens, chemický peeling. Odborný kadeřnický 

seminář navštívilo 48 žákyň 2. a 3. ročníku oboru kadeřník na Kadeřnicko – 

kosmetickém veletrhu v Praze. Seznámily se s novými technikami barvení „PIXEL“ a 

společenských účesů od firmy BES. Pro žáky oboru kuchař – číšník a gastronomie dne 



 

 16 

21.-24. dubna 2015 proběhl kurz studené kuchyně pro 23 žáků,  13. - 16. října 2015 

barmanský kurz, kterého se zúčastnilo 19 žáků.  

Pro strojní mechaniky se realizoval svářečský kurz – základní kurz obloukového 

svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu podle ČSN 05 0705, kdy držitel je 

oprávněn svařovat obloukovým svařováním tavící se elektrodou v aktivním plynu 

zařízení z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujících předehřev, v poloze 

vodorovné shora a svislé nahoru, která nevyžadují vyšší kvalifikaci svářeče podle ČSN 

EN 287, ČSN EN ISO 9606 nebo ČSN EN 1418. Tohoto kurzu se zúčastnilo 17 žáků 3. 

ročníku oboru strojní mechanik.  

 V místě poskytovaného vzdělání ve Stodě se uskutečnilo u tříletého oboru 

Elektromechanik pro zařízení a přístroje proškolení a zkouška u Elektrotechnického 

cechu z Vyhlášky 50/1978 o způsobilosti v elektrotechnice. Certifikát o jejím úspěšném 

absolvování je pro absolventy kladným bonusem při hledání budoucího zaměstnání. 

Kurz probíhá v naší škole ve dvou dnech. 

  

Nově zrekonstruované výukové prostory, nové stroje a zařízení, technologie 

V pátek 15. května 2015 jsme slavnostně zahájili provoz dílen odborného výcviku 

strojírenských oborů Středního odborného učiliště Domažlice. V provozu představili 

naši žáci nové stroje a technologie pořízené z projektu ROP NUTS II Jihozápad za 15 

milionů korun. Co jsme pořídili? Pěti osé univerzální CNC frézovací centrum s řídicím 

systémem Siemens, předseřizovací přístroj, soustružnické centrum s řídicím systémem 

Fanuc, přístroje k měření drsnosti a tvarových odchylek výrobků, ostřičku nástrojů a 

kruhoměr. Také 3 D tiskárnu a novou multifunkční učebnu programování s 15 

počítačovými sestavami, interaktivním dataprojektorem, vizualizérem, ozvučením a 

nábytkem. Velmi nás potěšila hojná účast zástupců strojírenských firem, úřadu práce, 

hospodářských komor a zástupců Krajského úřadu Plzeňského kraje. Všichni přítomní 

si prošli dílny a ocenili vybavení naší školy. Součástí tohoto slavnostního aktu byla také 

konference určená spolupracujícím strojírenským firmám, kde jsme představili 

inovovanou možnost spolupráce firem a školy. 

           Ve čtvrtek 24. září 2015 jsme slavnostně zahájili provoz nové učebny pro výuku 

hydrauliky a pneumatiky na pracovišti odborného výcviku strojírenských oborů 

Středního odborného učiliště v Domažlicích. Jsme jedinou střední školou v Plzeňském 

kraji, která realizuje výuku hydrauliky. 

Tato učebna a 4 soustruhy, které jsou umístěny v hale, byly pořízeny z 34. výzvy 

Regionálního operačního programu ROP NUTS II Jihozápad. Název projektu 

„Modernizace a obnova strojního vybavení kovooborů na SOU Domažlice“ vypovídá, že 

i nadále pokračujeme v modernizaci strojů a zařízení odborného výcviku strojírenských 

oborů a výukou umožňujeme žáky připravit na potřeby zaměstnavatelů. Toto vybavení 

bylo pořízeno za 4,5 milionu korun. V učebně je 6 kombinovaných výukových panelů na 

hydrauliku a pneumatiku. Získali jsme silný nástroj pro odbornou přípravu nejen 

strojních mechaniků. Zaměstnavatelé potvrzují, že tyto odborné dovednosti jsou 

v rozvíjejícím se strojírenství nezbytné a podporují rozvoj logického myšlení

 V úterý 24.9.2015 jsme slavnostně otevřeli nově zrekonstruovaný kadeřnický 

salon, ve kterém jsme nově vybudovali odpady, rozvod elektriky, osvětlení a nové 

světelné zrcadlové panely a křesla.  

 

Spolupráce se sociálními partnery 

Nejdůležitější zpětná vazba je z firem a podniků, které se snaží s naší školou 

spolupracovat a zaměstnávají naše absolventy. Spokojenost zaměstnavatele s našimi 

žáky je pro nás nejlepším zhodnocením naší práce. 
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Velmi se zlepšila spolupráce se zástupci strojírenských firem, se kterými máme 

uzavřené smluvní pracoviště pro technicky zaměřené obory vzdělání – mechanik 

seřizovač, obráběč kovů a to nejen v domažlickém regionu, ale i v regionu Plzeň – jih.  

Jedná se o firmy, které podporují žáky strojírenský oborů formou stipendijního 

programu např. Kdynium Kdyně, ROC Galvanik Domažlice,  Domako Domažlice,  

Kovo Tomandl CNC Sedlice, SWA Stod, Stolfig Chotěšov, ZF Staňkov,  Gerresheimer 

Horšovský Týn. Pro školní rok 2014/2015 také v krajském městě Plzni, a to ve firmě 

MBtech Bohemia. Toto plzeňské středisko se zabývá návrhem a realizací výrobních 

přípravků (zejména pro svařence) a nástrojů (vstřikovací formy pro termoplastové 

výlisky) pro ověřovací série vozidel Mercedes. Pro spolupracující firmy v rámci 

vzdělávání i pro firmy, které s námi chtějí spolupráci navázat, jsme připravili při 

slavnostním otevření nových strojů a technologií (5ti osé CNC, 3 osý soustruh, 3D 

tiskárna, PC učebna, měřící přístroje a zařízení) dne 15.5.2015 konferenci. Zde jsme 

představili dosavadní spolupráci mezi školou a firmami, sdělili možnosti další 

spolupráce a možnost podporovat žáky formou stipendií, též daňové zvýhodnění pro 

firmy za rok 2014. 
  

 Velmi dobrá je spolupráce s ÚP ČR Kontaktním pracovištěm v Domažlicích. Dne 

21. října 2015 se na Gymnáziu Jindřicha Šimona Baara Domažlice uskutečnila schůzka 

ředitelů SŠ s výchovnými poradci ZŠ. Stále se zlepšuje spolupráce s Městským úřadem 

v Domažlicích a s celou řadou výrobních podniků i ostatních organizací. Velmi dobrá je 

spolupráce s Okresní hospodářskou komorou v Domažlicích. Tato uspořádala 

25.11.2015 9. ročník veřejné prezentace studijních nabídek a pracovních příležitostí pro 

budoucí učně a studenty pod názvem „Od vzdělání k zaměstnání“. Spolupráce se rozvíjí 

s Okresní hospodářskou komorou Plzeň – jih, která dne 21.10.2015 uspořádala 7. ročník 

veřejné prezentace studijních nabídek a pracovních příležitostí pod názvem „Veletrh 

perspektivy řemesel“ ve Stodě. Navázána je velmi dobrá spolupráce s městem Stod.  

Ve spolupráci s Městem Domažlice v prostorách MKS Domažlice jsme 28. 1. 2015 

pořádali 6. ročník regionální soutěže pro kuchaře-číšníka ve stolování na téma První 

republika a 2. ročník mezinárodní kadeřnicko-kosmetické soutěže Zlaté zrcadlo dne 11. 

3. 2015 v prostorách MKS v Domažlicích. 

V prostorách MKS ve Stodě pořádala naše škola 10. ročník gastronomické 

soutěže Hrnečku vař 2015 dne 11. 2. 2015 a 9. ročník celorepubliké soutěže GES-

ELECTRONICS-CUP 2015 pro žáky čtyřletého oboru mechanik elektronik a žáky 

tříletého oboru zakončeného výučním listem elektromechanik pro zařízení a přístroje ve 

dnech 23. – 24. 3 2015.   

 I nadále se rozvíjí spolupráce s Regionální hospodářskou komorou Plzeňského 

kraje. V rámci projektu „Pospolu“ jsme se společně s firmou Gerresheimer Horšovský 

Týn zapojili do popisu naší spolupráce v rámci kooperačního vzdělávání tříletého oboru 

vzdělání zakončeného výučním listem – strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů 

pro vstřikování plastů. 

 S Obchodní a průmyslovou komorou Cham pokračujeme ve spolupráci ohledně 

pilotního projektu pro žáky čtyřletého oboru mechanik seřizovač s názvem ,,Hranice 

překračující vzdělávání“. V rámci tohoto projektu jsou žákům 1., 2., 3. a 4. ročníku 

navýšeny hodiny odborné němčiny a žáci jsou postupně dle harmonogramu vzděláváni 

v pneumatice a Logo řízení. Ve 3. ročníku žáci ve 2. pololetí a ve čtvrtém v 1. pololetí 

absolvují praxi v německých firmách. Nejen tímto projektem prohlubujeme uzavřené 

partnerství Středního odborného učiliště Domažlice a Berufschule Cham stvrzeného 15. 

května 2012 na Čerchově. Poprvé jsme dne 30. dubna 2015 společně po čtyřech letech 

realizace projektu Pneumatika a Logo řízení v Obřadní síni domažlické radnice 
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slavnostně předali 5 absolventům tohoto projektu Certifikáty IHK Regensburg. 

 V prostorách naší školy jsme pořádali dne 18.3.2015 první ročník informační 

burzy studijních a pracovních příležitostí pro naše absolventy s názvem 

Berufsinfomesse. Přítomno bylo 10 firem, zástupci škol, hospodářských komor, cechů a 

sdružení. Také zástupci Úřadu práce Domažlice, Landkreis Cham, OHK Domažlice 

a IHK Cham. Tato informační burza pracovních příležitostí v Německu, ale také dalšího 

vzdělávání byla určena pro naše žáky 3. ročníků učebních, 4. maturitních ročníků 

a absolventy nástavbového studia, kteří mohli tak řečeno z první ruky získat velmi 

cenné kontakty ohledně pracovního uplatnění.  

Prohloubila a zintenzivnila se mezinárodní spolupráce s Berufsschule v Chamu 

(oficiální partnerství uzavřeno 12. 5. 2012 na Čerchově). Pokračuje spolupráce s 

Gregor-von-Scherr Realschule Neunburg vorm Wald, kterou jsme navázali v rámci 

projektu Cíl 3 „My jsme Evropa“ projektem „Výměnné školní programy žáků 

SOU/SOŠ v Plzeňském kraji a žáků reálných škol v regionu Horní Falc“ a 5. června 

2014 jsme uzavřeli oficiální partnerství mezi oběma školami v prostorách Centra 

Bavaria Bohemia v Schönsee. 

Již pátým rokem prezentujeme kooperační vzdělávání s firmou Gerresheimer 

Horšovský Týn. Tato firma v Horšovském Týně na své náklady vybudovala vzdělávací 

středisko pro žáky, kam pořídila dva vstřikovací lisy. Společně na všech prezentačních 

akcí, na schůzkách rodičů nabízíme tříletý obor vzdělání zakončený výučním listem – 

strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování platů. Tímto reagujeme 

na potřeby trhu práce, na přípravu kvalifikovaných pracovníků v plastikářském 

průmyslu, neboť ve vzdělávací soustavě ČR neexistuje obor, který by připravoval 

kvalifikované obsluhy těchto lisů. První žáky tohoto oboru a zaměření jsme získali ve 

školním roce 2012/2013, kdy bylo přijato 16 žáků do tříletého oboru strojní mechanik, 

z toho 13 žáků se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů. Jedenáct žáků 

tohoto zaměření v červnu 2015 skládali závěrečnou zkoušku. 6 žáků pokračuje ve 

školním roce 2015/2016 v nástavbovém studiu Podnikání u nás ve škole (stipendiálně 

podporováni firmou) a 5 žáků nastoupilo přímo do výroby. 

  

Úspěšná je spolupráce s firmou Siemens, kdy 12. října 2012 byla slavnostně 

podepsána Partnerská smlouva o spolupráci mezi firmou Siemens ČR a SOU Domažlice.  

Tímto podpisem se SOU Domažlice stalo jedinou střední školou na jihozápadě České 

republiky, která je partnerem nadnárodního elektrotechnického a elektronického 

koncernu Siemens AG. Střední odborné učiliště Domažlice je „Certifikovaný partner 

pro CNC školení“ a spolupráce se týká především školení obsluhy CNC strojů v řídicím 

systému Sinumeric. V rámci této spolupráce bylo vyškoleno a certifikováno 6 lektorů 

z řad učitelů odborného výcviku a učitelů odborných předmětů. Tato certifikace 

umožňuje lektorům ze SOU Domažlice účast na systému školení Siemens AG ve školicím 

středisku v německém Erlangenu. Zde Siemens pořádá workshopy a externí školení 

v oboru CNC programování, které umožní další odborné vzdělávání lektorů. Této 

spolupráce bude využito nejen v oblasti školení obsluh CNC strojů pro zaměstnavatele, 

ale také v oblasti počátečního vzdělávání pro výuku programování CNC strojů ve 

čtyřletém oboru Mechanik seřizovač a tříletém oboru Obráběč kovů. Ve dnech 17. – 18. 

října 2013 se uskutečnilo na naší škole setkání partnerských škol Siemensu. Zde se 

domluvila pravidla soutěže v programování a obsluhy CNC obráběcích strojů O putovní 

pohár Siemensu. Druhý ročník soutěže probíhal na jaře 2015. Proběhlo několik 

vzájemných setkání. Ve dnech 22. a 23. října 2015 proběhlo v Mohelnici vyhodnocení 

soutěže o putovní pohár partnerských škol Siemensu Sinumerik CUP 2015. Úkolem bylo 

vytvořit CNC program pro tvarovou součást ramena výstředníku v programu ShopMill. 
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Ing. Aleš Polzer, Ph.D. z Vysokého učení technického v Brně zhodnotil soutěž jako velmi 

náročnou. Náš tým žáků 3. ročníku oboru mechanik seřizovač zvítězil. První místo a 

putovní pohár Siemensu si odvezl tým ve složení Dominik Toupal, Jiří Wuchterle a 

Rostislav Švec.  

 

V rámci výuky se uskutečnila řada odborných exkurzí do firem např. fa Profika, 

Gerresheimer H. Týn, Kdynium Kdyně dále v rámci projektu šetrné gastronomie  

exkurze v Lanhotelu Birkenhof v Neunburgu v.Wald, exkurze ve fa Siemens v Mohelnici 

v rámci setkání partnerských škol Siemens, Škoda Auto Mladá Boleslav a další hlavně 

v Plzeňském kraji. Uskutečnila se řada odborných exkurzí do firem BMW 

robotizovaného výrobního centra, hotelů, restaurací, výroben, kadeřnických a 

kosmetických salónů, obchodních center a to nejen v České republice, ale i v sousedním 

Německu (Mnichov, Pasov, Berlín, Lam, Cham, Roding, Kötzting).  

 

 Činnost školské rady 

 Šestičlenná školská rada při SOU Domažlice se v roce 2015 sešla dvakrát. Na 

jednání školské rady dne 31.3.2015 byla projednána a schválena Zpráva o činnosti 

organizace za rok 2014 a seznámena s Organizačním schématem a Organizačním řádem 

SOU Domažlice. Organizační změnou v důsledku klesajícího počtu žáků v místě 

poskytovaného vzdělání ve Stodě došlo ke změně organizační struktury vedoucích 

pracovníků a organizační změně na odborném výcviku oboru kuchař – číšník a školní 

kuchyně s jídelnou. Organizační změna se dotkla 1 vedoucího pracovníka a 2 učitelek 

odborného výcviku. Oba dokumenty schválila bez připomínek. 

 Na jednání školské rady dne 1.10.2015 školská rada schválila Výroční zprávou o 

činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2014/2015. 

 

V rámci projektu Podpory talentovaných žáků Plzeňského kraje se odborného 

řemeslného kempu pro talentované žáky 1. ročníků oborů strojní mechanik a truhlář ve 

dnech 22. - 25. června 2015 zúčastnili 4 žáci. Po dva roky předtím jsme odborné 

řemeslné kempy pro talentované žáky pořádali na naší škole. 

 

V přijímacím řízení pro školní rok 2015/2016 se naše škola přihlásila do pilotního 

ověřování přijímacích zkoušek ke vzdělávání na střední školu. Do tří čtyřletých oborů 

zakončených maturitní zkouškou tedy mechanika seřizovače, kosmetické služby a 

gastronomie jsme konali přijímací zkoušky. Testy žáci konali z českého jazyka a 

matematiky. Výsledky vyhodnotil Cermat. Výsledky zkoušek se žáci dozvěděli 

v přijímacím řízení 22. dubna 2015 i s tím, zda byli na zvolený obor přijati. Pořadí 

přijatých uchazečů se odvíjelo od prospěchu v 8. třídě a polovině 9. třídy, zdravotní 

způsobilosti a alespoň 10% úspěšnosti složení testu z pilotního ověřování. 

        Naši žáci oborů vzdělání obráběč kovů, truhlář, kadeřník, kuchař – číšník již 

šestým rokem ve školním roce 2014/2015 skládali závěrečné zkoušky podle jednotného 

zadání a to písemné, praktické a ústní (v tomto školním roce bylo povinné). 

 Žáci čtyřletých oborů zakončených maturitní zkouškou pátým rokem skládali 

státní a profilovou část maturitní zkoušky. Státní část maturitní zkoušky se skládala 

z českého jazyka (ústní, písemná část a didaktický test), z cizího jazyka (ústní, písemná 

část a didaktický test) nebo matematiky (didaktický test). Profilová část maturitní 

zkoušky se skládala ze dvou ústních zkoušek z odborných předmětů a praktické 

maturitní zkoušky. 
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        Naši absolventi již šestým rokem obdrželi Europass, který prezentuje informace 

o profesních schopnostech a dovednostech a profesním uplatnění v jazyce, kterému se u 

nás učili, a tím zvýší jejich možnost uplatnění na trhu práce v zemích EU. 

 Rovněž 12 žáků, kteří se účastnili třítýdenní výměnné odborné praxe 

v německých firmách, získali Europass, v němž mají odborné a profesní kompetence, 

kterých odbornou praxí získali. Program podpory česko-německých odborných praxí 

prostřednictvím koordinačního centra Tandem a za finanční podpory z fondu Leonardo 

da Vinci jsme realizovali pro mechaniky seřizovače a obráběče kovů (6 žáků) čtvrtým 

rokem. Prvním rokem 6 žáků oboru gastronomie konali souvislou 3týdenní praxi 

v hotelech a restauracích v SRN – v Rodingu. Finančně byl projekt podpořen z Česko-

německého fondu budoucnosti. Odbornou praxí žáků se prohloubila spolupráce 

s jednateli německých firem a gastronomických zařízení, jejich instruktory a 

Berufsschule v Chamu.  

 

Dne 30. dubna 2015 získala naše škola mezinárodní certifikát International 

Education Society, London (IES). Naši žáci mají možnost získat tento mezinárodní 

certifikát uplatnitelný jak u nás, tak v zahraničí. Zvyšuje šanci na získání zaměstnání. 

Jsme jediná vzdělávací instituce v Plzeňském kraji, která tuto certifikaci má. V tomto 

školním roce byla naše škola zařazena do mezinárodní databáze International 

Education Society Ltd. (IES) a byl nám v rámci ratingu přidělen expertní skupinou 

druhý nejvyšší „ratingový stupeň B“ tj. „spolehlivá instituce dosahující trvale dobrých 

výsledků“. Cílem projektu Certificate IES je sjednotit kritéria při popisování 

jednotlivých vzdělávacích subjektů a jejich vzdělávacích aktivit. Jednotným výstupem 

projektu jsou mezinárodně srovnatelné certifikáty, které jasně a zřetelně deklarují, kde 

student absolvoval, co absolvoval, v jakém rozsahu a na jaké úrovni bylo lektorské 

zajištění konkrétního vzdělávacího programu. IES v těchto tzv. mezinárodních 

certifikátech IES popisuje formou ratingu aktuální úroveň vzdělávacího subjektu a jeho 

produktů. Nejdůležitějším údajem na mezinárodním certifikátu IES je kód, který 

obsahuje šest položek (1.kontinent, 2.stát, 3.rating vzdělávacího subjektu, 4. rozsah 

vzdělávacího programu, 5. rating lektorského zajištění konkrétního vzdělávacího 

programu, 6. identifikační číslo, pod kterým je absolvent veden v databázi IES). 

Vydávání mezinárodních certifikátů IES předchází certifikace jednotlivých 

vzdělávacích subjektů a kódové označení konkrétních vzdělávacích programů. 

Informace o certifikovaných vzdělávacích subjektech, jejich programech a absolventech 

jsou v databázi IES vedeny po dobu 20 let a část těchto informací může být zájemci o 

tato data sdělena. Informace o mezinárodních certifikátech vydaných jednotlivým 

absolventům jsou navíc zveřejňovány i na internetu pod odkazem Vydané certifikáty.  

 

Výsledky své práce prezentovalo SOU Domažlice také na prezentačních akcích 

na „Perspektivě řemesel“ ve Stodě dne 21. října 2015,  25. listopadu 2015 „Od vzdělání 

k zaměstnání“ v MKS Domažlice, „Kam na školu, kam do učení, kam za vzděláním“ 

v Tachově 10. listopadu 2015,  na „Akademii řemesel“ v Klatovech dne 11. listopadu 

2015, 30. listopadu 2015 „Perspektivy technického a odborného vzdělávání pro 3. 

tisíciletí v Plzeňském kraji“. Již šestým rokem jsme prezentovali také na veletrzích 

k volbě povolání „Azubi Live“ v Chamu 6. března 2015, kterou pořádal Landkreis 

Cham, již počtvrté v Neunburgu vorm Wald 25. února 2015.  

 

Významná byla účast naší školy při slavnostním zahájení Plzeň – Evropské 

hlavní město kultury 2015 (17. ledna 2015), kdy jsme se s „lodičkou“ v barvách naší 

školy cyklámen, bílá) zúčastnili průvodu, který zahajoval tuto významnou kulturní akci. 



 

 21 

Významné pro SOU Domažlice bylo zajištění prezentace Plzeňského kraje na 

výstavě „Má vlast“, konané 9. května 2015 v Praze na Vyšehradě, které jsme se 

zúčastnili již počtvrté. Naši žáci se tam setkali s námětkem hejtmana pro oblast školství, 

sportu a cestovního ruchu PK Jiřím Stručkem a zpěvákem Danielem Landou. Rovněž 

počtvrté jsme připravili raut a obsluhu (svatomartinské pohoštění pro 200 hostů) 

v Hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu PČR při vyhodnocení soutěže Nejkrásnější 

nádraží ČR 2015 dne 11. listopadu 2015. Žáci se setkali se senátorem Janem Látkou a 

předsedou Senátu Parlamentu České republiky Milanem Štěchem. 

Velmi významná byla prezentace naší školy na náměstí ve Stodě na akci 

„Řemesla v ulicích“, která se uskutečnila ve čtvrtek 21. května 2015. Pro veliký úspěch 

jsme se účastnili dalších venkovních aktivit, a to a 16. prosince 2015 „Vánočního 

jarmarku“ s ukázkou řemesel. V Holýšově jsme prezentovali řemesla a výrobky 

truhlářské a z kroužku mechatroniky v sobotu 28. listopadu 2015. Ve čtvrtek 3. prosince 

2015 jsme se zúčastnili „Vánočních trhů“ na Krajském úřadu Plzeňského kraje, kde 

naši žáci na prodejní výstavě své výrobky a kadeřnicko – kosmetické služby nabízeli 

široké veřejnosti.  

 

V rámci mimoškolní činnosti nabízíme a realizujeme pro žáky tyto kroužky: 

sebeobrany, thajského boxu a posilování, taneční kroužek AVANTI II, barmanský 

kroužek, práci s knihou, technologické praktikum, strojírenské praktikum, přípravu 

k maturitní zkoušce z českého jazyka, anglického jazyka, německého jazyka, 

matematiky, kroužek německého jazyka pro mechaniky seřizovače (odborné pojmy 

v pneumatice a Logo řízení potřebné pro pilotní projekt IHK Regensburg), v MPV Stod 

žáci navštěvují sportovní a kulturní kroužek.  

Taneční skupina AVANTI, která působí při Středním odborném učilišti 

Domažlice, se roce 2014 stala Mistry ČR SUT v plesových formacích a zároveň získali 

titul za nejlepší latinsko-americké formace pro rok 2014. V roce 2015 

 

Ve dnech 21. – 23. září 2015 se uskutečnil v Trhanově již druhý adaptační kurz 

pro 120 žáků 1. ročníků v rámci grantového programu Plzeňského kraje Podpora 

preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2015. Cílem kurzu bylo ulehčit žákům 

nástup do nového kolektivu, seznámit se s novými spolužáky i třídními učiteli, rychleji se 

začlenit do kolektivu, navodit pozitivní klima třídy, posílit pocit zodpovědnosti vůči 

vlastní osobě i kolektivu. 

 

V rámci charitativních akcí se žáci zapojili do sbírek Život dětem, Světluška, Den 

boje proti rakovině, sbírka fondu SIDIUS. MPV Stod uspořádalo sportovní a zábavné 

odpoledne pro děti ze zařízení vyžadující okamžitou péči Robinson ve Stodě a pásmo 

vánočních koled pro děti a seniory ve Stodě.  

  

Škola je úspěšná i v rámci mezinárodní spolupráce. 

I po uzavření oficiálního partnerství Středního odborného učiliště v Domažlicích 

a Berufsschule Cham dne 15.5.2012 na Čerchově pokračuje různými aktivitami 

vzájemná intenzivní spolupráce škol, např. exkurze ve firmě Stangl v Rodingu, 

pokračuje pilotní projekt IHK Cham „Hranice překračující vzdělání“, kdy tento 

projekt umožňuje žákům prohloubit německý jazyk o odbornou terminologii 

v pneumatice a Logo řízení, umožňuje naučit se a vyzkoušet si pneumatiku a Logo řízení 

v moderně vybavených učebnách v Berufsschule v Chamu a vykonat 14 denní praxe 

v německých firmách a získat tím osvědčení Berufsschule Cham, které žákům usnadní 

vstup na evropský trh práce. Naši absolventi již pátým rokem obdrželi Europass. 
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Program podpory česko-německých odborných praxí prostřednictvím koordinačního 

centra Tandem a za finanční podpory z fondu Leonardo da Vinci umožnil realizovat pro 

mechaniky seřizovače a obráběče kovů (6 žáků) čtvrtým rokem odborné praxe 

v německých firmách. Prvním rokem 6 žáků oboru gastronomie konali souvislou 

3týdenní praxi v hotelech a restauracích v SRN – v Rodingu. Finančně byl projekt 

podpořen z projektu Erasmus+. Odbornou praxí žáků se prohloubila spolupráce 

s jednateli německých firem a gastronomických zařízení, jejich instruktory a 

Berufsschule v Chamu.  

Dalšími významnými společnými aktivitami byly např. sportování na Velkém 

Javoru, výlet do Mnichova, účast našich žáků na výuce češtiny v Chamu, 7. ročník 

mezinárodního turnaje v kopané konaný ve Furthu im Wald. Již po třetí jsme 

realizovali třídenní výlet do Berlína, podruhé třídenní společný výlet do Prahy, kterého 

se zúčastnilo 53 žáků z obou škol. Dne 20. dubna 2015 jsem se společně zúčastnili česko – 

bavorských dnů, jako příklad úspěšné přeshraniční spolupráce. Na náměstí Republiky v 

Plzni jsme společně představili strojírenské obory, na PC programy obrábění CNC 

strojů, zájemci si mohli vyzkoušet některé činnosti nebo si odnést suvenýry z tvrzeného 

polystyrénu vyrobené našimi žáky na drátořezu. Spolupráce s Berufsschule v Chamu se 

týká i ekologického vzdělávání. Společně jsme se aktivně účastnili mezinárodní 

konference Enersol konané v Jihlavě. Předali jsme první Certifikáty IHK Regensburg 5 

žákům po čtyřleté realizaci projektu Pneumatika a Logo řízení. Společně jsme 

prezentovali naši spolupráci (od roku 1990) na 1. a 2. Dialogfóru, které se konaly ve 

Furthu im Wald a v Neunburgu vorm Wald u příležitosti 25. výročí otevření hranice. 

  

Úspěšně se rozvíjí česko-německá spolupráce naší školy s Realschule Neunburg 

vorm Wald. I s touto školou jsme společně realizovali mnoho akcí, např. se uskutečnilo 3 

denní praktikum německých žáků na našich pracovištích odborného výcviku, v rámci 

výběru povolání navštívili žáci partnerské školy truhlářskou dílnu, kde si pod vedením 

učitele odborného výcviku a za pomoci českých žáků vyrobili jednoduchý výrobek. 

Veškeré tyto aktivity vedly k rozvoji komunikačních, jazykových, odborných a 

multikulturních dovedností. Dne 5. června 2014 došlo ke slavnostnímu uzavření 

partnerství Středního odborného učiliště v Domažlicích s Realschule Neunburg vorm 

Wald – v Centu Bavaria Schönsee – školy uzavřely společné partnerství po 3 leté aktivní 

spolupráci a řadě společných akcí a projektů. Realschule Neunburg je po Berufsschule 

Cham 2. partnerskou školou SOU Domažlice. Za aktivity s naší školou v roce 2014 

získala Realschule Neunburg vorm Wald 2. místo v mimoškolních aktivitách 8.12.2014. 

  

 Další vzdělávání  

I v roce 2015 se SOU Domažlice připravovalo na další vzdělávání dospělých 

v rámci projektu UNIV 3 - KRAJE (Proměna škol v centra celoživotního učení), což je 

individuální projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je 

Národní ústav odborného vzdělávání, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu 

a státního rozpočtu České republiky. V rámci tohoto projektu Střední odborné učiliště 

v Domažlicích rozvíjí profesní kompetence pedagogických pracovníků, provozuje 

počáteční a další vzdělávání, dále rozvíjí spolupráci se sociálními partnery.  

Od 15. 6. 2015 do 18. 9. 2015 v celkovém rozsahu 100 hodin jsem realizovali 

pilotní ověřování rekvalifikačního programu pro profesní kvalifikaci Dělník výroby 

dřevařských polotovarů (33-025-E). Do pilotního ověřování bylo zapojeno celkem 14 

účastníků, z nichž 12 prokázalo potřebné znalosti a dovednosti uvedené profesní 

kvalifikace i u závěrečné zkoušky. K uvedené pilotáži bylo zároveň vyškoleno 5 

pedagogických pracovníků školy pro pozice průvodců a hodnotitelů uvedené profesní 
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kvalifikace. Jednalo se o dvoudenní školení v Pardubicích a v Plzni, kdy veškeré náklady 

byly hrazeny z rozpočtu projektu UNIV 3. 

Závěrečný seminář a slavnostní předání Certifikátů úspěšným absolventům 

pilotního ověřování se konalo 15. 10. 2015 se v prostorách SOU Domažlice. Na 

závěrečném semináři k projektu UNIV 3, za účasti krajské koordinátorky projektu 

Mgr. Pavly Chocholové a zástupce Krajského úřadu Plzeňského kraje pana Jaroslava 

Sokola Na závěr semináře, paní ředitelka SOU Domažlice Mgr. Zdeňka Buršíková, 

předala Certifikáty úspěšným absolventům pilotního ověřování profesní kvalifikace 

Dělník výroby dřevařských polotovarů 

Závěrečná konference projektu UNIV 3 se uskutečnila ve dnech 23. – 24. 4. 2015 

v Hradci Králové, kde byla zástupci naší školy představeny všechny realizované 

pilotáže. Krajskou koordinátorkou byla naše škola následně oceněna diplomem 

za největší počet realizovaných pilotáží v rámci Plzeňského kraje (7), za nejvyšší 

mediální aktivitu v rámci projektu UNIV 3, za příkladnou ochotu realizovat a 

navštěvovat semináře a za preciznost zpracování podkladů a administraci pilotáží. 

 

SOU Domažlice je autorizovanou osobou pro profesní kvalifikace 23-026-H 

Obsluha CNC obráběcích strojů. Zkouška odpovídá Hodnotícímu standartu profesní 

kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací. Zkoušející jsou autorizované osoby z řad 

vyučujících lektorů ze Středního odborného učiliště Domažlice. Po absolvování kurzu 

účastníci Osvědčení o účasti v akreditovaném kurzu, podle vyhl. MŠMT č.176/2009 Sb., 

a Osvědčení o získání profesní kvalifikace podle § 18 zákona č. 179/2006 Sb., o ověření a 

uznání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání 

výsledků dalšího vzdělávání), ve znění zákona č.53/2012 Sb. Osvědčením o získání 

profesní kvalifikace je prvním krokem v dalším vzdělávání pro získání úplné profesní 

kvalifikace Obráběč kovů. 

  

Škola je úspěšná v realizaci projektů. 

V průběhu července 2012 byla podána projektová žádost do 2. výzvy Plzeňského 

kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti 

podpory 1.1. Také tento grantový projekt s názvem „Tvorba výukových modulů pro 

službové obory SOU Domažlice a jejich implementace do výuky“ – reg. č. 

CZ.1.07/1.1.30/02.0037 byl doporučen a schválen k financování z prostředků 

Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Realizace projektu 

probíhala od 1. 3. 2013 – 28. 2. 2015, projekt byl zaměřen na podporu, zlepšení a 

zefektivnění výuky oborů vzdělávání Gastronomie, Kuchař číšník, Kadeřník, 

Kosmetické služby a Podnikání. Náplním klíčových aktivit projektu byla především 

tvorba interaktivních výukových modulů pro uvedené obory a z projektu je patrná 

návaznost na předchozí grantový projekt, který se týkal především technických oborů 

vzdělávání. Celková výše schválené dotace činila 3.981.971,40 Kč. 

Probíhala realizace projektu s názvem „Inovace a zkvalitnění výuky odborného 

výcviku kovooborů Středního odborného učiliště v Domažlicích“ – reg. č. 

CZ.1.14/2.4.00/19.02586, byl zaměřen na dovybavení a modernizaci pracoviště 

odborného výcviku KOVO v Rohově ulici. Získané investiční prostředky byly využity 

především k pořízení nových strojů, zařízení a technologií. Projekt mimo jiné zahrnoval 

pořízení 5-ti osého CNC vrtacího a frézovací centra, 3-osého CNC soustruhu, měřících 

přístrojů, 3D tiskárny a vybudování PC učebny pro výuku odborného výcviku oborů 

vzdělávání Mechanik seřizovač, Obráběč kovů a Strojní mechanik. Zahájení samotné 

fyzické realizace projektu proběhlo 2. 5. 2013 a ukončen byl 30. 4. 2015. Celková výše 

schválené dotace činila 14.780.721,10 Kč. 
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Od 1. 9. 2013 probíhala realizace Operační program Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském 

kraji“ – reg.č. CZ.1.07/1.1.00/44.0002. Projekt byl určen, jak žákům technických oborů 

SOU Domažlice s cílem další podpory odborných znalostí a kompetencí žáků, tak žákům 

partnerských základních škol. Kladl si za cíl především podpořit motivaci a zájem o 

studium technických předmětů a oborů vyučovaných na SOU Domažlice, ukončen byl 

30. 6. 2015.  

 1. 11. 2014 začala realizace projektu s názvem „Modernizace a obnova strojního 

vybavení kovooborů na SOU Domažlice“ – reg. č. CZ.1.14/2.4.00/34.03198, byl zaměřen 

na dovybavení a rozšíření výuky  a tím i dovednosti žáků v oblastech pneumatiky 

a hydrauliky, což jsou kompetence, které jsou mezi zaměstnavateli velmi žádané. Výuka 

těchto dovedností je z tohoto důvodu součástí školního vzdělávacího programu ve výše 

uvedených oborech od třetího ročníku. Dále došlo ke zkvalitnění výukových pomůcek 

díky nákupu 4 nových univerzálních soustruhů. Datum ukončení projektu 30. 7. 2015. 

Celková výše schválené dotace činila 4.178.668,10 Kč. 

 1. 7. 2015 začala realizace projektu „Podpora cizích jazyků a čtenářské 

gramotnosti“  - reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0627 z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. Datum ukončení projektu 31. 12. 2015. Celková výše schválené 

dotace činila 990.462,00 Kč. Projekt byl realizován v souladu s projektovou žádostí a 

během realizace nedošlo k žádným podstatným ani nepodstatným změnám. V rámci 

klíčové aktivity č. 1 s názvem Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství 

a čtenářské gramotnosti, byl vytvořen nový produkt skládající se ze 2 ročních 

tematických plánů, zprávy z ověřování a seznamu pořízené literatury a dalších 

pomůcek. Tyto materiály, včetně pořízené literatury a pomůcek, budou nadále 

využívány v rámci hodin Českého jazyka a literatury. U klíčové aktivity č. 2 - 

Zahraniční jazykový kurz pro učitele, došlo k podpoře 2 pedagogických pracovníků 

školy v dalším vzdělávání, kteří získané vědomosti a dovednosti využijí přímo ve výuce 

žáků školy a to jak při samotné výuce cizích jazyků, tak i v dalších předmětech 

prostřednictvím zaváděné metody CLIL. Klíčová aktivita č. 3 - Stínování (shadowing) 

pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v 

zahraničí, podpořila v dalším vzdělávání 6  pedagogických pracovníků školy. Nově 

získané poznatky využívají při výchovně vzdělávací činnosti na škole. Realizací klíčové 

aktivity č. 4 s názvem Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky, bylo celkem v 

počátečním vzdělávání podpořeno 47 žáků školy. Zahraniční pobyt významně zlepšil 

jejich jazykové kompetence a prohloubil jejich znalosti o navštívené zemi. 

 

Grantový program Plzeňského kraje v oblasti mládeže a sportu pro rok 2015 

„Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje 2015 do dubna 2016 se na 

pracovištích odborného výcviku konaly technické kroužky určené žákům 8. a 9. tříd ZŠ, 

kteří si pod dohledem učitelů odborného výcviku vyzkoušeli jednotlivé činnosti, 

pracovní postupy a práci s nejrůznějším nářadím. Odměnou za jejich práci, snahu, píli a 

přesnost byl výrobek, který si odnesli domů (ptačí budka). Celkem se do těchto kroužků 

zapojilo 53 žáků ze ZŠ v Domažlicích, Stodě, z toho 18 žáků do kroužku truhlářského 

„Co se v truhlářském kroužku naučíš, i v životě uplatníš“ a 18 žáků do kroužku elektro 

s názvem „Elektronika je hračka“ a do kroužku mechatroniky „CNC stroje hrou“ se 

zapojilo 16 žáků. Podpora v roce 2015 činila 120.000,- Kč. 

 

 Dotace „Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a spolufinancování 

mezinárodních studijních programů v roce 2015“ na česko-německé setkání projektu 

s názvem „Cizí jazyky pro život – Fremschprachen für das Leben“, které umožnilo 
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navštívit partnerskou školu RS Neunburg vorm Wald, účastnit se výuky a absolvovat 

kulturní a sportovní program. Žáci se vzdělávali odborně, kulturně, historicky a 

odbourávali jazykové bariéry. Celkem se zúčastnilo 8 žáků, z toho 4 z naší školy a 4 

z partnerské školy. Podpora činila 15.000,- Kč. 

 

 Dotace z programu „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 

2015“ na adaptační kurz pro 106 žáků 1. ročníků s názvem projektu „Prima parta – 

adaptační kurz pro 1. ročníky“, který se konal 21. – 23. 9. 2015 v Trhanově. Účelem 

aktivit bylo sebepoznání, seberealizace, zlepšení komunikačních schopností žáků a 

odstranění nežádoucích vlivů v kolektivu. Podpora činila 40.000,- Kč. 

 

Dar z Nadačního fondu Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji ve 

výši 67.500,- Kč na zakoupení materiálu, který bude využit při výuce jednotlivých 

tematických celků. 

 

Zástupci Krajského úřadu Plzeňského kraje předali na „Perspektivě řemesel ve 

Stodě“ 21. října 2015 kufříky ručního nářadí 15 žákům prvního ročníku oboru 

elektromechanik pro zařízení a přístroje a na Dnu otevřených dveří na SOU Domažlice 

13. listopadu 2015 žákům prvních ročníků oborů strojní mechanik 21 a 26 žákům 

obráběč kovů v rámci podpory technického vzdělávání mládeže. 

 

Hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs podruhé ocenil nejúspěšnější pedagogy 

Plzeňského kraje při příležitosti Dne učitelů 26. března 2015. Za Střední odborné 

učiliště Domažlice toto ocenění převzali z rukou hejtmana PK Václava Šlajse učitelé 

odborných předmětů Mgr. Václav Hruška a Václav Honal za jejich celoživotní přípravu 

mladé generace v oborech strojírenských a elektromechaniků. V loňském roce toto 

ocenění převzali učitelé odborného výcviku strojních mechaniků Václav Tichota a 

truhlářů Václav Vrána za to, jak podporují své žáky při mimoškolních aktivitách, 

připravují je na soutěže a spolupracují na odborných kempech pro talentované žáky. 

 

Hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs pozval ředitelku SOU Domažlice na 

setkání s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinou Valachovou u příležitosti 

její návštěvy v Plzeňském kraji dne 29. září 2015. 

 

V úterý 22. září 2015 se na naší škole na Středním odborném učilišti 

v Domažlicích konalo výjezdní zasedání Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu 

PČR. Ředitelka SOU Domažlice Mgr. Zdeňka Buršíková představila předsedovi Výboru 

pro záležitosti EU profesoru Václavu Hamplovi a místopředsedům tohoto výboru Janu 

Látkovi, Jaroslavu Doubravovi a Ing. Antonínu Maštalíři vzdělávací nabídku školy, 

spolupráci s firmami a institucemi, rozvinutou mezinárodní spolupráci a projekty 

realizované na škole a financované z prostředků Evropské unie. Po prohlídce školy 

následoval slavnostní oběd složený ze čtyř chodového menu, který připravili žáci 3. 

ročníku oboru gastronomie. Oběd byl servírován složitou banketní obsluhou. Po 

prohlídce truhlářské dílny a nového strojového vybavení pracoviště odborného výcviku 

strojírenských oborů jsme navštívili partnerskou školu Berufsschule v Chamu. Zde nás 

po nové škole provedl ředitel Siegfried Zistler 

 

 V úterý 10. listopadu 2015 navštívil naši školu hejtman Plzeňského kraje Václav 

Šlajs. Hejtman Václav Šlajs v doprovodu náměstka Jaroslava Bauera a radního 

Jaroslava Šobra si prohlédli moderně vybavené dílny pro odborný výcvik strojírenských 
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oborů, pro truhláře, nově rekonstruované školní kadeřnictví, kosmetický salon a 

výukové centrum pro gastronomické obory.  Žáci oboru gastronomie a kuchař – číšník 

připravili slavnostní menu s banketní obsluhou pro hejtmana a členy rady Plzeňského 

kraje.   
 

Hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs besedoval se čtyřiceti žáky naší školy 

v sále Zastupitelstva Plzeňského kraje 19. listopadu 2015. Přiblížil mladým lidem více 

Plzeňský kraj a činnost úřadu. 

  

Aktivní účast na konferencích a prezentace SOU Domažlice  

Od června 2013 je ředitelka SOU Domažlice členkou pracovní skupiny Komise 

pro technické vzdělávání Plzeňského kraje. 

 12. února 2015 se konala na naší škole závěrečná konference k projektu s názvem 

Tvorba výukových modulů pro službové obory SOU Domažlice a jejich implementace 

do výuky. Byla to výborná prezentace jednotlivých oborů – kadeřník, kosmetické 

služby, kuchař – číšník, gastronomie a nástavbové studium podnikání zástupcům 

Krajského úřadu Plzeňského kraje, Úřadu práce Domažlice, Okresní hospodářské 

komoře Domažlice a zaměstnavatelům, ředitelům a výchovným poradcům základních 

škol domažlického regionu. Prezentace se týkala ukázky nově pořízených zařízení a 

přístrojů, které výše zmíněné obory posouvají po technologické stránce kupředu. 

 19. února 2015 se uskutečnilo metodické setkání v rámci projektu Podpora 

technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji, kde realizované projekty 

prezentovaly jednotlivé střední a spolupracující základní školy. Náš projekt představila 

Bc. Věra Obdržálková. Setkání se uskutečnilo v Poběžovicích. 

27. února 2015 se uskutečnilo 2. Dialogfórum v Chamu. Ředitelka školy na této 

mezinárodní konferenci hovořila o mezinárodní spolupráci SOU Domažlice a 

Berufsschule Cham. 

23. – 24. dubna 2015 na závěrečné konferenci v Hradci Králové Ing. Pavel 

Richter představil všechny pilotáže, které jsme v rámci projektu UNIV 3 Kraje na naší 

škole realizovali. Krajskou koordinátorkou byla naše škola následně oceněna diplomem 

za největší počet realizovaných pilotáží v rámci Plzeňského kraje (7), za nejvyšší 

mediální aktivitu v rámci projektu UNIV 3, za příkladnou ochotu realizovat a 

navštěvovat semináře a za preciznost zpracování podkladů a administraci pilotáží. 

 21. května 2015 v Plzni na konferenci projektu Pospolu představila ředitelka 

školy kooperační vzdělávání s firmou Gerresheimer Horšovský Týn. 

V pátek 15. května 2015 jsme slavnostně zahájili provoz dílen odborného výcviku 

strojírenských oborů Středního odborného učiliště Domažlice v rámci projektu Inovace 

a zkvalitnění výuky odborného výcviku kovooborů Středního odborného učiliště 

Domažlice. V provozu představili naši žáci nové stroje a technologie pořízené z projektu 

ROP NUTS II Jihozápad za 15 milionů korun. Od 15.00 hod. se konala konference ke 

spolupráci naší školy se zaměstnavateli. 

27. května 2015 se uskutečnilo setkání s ministrem školství Marcelem Chládkem 

v Techmania Science Center. Ředitelka školy zde představila vzdělávací nabídku školy, 

výuku odborného výcviku a spolupráci s firmami, kooperační vzdělávání s firmou 

Gerresheimer Horšovský Týn, s firmou Siemens – jsme Certifikovaný partner ve školení 

CNC, též spolupráci ohledně sponzorování žáků a projekty, které jsme realizovali 

z OPVK a ROP NUTS II Jihozápad a projekt Podpora technického a přírodovědného 

vzdělávání v PK, který se týká navázání spolupráce se základními školami. 

4. června 2015 se konala závěrečná konference projektu Podpora technického a 

přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji, na které ředitelka SOU Domažlice 
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zhodnotila projekt, představila jednotlivé klíčové aktivity a jejich plnění. Jedním 

z významných výstupů projektu je navázání spolupráce se 6 základními školami a 

získání jejich žáků do technických oborů na naší škole. 

 

22. září 2015 se na naší škole uskutečnilo výjezdní zasedání Výboru pro záležitosti 

Evropské unie Senátu PČR. Ředitelka SOU Domažlice ve své prezentaci představila 

předsedovi výboru profesoru Václavu Hamplovi a místopředsedům Janu Látkovi, 

Jaroslavu Doubravovi a Ing. Antonínu Maštalíři vzdělávací nabídku školy, spolupráci se 

sociálními partnery, provedla budovou školy i pracovišti odborného výcviku, do kterých 

v rámci projektů EU byly pořízeny nové stroje a zařízení a nové technologie za cca 20 

milionů korun. Rovněž představila rozsáhlou spolupráci s partnerskou školu Werner-

von-Siemens-Schule, Staatl. Berufsschule Cham, kterou jsme společně navštívili.  

 

 27. září 2015 ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek předal Ocenění 

a hodnotný dar Dominiku Toupalovi, žákovi 4. ročníku oboru mechanik seřizovač. 

Dominik se stal absolutním vítězem v kategorii Siemens v soutěži Mladí strojaři 

v programování CNC strojů, která se konala jako součást Mezinárodního 

strojírenského veletrhu v Brně. Slavnostní akt se konal v sále v budově Ministerstva 

průmyslu a obchodu v Praze. Přítomný byl náměstek ministra průmyslu a obchodu 

Eduard Muřický, zástupci Svazu strojírenské technologie, zástupci firmy Siemens, 

Fanuc a Heidenhain. Ředitelka SOU Domažlice v děkovné řeči stručně představila 

školu, spolupráci s firmou Siemens a nové strojové a technologické vybavení pořízené 

z projektů EU. 

 

5. listopadu 2015 se konal třetí ročník konference „Česká škola 21. století“, která 

je součástí Roku průmyslu a technického vzdělávání. Konala se pod záštitou premiéra 

vlády ČR Bohuslava Sobotky, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy. Na této konferenci ředitelka SOU Domažlice představila 

kooperační vzdělávání s firmou Gerresheimer Horšovský Týn. V loňském roce na 

pódiové diskuzi představila spolupráci Středního odborného učiliště Domažlice 

s firmami nejen domažlického regionu, v nichž žáci v posledních ročnících tříletých nebo 

čtyřletých oborů vzdělání konají odborný výcvik a spolupráci s firmou Siemens, kdy 

SOU Domažlice je Certifikovaným partnerem v programování CNC strojů. 

 

 10. listopadu 2015 navštívili naši školu hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs,                

1. náměstek hejtmana PK Jaroslav Bauer, radní Mgr. Jaroslav Šobr, JUDr. Jaroslava 

Havlíčková, Jaroslav Sokol. Hejtman PK si prohlédl pracoviště odborného výcviku 

strojírenských oborů, kde se zajímal o nové stroje a zařízení a technologie pořízené 

z ROP NUTS II Jihozápad a OPVK. Po prohlídce truhlářské dílny a budovy školy 

pobesedoval se zaměstnanci školy. 
 

3. prosince 2015 se na naší škole uskutečnilo jednání u česko-německého kulatého 

stolu, které iniciovala a zorganizovala Místní akční skupina Český les. Pracovní setkání 

zaštítil poslanec Vladislav Vilímec. Přítomni byli také zástupci okresu Neumarkt a 

úřadu práce z Chamu, Regionální hospodářská komora Plzeň. Ředitelka školy 

představila vzdělávací nabídku, organizaci výuky, pracoviště odborného výcviku. Cílem 

byla výraznější podpora učňovského školství s vyšším počtem řemeslníků  na trhu práce 

za pomoci evropských dotačních nástrojů a operačních programů. 

   



 

 28 

SOU Domažlice v roce 2015 prezentovalo úspěchy žáků v soutěžích odborných  

dovedností a aktivity konané pro veřejnost v médiích, televizi ZAK, Plzeňská 1, denním 

tisku, na nově vybudovaných webových stránkách školy. 

 

 

  Hlavní úkoly školy stanovené pro oblast vzdělávací, oblast mimoškolní, oblast 

řídící a oblast ekonomicko hospodářskou byly v roce 2015 úspěšně plněny. Důkazem 

dobré a úspěšné práce SOU Domažlice je zájem žáků o studium na této škole a 

skutečnost, že převážná většina absolventů, kteří chtějí pracovat, nachází uplatnění na 

trhu práce, případně pokračují v dalším studiu.  

 

 Hospodaření SOU Domažlice v roce 2015 od počátku vykazovalo rostoucí 

negativní vývoj v provozní sféře a záporné cash-flow. Příčinou tohoto jevu byl majetek 

pořízený z projektů ROP a OPVK, jehož účetní odpisy výrazně narostly, stejně jako 

náklady na údržbu, servis a školení, vše provádí specializované firmy. Příspěvek na 

provoz od zřizovatele narůstající náklady nereflektoval. Palčivou situaci zhoršoval fakt, 

že ve Stodě musíme financovat udržovací provoz objektů v Hradecké ulici ročně 

nákladem 600 tis. Kč, které pro vlastní účely nevyužíváme, část objektu má bezplatně 

pronajatý Dětský domov, Staňkov, pro své Zařízení pro děti využívající okamžitou 

pomoc Robinson. Kumulovaná účetní ztráta ke konci účetního období činila téměř 1 mil. 

Kč, k jejímu snížení jsme zapojili čerpání prostředků fondu investic a rezervního fondu. 

K 31. 12. 2015 jsme vykázali účetní zisk ve výši 3.996,60 Kč.  

 

             

Datum: 9. března 2016 

                                                                                Mgr. Zdeňka Buršíková  

                                                                                                                ředitelka SOU Domažlice                                                                                                            

 

 

     Zpráva byla projednána a schválena školskou radou při SOU Domažlice dne 

10.3.2016. 

 

 

                                                                                   Mgr. Lenka Schrödlová  

                                                                                  předsedkyně školské rady 
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Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých v roce 2015 
    

    

   v Kč 

Dotace poskytnuté   Poskytnuto Použito  
Vratky 
dotací 

všemi poskytovateli k 31.12.2015 k 31.12.2015 celkem 

a 1 2 3 

Poskytnuté dotace celkem (= ř. 1. + ř. 2.) 32 653 702,00 32 653 702,00 0,00 

      

v tom:     

  1. přímé výdaje na vzdělávání celkem 31 165 000,00 31 165 000,00 0,00 

      v tom:      

                  a) platy 22 407 000,00 22 407 000,00 0,00 

                  b) OON 290 000,00 290 000,00 0,00 

                  c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 8 468 000,00 8 468 000,00 0,00 

                      z toho: DVPP 21 980,00 21 980,00 0,00 

   2. další jednotlivé tituly dotací celkem 1 488 702,00 1 488 702,00 0,00      

         (uvedené v číselníku účelových znaků)     

Uz 33049 Podpora odborného vzdělávání 368 832,00 368 832,00 0,00 

Uz 33061 Zvýšení odměňování pracovníků Rgš v roce 2015 156 867,00 156 867,00 0,00 

Uz 33052 Zvýšení platů pracovníků reg. školství 963 003,00 963 003,00 0,00 

    

 
Vysvětlivky:    

sloupec 1 - poskytnuto = výše dotací převedených jejich poskytovateli na účet příjemce do 31.12.2015 

sloupec 2 - použito = výše dotací skutečně použitých příjemcem pro stanovené účely do 31.12.2015 

sloupec 3 (vratky účelově nepoužitých dotací) = sl. 1 minus sl. 2   

    

Poznámky:    

řádek Dotace poskytnuté celkem = součet jednotlivých titulů 
dotací     

řádek 1. - přímé náklady na vzdělávání = součet platů, OON, pojistného, 
FKSP a ONIV   

řádek 2. - další jednotlivé tituly dotací podle číselníku účelových znaků stanovených MF pro rok 2015 

               (u dotací na výzkum a vývoj včetně investičních)  

             - v této části budou samostatně zúčtovány dotace, které nejsou předmětem    

                přímých výdajů na vzdělávání.   

    

Vypracovala: Lenka Cingrošová    

Datum:  07.03.2016    

Telefon: 379 410 626                                                             
 
Odpovídá: Lenka Cingrošová, účetní                                                                                       
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       Peněžní fondy      

       v Kč 

                       Tvorba 2015       
Peněžní fondy 

organizace 
číslo 
účtu 

Stav k 
1.1.2015 

Příděl ze 
zlepš. HV 

Jiné zdroje Čerpání 
Stav k 

31.12.2015 
Změna stavu                  
za rok 2015 

    2 3 4 5 6 7(=6-2) 

Fond odměn 411 183 768,00 60 481,00 0,00  0,00 244 249,00 + 60 481,00 

FKSP 412 90 904,10 0 247 763,00 186 664,32 152 002,78 + 61 098,68 

Rezervní fond 413 1 577 343,73 241 922,06 0 509 705,00 1 309 560,79 - 267 782,94 

Rezervní fond 414 349 285,49 0 77 500,00 426 190,49 595,00 - 348 690,49 

Investiční fond 416 2 522 941,56 0 52 200 584,90 51 233 536,58 3 489 989,88 + 967 048,32 

CELKEM  4 724 242,88 302 403,06 52 525 847,90 52 356 096,39 5 196 397,45 + 472 154,57 

         
 

                        Krytí účtů peněžních fondů  

    v Kč  

      rok 2015    

Název bankovního 
účtu 

  Běžný účet Ostatní běžné účty Běžný účet FKSP 
 

    241 244 243  

Fond odměn   244 249,00 0 0,00  

FKSP   0,00 0 135 379,10  

Rezervní fond   761 550,34 548 605,45 0,00  

Investiční fond   2 627 668,83 0 0,00  

CELKEM FONDY   3 633 468,17 548 605,45 135 379,10  

Komentář       

      

FKSP- rozdíl 16 623,68 Kč je převod peněžních prostředků za 12/2015 z účtu 241 na 243.  
Investiční fond – rozdíl 862 321,05 Kč jedná se o nekryté odpisy. 
 
 

     
 

 

Přehled o stavu pohledávek k 31.12.2015  
  Pohledávky celkem:     76 874,00 Kč 

  z toho: do lhůty splatnosti:    74 727,00 Kč 

              po lhůtě splatnosti:      2 147,00 Kč 

      

 Zajištění pohledávek:    

  předpoklad, že budou uhrazeny:             0,00 Kč 

  pohledávky přihl.do konkurzů:             0,00 Kč 

  pohledávky nedobytné:       2 147,00 Kč 
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Vyhodnocení plnění závazných ukazatelů 
 
Přímé náklady na vzdělávání 

                                        
Rozpočet:                                                                                           Kč 

Limit počtu zaměstnanců                      80,83   

Přímé neinvestiční výdaje celkem                                             31 165 000,--                                        

           z toho prostředky na platy                                              22 407 000,--  

           z toho prostředky na ostatní osobní náklady                      290 000,--  

 

Plnění:  

Limit počtu zaměstnanců                       81,89 

Přímé                                                                                            31 165 000,--  

         z toho : prostředky na platy                                                22 407 000,-- 

       z toho prostředky na ostatní osobní náklady                          290 000,-- 

 

ONIV na přímé výdaje ve školství – vyčerpány               626 565,-- 

 

 

 

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 dle zákona č. 250/2000 Sb.

   

      

 Hospodářský výsledek za rok 2015      3 996,60 Kč 

        

 Návrh na rozdělení HV za rok 2015  

  Fond odměn:                                         799,32 Kč 

      

  Fond rezervní:                  3 197,28 Kč 

 

 

      

Vypracovala: Lenka Cingrošová 

Datum:     07.03. 2016  

Telefon:    379 410 626     

      

Odpovídá: Lenka Cingrošová, účetní 
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D. Fotografie   
 

 

 

 
Naši žáci obsluhovali prezidenta ČR Miloše Zemana při slavnostním obědě v restauraci Dubina při 

návštěvě Domažlic 5. března 2015 

 

 
Třetí zleva Dominik Toupal, uprostřed ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, vpravo náměstek 

ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický 
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27. září 2015 ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek předal Ocenění a hodnotný dar Dominiku 

Toupalovi, žákovi 4. ročníku oboru mechanik seřizovač. Dominik se stal absolutním vítězem v kategorii 

Siemens v soutěži Mladí strojaři v programování CNC strojů, která se konala jako součást Mezinárodního 

strojírenského veletrhu v Brně. Slavnostní akt se konal v sále v budově Ministerstva průmyslu a obchodu 

v Praze. 
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Významný host biskup plzeňské diecéze J.Ex. Msgre. RNDr. František Radkovský, který promluvil 

k účastníkům soutěže o svých studiích matematiky a pronesl modlitbu a požehnání soutěži GES 

Elektronic Cup 2015, který jsme pořádali 23. – 24. března 2015 ve Stodě. 

 

 

 
Zleva: Bc. Josef Konop – vedoucí učitel strojírenských oborů, Jiří Wuchterle, Rostislav Švec, Dominik 

Toupal, Mgr. Zdeňka Buršíková, Jiří Diviš – učitel odborného výcviku 
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Soutěžní výrobek SINUMERIK CUP 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zleva: Mgr. Václav Hruška, hejtman PK Václav Šlajs, Jiří Wuchterle, žák 4. ročníku oboru mechanik 

seřizovač - vítězný tým soutěže Sinumerik CUP 2015, Dominik Toupal, žák 4. ročníku oboru mechanik 

seřizovač – absolutní vítěz v kategorii Siemens v soutěži Mladí strojaři v programování CNC strojů, která 

se konala jako součást Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, člen vítězného týmu soutěže 

Sinumerik CUP 2015. Z návštěvy hejtmana PK na naší škole 10.11.2015 
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Druhé místo v nadregionální soutěži pro kuchaře – číšníka ve stolničení, kterou jsme pořádali 6. rokem, 

s názvem „První republika“ obsadily Kateřina Zedníková, Barbora Divišová, Eliška Kozáková a Angelika 

Beránková. 

 

 
Druhé místo 9. ročníku v regionální soutěži Hrnečku vař, kterou jsme pořádali ve Stodě, na téma 

„Valentýnské dobroty“ získali Lukáš Hrách a Pavel Kuneš. 
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2. ročník mezinárodní soutěže Zlaté zrcadlo, které jsme pořádali pro obory kadeřník a kosmetické služby 

11. března 2015 v Domažlicích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítězný účes Oheň kadeřnice Kateřiny Hákové ze SŠIS ze Dvora Králové nad Labem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kosmetička Veronika Porubská ze SOŠ Bratislava s vítězným líčením s názvem Noc oskarů 
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Fotografie zúčastněných kosmetiček a jejich modelek. 

 
Pavlína Vítkovičová při práci s francouzským kuchařem Yves Le Guvelem při jeho závěrečné show na 

celostátní soutěži AHOL Cup 2015 v Ostravě. 
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Projekt environmentálně šetrná gastronomie, soutěž „Vaříme to slow…“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zleva: Miroslav Man, Tomáš Sloup, Martina Vinopalová, Vanda Sedláková, Ondřej Slanina na 

kuchařské soutěži „Vaříme to slow…“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martina Vinopalová, žákyně 2. ročníku oboru gastronomie, Tomáš Sloup při práci 
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Šárka Pokorná, žákyně 1. ročníku oboru strojní mechanik se 

zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů na 

krajském kole KOVO Junior 2015 v Tachově, se umístila na 

3. místě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jan Mathauser, žák 2. ročníku oboru strojní 

mechanik, který zvítězil v regionálním kole v Tachově 

a postoupil do celostátního kola. Soutěž se skládala ze 

dvou částí. V první části praktických dovedností 

soutěžící vyráběli funkční visací zámek včetně klíče 

a ve druhé části probíhalo náročné měření součástí. 

V celkovém pořadí se náš žák, Jan Mathauser v silné 

konkurenci umístil na vynikajícím 4. místě.  
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Vlevo Marek Jurgovský, který 

postoupil do celostátního kola 

v programování Heidenhain z 

druhého místa v regionální 

soutěži Kovo Junior 2015. 

V celostátním kole se umístil na 7. 

místě. 

 

 

 

 

15. května 2015 slavnostní otevření nového strojového vybavení pořízeného z 19. výzvy ROP NUTS II 

Jihozápad na pracovišti odborného výcviku strojírenských oborů v Rohově ulici v Domažlicích 

 
Žákům ze základní školy je představeno 5-ti osé CNC frézovací centrum DMU 50 s řídicím systémem 

Siemens.  
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Vpravo 3-osý CNC soustruh s řídicím systémem Fanuc a za ním 5-ti osé centrum v Siemensu. 

 

 

 
Nová učebna programování s 3 D tiskárnou vlevo. Žáci se seznamují s principem a fungováním 3 D 

tiskárny. 
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Vlevo senátor Jan Látka, senátor Ing. Antonín Maštalíř, vedoucí pracoviště strojírenských oborů Bc. 

Josef Konop a senátor Jaroslav Doubrava si prohlížejí pohár vyrobený na 5ti osém CNC, při jejich 

návštěvě naší školy 22. 9. 2015 

 

 
Senátor Jaroslav Doubrava si prohlíží panel na výuku hydrauliky 
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Kadeřnice 3. ročníku v nově rekonstruovaném kadeřnickém salonu při slavnostním otevření 24. 9. 2015 

 

 

 
Hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs v nově zrekonstruovaném kadeřnickém salonu při návštěvě naší 

školy 10.11.2015 
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Hejtman PK Václav Šlajs besedoval se zaměstnanci Středního odborného učiliště Domažlice při návštěvě 

školy 10.11.2015 

 

 
Slavnostní oběd s banketní obsluhou připravený žáky oboru gastronomie a kuchař – číšník u příležitosti 

návštěvy hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse 
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Ve dnech 21. – 23. září 2015 se uskutečnil v Trhanově adaptační kurz pro 106 žáků 1. ročníků v rámci 

grantového programu Plzeňského kraje Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2015. 

 
 

 

 

22. – 24. dubna 2015 třídenní výlet do Prahy – česko- německá skupina 
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Třídenní výlet do Prahy – česko – německá skupina 22. – 24. 4 2016 

 

 

 
Odborná praxe kuchaře – číšníka v Kötztingu (Tereza Vlková, žákyně 3. ročníku oboru kuchař – číšník) 
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30. dubna 2015 slavnostní předání Certifikátů IHK Regensburg v rámci projektu „Hranice přesahující 

vzdělání“ 

 

 
 

 

 
Zleva: Marek Jurgovský,Ondřej Karban, Jan Kuželík, František Nedvěd, Štěpán Krejča 
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Škola má mezinárodně uznané vzdělání – certifikaci International Education Society, London (IES). 

Pomáhá žákům při uplatnění jak na českém, tak i na zahraničním trhu práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27. května 2015 se uskutečnilo setkání s ministrem školství Marcelem Chládkem v Techmania Science 

Center. Ředitelka školy zde představila vzdělávací nabídku školy, výuku odborného výcviku a spolupráci 

s firmami, kooperační vzdělávání s firmou Gerresheimer Horšovský Týn, s firmou Siemens – jsme 

Certifikovaný partner ve školení CNC, též spolupráci ohledně sponzorování žáků a projekty, které jsme 

realizovali z OPVK a ROP NUTS II Jihozápad a projekt Podpora technického a přírodovědného 

vzdělávání v PK, který se týká navázání spolupráce se základními školami. 
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Slavnostní zahájení školní roku 2015/2016 

Šťastné vykročení a mnoho studijních úspěchů popřáli při slavnostním zahájení nového školního roku 

náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast dopravy Jaroslav Bauer, vedoucí oddělení organizace 

školství Krajského úřadu Plzeňského kraje Jaroslav Sokol (vlevo), ředitelka SOU Domažlice Mgr. Zdeňka 

Buršíková, zástupce ředitelky pro teoretické vyučování Ing. Pavel Richter (vpravo). 

 

 

 
Ze slavnostního zahájení školního roku mechaniků seřizovačů a kosmetiček 
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Ze dnů otevřených dveří 13. 11. a 9.12.2015 

 
Ukázka programování CNC strojů v řídicím systému Siemens 

 

 
Ukázka práce s drátořezem 
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Vysvětlení fyzikálních jevů pod vedením Mgr. Vladislava Hadravy 

 

 
Prezentace firem 
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Z vystoupení kosmetiček s ukázkou líčení 

 

 
Z kadeřnické show s ukázkou účesů 
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 Z kadeřnické show 

 

 

 
Barmanská show 
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Ukázka flambování 

 

 
spojená s ochutnávkou 
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Taneční vystoupení skupiny AVANTI, která působí při naší škole 

 

 
Ukázka vystoupení kroužku bojových umění 
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Postavy inspirované filmovým zpracováním Pátku třináctého 
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Předání kufříků s ručním nářadím – předává Mgr. Ladislav Harvánek z Odboru školství, mládeže a 

sportu PK (obory obráběč kovů, strojní mechanik) 

 

 
Žáci 1. ročníku oborů obráběč kovů a strojní mechanik s kufříky s ručním nářadím 
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Předání poukázky na nákup knihy v hodnotě 1.000,- Kč Dominiku Toupalovi, absolutnímu vítězi 

republikové soutěže v programování CNC obráběcích strojů v kategorii Siemens 
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Předání daru Nikolasu Havlovi, vítězi republikové soutěže Jablotron CUP 2015 v zabezpečovací technice 
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Předání cen vítěznému týmu soutěže Sinumerik CUP 2015 
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Dominik Toupal, Rostislav Švec, Jiří Wuchterle – Sinumerik CUP 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lída Nopová – zpěvačka, klávesistka 
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Zleva: Tomáš Dvořák a Barbora Divišová – gastronomové 4. ročník,   David Kraus – herec, zpěvák, textař 

a skladatel, Eliška Kozáková – gastronomka 4. ročník, Jan Tulenko – kytarista, Mgr. Zdeňka Buršíková – 

ředitelka SOU Domažlice a Stod 

 

 
Jan Tulenko – kytarista, David Kraus – zpěvák, herec, textař a skladatel 
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Jízda na segway – k podpoře technického vzdělávání 

 

 

 

 
 


