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Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2014/2015  

 
 

I. Výroční zpráva o činnosti školy 

  

1.Charakteristika školy  

    1.1.Název školy                      Střední odborné učiliště, Domažlice, 

                                                    Prokopa Velikého 640 

          Adresa:                             Prokopa Velikého 640 

         344 01 Domažlice   

          právní forma:                   příspěvková organizace  

          zřizovatel :                        Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň  

          IČO :                                 18230083  

          IZO ředitelství školy:      600008941 

  

    1.2.Kontakty: 

          číslo telefonu:                   379 723 231, 379 723 232 (SOU Domažlice) 

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

                                                     377 901 644  (MPV Stod)   

          číslo faxu:                         379 725 855 (SOU Domažlice) 

           

          e-mailová adresa:      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) 

 

          ředitelka školy:                                                       Mgr. Zdeňka Buršíková 

          zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování SOU Domažlice:  

                                                                                            Mgr. Petra Váchalová              

          zástupce ředitelky pro praktické vyučování SOU Domažlice: Jaroslav Sokol                                                                                                 

          statutární zástupce ředitelky SOU Domažlice – MPV Stod: Mgr.Petr Dušek 

          zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování –MPV Stod:  

                                                                                             Mgr. Alena Sedláčková 

          zástupce ředitelky pro praktické vyučování - MPV Stod:        

                                                                                              Ing.Martin Jurák  

 

 

    1.3.Datum posledního zařazení do rejstříku škol a uskutečněné změny v rejstříku  

          školy za hodnocený školní rok 

           

           Datum zápisu do rejstříku škol a školských zařízení :  1.1.2005.           

           Datum poslední aktualizace: 19.3.2014  č.j.  MSMT -9706/2014-1, 

                                                     1.7.2014   č.j.ŠMS /6727/14    

        

 

 

 

mailto:skola@soudom.cz
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mailto:skola@soudom-stod.cz
http://www.soudom.cz/
http://www.soudom-stod.cz/
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 Změny:     

                                                                                             

              

    1.4.Přehled učebních plánů (včetně schvalovacích doložek) 

 

   Ve školním roce 2014/2015 zabezpečovalo SOU Domažlice výuku pro 611 žáků v těchto   

   oborech denního vzdělání podle KKOV a RVP:   

 

    23-45-L/01 Mechanik seřizovač  

          - schválen MŠMT ČR dne 17.2.2010 

          - č.j. 4 581/2010-21, s platností od 1.9.2010  

  

 

   69-41-L/01 Kosmetické služby  

-    schválen MŠMT dne 23.2.2009 

- č.j.:3 486/2009-21, s účinností od 1.9.2009   

    

   65-41-L/01 Gastronomie 

- schválen MŠMT dne 23.2.2009 

          -č.j.:3 486/2009-21, s účinností od 1.9.2009   

 

   23-51-H/01 Strojní mechanik  

- schválen MŠMT dne 23.2.2009 

          -č.j.:3 486/2009-21, s účinností od 1.9.2009   

  

    23-56-H/01 Obráběč kovů  

-   schválen MŠMT dne 23.2.2009 

          -   č.j.:3 486/2009-21, s účinností od 1.9.2009   

 

     33-56-H/01 Truhlář  

-     schválen MŠMT dne 23.2.2009 

          -    č.j.:3 486/2009-21, s účinností od 1.9.2009    

       

       65-51-H/01 Kuchař-číšník  

- schválen MŠMT dne 23.2.2009 

          - č.j.:3 486/2009-21, s účinností od 1.9.2009    

 

       69-51-H/01 Kadeřník  

- schválen MŠMT dne 23.2.2009 

- č.j.:3 486/2009-21, s účinností od 1.9.2009  

      

       26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje  

           - schválen MŠMT dne 22.3.2012  

           - č.j.MŠMT – 11 585/2012-25,  s účinností od 1.9.2012 

 

       64-41-L/51 Podnikání (denní studium) 

       - schválen MŠMT dne 6.5.2009 

        - č.j.9325/2009-23, s účinností od 1.9.2011   
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1.5. Součásti školy  
   

*   údaje pouze za denní formu studia 

▲ žáci + dospělí 

  Pozn.:  Pokud je stravování /ubytování/ prováděno jako doplňková činnost, uveďte pro kolik strávníků   

               /ubytovaných/ a počet zaměstnanců,  kteří jsou pro tuto činnost vyčleněni 

                         

 

 

 1.6. Počet tříd a žáků  včetně žáků závěrečných ročníků  

  

 

Kód a název oboru      

Počet žáků ve 

všech formách 

studia 

Z toho počet 

žáků denního 

studia 

 

       * 

Počet 

tříd  

 

Průměr

ný 

počet 

žáků na 

třídu 

k 30.9. 

2014 

k 31.8. 

2015 

k 30.9. 

2014 

k 31.8. 

2015 

23-45-L/01   Mechanik seřizovač  99 93 99 93 4*  

69-41-L/01   Kosmetické služby  30 31 30 31 1,5*  

66-41-L/01   Obchodník  0 0 0 0 0  

65-41-L/01   Gastronomie  41 39 41 39 2,5*  

23-51-H/01  Strojní mechanik  45 43 45 43 2,3*  

23-56-H/01  Obráběč kovů  60 61 60 61 3  

26-52-H/01  Elektromechanik pro zař. a přístroje 52 51 52 51 3*  

33-56-H/01  Truhlář  26  24  26  24  1*  

65-51-H/01  Kuchař-číšník  40 38 40 38 1,7*  

65-51-H/01  Kuchař-číšník (MPV Stod)  21 18 21 18 1*  

69-51-H/01  Kadeřník  62 58 62 58 3  

69-51-H/01  Kadeřník (MPV Stod) 74 65 74 65 3  

 

 

IZO a název součásti       

 

Kapacit

a 

součásti 

/cílová/ 

            

▲ 

Počet 

uživatel

ů 

celkem 

          *     

Počet 

vlastních 

uživatelů 

(žáků) 

Počet  

pracovníků 

součásti 

celkem 

Z toho počet 

pedagogických 

pracovníků 

 

 

Fyz. 

 

Přep. 

 

Fyz. 

 

Přep. 

018230083 SOU Domažlice 

(včetně MPV Stod ) 
1335 706 611 95 87,884 67 61,653 

018230083 SOU Domažlice  590 460 403 57 53,31 42 39,243 

110018460 Školní jídelna SOU 

Domažlice  
350 241 158 4,0 3,5 - - 

150071523 ŠJ-výdejna SOU 

Domažlice  
144 139 133 1 0,2      -      - 

SOU Domažlice -MPV Stod    235 208 27 24,784 22 19,41 

110031971 Domov mládeže – 

MPV Stod  
105  27 24  4   4,0  3 3,0 

110031989 Školní jídelna –

MPV Stod  
190  27  24  2   1,3  0 - 
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64-41-L/51   Podnikání (denní studium- MPV Stod) 43 34 43 34 2  

celkem 593 555 593 555 27 21,96 

       

64-41-L/51  Podnikání (dálkové studium) 18 17 - - 1  

celkem 18 17 - - 1 18 

 
 * víceoborové třídy   
 

 

 

2. Údaje o zaměstnancích (stav k 30. 6. 2015)   

 
Počet pracovníků 

celkem 

fyzický/přepočtený 

Z toho počet 

pedagogických  prac. 

fyzický/přepoč. 

Počet pedag. 

prac. se 

vzděláním 

VŠ / SŠ 

Průměrná délka 

pedagog. praxe 

/za všechny 

pedagog.prac./ 

Počet pedagog. 

prac. splňujících 

pedagogickou 

způsobilost 

94/87,495 68/62,557 39/29 15 55 

 

 

 

2.1. Další údaje o pedagogických pracovnících 
 

Ped.pracov

- 

ník – číslo 

 

 

Pracovní zařazení, 

Funkce 

 

Úvazek 

 

Kvalifikace – stupeň vzdělání, obor, 

aprobace,DPS 

 

Vě

k 

Rok

ů  

ped. 

prax

e 
1 ředitelka SOU 1,0 VŠ učitelství VVP, biologie-chemie 45 20 
2 UOP 0,976 VŠ BSP,obor učitelství PV a OV, DPS 

pro UOP  
53 17 

3 UOP 0,953 stř.odbor. s mat.zk. – kosmetička, 

ped.studium – učitel PV a OV 
43 9 

4 UVVP 1,0 VŠ učitelství VVP, Tv-obč.výchova 43 17 
5 D UOP 0,381 VŠ učitel OP pro učňovské zařízení, 

DPS pro vyuč. OP na UŠ a OU  
66 45 

6 UVVP 1,0 VŠ učitelství pro 6.-9.roč. ZDŠ, M-

fyzika + učitelství VVP M-fyzika 
62 37 

7 UVVP 0,547 Střed.vzděl. s matur.zk. - gymnazium, 

DPS 
61 20 

8 UOP 0,976 VŠ obor technologie dřeva, DPS pro 

učitele OP 
55 15 

9 D UOP 0,333 VŠ učitelství pro uč.zař.KOVO, 

sped.stud. pro vých. poradce na 

PFUK 

67 25 

10 UOP 1,0 VŠ obor strojní technologie, DPS  pro 

učitele OP 
47 15 

11 UVVP 1,0 VŠ učitelství pro 6.-9.roč. ZDŠ Čj-

dějepis 
58 31 

12 UVVP 1,0 VŠ, obor strojní technologie, DPS 61 20 
13 UVVP 1,0 VŠ učitelství VVP, M - zeměpis  55 29 
14 UVVP 1,0 VŠ učitelství pro 6.-9.roč. ZDŠ, Čj-

obč. nauka, pedagog.způsobilost 

k výuce Čj na střed.školách 

60 13 
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15 UVVP + VÝCH.POR. 1,0 VŠ, obor provoz zbraň.systémů,  

Vysvěd. o st.jaz.zk. – AJ, DPS 
53 6 

16 UVVP 1,0 VŠ učitelství pro 2.stupeň zákl. škol a 

střední školy, Čj - dějepis 
41 11 

17 UVVP 1,0 VŠ obor vojenská chemie, DPS 56 6 
18 D UOP 1,0 Vysvědčení o rozšíření pedag.způsob. 

k učitelství odb.předm. pro obory 

obchod a služby na stř. školách-VŠ 

UK, fak, pedag., DPS 

65 24 

19 ZŘ 1,0 VŠ učitelství VVP pro SŠ, Čj-F, 

Osvědčení o rozšíření 

pedag.způsobilosti – Nj pro 2.stupeň 

ZŠ 

39 13 

20 UOP 1,0 VŠ obor hospodářská politika, DPS 41 7 
21 UOV 1,0 VŠ BSP. obor Veřejná správa, SPŠ 

obor strojírenství, DPS 
46 19 

22 UOV 1,0 Stř.vzděl. s matur.zk. obor 

strojírenství, VL stroj.zámečník, DPS 
50 13 

23 UOV 1,0 Stř.vzděl. s matur.zk., Podnikání v 

oborech obchodu a služeb,  VL 

kosmetička, DPS 

31 10 

24 UOV 0,7 Stř.vzd. s matur.zk. obor kosmetička, 

DPS 
27 3,5 

25 UOV 1,0 Stř.vzděl. s matur.zk.-obor dřevo a 

nábyt.výroba, VL truhlář, DPS 
37 13,5 

26 UOV 1,0 stř.vzděl. s matur.zk., obor 

strojírenství, VL nástrojař, DPS 
57 8,5 

27 UOV 1,0 Stř.vzděl. s matur.zk.,obor 

strojírenství, VL automechanik, DPS 
62 15 

28 UOV 1,0 VŠ bak.st.progr. obor UPV a OV,  

VL obráběč kovů 
41 7 

29 

 

UOV 1,0 stř.odbor.s matur.zk.-gymnazium,  

VL číšník – servírka, DPS 
46 5 

30 UOV 1,0 Stř.vzděl. s matur.zk., Podnikání v 

oborech obchodu a služeb, VL holička 

a kadeřnice, DPS  

53 15 

31 ZŘ 1,0 Stř.vzděl. s matur. zk., obor 

strojírenství, VL soustružník kovů, 

DPS 

57 12,5 

32 UOV 1,0 Stř.vzděl. s matur.zk., obor podnik. 

v oborech stroj.zámečník, VL 

stroj.zámečník, DPS 

60 12 

33 UOV 1,0 stř.vzděl. s matur.zk., obor Podnikání,  

VL truhlář – výroba nábytku, DPS 
33 11,5 

34 D UOV  1,0 Stř.vzděl. s matur.zk., obor 

truhlářství, VL truhlář, DPS 
63 32 

35 UOV 1,0 Stř.vzděl. s matur.zk., obor 

ekonom.zeměd.,VL kadeřnice, DPS 
51 17,5 

36 ZŘ 1,0 VŠ ,PF – Pdg, Obč.vých. 60 37 
37 UOP 0,762 stř.vzděl.s matru.zk.,obor Podnikání 

v oborech obchodu a služeb, VL 

kadeřnice, DPS 

58 21 

38 UVVP 1,0 VŠ učitelství Nj a psychologie pro SŠ 31 5 
39 UVVP 1,0 VŠ učitelství pro 1.st. ZŠ 58 13 
40 UOP 1,0 VŠ obor aut.systémy řízení, DPS 51 14 
41 UOP 0,976 Stř.odbor.s matur.zk. obor hotel. a 

stravování, DPS 
55 10 

42 UVVP 1,0 VŠ učitelství pro 1. st. ZŠ 57 27 
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43 ZŘ 1,0 VŠ  učitelství VVP – MAT, FYZ  53 29 
44 UVVP 1,0  VŠ  učitelství VVP – TV, OBN 51 28 
45 UVVP 1,0 VŠ  učitelství VVP –MAT, CHE 54 31 
46 UOV 1,0 Stř.vzděl. s matur.zk.,obor podnikání 

v  oborech, VL kadeřnice, DPS 
37 10 

47 D UOV 0,5 Stř. vzděl. s matur.zk,obor 

zabezpeč.technika 
65 17 

48 UOV 0,8 Stř.vzděl. s matur.zk.obor provoz 

společ.stravování, VL kuchařka, DPS 
48 23 

49 UOV 1,0 Stř vzděl. s matur.zk., obor podnikání 

v oborech, VL kadeřnice, DPS 
39 13 

50 ZŔ 1,0 VŠ obor radiotechnika, DPS 49 15 
51 UOV 0,5 Stř. vzděl.s matur.zk.obor podnikání, 

VL holička a kadeřnice,  DPS  
55 5 

52 D UOV 1,0 Stř.vzděl.s matur.zk., obor 

elektrotechnika, DPS 
61 14 

53 UOV 0,8 VŠ BSP, obor učitel. OP, VL 

kuchařka, SŠ obor provoz spol.strav. 
51 22 

54 VYCH 1,0 Stř.odb.s matur., obor vychovatelství 49 11 
55 VYCH 1,0 Stř.odb.s matur. obor oděvnictví, DPS 

vysvědčení o ped.způsobilosti - UOP 
42 16 

56 D VYCH 1,0 Stř.odbor., obor vychovatelství 61 39 
57 UOV 1,0 VŠ BSP, obor Tv + sport 28 3 
58 UOP 0,714 VŠ BSP,  obor hospodář.pol. + 

správa, DPS 
40 3 

59 UOP 1,0 VŠ obor strojírenská technologie, 

učitelství OP na SOŠ a SOU   
62 26 

60 UVVP 1,0 VŠ učitelství pro 2.st.ZŠ – Čj + 

dějepis 
38 9 

61 UOV 0,5 SŠ, mechanik elektronik 23 2 
62 UOV 1,0 VŠ BSP, učitelství praktického 

vyučování, stř.vzděl.s matur.zk.,obor 

Provoz hotelů a společ.stravování 

43 11 

63 UOP 0,572 VŠ učitelství OP ekonomických 35 6 
64 UVVP 0,857 VŠ obor germanistika 31 2 
65 UVVP 0,809 SŠ , vysvědčení o st.jaz.zkoušce z Nj 46 1 
 UVVP 0,095 VŠ BSP, obor Tv + sport 28 3 
66 UOP 0,572 VŠ obor provoz a ekonomika zeměd. 48 10 
67 UOP 1,0 VŠ obor Obchodní podnikání 27 2 
68 UVVP 0,905 VŠ učitelství pro SŠ Čj + Nj 27 1 

 

Pozn.:     u pedagog.pracovníků v důchodovém věku vyznačte vedle poř. čísla  D 

                u externích  pedagog. pracovníků vyznačte vedle poř. čísla Ex  
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2.2. Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Počet akcí v průběhu školního roku:   24  

 

Počet zúčastněných pedagogů :            48       

 

Obsah vzdělávání -  předmět nebo oblast, pro kterou bylo vzdělávání určeno: 

vzdělávání v oblastech DVPP: 

– pro výuku českého jazyka: Prezi – elegantní prezentace v kostce, nová jména a 

vývojové tendence v současné české literatuře, novinky české literatury, barokní jezuitské 

Klatovy, využití výtvarného díla v hodinách českého jazyka a literatury, současná světová 

literatura,                                       

- pro výuku gastronomie a kuchaře – číšník: Potraviny a zdraví ve světle nejnovějších 

poznatků  

 - pro výuku matematiky a přírodovědných předmětů: Přehledně a rychle zapisujeme 

rovnice, výrazy, vytváříme grafy, Chemie při praní a uklízení,  

- pro podporu průřezového tématu Člověk a životní prostředí jsme absolvovali Veletrh 

ekologických výukových programů, 

- pro výuku občanské nauky a společenskovědních předmětů: Národnostní menšiny – 

historie, současnost, multikulturní výchova a lidská práva, Islám a islámský 

fundamentalismus, Poznávací zájezd za uměním do Paříže, 

- pro podporu ICT dovedností: On-line dotazníky a testy – snadno a rychle, On-line 

nástroje aktivizující pozornost žáků, studentů II, Zpracování fotografií v Zoner Photostudio – 

pokročilí, 3 D kreslení v programu Google Sketch Up Make,  

- pro podporu výuky žáků: Jak na ně? Respektující výchova, slovní i neslovní 

komunikace, Vyučovací styly učitelů a učební styly žáků,        

- pro management školy – Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních, Škola 

v médiích a média ve škole, Další rozvoj profesních kompetencí zástupců, 

- pro výuku tělesné výchovy: Aplikace poznatků zdravotní tělesné výchovy ve školní 

tělesné výchově na druhém stupni ZŠ a na SŠ, 

- pro preventivní výchovu: Alkohol a další návykové látky ve školách. Co s tím?, 

Kyberšikana. Bezpečný internet. 

 

 

DVPP z přímé dotace  za školní rok 2014/2015  
  

        Celkem  hrazeno z přímé  

dotace  

hrazeno z ost. ONIV 

1.9.2014-31.12.2014    15 472,-  Kč  15 472,-Kč       0,-- Kč  

1.1.2015-31.8.2015    23 470 ,- Kč                                 23 470,-Kč                     0,-- Kč  

    

Celkem za šk. rok     

2014/2015 

 

   38 942,-  Kč  38 942,-Kč       0,-  Kč  
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2.3.1. Výuka vedená odborně způsobilým učitelem 

 

 

 

Předmět 

  

Celkový počet hodin 

odučených týdně 

  

Z toho 

odučených 

aprobovaně 

Anglický jazyk 26,5 0 

Český jazyk a literatura  38 38 

Dějepis 4 3 

Ekonomika 22 11 

Estetická výchova 2 2 

Fyzika 10,5 10,5 

Chemie 9 9 

Informační technologie 19,5 0 

Konstrukce 6 6 

Kosmetika 7 7 

Laboratorní cvičení 2,5 2,5 

Marketing a management  1 1 

Matematika 36 35 

Materiály 10,5 10,5 

Německý jazyk 45 19 

Občanská nauka 17 17 

Potraviny a výživa 10 10 

Programování 3 3 

Programování CNC strojů 4 4 

Psychologie a společenská výchova 4 4 

Společenská výchova 1 0 

Stolničení 8 8 

Strojírenská technologie 10 8 

Strojnictví 9 9 

Technická dokumentace 12,5 12,5 

Technika administrativy 3 3 

Technika provozu 1,5 1,5 

Technologie 45,5 40,5 

Technologie výroby  3,5 3,5 

Tělesná výchova 26 17 

Účetnictví 4 4 

Výrobní zařízení 4 4 

Výtvarná výchova 3 3 

Základy ekologie  2 0 

Základy ekologie a chemie 4 4 

Základy podnikání 1 1 

Základy přírodních věd 1 1 

Základy technické mechaniky 2 2 

Zdravověda 7 7 

celkem 424,5 317,5 
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2.3.2. Výuka vedená odborně kvalifikovaným učitelem (MPV Stod) 

 

 

Předmět 
Celkový počet hodin 

odučených týdně 

Z toho odučených 

aprobovaně 

Německý jazyk 24 21 

Anglický jazyk  24 21 

Všeobecně vzdělávací předměty  99 99 

Odborné elektrotechnické předměty 16 16 

Odborné ekonomické předměty 40 33 

Odborné předměty – kadeřník 16 16 

Odborné předměty – kuchař-číšník  13,5 13,5 

celkem 232,5 219,5 

 

 

 

3. Údaje o přijímacím řízení  

 

 

3.1.1.  Přijímací řízení do 1.ročníku SŠ v denní formě studia (stav k 31.8.2015)            

  

 
 

 

 

 

Součást 

Počet žáků 

(uchazečů) 

přihlášených 

celkem 

 

 

Počet žáků 

(uchazečů) přijatých 

celkem 

k 31.8.2015 

  

Počet 

podaných 

odvolání proti 

nepřijetí ke 

studiu 

Počet žáků přijatých 

do 

vyššího ročníku než 

prvního 

(na základě 

rozhodnutí ŘŠ) 

 

1. kolo 

př.říz. 

Další 

kola 

př.říz. 

 

018230083      

SOU Domažlice  282 21 170 5 4 

SOU Domažlice – 

MPV Stod  

79 18 86 0 2 

Celkem 361 39 256 5 6 

 

3.1.2. Přijímací řízení do 1.ročníku SŠ v ostatních formách  studia (MPV Stod) 

 

 

Součást 

Počet žáků (uchazečů) 

přihlášených celkem 

Počet žáků 

(uchazečů) 

přijatých celkem 

k 31. 8. 2015 

Počet podaných 

odvolání proti 

nepřijetí ke 

studiu 

Počet žáků přijatých 

do vyššího ročníku než 

prvního (na základě 

rozhodnutí ŘŠ) 1.kolo 

PŘ 

Další kola 

PŘ 

SOU –

MPV 

Stod 

23 0 0 0 0 
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3.2.1.  Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studijních a učebních oborů denního    

          studia včetně nástavbového studia 

 

 

 
Kód  a název oboru 

 

Počet žáků 

přihlášených 

celkem 

Počet žáků 

přijatých 

celkem 

 

k 31.8.2015 

 

Počet 

odvolání 

proti 

nepřijetí 

 

 

Počet 

tříd 

 

      *        

Z toho 

víceoborové 

třídy  
1.kolo 

př.říz. 

Další 

kola 

př.říz. 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač  54 1 37 1 1,7* 0,7* 

66-41-L/01 Obchodník   1 0 0 0 0 0 

69-41-L/01 Kosmetické služby 11 4 7 0 0,3* 0,3* 

65-41-L/01 Gastronomie  11 0 0 0 0 0 

23-51-H/01 Strojní mechanik  40 1 21 0 0,7* 0,7* 

23-56-H/01 Obráběč kovů  60 3 26 1 1 0 

33-56-H/01 Truhlář 12 0 7 0 0,3* 0,3* 

65-51-H/01 Kuchař-číšník  34 3 26 0 1 0 

65-51-H/01 Kuchař-číšník (MPV 

Stod) 

11 0 0 0 0 0 

66-53-H/01 Operátor skladování 

(MPV Stod) 

0 0 0 0 0 0 

69-51-H/01 Kadeřník 37 6 23 3 1 0 

69-51-H/01 Kadeřník (MPV Stod)  26 11 37 0 0,5* 0,5* 

26-52-H/01 Elektromechanik pro 

zařízení a přístroje (MPV Stod) 

21 4 25 0 0,5* 0,5* 

64-41-L/51 Podnikání (denní 

studium- MPV Stod) 

21 3 24 0 1 0 

64-41-L/51 Podnikání (denní 

studium) 

22 3 23 0 1 0 

celkem 361 39 256 5 9 3 

* víceoborové třídy 

 

 

3.2.2. Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studijních a učebních oborů včetně 

nástavbového studia v ostatních formách studia(MPV Stod) 

 

 

Kód  a název oboru 

 

Počet žáků 

přihlášených 

celkem 

Počet žáků 

přijatých 

celkem 

k 31. 8. 2015 

 

Počet 

odvolání 

proti 

nepřijetí 

Počet 

tříd 

* 

Z toho 

více-

oborové 

třídy 

1.kolo 

PŘ. 

Další 

kola PŘ 

64-41-L/51 

Podnikání (dálkové studium)  
23 0 0 0 0 - 

celkem 23 0 0 0 0 - 
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3.3. Údaje o nezaměstnaných absolventech  

      (podle statistického zjišťování úřadů práce k 30.4.2015 –za obě školy SOU Domažlice ) 

 
 

Kód a název oboru 

Počet 

evidovaných 

absolventů 

 

Poznámka 

 
celkem     

64-41-L/51 Podnikání  2  
65-41-L/01 Gastronomie 1  

23-45-l/01 Mechanik seřizovač  1  
66-41-L/01 Obchodník 1  

65-51-H/01 Kuchař-číšník  1  
69-51-H/001 Kadeřník  3  

Celkem  9  

 

 

 

4. Výsledky výchovy a vzdělávání   

 

4.1.1.  Prospěch žáků  

 
   

Prospěch žáků celkem  

( včetně závěrečných ročníků ) 

  

  

Počet žáků 

 

  

  

% 

  
Žáci celkem    (k 31.8.2015) 387 100,0 

Prospěli s vyznamenáním 
 

12 3,1 

Prospěli 347 89,7 

Neprospěli 14 3,6 

Neklasifikovái 14 3,6 

Žáci vyloučeni ze studia v průběhu hodnoceného škol. roku 1        

 

 

                                                

4.1.2. Prospěch žáků  - denní studium (MPV Stod) 

 

Prospěch žáků celkem 

( včetně závěrečných ročníků ) 
Počet žáků % 

Žáci celkem    (k 31.8.2015) 168 100,0 

Prospěli s vyznamenáním 3 1,79 

Prospěli 153 91,07 

Neprospěli 10 5,95 

Neklasifikováni 2 1,19 

Žáci vyloučeni ze studia v průběhu hodnoceného škol. roku 0 0 
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4.1.3. Prospěch žáků  - dálkové studium (MPV Stod) 

Prospěch žáků celkem 

( včetně závěrečných ročníků ) 
Počet žáků % 

Žáci celkem    (k 31. 8. 2015) 17 100,0 

Prospěli s vyznamenáním 2 11,76 

Prospěli 15 88,24 

Neprospěli 0 0 

Neklasifikováni 0 0 

Žáci vyloučeni ze studia v průběhu hodnoceného škol. roku 0 0 

 

 

 

4.2.1.  Výsledky maturitních zkoušek,  závěrečných zkoušek      

      
  

 

Součást – kód a název oboru 

žáci, 

konající 

zkoušky 

celkem 

 

prospěli s 

vyznamenáním 

 

 

prospěli 

 

 

neprospěli 

konali  

 zkoušku 

v opravném 

termínu  

Maturitní  zkouška:      

23-45-L/01  Mechanik seřizovač  12 

 

0 9 3 

 

3 

69-41-L/01   Kosmetické služby  13 0 6 7 7 

65-41-L/01  Gastronomie  5 

  

0 1 4 4 

Celkem 30 

 

0 16 14 14 

Závěrečná zkouška:      

23-56-H/001 Obráběč kovů  23 0 22 1 1 

33-56-H/001 Truhlář 5 0 5 0 0 

69-51-H/01 Kadeřník 11 1 10 0 0 

65-51-H/01 Kuchař-číšník  19 0 18 1 1 

Strojní mechanik 13 0 13 0 0 

Celkem 71 1 68 2 2 

             

 

4.2.2. Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek  (k 30. 9. 2015)- MPV Stod  

součást – kód a název oboru 
žáci, konající 

zkoušky 

celkem 

prospěli 

s vyzna- 

menáním 

prospěli neprospěli 

konali 

 zkoušku 

v opravné

m termínu 

Maturitní  zkouška 

 

64-41-L/51 

Podnikání  (denní studium) 

 

                  

17 

 

0 8 

                 

9 

 

 3 

64-41-L/524 

Podnikání  (dálkové studium) 

 

26 0 5 21 11 

 

celkem                       
43 0 13 30 14 
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Závěrečná zkouška 

 

69-51-H/01 

Kadeřník 

 
14 1 13 0 1 

65-51-H/01 

Kuchař-číšník  
5 1 4 0 1 

26-52-H/01 Elektromechanik 

pro zařízení a přístroje  
16 2 12 2 0 

 

celkem                      
35 4 29 2 2 

 

  

       

 4.3.1.  Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2014/2015 

 
Druh postižení Počet žáků Ročník přípravy 

Sluchové postižení                                      

Zrakové postižení   

S vadami řeči   

Tělesné postižení                                          

S kombinací postižení   

S vývojovými poruchami učení                  48                  1,2,3,4,  
Pozn.:  V komentáři uveďte jaké máte zkušenosti z výchovně vzdělávací práce s těmito  postiženými  žáky  

 

 

Žáci SOU Domažlice s vývojovými poruchami učení   

       SOU eviduje integrované žáky a spolupracuje při integraci žáků  s PPP Domažlice. Na 

žáky se středně těžkým postižením jsou učiteli jazykových předmětů a matematiky 

zpracovány individuální plány výuky. Individuální přístup k postiženým žákům je uplatňován 

zejména při písemných pracích i v nárocích na úpravu v sešitech a učitelé volí vhodnou formu 

zkoušení. Výsledky integrovaných žáků negativně ovlivňuje kombinace dyslexie s ADHD a 

nižšími intelektovými schopnostmi. 

 

 4.3.2. Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2014/2015 (MPV Stod)  

 

Druh postižení Počet žáků Ročník přípravy 

Sluchové postižení 0 0 

Zrakové postižení 0 0 

S vadami řeči 0 0 

Tělesné postižení 0 0 

S kombinací postižení 0 0 

S vývojovými poruchami učení 3 2 

 

 

4.4.  Hodnocení výsledků výchovného poradenství  

 

V průběhu měsíce září shromáždili třídní učitelé u výchovného poradce (VP) zprávy 

z Pedagogických a psychologických poraden (PPP) nově příchozích žáků a aktualizované 

zprávy u žáků vyšších ročníků. Na základě těchto dokumentů zpracovali učitelé předmětů, 

jichž se doporučení z PPP týkala, individuální vzdělávací plány, které jsou k dispozici u VP. 
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V průběhu školního roku vedl VP 14 pohovorů s jednotlivými žáky naší školy 

s různým obsahem, vždy s důrazem na zlepšení jejich chování při vyučování. S rodiči žáků 

bylo provedeno deset informačních pohovorů za účelem zlepšení jejich chování a prospěchu. 

Ve čtyřech příípadech se VP podílel na řešení kázeňských přestupků řešených na úrovni 

ředitelky školy. 

Žáci školy se zúčastnili čtyř humanitárních akcí ( Světluška v září , 2x Život dětem a 

Den boje proti rakovině – květen 2015, humanitární sbírka fondu SIDIUS). V uvedených 

případech žáci vzorně reprezentovali školu a dostalo se jim od institucí, pořádajících uvedené 

akce, písemného poděkování. 

Služba výchovného poradenství je žákům i učitelům k dispozici trvale, konzultace 

v akutních případech ihned, v ostatních po dohovoru kdykoli. 

 

V místě poskytovaného vzdělávání ve Stodě působila ve školním roce 2014/15 jedna 

výchovná poradkyně a jedna preventistka rizikového chování mládeže v úzké spolupráci. 

Byly vypracovány tři individuální vzdělávací plány na základě doporučení Pedagogicko 

psychologických poraden. Jedná se o žáky s běžnými specifickými poruchami učení, vesměs 

ve 2. ročníku oboru Elektromechanik. 

    V průběhu školního roku vedla výchovná poradkyně řadu jednání výchovných komisí 

v souvislosti s neomluvenou absencí žáků: 

 

Ročník : Počet žáků s absencí do 10 neoml. 

hodin 

Počet žáků s absencí nad 10 neoml. 

hodin 

1. 11 2 

2. 6 15 

3. 20 20 

 

    Z dalších výchovných problémů řešila a dlouhodobě sledovala výchovná poradkyně 

náznaky pokusů o šikanu mezi žáky ve čtyřech případech, opět ve spolupráci s preventistkou 

a rodiči žáků. Ve všech případech došlo k uklidnění stavu. 

    Žáci mají trvale k dispozici schránku důvěry a zveřejněné konzultační hodiny 

výchovné poradkyně i preventistky, které průběžně využívají. Nově přijaté žáky navštěvuje 

výchovná poradkyně opakovaně v třídnických hodinách, seznamuje je s poradenskými 

službami, které mohou využívat a získává od nich zpětnou vazbu o jejich adaptaci ve škole. 

    Výchovná poradkyně zajistila i v tomto školním roce pro všechny končící žáky 

odborné exkurze na Úřadu práce, kde získali žáci potřebné informace související s ukončením 

studia a nástupem do zaměstnání. Třídy navštívili zástupci několika firem, kteří nabízeli 

možnost budoucího zaměstnání a to zejména pro obor Elektromechanik pro zařízení a 

přístroje. Také do tříd přijeli s nabídkou dalšího studia zástupci jazykových škol a vojenských 

škol. 

    Výchovná poradkyně se účastnila schůzek PPP Plzeň-jih a dvou vzdělávacích 

seminářů – Než zazvoní (vzdělávací seminář marketingu středních škol) a Jiné dítě ve vaší 

třídě (seminář Mgr. Veselé – Společně k bezpečí). 

    Průběžně během celého školního roku poskytuje výchovná poradkyně konzultace i 

třídním učitelům k problematice chování žáků, zapůjčuje a doporučuje odbornou literaturu a 

vzdělávací materiály příslušných institucí. 

    Stodská škola má výhodu menšího počtu žáků, takže pedagogičtí pracovníci žáky 

velmi dobře znají, spolupracují při každé příležitosti i s jejich rodiči. Díky tomu se daří 

vytvářet ve škole poměrně dobré klima a výchovné problémy se rychle odhalují a řeší. Mezi 

závažnější problémy patří záškoláctví a vyšší míra neomluvených hodin, s tím související. 
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V mírnější formě se objevují projevy vandalismu a krádeží mezi žáky. Tady spolupracuje 

škola velmi dobře s místní Policií ČR. 

    Výchovné poradenství využívá k působení na žáky také akce z Minimálního 

prentivního programu školy. Ve šk. roce 2014/15 to byly např.: Charitativní sbírka Světluška, 

adaptační kurzy pro 1. ročníky, odborná exkurze do Mathausenu, Příběhy bezpráví – besedy, 

divadelní a filmová představení, sportovní akce, vánoční a velikonoční zpívání pro seniory a 

děti z dětského domova, přednášky Policie ČR, přednášky finanční gramotnosti, přednáška o 

bezpečnosti na internetu či besedy o poruchách příjmu potravy. 

    
                                                                         

4.5 Účast školy na rozvojových programech vyhlášených MŠMT, krajem případně -   

      jiným subjektem 

 

4.5.1.  Rozvojové programy (2014/2015) 

 

Dotační program 

 Střední odborné učiliště Domažlice ve školním roce 2014/2015 obdrželo dotaci na 

program „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2014“ ve 

výši  115.000,-- Kč. 

Kroužek truhlářský – Krása a tvar dřeva                                  40.000,-- Kč 

Kroužek elektro – Elektronika tajemství zbavená                45.000,-- Kč 

Kroužek mechatroniky – CNC obráběcí stroje zábavně                                          30.000,-- Kč 

 Cílem tohoto dotačního programu je zvýšit zájem žáků základních škol ke studiu 

technických oborů, konkrétně na naší škole podpora technických oborů: truhlář, 

elektromechanik pro zařízení a přístroje a strojírensky zaměřené – strojní mechanik, obráběč 

kovů a mechanik seřizovač. Žáci ze základních škol docházeli na pracoviště odborného 

výcviku, aby si zde pod dohledem učitelů odborného výcviku po dobu 16 hodin vyzkoušeli 

jednotlivé pracovní činnosti a postupy, seznámili se s bezpečností, nářadím, strojovým 

vybavením a vyrobili si výrobky, které si odnesli domů.  Kroužek truhlářský byl zaměřen na 

ruční zpracování dřeva, spojování desek, kolíkování apod. Seznámili se s programem PRO 

100, který se používá při výrobě nábytku. V kroužku ELEKTRO žáci ovládali jednoduché 

elektronické stavebnice a tablety s návazností na zabezpečovací techniku a v kroužku 

mechatroniky se seznámili s výukových soustruhem, frézkou a drátořezem. Vyrobili si řadu 

výrobků, které si odnesli domů. 

 

„Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2014“  

 

 Adaptační kurz pro žáky 1. ročníků se konal ve dnech 22. - 24. září 2014 v areálu 

trhanovského zámku. Zúčastnili se žáci 1. ročníku oborů gastronomie, kosmetické služby, 

kadeřník, mechanik seřizovač a elektromechanik pro zařízení a přístroje.  

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. Náplní kurzu byly seznamovací hry, 

komunikační aktivity, kolektivní hry zaměřené na spolupráci, vytvoření pravidel pro 

komunikaci ve třídě. Pod vedením třídních učitelů  J. Fialové, Ing. J. Krejzy, Ing. Z. Pitnera, 

učitelů odborného výcviku Bc. L. Wackera  a metodika prevence Mgr. Š. Fišrové poznali žáci 

krásy Chodska – turistický pochod na Výhledy, Hrádek, Klenčí pod Čerchovem. Na 

přednášce si vyslechli historii trhanovského zámku a pověsti o Lomikarovi. 

Výše dotace 40 000,- Kč. 
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„Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a spolufinancování mezinárodních 

studijních programů v roce 2014“ 

Ve dnech 2. - 4. 10. 2014  se realizovalo česko-německé setkávání. 12 žáků z Realschule 

Neunburg vorm Wald strávilo v Domažlicích 3 dny. Společně jsme poznávali město, školu a 

také Evropské hlavní město kultury pro rok 2015 - Plzeň. Akce proběhla ve spolupráci 

s organizací Tandem a za přispění dotací Plzeňského kraje. 

Výše dotace 15 000,-Kč. 

 

V rámci Opatření pro zvýšení zájmu žáků o vzdělávání v oborech zakončených výučním 

listem ve vybraných oborech (obráběč kovů, strojní mechanik, elektromechanik pro zařízení a 

přístroje) byl ve školním roce 2014/2015 obdržen příspěvek na ubytování žáků ve výši 

20.000,-  Kč.  

 

Soutěž Řemeslo má zlaté dno – 23.613,- Kč příspěvek od Krajského úřadu Plzeňského kraje. 

 

Pro Olympiádu dětí a mládeže jsme kompletovali reklamní a propagační předměty v hodnotě 

42.000,- Kč. Poskytnuto od Krajského úřadu Plzeňského kraje. 

 

 

Rozvojový program 

Rozvojový program MŠMT na podporu odborného vzdělávání v roce 2014 – II. etapa,          

do které jsou zařazeny podporované obory: strojní mechanik, obráběč kovů, truhlář, 

elektromechanik pro zařízení a přístroje. Výše poskytnuté podpory 119.657,- Kč. Finanční 

prostředky jsou určeny na mzdové prostředky a příslušné zákonné odvody. 1. kolo 

rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 činilo 208.350,- Kč. 

 

 

4.5.2.  Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů 

 

Ve školním roce 2014/2015 se škola zapojila do následujících projektů: 

 

Plzeňský kraj – podpora zájmové činnosti v roce 2015 – zpracována žádost o finanční 

příspěvek na soutěž v odborných dovednostech ve stolování pro oboru kuchař – číšník na 

téma: „ První republika “ 28.1.2015, dotace 5.000,- Kč ze Střediska služeb školám v Plzni. 

 

Plzeňský kraj – podpora zájmové činnosti v roce 2015 – zpracována žádost o finanční 

příspěvek na soutěž v odborných dovednostech pro obor kuchaře – číšníka s názvem 

„Hrnečku vař!“  11.2.2015, dotace 13.000,- Kč ze Střediska služeb školám v Plzni. 

 

Plzeňský kraj – podpora zájmové činnosti v roce 2015 – zpracována žádost o finanční 

příspěvek na soutěž v odborných dovednostech pro obory kadeřník a kosmetické služby 

s názvem Zlaté zrcadlo 11.3.2015, dotace 3.000,- Kč ze Střediska služeb školám v Plzni. 

 

Plzeňský kraj – podpora zájmové činnosti v roce 2015 – zpracována žádost o finanční 

příspěvek na soutěž „GES-ELECTRONICS-CUP“ v odborných dovednostech oboru 

mechanik elektronik, 23. a 24.3.2015, dotace 25 000,- Kč ze Střediska služeb školám v Plzni. 
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Plzeňský kraj – podpora zájmové činnosti v roce 2015 – zpracována žádost o finanční 

příspěvek na soutěž v odborných dovednostech ve stolování pro oboru kuchař – číšník na 

téma: „ První republika “ 28.1.2015, dotace 5.000,- Kč ze Střediska služeb školám v Plzni. 

 

 Ukázkové dny pro žáky základních škol realizované  na SOU Domažlice 

prostřednictvím Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje v rámci projektu 

„Cherchez la femme“ – ženy do techniky. Poskytnutá částka 3.872,-Kč. V rámci tohoto 

projektu navštívilo SOU Domažlice 40 žákyň, z toho 20 dívek ze ZŠ Bor u Tachova dne 

14.11.2014 a 3.12.2014 20 žákyň ze ZŠ ve Stodě. Žákyně se seznámily se vzdělávací 

nabídkou naší školy a prohlédly si učebny pro teoretické vyučování a prostory dílen, ve 

kterých připravujeme žáky po stránce odborných dovedností v rámci odborného výcviku. 

Seznámily se s bezpečností práce, s nářadím, strojovým vybavením. Vyrobily dřevěnou 

kostku – stojánek na tužky a na pracovišti strojírenských oborů jednoduchý ozdobný šperk.  

 

Taneční skupina Avanti v rámci mimoškolní činnosti získala: 

Darovací smlouva s dárcem společností Rosenberg s.r.o. na částku 5.000,- Kč (11/2014) 

využito na ušití kostýmů, DOTIKO s.r.o. na částku 10.000,- Kč (01/2015) využito na ušití 

kostýmů. 

Grant z rozpočtu města Domažlice na rok 2014: podpora činnosti dospělých – kultura a 

ostatní zájmové činnosti – obdržen grant 14.000,- Kč, využit na dopravu do Chrudimi, kde se 

konalo mistrovství ČR 

 

 

4.5.3.  Projekty 

 

Ve školním roce 2014/2015 SOU Domažlice pokračovalo v pilotním ověřování 

vzdělávacích programů v oblasti dalšího vzdělávání dospělých a konkrétních zadání zkoušek 

dle hodnotících a kvalifikačních standardů Národní soustavy kvalifikací. Pilotní ověřování 

bylo v plném rozsahu financováno z rozpočtu projektu UNIV 3 (Podpora procesů 

uznávání). Jedná se o individuální projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 

jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání. UNIV 3 je spolufinancován 

z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Ve školním roce 

2014/2015 probíhalo v rámci tohoto projektu pilotní ověřování rekvalifikačního programu pro 

profesní kvalifikaci Dělník výroby dřevařských polotovarů (33-025-E). Uvedený kurz 

probíhal od 15. 6. 2015 do 18. 9. 2015 v celkovém rozsahu 100 hodin. 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 kvalifikace. Jednalo se o dvoudenní školení v Pardubicích a v Plzni, kdy veškeré 

náklady byly hrazeny z rozpočtu projektu UNIV 3. 

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

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. 

 

Během školního roku 2014/2015 naše škola pokračovala v čerpání prostředků ze 

Strukturálních fondů EU na realizaci projektů a to především z Operačního programu 
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Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) a z Regionálního operačního programu (ROP) 

Jihozápad. 

 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

Druhým rokem pokračovala realizace projektu 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. Tento projekt byl vybrán k financování v rámci 2. výzvy Plzeňského 

kraje, v oblasti podpory 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání. Projekt byl úspěšně ukončen 

28. února 2015 a všechny výstupy schváleny a zveřejněny v databázi výstupů OPVK. Projekt 

byl zaměřena na podporu, zlepšení a zefektivnění výuky oborů vzdělávání Gastronomie, 

Kuchař číšník, Kadeřník, Kosmetické služby a Podnikání. Náplní klíčových aktivit projektu 

byla především tvorba interaktivních výukových modulů pro uvedené obory a z projektu byla 

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

vzdělávání. Z finančních prostředků projektu bylo pořízeno moderní vybavení pro výše 

uvedené obory. Např. pro obor Kadeřník – mikrokamera, sušící přístroje, horké nůžky a 

přístroj Oxyskin; pro obor Kosmetické služby – pedikérské křeslo, přístroj pro suchou 

pedikúru a další nástroje a vybavení pro provádění pedikérských služeb; pro obory Kuchař 

číšník a Gastronomie - např. pokladní restaurační systém, konvektomat a grilovací deska a pro 

obor Podnikání – účetní a podnikatelský systém Altus Vario a interaktivní tabule. Veškeré 

vybavení je využíváno ve výuce současně s využitím  nově vzniklých výukových materiálů. 

Do projektu bylo zapojeno 21 učitelů odborných předmětů a odborného výcviku především 

službových oborů a celkový rozpočet projektu dosáhl částky 4 miliony korun.  

 

Od 1. 9. 2013 se SOU Domažlice zapojilo do projektu Plzeňského kraje jako partner 

s finanční účastí. Projekt s názvem Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 

v Plzeňském kraji, reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0002, je zaměřen na podporu spolupráce 

středních a základních škol v Plzeňském kraji a k motivaci žáků základních škol ke 

vzdělávání se v technických oborech. Projekt byl úspěšně ukončen 30.06. 2015. 

Projekt je určen jak žákům technických oborů na SOU v Domažlicích, tak žákům 

partnerských základních škol, kterými jsou ZŠ Msgre.B. Staška Domažlice, ZŠ Komenského 

Domažlice, ZŠ Mrákov, ZŠ Poběžovice, ZŠ Klenčí pod Čerchovem a ZŠ Staňkov. Děti ze ZŠ 

se v prvním pololetí školního roku účastnily jednotlivých bloků sdílené výuky, čímž si plnily 

povinnou výuku pracovních činností na pracovišti odborného výcviku SOU v Rohově ulici. 

Postupně si tak vyzkoušely ruční a strojní zpracování kovů a obsluhu strojírenského robota.  

Sdílená výuka pro ZŠ probíhala v jednotlivých blocích – postupně žáci prošli blokem 

ručního zpracování kovů, strojního zpracování kovů a blokem robotiky, čímž si plnili 

povinnou výuku pracovních činností na pracovišti odborného výcviku SOU v Rohově ulici.   

Sdílení učeben se velmi osvědčilo. Časové rozvržení a náplň sdílené výuky byla dostatečná.   

Žáci hodnotili aktivitu pouze kladně – sdílená výuka byla zábavná a přínosná. Žáci velice 

často do poznámky uváděli, že je bavila práce s robotem, zaujaly je CNC stroje a chválili i 

přístup mistrů.  

Volnočasová aktivita pro ZŠ – kroužek „Technické dovednosti v oblasti zpracování 

kovů“. Celkem kroužek navštěvovalo 22 žáků z partnerských ZŠ. V průběhu volnočasové 

aktivity žáci absolvovali blok ručního zpracování kovů /časová dotace 50 hodin/, blok 

strojního zpracování /časová dotace 15 h/ a blok robotiky /časová dotace 23h/. Celková dotace 

na volnočasovou aktivitu činila 88 hodin. V rámci této aktivity došlo k hlubšímu seznámení 

se s technickými obory, díky tomu měli možnost žáci poznat, zda se budou chtít v budoucnu 

opravdu technickým oborům věnovat. Žáci si mohli vyrobit své výrobky, seznámit se s tím 

jak pracují stroje na zpracování kovů a rovněž pracovali se strojírenským robotem.  
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Prezentační akce pro žáky ZŠ - v rámci této aktivity proběhly celkem 3 prezentační 

akce pro žáky z partnerských ZŠ. Prezentačními akcemi prošlo celkem 482 žáků 8. a 9. 

ročníků. Prezentační dny nám umožnily představit SOU všem žákům 8. a 9. ročníků 

partnerských základních škol, a tím jsme jim poskytli možnost poznat prostředí školy, 

moderní vybavení, odborná pracoviště a zvýšili tak jejich povědomí o nabízených oborech. 

Žáci se dostali do kontaktu s našimi studenty, a tak získali jedinečnou možnost zpětné vazby 

přímo od našich posluchačů.  

Volnočasová aktivita pro SŠ - kroužek "Obsluha průmyslového robota, strojní 

obrábění kovů" Celková dotace kroužku činila celkem 90 hodin a byla rozdělena do tří bloků 

– blok programování CNC strojů /časová dotace 50 h/, blok strojní ho obrábění /časová 

dotace 15 h/ a blok robotiky /časová dotace 25 h/. Aktivity se účastnili zájemci z oboru 

Mechanik seřizovač a oboru Obráběč kovů. Celkem volnočasovou aktivitou prošlo 35 žáků 

SOU. Ti měli jedinečnou možnost prohlubovat své odborné znalosti a seznámit se se 

strojírenským robotem. Žákům bylo rovněž předáno osvědčení o absolvování volnočasové 

aktivity. 

Vytvoření sítě spolupracujících škol na principu burzy středoškolských služeb 

s cílem vzájemné výměny zkušeností - v rámci projektu škola vytvořila síť spolupracujících 

škol podobného zaměření – spolupracujícími školami se na toto období stala Střední škola 

Horažďovice, SOUE Plzeň, SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara Plzeň. Spolupráce probíhala  

formou vzájemného setkávání. Na těchto setkáních žáků a učitelů probíhala vzájemná výměna 

zkušeností.  Setkání proběhla 2x ročně, za dobu realizace projektu se uskutečnily celkem 4x. 

Po celou dobu projektu byl podporován hlavní cíl – tedy zvyšování zájmu žáků o technické a 

přírodovědné vzdělávání. Podpořit zájem žáků se nám podařilo díky postupnému naplňování 

jednotlivých klíčových aktivit. Tyto aktivity umožnily seznámit žáky z partnerských 

základních škol s technickými obory, přiblížit jim realitu těchto oborů a prakticky si 

vyzkoušet, co tyto obory obnášejí a tím ji tuto oblast zpopularizovat. Některým to zcela jistě 

usnadnilo rozhodování při volbě dalšího vzdělávání či výběru povolání. Díky projektu byl 

rovněž podpořen zájem a prohlubování znalostí i u našich žáků. Volnočasová aktivita u nich 

měla úspěch a převážná většina chlapců hodnotila tuto aktivitu velice kladně. Jedním 

z důvodů je i to, že po ukončení vzdělání budou moci potencionálním zaměstnavatelům 

doložit, že se o obor opravdu zajímali a že se naučili i něco navíc než museli. Velice kladně 

byl hodnocen průběh projektu a spolupráce se SOU Domažlice i ze strany spolupracujících 

partnerských základních škol a středních škol. Projekt všichni označili za přínosný. Realizace 

projektu rovněž pozitivně ovlivnila zájem o studium technických oborů na našem učilišti pro 

školní rok 2015/2016. 

Na projekt byla vyhrazena částka Kč 3.319.497,41 Kč. Projekt je financován z 85% 

z Evropského sociálního fondu a 15% ze státního rozpočtu ČR. Část prostředků je určena na 

modernizaci učeben a pořízení nového vybavení a zbývající část na mzdové výdaje. SOU 

Domažlice využilo finanční prostředky na pořízení strojírenského robota IRB 120 

s příslušenstvím od firmy ABB, s.r.o., Praha v hodnotě 499.972 Kč. Součástí dodávky robota 

bylo proškolení učitelů odborného výcviku, kteří s robotem pracují.  Pro žáky se tak otevřela 

možnost seznámit se se základy robotiky, simulačního ovládání a programování robota i 

s jeho využitím při obrábění. Z projektu byly pořízeny nástroje a nářadí od firmy  M & S spol. 

s r. o., Strakonice v celkové hodnotě 182.565 Kč a materiál na výuku a zhotovování výrobků 

při klíčových aktivitách od firmy Nett-Metal s.r.o., Žebrák v hodnotě 149.766 Kč. 

 

V průběhu června byl MŠMT schválen nový projekt naší školy z Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem Podpora cizích jazyků a 

čtenářské gramotnosti – reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/56.0627. Projekt je zaměřen na jazykové 

pobyty v zahraničí pro žáky a učitele cizích jazyků a odborných předmětů. Součástí projektu 
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je rovněž zavedení čtenářských dílen ve škole a nákup potřebné literatury do školní knihovny. 

Realizace projektu probíhá od 1. 7. 2015 a jeho dokončení je naplánováno nejpozději            

na 31. 12. 2015. 

 

Kurzy pro zaměstnavatele 

Ve školním roce 2014/2015 jsme realizovali pro společnost BHS CORRUGATED 

Fertigungs, Montage, Service s.r.o., Tachov rekvalifikační kurz Obsluha CNC strojů. Částka 

12.000 Kč.   

 

 

Regionální operační program (ROP) regionu soudružnosti NUTS II Jihozápad 
 

V průběhu školního roku byla dokončena 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, který byl zaměřen na dovybavení a 

modernizaci pracoviště odborného výcviku KOVO v Rohově ulici. V rámci projektu bylo 

pořízeno 5-ti osé CNC vrtací a frézovací centrum a 3-osý CNC soustruh, 3D tiskárna a další 

vybavení do PC učebny (PC, notebooky, tabule, projektor, ozvučení, nábytek, klimatizace 

atd.) a také měřící a ostřící přístroje. Celkový rozpočet projektu překročil částku 15 milionů 

korun. 

 

V uplynulém školním roce byla zahájena realizace projektu podpořeného z 34. výzvy 

Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad v oblasti podpory 2.4 Rozvoj 

infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství. Tato výzva byla vůbec 

poslední, která byla vyhlášena v rámci ROP Jihozápad a byla zaměřena na podporu a 

vybavení škol. Projekt s názvem Modernizace a obnova strojového vybavení kovooborů 

na SOU Domažlice zahrnoval mimo jiné pořízení 4 ks nových moderních soustruhů včetně 

rozsáhlého příslušenství a nástrojů, 6 kompletních sestav pro výuku hydrauliky a 6 sestav pro 

výuku pneumatiky. Celkový rozpočet projektu přesáhl částku 4 miliony korun a dokončen byl 

31. 7. 2015. V současné době probíhá jeho finanční vypořádání. 

 

4.5.4. Mezinárodní spolupráce (česko – německá) 

 

5.6.2014 slavnostní uzavření partnerství s Realschule Neunburg vorm Wald – v Centu 

Bavaria Schönsee – školy uzavřely společné partnerství po 3 leté aktivní spolupráci a řadě 

společných akcí a projektů – každoroční praktika žáků ze SRN na SOU, taneční projekt 

Creative Attack nebo výroba deskové hry s tématem středověku. Školy tak stvrdily svoji 

budoucí spolupráci. Realschule Neunburg je po BS Cham 2. partnerskou školou SOU 

Domažlice.  

 

21.10.2014 – 5 žáků se účastnilo pilotního projektu „Přeshraniční vzdělávání žáků SOU 

Domažlice“ navštívilo chamskou školu a společně poskytli interwiev pro natáčení místní TV 

k tématu mezinárodní spolupráce. 

 

18.12. 2014 Výlet do Norimberka – společně s partnerskou školou Neunburg vorma Wald 

jsme zavítali do historické části města a na vánoční trhy. Toto město bylo předlohou pro vznik 

naší společné deskové hry, jejíž pravidla byla sepsána v češtině i němčině. 

 

19.1. - 2.2.2015 se konala 2týdenní praxe žáků v oboru obráběč kovů v německých firmách 

v Rodingu – firma DB matic, Stangl a thermo-tec. Odbornou praxi absolvovali  4 žáci – Vasyl 
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Vovsík, Adam Muzika, Miroslav Skácela a Petr Toman ze třídy K3.B. Odborná stáž byla 

financována z programu Erasmus+ a připravená organizací Tandem - koordinační centrum 

vzdělávání mládeže Plzeň. 

 

16.-27.2.2015 - 5 žáků třídy M4.S absolvovalo poslední podmínku projektu „Přeshraniční 

vzdělávání žáků SOU Domažlice“ potřebnou k získání certifikátu IHK Regensburg. Jednalo 

se o žáky – Ondřej Karban, Jan Kuželík, František Nedvěd, Štěpán Krejča a Marek 

Jurgovský.  Absolvovali 2 týdny praxe ve firmách Zollner Zandt a E.FE Neunburg vorm 

Wald. 

 

16.-27.2.2015 Pneumatika – Roding – 6 žáků 3. ročníku – výuka pneumatiky v rámci 

projektu Přeshraniční vzdělávání žáků SOU Domažlice 

 

27.2.2015 se konalo 2. Dialogfórum v Chamu – ředitelka školy hovořila na mezinárodní 

konferenci formou pódiové diskuze o mezinárodní spolupráci SOU Domažlice a BS Cham. 

2. - 13.3.2015 – praxe 3. ročníků v rámci projektu „Přeshraniční vzdělávání“ – žáci M3.S – 

Jakub Cedidla, Rostislav Švec, Lukáš Svoboda, Jiří Wuchterle, Stanislav Horníček , Michal 

Novotný absolvovali čtrnáctidenní odborné praxe ve firmách v Rodingu – Stangl, Mühlbauer. 

 

8.3.2015 Azubi live – Cham – prezentace SOU na burze pracovních a studijních příležitostí 

Hospodářské komory Cham a úřadu práce Cham. 

 

18.3.2015 jsme pořádali 1. ročník Berufsinfomesse – SOU pozvalo zástupce českých a 

německých firem, které se ve škole prezentovaly  a nabízely žákům práci nebo brigádu, akce 

se zúčastnilo 10 firem. 

 

9. - 13.3.2015 se uskutečnil jazykový pobyt žáků SOU Domažlice a RS Cham v německém 

městečku St. Engelmar  - jazykově sportovní pobyt – 6 žáků ze tříd strojních mechaniků S2. 

Krásný, Matulka, Šíma, Havlíček, S1.T – Náhlovský, Schmied. 

 

1.4.2015 se konal 1. odborný seminář – Vaříme bavorskou kuchyni – Kochseminar – 

pozvání přijala lektorka slečna Susanne Stangel. Žáci tříd G2. a G3.K vařili pod jejím 

dohledem tradiční německý Eintopf a dále zapečené těstoviny se zeleninou. 

 

15.4.2015 Exkurze do firmy Braun  - výroba oken (30 žáků 1. a 2. ročníku oboru truhlář). 

 

16.-17.4.2015 Enersol Jihlava – Mezinárodní konference  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. 

 

22.4.-24.4.2015 se konala 3denní exkurze do Prahy - 53 účastníků – česko-německá 

skupina. Na programu byla návštěva Pražského hradu, památek, ale i návštěva Senátu a 

Německého velvyslanectví. 

 

30.4.2015 předání 1. certifikátů – prvních pět absolventů projektu „Přeshraniční vzdělávání 

žáků SOU Domažlice“ získalo z rukou zástupců jak české, tak německé strany certifikáty o 

absolvování projektu . Slavnostní předání proběhlo na radnici za přítomnosti vedení 

Berufschule Cham, zástupců IHK Cham a Regensburg a starosty Domažlic. 
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19.-21.5.2015 – praxe 10 žáků ze školy z Neunburgu vorm Wald v našich dílnách 

odborného výcviku – truhlárna a pracoviště strojírenských oborů, též v kadeřnickém a 

kosmetickém salonu. 

 

18.-22.5.2015 – proběhla výuka žáků 3. ročníku v  Logo řízení ve škole v Chamu v rámci 

projektu Přeshraniční vzdělávání žáků SOU Domažlice. 

 

8. - 19.6. 2015 - Craschkurs –Kötzting – intenzivní kurz německého jazyka - 7 žáků M2.S 

v rámci projektu Přeshraniční vzdělávání žáků SOU Domažlice. 

 

18.6.2015 – tradiční fotbalový turnaj ve Furth im Wald  - 7. ročník fotbalového utkání , 

sešlo se 15 týmů z obou partnerských škol.  

 

1.7. – 5.7. 2015 se zúčastnilo 30 žáků v Kötztingu jazykové výuky odborné němčiny – 

v rámci projektu výzva 56 – jazykově-kulturní pobyt, v  programu byla výuka německého 

jazyka, poznání země souseda i  sportovní aktivity 

 

 

 

4.6.   Spolupráce školy se sociálními partnery (úřadem práce, zaměstnavateli a dalšími) 

 

        Velmi dobrá spolupráce je s Úřadem práce v Domažlicích. Dne 15.10.2014 se 

v objektu VOŠ, OA a SZŠ Domažlice uskutečnilo setkání ředitelů středních škol a 

výchovných poradců základních škol regionu Domažlice s pracovníky Úřadu práce 

v Domažlicích a s ředitelkou Pedagogicko psychologické poradny v Domažlicích.  

Pro školní rok 2014/2015 uzavřelo SOU Domažlice v souladu se školským zákonem č. 

561/2004 Sb. celkem 46 smluv o provádění praktického vyučování na pracovištích fyzických 

nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání. 

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.  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. 

Prohloubila se spolupráce s firmou Gerresheimer Horšovský Týn. Po intenzivních 

náborových akcích pro školní rok 2014/2015 a po jednáních s finančním manažerem firmy 

Gerresheimer, firma rozhodla, že zasponzoruje žáky tříletého oboru zakončeného výučním 

listem – strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů. Pro školní rok 

2014/2015 se přihlásilo 12 žáků. Žáci tohoto oboru a zaměření dostávají 1.000,-Kč měsíčně, 

žáci 2. ročníku 2.000,-Kč měsíčně a žáci 3. ročníku 3.000,-měsíčně. Podmínkou je sepsání 

smlouvy zákonného zástupce žáka a firmy Gerresheimer, že po vystudování budou 3 roky 

pracovat ve firmě. Tímto si firma snaží zajistit kvalifikované pracovníky a finance do nich 

vložené takto ošetřit. Pro školní rok 2015/2016 se do tříletého oboru vzdělání zakončeným 

výučním listem strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů 
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přihlásilo 11 žáků. Ve školním roce 2014/2015 jsme měli první absolventy tohoto oboru a 

zaměření. 5 žáků nastoupilo přímo do provozu a mistři si je velmi chválí. 6 absolventů 

pokračuje dál u nás ve škole ve dvouletém nástavbovém studiu podnikání. Po dobu studia je 

bude firma rovněž podporovat stipendiálně. 

Po vzoru firmy Gerresheimer Horšovský Týn spol. s r.o. se pro školní rok 2014/2015 

rozhodly pro sponzorování žáků i další firmy – ZF Staňkov (Ohůčov), ROC Galvanik s.r.o. 

Domažlice - sponzorování těchto firem se týká žáků oboru strojní mechanik. KDYNIUM a.s. 

Kdyně, KOVO TOMANDL CNC s.r.o., Stolfig s.r.o. Chotěšov zasponzorují žáky oborů 

mechanik seřizovač, obráběč kovů, strojní mechanik. 

Dne 12. října 2012 byla slavnostně podepsána Partnerská smlouva o spolupráci mezi 

firmou Siemens ČR a Středním odborným učilištěm 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 na 

naší škole uskutečnilo setkání partnerských škol spolupracujících s firmou Siemens ve 

vzdělávání (SOU Domažlice, SPŠ Jičín, SŠ Mohelnice). Cílem jednání bylo stanovení 

podmínek soutěže O pohár Siemensu a domluvení se na kritériích hodnocení. V průběhu 

května a června 2014 se uskutečnilo několik schůzek k přípravě žáků na soutěž 

v programování CNC obráběcích strojů a to ve frézování Siemens ShopMill. Nezávislá 

komise složená ze zástupců firmy Siemens a odborníka z katedry ústavu strojírenské 

technologie vyhodnotili přípravu naší školy jako velice úspěšnou a oproti ostatním školám 

zaměřenou na praktickou aplikaci programování. Ing. Aleš Polzer, Ph.D. z Vysokého učení 

technického v Brně žákům a učitelům sdělil: „Veškeré tyto akce převyšují reálnou možnost 

škol v rámci středoškolského vzdělávání. Tito žáci jsou na velice vysoké odborné úrovni. 

Zadaný úkol vypracovali z hlediska praktického využití jako nejlepší.“ Ve dnech 23. – 24. 10 

2014 se na SPŠ v Jičíně uskutečnilo vyhodnocení 1. ročníku soutěže O pohár Siemensu. 

Postavili jsme 2 družstva, která se umístila na 3. a 4. místě. 

Ve spolupráci s Městem Domažlice, Úřadem práce v Domažlicích pořádala Okresní 

hospodářská komora Domažlice 8. ročník veřejné prezentace studijních nabídek a pracovních 

příležitostí pro budoucí žáky středních odborných učilišť a středních škol pod názvem „Od 

vzdělání k zaměstnání“. Akce se uskutečnila v Městském kulturním středisku v Domažlicích 

4. 11. 2014. Spolupráce se velmi dobře rozvíjí s Okresní hospodářskou komorou Domažlice. 

 Spolupráce se velmi aktivně rozvíjí s Okresní hospodářskou komorou Plzeň – jih, která 

dne 23. 10. 2014 uspořádala 6. ročník veřejné prezentace studijních nabídek a pracovních 

příležitostí pod názvem „Veletrh perspektivy řemesel“. Navázána je spolupráce s městem 

Stod. I nadále se rozvíjí spolupráce s Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje a 

Obchodní a průmyslovou komorou Regensburg. Ve spolupráci s IHK Regensburg a 

Berufsschule Cham probíhají intenzivní kurzy německého jazyka pro čtyřletý obor mechanik 

seřizovač, odborné praxe v Rodingu zaměřené na pneumatiku a Logo řízení a odborné praxe 

našich žáků v německých firmách. 30. dubna 2015 získalo 5 absolventů po čtyřech letech 

realizace projektu „Přeshraniční vzdělávání žáků SOU Domažlice“ Certifikát IHK 

Regensburg. V prostorách naší školy jsme pořádali dne 18.3.2015 první ročník informační 
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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.   

 Při náboru žáků ZŠ je dobrá spolupráce s řediteli ZŠ i s jejich výchovnými poradci. 

V maximální míře se snažíme o osobní kontakt s žáky ZŠ i s jejich rodiči formou exkurzí na 

naší škole a osobních návštěv na základních školách. Pro žáky ZŠ jsme na místech 

poskytovaného vzdělání připravili kroužek mechatroniky a kroužek truhlářský a elektro 

kroužek v rámci grantového programu Plzeňského kraje v oblasti mládeže a sportu pro rok 

2014 „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje 2014“, v nichž si žáci 

pod přímým dohledem učitelů odborného výcviku po dobu 16 hodin vyhotovili výrobek, 

který si odnesli domů. Žáci si vyzkoušeli jednotlivé pracovní činnosti a postupy, seznámili se 

s bezpečností, nářadím, strojovým vybavením. Kroužek truhlářský byl zaměřen na ruční 

zpracování dřeva, spojování desek, kolíkování apod. Seznámili se s programem PRO 100, 

který se používá při výrobě nábytku. V kroužku ELEKTRO žáci ovládali jednoduché 

elektronické stavebnice a tablety s návazností na zabezpečovací techniku. V kroužku 

mechatroniky se seznámili s výukovými moduly soustruh, frézka a drátořez. Z tvrzeného 

polystyrenu si žáci odnesli řadu zajímavých výrobků včetně vánočních a velikonočních 

ozdob. 

 Ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje jsme realizovali 

na místě poskytovaného vzdělání v Rohově ulici 232 a 233 „Ukázkový den“ v rámci projektu, 

který byl určen dívkám „Cherchez la femme“ – ženy do techniky. Žákyně 8. a 9. tříd ZŠ 

z Boru a ze Stoda si vyzkoušeli jednotlivé pracovní činnosti v technicky zaměřených oborech, 

např. vyrobily dřevěnou kostku – stojánek na tužky a na pracovišti strojírenských oborů 

jednoduchý ozdobný šperk.   
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. V prostorách MKS ve Stodě pořádala naše škola 10. ročník gastronomické soutěže 

Hrnečku vař 2015 dne 11. 2. 2015. V místě poskytovaného vzdělání ve Stodě jsme pořádali 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. Pořádali jsme 2. ročník mezinárodní 

kadeřnicko-kosmetické soutěže Zlaté zrcadlo dne 11. 3. 2015 v prostorách MKS                     

v Domažlicích. 

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. 

Tradičně pořádáme Dny otevřených dveří, na kterých se prezentují žáci a studenti 

všech oborů vzdělání. Žáci ZŠ si mohou vyzkoušet jednoduché manuální činnosti 

jednotlivých oborů a podívat se v jakých prostorách budou vykonávat odborný výcvik. 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 regionální potřeby trhu práce, na 
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přípravu kvalifikovaných pracovníků v plastikářském průmyslu, neboť ve vzdělávací soustavě 

ČR neexistuje obor, který by připravoval kvalifikované obsluhy těchto lisů. Pro školní rok 

2014/2015 bylo přijato 20 žáků do tříletého oboru strojní mechanik, z toho 11 žáků se 

zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů, 7 žáků do samostatného strojního 

mechanika a 2 se zaměřením na nástrojaře (nově). Rovněž se podařil nábor žáků do tříletého 

oboru vzdělání elektromechanik pro zařízení a přístroje, bylo přijato 14 žáků. Ve školním roce 

2015/2016 se nám nepodařilo pro malý počet odevzdaných zápisových lístků otevřít čtyřletý 

obor gastronomie v Domažlicích a tříletý obor kuchař – číšník ve Stodě. Ve školním roce 

2014/2015 máme první absolventy tříletého oboru strojní mechanik se zaměřením na obsluhu 

lisů pro vstřikování plastů a elektromechanika pro zařízení a přístroje se zaměřením na 

zabezpečovací techniku. 

Gastronomický specialista a kulinář Petr Stupka, známý z televizních a rozhlasových 

pořadů o vaření a televizního hobby magazínu Receptář prima nápadů, připravil ve středu   

11. 6. 2014 společně s kuchařkami a žáky odborného výcviku v naší školní kuchyni polední 

menu pro strávníky SOU. Sezónní suroviny, jednoduchá příprava, ochota ze strany Petra 

Stupky podělit se o zkušenosti jsou věci, které bavili všechny zúčastněné. Užili si i strávníci: 

polévku zeleninový krém s bylinkovým máslem, hlavní chod Alsaské ragú s chřestem a 

sýrovou omáčkou a jako dezert pohankový nákyp s ovocem a smetanovým přelivem. Chřest 

je sezónní zelenina, kterou někteří ochutnali poprvé, proto některé reakce byly rozpačité, ale i 

tak byl školní oběd pro všechny jiný: chutnal znamenitě a jelikož jíme i očima, paráda i po 

vizuální stránce. 

 

Pro širokou veřejnost a různé organizace a firmy nejen domažlického regionu 

připravujeme rauty, občerstvení spojené s obsluhou, pro žáky základních škol pořádáme 

banketní obsluhu spojenou s ukázkou společenského stolování. Do kadeřnických salonů 

v Domažlicích a ve Stodě a kosmetického salonu v budově školy v Domažlicích pravidelně 

dochází zákazníci. Stále přetrvává zájem o zakázkovou výrobu truhlářské dílny a pracoviště 

KOVO. 

O studium na naší škole projevují zájem i žáci z regionů Klatovy, Tachov a Plzeň – 

jih. 

Velmi dobrá je spolupráce vedení školy se školskou radou. 

Dobrá je spolupráce vedení školy se dvěma odborovými organizacemi – odborového svazu 

kovo a odborového svazu pracovníků školství. 

 

 

4.7.  Účast žáků v soutěžích 
  
Soutěže v odborných dovednostech (středoškolská odborná činnost, olympiády atd.), 

především počet účastníků a jejich umístění  

 

4.7.1.  Jazykové soutěže - olympiády 

 

Školní kolo olympiády z německého a anglického jazyka se konalo 26.11. a 2.12. Celkem 

se zúčastnilo 30 žáků, z německého jazyka 12 a z anglického 18. 

Okresní kolo (3.2.)  Jakub Pauer z anglického jazyka se umístil                         na 4. místě. 

 

Školní kolo olympiády z českého jazyka proběhlo ve dvou termíneh: 2.12.2014 a 9.12.2014 

Účast:  20 žáků  1.-3.ročníku 

Okresní kolo olympiády z českého jazyka  -  13.2.2015               Šárka Pokorná 8. místo,   

              Michal Sovek   9. místo. 
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4.7.2.  Soutěže odborných dovedností 

 

23. 9. 2014 Celostátním setkání učňovské mládeže, soutěž „Machři roku“      6. – 9. místo 

 Radek Jarina a Michal Berka, žáci 3. ročníku se umístili v družstvech (z 25)             

 

1. 10. 2014  Mistrovství republiky mladých kadeřníků a kosmetiček Harmonie 2014 

v Českých Budějovicích, v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo 2014. Soutěžní 

téma v dekorativní kosmetice Bond Girls 

Pavla Milerová, žákyně 4. ročníku oboru kosmetické služby     stříbrné pásmo 

 

21. 10. 2014 JABLOTRON CUP 2014, elektronické bezpečnostní systémy, Česká Třebová 

družstvo Nikolas Havel a Antonín Beneš, žáci 3. ročníku oboru 

elektromechanik pro zařízení a přístroje            4. místo 

 

5. 11. 2014 Kadeřnická soutěž GLAMOUR – Kouzlo krásy 2014 v Sušici. Téma 

„Taneční pár ve stylu Tanga.“ Úkolem soutěžního týmu bylo připravit 

originální dámský a pánský účes na ples ve stylu Tanga.  

Petra Halamková a Andrea Váňová, žákyně 3. ročník ze Stoda             1. místo 

Nikola Nedvědová a Šarlota Balátová žákyně 3. ročníku z Domažlic.   4. místo. 

  

26. 11. 2014 Gastro Junior Grand Prix Liboc Praha 

Michaela Kabátová K-Č 3. ročník obsadila              3.místo  

Jiří Jíra gastronomie 4. ročník.               4.místo 

 

29. 11. 2015 Mistrovství ČR v přípravě bramborového salátu Praha                      4.místo 

Monika Krausová, Jakub Strnad, Lukáš Weinfurter – gastronomie 1. ročník.  

          

 

28. 1. 2015 6. ročník nadregionální soutěže ve stolování pro kuchaře - číšníka, pořádalo 

SOU Domažlice téma První republika             2.místo 

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

 

4. 2. 2015 AHOL CUP Ostrava, republikové kolo            7. místo 

Tomáš Sloup, Pavlína Vítkovičová, Spillerová, Strnadová, Pivoňka. 

 

11. 2. 2015 Hrnečku vař Stod, 10. ročník regionální soutěže pořádalo SOU Domažlice 

v MPV ve Stodě, téma Valentýnské dobroty                       2.místo 

  Lukáš Hrách a Pavel Kuneš, žáci 3. ročníku oboru kuchař – číšník, Stod 

 

12. 2. 2015 KOVO Junior 2015, regionální kolo, Rokycany           2. místo 

 Marek Jurgovský, žák 4. ročníku oboru mechanik seřizovač, programování 

CNC strojů v Heidenhain 

 

12. 2. 2015 15. ročník mezinárodní soutěže středních škol a středních odborných učilišť 

KALIBR CUP 2015 v Lanškrounš. Téma Ve víru flamenca  

Šarlota Balátová, žákyně 3. ročníku oboru kadeřník, ze 40 soutěžících16. místo 

 

26. – 27. 2.  Zámecký rendlík, Hostouň, regionální kuchařská soutěž            4. místo 

 Pavel Kuneš a Václav Karel, žáci 3. ročníku oboru kuchař – číšník, Stod 
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11. 3. 2015 2. ročník mezinárodní kadeřnicko-kosmetické soutěže Zlaté zrcadlo 2015, 

pořádalo SOU Domažlice, soutěžní téma „Přírodní živly 

 Simona Špačková, žákyně 3. ročníku oboru kadeřník               cena poroty 

Soutěž v dekorativní kosmetice na téma Big Day  

Nikola Nevidzanová, žákyně 3. ročníku oboru kosmetické služby         2. místo 

 

23. – 24. 3. GES elektronics CUP 2015, 9. ročník republikové soutěže, pořádalo SOU 

Domažlice, MPV Stod             5. místo 

 Antonín Beneš, žák 3. ročníku a Nikolas Havel, žák 2. ročníku oboru 

elektromechanik pro zařízení a přístroje 

 

17. 3. 2015  O hoblík Káji Hoblíka, 13. ročník regionální soutěže          4. místo 

družstvo Dominik Jírovec a Vladimír Čáslava, žáci 2. ročníku oboru truhlář  

 

18. 3. 2015 KOVO Junior 2015, regionální kolo Tachov           1. místo 

Jan Mathauser, žák 2. ročníku strojního mechanika se zaměřením na obsluhu 

lisů pro vstřikování plastů 

Šárka Pokorná, žákyně 1. ročníku strojního mechanika se zaměřením na 

obsluhu lisů pro vstřikování plastů              3. místo 

 

18. – 19. 3. KOVO Junior 2015, republikové kolo, Chomutov         7. místo 

  Marek Jurgovský, žák 4. ročníku oboru mechanik seřizovač, programování  

  Heidenhain 

 

19. 3. 2015 Vaříme to slow…, Plzeň, regionální soutěž s mezinárodní účastí          5. místo 

Martina Vinopalová, Tomáš Sloup, Sedláková, natáčení předkrmu ČT 1 

 

31. 3. 2015 Chodovarské čepování, pivovar Chodová Planá, 3. ročník regionální soutěže 

  Daniel Tesárek, žák 3. ročníku oboru kuchař – číšník, Stod              2. místo 

  Jiří Jíra, žák 4. ročníku oboru gastronomie           4. místo 

 

15. – 16. 4. KOVO Junior 2015, republiková soutěž, Brno           4. místo 

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

lisů pro vstřikování plastů 

 

12. 5. 2015 Plzeňský korbel, regionální soutěž o nejlepšího výčepního mezi žáky, Plzeň  

Jiří Jíra, žák 4. ročníku oboru gastronomie            4. místo 

 

28. 5. 2015 „Řemeslo má zlaté dno“ , rukodělná regionální soutěž, Plzeň 

Radek Svoboda, žák 2. ročníku oboru truhlář            3. místo 

  

 4.7.3.  Sportovní soutěže 

 

 5.9.2014  CORNY – Středoškolský pohár v atletice – 12 chlapců        3. místo 

 

21.10.2014  Středoškolský turnaj ve fotbale – 14 chlapců         4. místo 

 

25.11.2014  Středoškolský turnaj ve florbale – 13 chlapců         3. místo 

 

4.12.2014   Středoškolský turnaj ve volejbale – 11 chlapců           3. místo 
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2.12. a 10.12.2014 Turnaj „O pohár ředitelky školy“ – fotbal, zúčastnilo se 

                                     12 tříd (84 žáků) 

 

5.2. a 12.2.2015  Turnaj „O pohár ředitelky školy“ – odbíjená, zúčastnilo se 

                                     12 tříd (84 žáků) 

 

14.4.2015   Sportovní hry středních škol, fotbal Domažlice – 10 žáků         3.místo 

 

16.4.2015 Bojová umění, fitness, zdravý životní styl – M2.S a zájemci (35 žáků) 

11.5.a19.5.2015  Vyhlášení nejlepších tříd soutěže „O pohár ředitelky školy“ 

 

18.6.2015   Fotbalový turnaj v Německu (19 žáků) 

29.6.2015   Sportovní den pro žáky SOU Domažlice ( 90 žáků) 

 

 

 

4.7.4.  Výchovně  - vzdělávací akce 

     Lit. soutěž Otevřená Evropa – celostátní, pořádá vydavatel. Reg. Deníků Vltava – Labe – 

Press ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR  - účast  Jaroslav Chuchel  K2.B,  

téma: EU v budoucnosti;  práce bude otištěna v reg . deníku 

 

Nástěnky, výstavky knih k významným výročím, exkurze 

90. výročí narození cestovatele Miroslava Zikmundy – listopad-prosinec 2014, pro 

všechny žáky školy výstavka knih, cestopisů ve školní knihovně, nástěnka u školní knihovny                                                                                                                   

125. výročí Karla Čapka (nar. 9.1.1890):  výstavka Čapkových knih, nástěnka u knihovny,                    

leden –březen  2015 

195. výročí nar. B.Němcové (nar. 4.2.1820) – výstavka knih Boženy Němcové, nástěnka u 

knihovny, únor – březen 2015 

110. výročí narození Jana Wericha (5.2.1905) a Jiřího Voskovce (6.7.1905)                                                

únor –červen 2015,  pro všechny žáky nástěnka v přízemí 

600. výročí upálení Jana Husa nástěnka v přízemí, červen – prosinec 2015. 

 Exkurze se uskutečnily do školní multimediální knihovny, kterou navštívili v průběhu 

měsíci září žáci všech prvních ročníků, tedy 110 žáků. 48 žáků 1. ročníků čtyřletých oborů 

navštívilo v říjnu Knihovnu Boženy Němcové v Domažlicích, Český rozhlas v Plzni 

navštívilo v březnu 2015 40 žáků 2. ročníků, Výstavní galerii města Plzeň – Jiří Trnka 

v květnu 18 žáků, a 19 žáků v červnu Muzeum Chodska v Domažlicích – nejstarší písemné 

památky.                                                                    

 

4.7.5.  Environmentální vzdělávání 

      I v tomto školním roce jsme environmentální výchovu a vzdělávání zaměřili do všech 

vyučovaných předmětů a odborného výcviku, a to jak formou přímého environmentálního 

vzdělávání, tak i plněním průřezového tématu „Člověk a životní prostředí“ s cílem vedení 

žáků k principům trvale udržitelného rozvoje.  

      V rámci dalšího vzdělávání koordinátorů EVVO se obě koordinátorky zúčastnily 18. 

září 2014 Odborné environmentální konference, jejíž součástí bylo i vyhlášení výsledků 

krajské soutěže „Zelená škola Plzeňského kraje“. Naše škola se v této soutěži umístila na   

2. místě. 
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       28. listopadu 2014 jsme se zúčastnily Exkurze do botanické zahrady hlavního města 

Prahy, kde současně probíhala výstava „Stromy“. Náklady na tuto exkurzi byly uhrazeny 

z finanční odměny za umístění v soutěži Zelená škola.   

      9. ledna 2015 jsme se na prvním setkání koordinátorů EVVO, které pořádala SPŠD 

Plzeň, dozvěděli zkušenosti s environmentální výukou na jiných školách a vyměnili jsme si 

studijní materiály a prezentace k ekologické tématice. 

      I v tomto roce jsme spolupracovali s našimi sociálními partnery v oblasti 

environmentálního vzdělávání, a to s technickou školou ve Waldmünchenu, Západočeskou 

univerzitou a Domažlickými městskými lesy, s.r.o. 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. Domažlickým městským lesům naši žáci pomáhali 

s vyčištěním lesa po těžbě. Zde nás jejich zaměstnanci seznámili s pěstební činností a za 

odměnu pozvali žáky na celodenní akci „Poznávej les“, která se konala 3. června 2015 

v areálu lovecké chaty Zelenov. 

      Jako již tradičně i v tomto roce jsme se zúčastnili projektu Enersol, ve kterém žáci 

středních škol prezentují své práce v oblasti obnovitelných zdrojů energie a úspory paliv 

v dopravě, a to v kategoriích Enersol a praxe a Enersol a propagace. 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. 

 

      Ve školním roce 2014/2015 proběhly na škole 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.  

Žáci během celého školního roku aktualizovali nástěnku EVVO a výstavu přírodnin, 

které získali na exkurzích do přírody. O akcích zaměřených na environmentální výchovu a 

vzdělávání průběžně informujeme veřejnost na webových stránkách naší školy a články 

v tisku. 

     Žáci a učitelé spolu aktivně spolupracují a velká část zodpovědnosti je ponechána 

žákům. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje 

jednání. Ze školy se díky environmentální výchově, vzdělávání a osvětě stává centrum, které 

stahuje pozornost rodičů, okolí, a nutí tak uvažovat o světě a o tom, jakou odpovědnost máme 

za místo, kde žijeme. 

  

           

4.8. Další vzdělávání 

 

kurzy k doplnění základního vzdělání - počet účastníků  0 

rekvalifikační kurzy – 1 

kurzy dalšího vzdělávání –1 
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Další vzdělávání na škole, využívání školy ke vzdělávacím aktivitám v době mimo 

vyučování  

 

Datum Kurz                                                           Počet účastníků   

       

3.-7.11.2014  Barmanský kurz                                              19 

18. 11. 2014  Školení  BEOX–aplikace brazilského keratinu     20  

3.2.2015  Školení  Fanola  a Oro  - barvy                               56 

13.10. 2014  Školení Primavera Andorrana-dekorativní kosmetika     12 

9.2. 2015  Kurz Anticelulitidní masáž                                                         4 

20.4.2015  Kurz Gelové nehty                                                                        9 

21.-24.4.2015 K Kurz studené kuchyně                                                       23 

 

 

 

5. Výsledky kontrol a inspekcí provedených v průběhu školního roku  ( včetně výsledků  

     inspekce provedené ČŠI ) 

 

Ve školním roce 2014/2015 byla provedena inspekce ČŠI. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



 31 

6. Činnost školy 

 

6.1.  Činnost školské rady ve školním roce 2014 / 2015 

 

Složení školské rady: předsedkyně: Mgr. Lenka Schrödlová 

                                     členové:        p. Jaroslav Bauer 

                                                           Ing. Josef Mazanec 

                                                           Mgr. Jana Weberová 

                                                           p. Oldřich Kylian 

                                                           p. Miroslava Paterová 

                                      9.10.2014     p. Marek Jurgovský 

                                                           p. Jan Jaroslav Petrásek ( oba byli zvoleni ve volbách  

                                                                                                    v dubnu 2014) 

Jednání se dále účastnili: Mgr. Zdeňka Buršíková, Mgr. Petr Dušek, Mgr. Petra 

Váchalová,  Mgr. Alena Sedláčková, Ing. Martin Jurák, p. Jaroslav Sokol, Ing. Jitka Rubášová,  

p. Jaroslava Baierová.                                   

       První jednání školské rady ve školním roce 2014/2015 se uskutečnilo 9. října 2014. 

Hlavním bodem tohoto zasedání byla Výroční zpráva  o činnosti a hospodaření školy ve 

školním roce 2013/2014. Ředitelka SOU Mgr. Zdeňka Buršíková přítomné podrobně 

informovala o všech významných akcích, kterých se žáci či pracovníci SOU zúčastnili či se 

podíleli na jejich realizaci. Po seznámení s obsahem Výroční zprávy byl dokument členy 

školské rady schválen.  

Ve dnech 24. až 26.11.2014 (Domažlice) a 25.11.2014 ( MPV Stod) proběhly na 

základě Rozhodnutí ředitelky SOU Domažlice 6/2014 volby do školské rady z důvodu 

ukončení tříletého funkčního období  školské rady , která byla zvolena v listopadu 2011. 

Novými členy školské rady  byli zvoleni:  

Mgr. L. Schrödlová - za pedagogické pracovníky školy v Domažlicích 

V. Dojčárová - za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků školy v Domažlicích 

Mgr. J. Weberová - za pedagogické pracovníky školy ve Stodě 

D. Flachsová - za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků školy ve Stodě 

J. Bauer - za zřizovatele 

Ing. L. Polívka - za zřizovatele 

 

Takto zvolená školská rada se sešla na svém jednání dne 31.3.2015. Hlavním bodem 

jednání byla Zpráva o činnosti organizace za rok 2014. Poté, co se členové rady se zprávou 

seznámili, jednohlasně ji schválili. Na zasedání byla zvolena většinou hlasů předsedkyní rady 

Mgr. Lenka Schrödlová. Pro byli: Mgr. J: Weberová, p. J. Bauer a Ing. L. Polívka. Paní 

Dojčárová a p.Flachsová byly z jednání omluveny. 

 

                                                                                                                                               
 

Studentský parlament ani sdružení rodičů na škole nepůsobí.  

 

 

Počet evidovaných stížností celkem:         0 

z toho  a) oprávněných:                              0 

 b) částečně oprávněných:               0 

 c) neoprávněných:                          0 

 d) postoupených jinému orgánu:    0 
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6.2.  Aktivity školy uspořádané pro veřejnost  

 

Od 1. 9. 2014 jsme v kosmetickém salonu ve školním roce 2014/2015 rozšířili nabídku  

našich 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.  

 

Dne 2. 9 2014 se konala v Sokolovně města Kdyně česko-německá konference s názvem 

Žijeme na hranici. Celá akce se konala pod záštitou poslance Parlamentu ČR Vladislava 

Vilímce a poslance Spolkového sněmu Karla Holmeira. Občerstvení a obsluhy se účastnli 4 

žáci kuchaře – číšníka, 3. ročníku. 

 

Dne 5. 9. 2014 připravili 4 žáci 2. ročníku gastronomie raut pro p. Váchalovou pro 50 osob, 

ZŠ Msgre. Domažlice. 

 

Dne 9. 9. 2014 žáci oboru gastronomie připravili raut pro 40 osob pro ČSAD. 

 

Dne 18. 9. 2014 banket pro 8 výchovný poradce ZŠ v regionu Domažlice. Akce zaměřená na 

zlepšení náboru pro SOU. 

 

Dne 18. 9 2014 se konalo v prostorách radnice města Domažlice u příležitosti 25. výročí pádu 

železné opony česko-německé setkání, jehož součástí bylo vystoupení klavírní umělkyně Iriny 

Kondratěnko s následným pohoštěním, které připravili a obsloužili žáci 3. ročníku oboru 

kuchař – číšník. 

 

Dne 18. 9. 2014 studentky 3. ročníku opět nabídly kosmetické služby obyvatelkám Penzionu 

pro důchodce, Prokopa Velikého. Zájem byl především o manikúru a lakování nehtů, depilaci 

v obličeji a úpravu obočí. 

 

Dne 20. 9. 2014 se konalo v obci Tlumačov setkání rodáků. K té příležitosti jsme připravili 

drobné občerstvení na rautový stůl – 2 žáci kuchař – číšník 3. ročníku, 2 žáci gastronomie 2. 

ročník. 

 

Dne 30. 9. 2014 jsme zajistili na Krajském úřadě Plzeňského kraje občerstvení pro 

hospodářskou komoru pro 100 osob, 2 žáci gastronomie 3. roč. a 3 žáci gastronomie 2. roč. 

 

Dne 4. 10. 2014 se konalo v prostorách radnice města Domažlice u příležitosti zahraniční 

spolupráce česko-francouzské setkání, jehož součástí bylo i občerstvení pro francouzskou 

delegaci. Raut a obsluhu zajistili žáci 4 žáci gastronomie 2. ročníku a 2 žáci kuchaře – číšníka 

3. ročníku. 

 

6.10. a 7.10.2014 připravili žáci SOU Domažlice ukázky slavnostního stolování pro žáky 

osmých tříd ZŠ Horšovský Týn. Po oba dny se servírovalo banketní formou obsluhy čtyř 

chodové menu, naši žáci předvedli ukázku freestylového házení a flambování. Obě akce 

zajistili žáci G1. doplnění o žáky II.ročníku K-Č. 
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Dne 9. 10. 2014 banket pro Dětský diagnostický ústav Domažlice připravili v učebnách 

gastronomie žáci II. ročníku K-Č. Servírovalo se čtyř chodové menu, předvedli jsme ukázku 

freestylu a flambování. 

 

Dne 23. 10. 2014 se konal „Veletrh perspektivy řemesel“ ve Stodě. Žákyně druhého ročníku 

oboru kadeřník vystoupily na téma „Fantazijní účesová tvorba“ a zájemce o obor učesaly. 

Žákyně 3. ročníku oboru Kosmetické služby se prezentovaly vystoupením s fantazijním 

líčením, účesem a kostýmy na téma SANTA MUERTE. Zájemcům a potenciálním žákyním  

nabízely líčení, manikúru a lakování nehtů. Zároveň poskytovaly informace o svém oboru. Na 

prezentaci se podíleli také truhláři, zástupci strojírenských oborů, kuchař – číšník a 

gastronomie mícháním nealkoholických nápojů. 

 

Dne 30. 10. 2014 v Domově pro seniory nabízely žákyně 3. ročníku své služby obyvatelkám 

penzionu v ulici Prokopa Velikého v Domažlicích. Největší zájem byl o manikúru 

s lakováním nehtů, masáž rukou a depilaci obličeje. 

 

Dne 4. 11. 2014 se konala prezentační akce v MKS Domažlice „Od vzdělání k zaměstnání.“ 

Žákyně druhých ročníků poskytovaly kadeřnické služby všem zájemcům. Žákyně druhého 

ročníku vystoupily na téma „Fantazijní účesová tvorba“. Žákyně 3. ročníku oboru Kosmetické 

služby se prezentovaly vystoupením s fantazijním líčením, účesem a kostýmy na téma 

SANTA MUERTE. Zájemcům a potenciálním žákyním nabízely líčení, manikúru a lakování 

nehtů. Zároveň poskytovaly informace o svém oboru. Na pódiu proběhlo také vystoupení 

barmanů. V připraveném stánku předvedli své dovednosti v podobě ukázek programování 

CNC, zabezpečovací techniky a truhlářských prací. 

 

Dne 11. 11. 2014 se konala náborová akce v Tachově „ Kam na školu, kam do učení.“ Pro 

žáky osmých a devátých tříd ZŠ proběhla prezentace oborů strojírenských, truhlář, 

elektromechanik, gastronomie, kosmetické služby a kadeřník. Žáci SOU předvedli své 

dovednosti v podobě ukázek líčení, stříhání pro veřejnost a programování CNC, 

zabezpečovací techniky a truhlářských prací. Na pódiu proběhlo kulturní vystoupení 

kosmetiček, kadeřnic a barmanů. 

 

Dne 11. 11. 2014 připravili studenti gastronomických oborů občerstvení formou rautu a 

obsluhu pro 120 osob při příležitosti vyhlášení soutěže O nejkrásnější nádraží ČR, která se 

konala ve Valdštejnském paláci Senátu PČR v Praze. Servírovali se lahůdky studené kuchyně, 

základem byla roláda z pečené husy a svatomartinská vína. Na přípravě se podíleli 2 žáci 

kuchaře – číšníka 3. ročníku, 3 žáci oboru gastronomie 3. ročníku, 1 žák gastronomie 2. 

ročníku a 7 žáků prvního ročníku. 

 

Dne 12. 11. 2014 se konala akce v Klatovech „Akademie řemesel“. Žákyně druhých ročníků 

poskytovaly kadeřnické služby všem zájemcům. Žákyně druhého ročníku vystoupily na téma 

„Fantazijní účesová tvorba“. Žákyně 3. ročníku oboru Kosmetické služby se prezentovaly 

vystoupením s fantazijním líčením, účesem a kostýmy na téma SANTA MUERTE. 

Zájemcům a potenciálním žákyním nabízely líčení, manikúru a lakování nehtů. Zároveň 

poskytovaly informace o svém oboru. Na pódiu proběhlo také vystoupení barmanů. 

V připraveném stánku předvedli své dovednosti v podobě ukázek programování CNC, 

zabezpečovací techniky a truhlářských prací. 
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Dne 14. 11. 2014 se konal první Den otevřených dveří v SOU Domažlice.  Žákyně druhých 

ročníků poskytovaly kadeřnické služby všem zájemcům. Žákyně druhého ročníku několikrát 

vystoupily na téma „Fantazijní účesová tvorba“. Žákyně 3. ročníku oboru Kosmetické služby 

se prezentovaly vystoupením s fantazijním líčením, účesem a kostýmy na téma SANTA 

MUERTE. Zájemcům a potenciálním žákyním nabízely líčení, manikúru a lakování nehtů. 

Zároveň poskytovaly informace o svém oboru. Žáci oboru kuchař – číšník a gastronomie 

připravili ve školní jídelně tabule s různými tématy, připravili občerstvení s obsluhou pro 

veřejnost včetně čepování piva. V kulturním programu vystoupili také barmani, taneční 

skupina Avanti. Rovněž byla předvedena ukázka sebeobrany. Program si žáci sami 

moderovali. Ve vestibulu v přízemí žáci i učitelé prezentovali jednotlivé obory a zástupci 

firem nabízeli možnost stipendijního programu a možnost praxí u nich ve firmě. Součástí 

prezentace byla také prezentace partnerské školy Berufsschule Cham a školy ve Stodě. Žákům 

ze ZŠ byly předvedeny nové technologie např. 3 D tiskárna, drátořez aj. Po prohlídce školy se 

mohli žáci svést na segwayích. Prezentace byla připravena v truhlářské dílně, na pracovištích 

strojírenských oborů a v místě poskytovaného vzdělání ve Stodu, kde byly prezentovány 

obory kuchař – číšník, kadeřník, elektromechanik pro zařízení a přístroje se zaměřením na 

zabezpečovací techniku. 

 

Dne 25. 11. 2014 kosmetická péče v Penzionu Břetislavově ulici – žákyně 3. ročníku oboru 

kosmetické služby navštívily v rámci odborného výcviku obyvatelky penzionu, které měly 

největší zájem o manikúru s lakováním nehtů, masáž rukou a depilaci obličeje. 

 

Dne 27. 11. 2014 kosmetická péče v Penzionu Prokopa Velikého –  žákyně 3. ročníku oboru 

kosmetické služby navštívily v rámci odborného výcviku obyvatelky penzionu, které měly 

největší zájem o manikúru s lakováním nehtů, masáž rukou a depilaci obličeje. 

 

Dne 3. 12. 2014 se konal druhý Den otevřených dveří na naší škole. Žákyně druhých ročníků 

poskytovaly kadeřnické služby všem zájemcům. Žákyně druhého ročníku předvedly a 

několikrát vystoupily na téma „Fantazijní účesová tvorba“. Žákyně 3. ročníku oboru 

Kosmetické služby se prezentovaly vystoupením s fantazijním líčením, účesem a kostýmy na 

téma SANTA MUERTE. Zájemcům a potenciálním žákyním nabízely líčení, manikúru a 

lakování nehtů. Zároveň poskytovaly informace o svém oboru. Žáci oboru kuchař – číšník a 

gastronomie připravili ve školní jídelně tabule s různými tématy, připravili občerstvení 

s obsluhou pro veřejnost včetně čepování piva. V kulturním programu vystoupili také 

barmani, taneční skupina Avanti. Rovněž byla předvedena ukázka sebeobrany. Program si 

žáci sami moderovali. Ve vestibulu v přízemí žáci i učitelé prezentovali jednotlivé obory a 

zástupci firem nabízeli možnost stipendijního programu a možnost praxí u nich ve firmě. 

Součástí prezentace byla také prezentace partnerské školy Berufsschule Cham a školy ve 

Stodě. Žákům ze ZŠ byly předvedeny nové technologie např. 3 D tiskárna, drátořez aj. Po 

prohlídce školy se mohli žáci svést na segwayích. Prezentace byla připravena v truhlářské 

dílně, na pracovištích strojírenských oborů. 

 

Dne 4. 12. 2014 se konaly Vánoční trhy na Krajském úřadě v Plzni. Žákyně druhého ročníku 

poskytovaly kadeřnické služby návštěvníkům. Kosmetickými službami jsme obohatili 

program této akce. Zájem byl nejvíce o líčení a manikúru. Služby poskytovaly kosmetičky 4. 

ročníku. Ve stánku na nádvoří 4 žáci 2. ročníku oboru kuchař – číšník nabízeli občerstvení 

návštěvníkům akce. 

  

Dne 9. 12. 2014 příprava občerstvení pro seminář v partnerské firmě Gerresheimer 

v Horšovském Týně, 2 žáci kuchaře – číšníka 2. ročníku. 
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Dne 5. 12. – 16. 12. 2014 se konaly postupové zkoušky druhých ročníků, které úspěšně 

všichni zvládli. Modely byly rodinní příslušníci nebo zákaznice, které si dívky předem 

domluvily. 

 

Dne 12. 12 2014 jsme připravili občerstvení pro p. Mikulicu k příležitosti setkání veteránů. 

Na jeho přípravě se podíleli žáci II. ročníku obru gastronomie a žákyně oboru kuchař - číšník. 

 

Dne 12. 12. 2014 jsme připravili občerstvení rautovým způsobem pro Město Horšovský Týn. 

Na jeho přípravě se podíleli žáci II. ročníku obru gastronomie a žákyně oboru kuchař - číšník. 

 

Dne 15. 12. 2014 jsme připravili banket spojený s přednáškou o společenské výchově pro děti 

Dětského diagnostického ústavu Mařenka v Domažlicích. Na jeho přípravě se podíleli žáci I. 

ročníku oboru gastronomie. 

 

Dne 16. 12. se uskutečnilo propojení oborů Gastronomie a Kosmetické služby 1. ročníku. 

Kosmetičky předvedly svým spolužákům, co se od září naučily. Dopřály budoucím 

gastronomům manikúru, masáž rukou nebo parafínový zábal rukou. Gastronomové poté 

pozvali budoucí kosmetičky do cvičné kuchyně, kde jim předvedli svůj obor. Ukázali jim 

správnou obsluhu při stolování, nechali je také nahlédnout pod pokličky při přípravě rautu. 

Inspirovali také několika recepty a radami, které se jistě budou hodit i kosmetičkám pro 

domácí experimenty s vařením. 

 

Dne 16. 12. 2014 jsme připravili svatební hostinu pro žáky ze ZŠ Komenského. Na přípravě 

se podíleli žáci I. ročníku obru gastronomie. 

 

Dne 17. 12. 2014 kosmetická péče v Penzionu v Břetislavově ulici – žákyně 4. ročníku oboru 

kosmetické služby navštívily v rámci odborného výcviku obyvatelky penzionu, které měly 

největší zájem o manikúru s lakováním nehtů, masáž rukou a depilaci obličeje. 

 

17. 12. 2014 se konaly postupové zkoušky 3. ročníku skupiny A na téma společenské účesy, 

které úspěšně zvládly na pozvaných zakaznicích. 

 

Dne 17. 12. 2014 raut pro zaměstnance SOU Domažlice ve školní jídelně, 80 osob 6 žáků 2. 

ročníku oboru kuchař – číšník. 

 

Dne 18. 12. 2014 kosmetická péče v Penzionu v ulici Prokopa Velikého –  žákyně 4. ročníku 

oboru kosmetické služby navštívily v rámci odborného výcviku obyvatelky penzionu, které 

měly největší zájem o manikúru s lakováním nehtů, masáž rukou a depilaci obličeje. 

 

Dne 18. 12. 2014 SOU Domažlice, zajištění občerstvení, včetně slavnostního oběda, pro 

konferenci MAS Český les, 35 osob, 3 žáci K-Č II., 2 žáci G1. 

 

Dne 19. 12. 2014 rauty pro firmu 1. Chodská Klenčí pod Čerchovem ( 40 osob ) a firmu 

Stolfig Chotěšov p.Mikulicu ( 70 osob ). 

 

Dne 8. 1. 2014 SOU Domažlice, občerstvení pro konferenci projektu Podpora technického a 

přírodovědného vzdělání v Plzeňském kraji, 15 žáků třídy G2.  

 

Dne 16. 1 2014 raut pro 50 osob VZP připravilo 12 žáků třída G1. 
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Dne 27. 1. 2015  2014 kosmetická péče v Penzionu v Břetislavově ulici – žákyně 1. ročníku 

oboru kosmetické služby navštívily v rámci odborného výcviku obyvatelky penzionu, které 

měly největší zájem o manikúru s lakováním nehtů, masáž rukou a depilaci obličeje.. 

 

Dne 25. 2. se konala v partnerské škole v Realschule v Neuburgu vorm Wald prezentační 

burza pracovních a studijních příležitostí pro jejich žáky. Obor prezentovaly lakováním nehtů 

a líčením obě učitelky odborného výcviku J. Harmáčková, M. Forstová. Žákyně 1. ročníku 

Tereza Pavlová zde poskytovala kadeřnické služby všem zájemcům s učitelkou odborného 

výcviku V. Skalovou. 

 

Dne 28. 1 2014 občerstvení pro 70 účastníků soutěže pro kuchaře – číšníka ve stolování, 

kterou jsme pořádali v MKS Domažlice, občerstvení, oběd a obsluhu zajistilo 20 žáků oboru 

kuchař – číšník 2. ročníku. 

 

Dne 29. 1. kosmetická péče v Penzionu v ulici Prokopa Velikého – žákyně 4. ročníku oboru 

kosmetické služby navštívily v rámci odborného výcviku obyvatelky penzionu, které měly 

největší zájem o manikúru s lakováním nehtů, masáž rukou a depilaci obličeje. 

 

Ve dnech 9. 2. a 16. 2. 2015  SOU Domažlice připravilo bankety se základy společenského 

chování pro žáky ZŠ Staňkov, 15 žáků gastronomie 2. ročníku. 

 

Dne 12. února 2015 jsme pořádali závěrečnou konferenci ke službovému projektu Tvorba 

výukových modulů pro službové obory a jejich implementace do výuky, příprava občerstvení 

a obsluhy pro 20 účastníků konference, žáci 2. ročníku oboru kuchař - číšník. 

 

Dne 17. 2 2014 banket se základy společenského chování pro děti Dětského diagnostického 

ústavu Mařenka v Domažlicích, příprava a servis společně G1. a K-Č II. a G2. a K-Č III. 

 

Dne 4. 3. 2014 VOŠ, OA a SZŠ Domažlice, občerstvení pro p. Řezníčka, 30 osob, připravili 3 

žáci K-Č III. 

 

5. 3. 2015 žáci oboru kuchař – číšník a gastronomie obsluhovali prezidenta České 

republiky Miloše Zemana v restauraci Dubina v Domažlicích  

 

Dne 6. 3. 2015 se konala prezentační akce „AZUBI Live“ v Chamu, na které se představují 

jednotlivé firmy, jež vzdělávají žáky.  Žákyně 3. ročníku a 1. ročníku poskytovaly kadeřnické 

služby (účesy, barevné laky, stříhání, natáčení vlasů kulmami aj.) všem návštěvníkům. O tyto 

služby byl veliký zájem. Obor kosmetické služby prezentovala žákyně 1. ročníku Mirka 

Janáčková, která lakovala nehty. Žáci oboru gastronomie a kuchař – číšník připravili 

občerstvení, míšené nápoje 1 žák G1., 2 žáci G2., 1 žák K-Č III. 

 

Dne 9. 3. 2015 žákyně prvního ročníku fantazijním líčením ztvárnily právě probírané téma 

v hodině estetiky Alegorie cností a neřesti. Došlo tak k propojení praktické a teoretické 

výuky.  

 

Dne 10.3.02014 jsme připravili banket se základy společenského chování pro žáky ZŠ 

Koloveč, příprava a servis společně G1 a K-ČII. a G2 a K-Č III. 
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Dne 11. 3. 2015 naše škola pořádala 2. ročník Kadeřnicko-kosmetické  soutěže „Zlaté zrcadlo 

2015.“ Soutěžním tématem v účesové tvorbě bylo „Přírodní živly.“Úkolem soutěžících bylo 

předvést večerní účesy, které se hodily k danému soutěžnímu tématu. Odborná porota 

posuzovala dodržení soutěžních podmínek, techniku provedení účesů, slušivost, originalitu, 

náročnost provedení, barevnou kombinaci, celkový harmonizující dojem v souladu se 

zadaným tématem. Podobně jako loni i letos porota konstatovala vysokou úroveň 

předvedených účesů. Soutěžící se tématu zhostili na výbornou. To, co učesali, odpovídalo 

zadání, které si vybrali. Projevila se naplno jejich kreativita, výkony byly velmi vyrovnané". 

 Za naši školu soutěžily dvě žákyně druhého ročníku Veronika Svobodová a Simona 

Špačková a tři žákyně třetího ročníku Šarlota Balátová, Zuzana Holakovská, Kristýna 

Ovšonková. 

Výsledková listina 

1. místo obsadila Kateřina Haková  SŠIŠ Dvůr Králové 

2. místo obsadila Sabina Vostárková  SOŠ Kadaň 

3. místo obsadila Paulína Chudjaková SOŠ BratislavaCenu poroty obdržela Simona Špačková 

SOU Domažlice 

Soutěž v dekorativní kosmetice měla téma Big Day. Za naši školu se zúčastnily studentky 3. 

ročníku (Sovová Michaela, Nevidzanová Nikola) a studentky 4. ročníku (Rubášová Simona, 

Marcellová Markéta). Soutěže se dále účastnily studentky ze školy z Bratislavy, Klatov a 

Dvora Králové. Porota měla těžký úkol při výběru té nejlepší kosmetičky. Naše studentka 

Nikola Nevidzanová se umístila na krásném druhém místě. Stravování pro účastníky soutěže  

Zlaté zrcadlo pro 50 osob zajistili žáci 5G2, 3K-Č III.ročník. 

 

Dne 19. 3. 2015 navštívily náš salonek kadeřnice ze Stoda. Naše studentky 3. ročníku oboru 

kosmetické služby je seznámily s technikami denního, večerního a svatebního líčení. 

Kadeřnice tyto poznatky a zkušenosti upotřebí u svých závěrečných zkoušek.  

 

Dne 23. 3. 2015 – Penzion, Břetislavova ulice kosmetické ošetření (masáže rukou, manikúra) 

– žákyně 1. ročníku oboru kosmetické služby navštívily v rámci odborného výcviku 

obyvatelky penzionu, které měly největší zájem o manikúru s lakováním nehtů, masáž rukou a 

depilaci obličeje. 

 

Dne 24. 3. 2015 jsme v KD ve Stodě na setkání starostů Plzeňského kraje připravili a 

obsloužili raut pro 100 osob. Účast žáků celé třídy G1. 

 

Dne 26. 3. 2015 – Penzion v ulici Prokopa Velikého celkové kosmetické ošetření provedly 

žákyně 4. ročníku oboru kosmetické služby navštívily v rámci odborného výcviku obyvatelky 

penzionu, které měly největší zájem o manikúru s lakováním nehtů, masáž rukou a depilaci 

obličeje.. 

 

1. 4. 2015 „Bavorské vaření“ - pod vedením lektorky paní Schneidr uvařili žáci 3. ročníku 

oboru gastronomie  ve cvičné kuchyni SOU Domažlice bavorský oběd a obsloužili učitele, 

kteří si oběd zaplatili, v učebně stolničení. Rovněž procvičili odbornou němčinu, neboť toto 

vaření probíhalo v němčině. 

 

Dne 1. 4. 2015 připravili žáci oboru kuchař – číšník drobné občerstvení a obsluhu pro jednání 

školské rady, 20 osob 

 

Dne 7. 4. 2015 příprava raut a obsluha pro 100 osob „Setkání starostů Plzeňského kraje“ ve 

Staňkově, žáci 1. ročníku oboru gastronomie a 2. ročníku kuchař - číšník.  

http://www.soudom.cz/files/vysledkova_listina_2015/vysledkova-listina-kadernik.pdf
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Dne 17. 4 2015 příprava slavnostního oběda, servis formou banketu se základy společenského 

chování pro žáky ZŠ Komenského 17, Domažlice, příprava a servis společně žáci 1. a 2. 

ročníku oboru gastronomie a 2. a 3. ročníku oboru kuchař – číšník. 

 

Dne 21. 4. 2015 Penzion v Břetislavově ulici kosmetické ošetření provedly žákyně 1. ročníku 

oboru kosmetické služby navštívily v rámci odborného výcviku obyvatelky penzionu, které 

měly největší zájem o manikúru s lakováním nehtů, masáž rukou a depilaci obličeje. 

 

21. 4. – 24. 4. 2015 kurz studené kuchyně absolvovalo 23 žáků oboru kuchař – číšník a 

gastronomie, ukončení formou slavnostního rautu pro hosty absolventů. Lektor Vladimír 

Picka.   

 

Dne 28. 4. 2015 SOU Domažlice, banket Mařenka, všichni K-Č III. 

 

Dne 30. 4. jsme se žákyněmi 3. ročníku zpestřily Den čarodejnic dětem ve školní družině ZŠ. 

Kosmetičky malovaly dětem na obličeje speciálními barvami pro face paiting různé motivy. 

Největší zájem byl o obrázek Spidermanna, Hello Kitty, tygříka, ale i motýlka nebo 

dalmatina. Malování mělo u dětí obrovský úspěch.  

 

5.5 a 6.5.2015  Dům seniorů Domažlice, občerstvení pro seminář pro 30 osob připravili 3 žáci 

2. ročníku kuchař - číšník. 

 

Dne 6. 5. 2015 SOU Domažlice, chlebíčky pro p. Karabinovou, 2 žáci 2. ročníku kuchař - 

číšník. 

 

Dne 9. 5. 2015 se žáci 3. a 1. ročníku oboru kadeřník zúčastnili akce „MÁ VLAST“ na 

Vyšehradě v Praze. Žáci prezentovali svůj obor tím, že poskytovali kadeřnické služby. O naše 

služby byl veliký zájem. Obor Kosmetické služby prezentovaly žákyně 3. ročníku (Vašková, 

Karbanová) a žákyně 1. ročníku (Janáčková, Leskovská). Nabídly návštěvníkům akce líčení, 

manikúru a lakování nehtů. Naši nabídku jsme rozšířily o malování na obličej pro děti. O tuto 

nabídku byl velký zájem. Pro studentky byla tato akce zajímavou zkušeností, zpestřením a 

procvičením odborných pojmů v cizím jazyce (anglickém). 3 žáci oboru K-Č II. a 4 žáci 2. 

ročníku oboru gastronomie připravili občerstvení spojené s prodejem a míšené nápoje. 

Procvičili si hlavně anglický jazyk. 

 

Dne 13. 5. 2015 SOU Domažlice, banket pro žáky ZŠ Komenského 17 Domažlice připravili 

žáci gastronomie a kuchaře – číšníka 3. ročníu. 

 

Dne 14. 5. 2015 příprava rautu pí. Srbové pro 40 osob připravili žáci oboru gastronomie 2. 

ročníku. 

 

15. a 18. 5. 2015 zajištění občerstvení v Plzni „ Olympiáda dětí a mládeže“ 

 

Dne 15. 5. 2015 Azylové centrum Domažlice, příprava občerstvení pro seminář pro 30 osob 

 

Dne 15. 5. 2015 příprava občerstvení pro hosty slavnostního otevření nových strojů a 

technologií, které byly pořízeny v rámci projektu 19. výzvy ROP NUTS II Jihozápad s 

názvem Inovace a zkvalitnění výuky odborného výcviku kovooborů na SOU Domažlice pro 

30 osob, občerstvení Rohova ulice, raut školní jídelna Prokopa Velikého 640. 
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Ve dnech 18 .- 20. 5. 2015 proběhly praktické maturitní zkoušky. Žákyně měly za úkol pozvat 

si zákaznici, které provedly celkové kosmetické ošetření, manikúru s lakováním nehtů, denní 

líčení a letos také nově pedikúru. Hodnotily obě učitelky odborného výcviku a nezávislá 

kosmetička se soukromou praxí (Vavříková, Škardová). Praktickou maturitní zkoušku žákyně 

vykonaly zkoušku úspěšně. 

 

Dne 21. 5. 2015 jsme se zúčastnili prezentační akce ŘEMESLA V ULICÍCH, která se konala 

ve Stodě. Kosmetičky zájemcům nabízely nejen líčení a lakování nehtů, ale také malování na 

obličej, o které byl největší zájem u dětí. Nejvíce studentky malovaly spidermana, tygříka a 

Hello Kitty. 

 

Dne 21. 5. 2015 navštívili náš salonek žáci z německé partnerské školy Realschule 

v Neunburgu vorm Wald. Naše studentky nabídly žákyním kosmetické ošetření, manikúru, 

líčení i japonské tetování. Velkým přínosem pro naše studentky je nutnost komunikace 

v cizím jazyce. Žákyně německé školy si návštěvu kosmetické praxe velmi chválily. 

 

Dne 28. 5. 2015 se konalo vyhodnocení soutěže Řemeslo má zlaté dno v prostorách 

Techmánie v Plzni. Žákyně druhého ročníku a prvního ročníku zde poskytovaly kadeřnické 

služby a žákyně 3. ročníku oboru kosmetické služby (Engelová, Karbanová) prezentovaly 

svůj obor. Jako doprovodný program na akci, která proběhla, žákyně zpestřily poskytováním 

kosmetických služeb. Připravili jsme raut pro 150 osob v Techmanii, obsluhu zajistili žáci 

oboru gastronomie 2. a 3. ročníku. 

 

Dne 28. 5. 2015 připravili žáci oboru gastronomie 2. ročníku raut pro dárce krve v 

Domažlicích 

 

28. 5. 2015  raut pro 150 osob v Techmánii (zajišťovali žáci D 3.C) 

 

Dne 28. 5. 2015 Penzion v ulici Prokopa Velikého kosmetické ošetření provedly žákyně 3. 

ročníku.  

 

Dne 29. 5. 2015 k ukončení projektu jsme připravili raut pro 70 osob, žáci oboru gastronomie 

2. ročník. 

 

Dne 22. 5. 2015 a 5. 6. 2015 se konaly postupové zkoušky 2. ročníků, kdy žáci prováděli 

módní barvení a dámský módní střih s foukanou ondulací, pánský klasický střih bez použití 

střihacího strojku s konečnou úpravou. 

 

Dne 2. 6. navštívily žákyně 1. ročníku a čtyři žákyně 3. ročníku mateřskou školu Msgre. B. 

Staška. Kosmetičky namalovaly dětem na obličeje různé motivy zvířátek a oblíbených 

pohádkových postaviček. Zpestřily tak v mateřské škole Den dětí. Tato akce je vždy velmi 

vítána.  

Dne 2. 6. 2015 připravili občerstvení formou baget pro žáky školy, kteří v rámci projektu 

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji jeli do Techmanie do 

Plzeně. Bagety připravili žáci 1. ročníku oboru gastronomie pro 150 žáků. 

 

Dne 8. 6. 2015 a 9. 6. 2015 se konaly postupové zkoušky 1. ročníku, kdy žáci prováděli 

preparace vlasů s konečnou úpravou (vodová ondulace, foukaná ondulace), pánský klasický 

střih s konečnou úpravou, dámskou módní foukanou. 
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Dne 10. 6. 2015 připravili občerstvení formou baget pro žáky školy, kteří v rámci projektu 

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji jeli do Techmanie do 

Plzeně. Bagety připravili žáci 3. ročníku oboru gastronomie pro 80 žáků. 

 

Dne 11. 6. 2015 ukončení projektu, raut pro 30 účastníků v učebně stolničení připravili žáci 3. 

ročníku oboru kuchař – číšník. 

 

Dne 12. 6. 2015 připravili žáci 3. ročníku oboru kuchař – číšník výrobky studené kuchyně na 

svatbu pí. Nováková 

 

Dne 15. 6. 2015 jsme připravili občerstvení Lokomotiva Plzeň v rámci akce dětské olympiády  

 

18. 6. 2015 v rámci projektu Šetrná gastronomie ve spolupráci s AKC se vybraní žáci ( Sloup, 

Vinopalová,  ) zúčastnili přípravy 4 chodového menu v Regensburgu při závěrečné 

konferenci. Menu připravovali žáci v mezinárodním týmu zapojených SŠ v duchu šetrného 

vaření pomocí moderní technologie – hold-o-matu a zajistili obsluhu pozvaných hostů. 

 

Dne 25. 6. 2015 připraven a obsloužen banket pro Msgre. Staška, příprava a servis společně 

G1 a K-ČII. A G2 a K-Č III. 

 

Dne 26. 6. 2015 výroba dortu pro p. Jandečku v rámci oslav jeho firmy, servis zajistili žáci 

oboru gastronomie 3. ročníku. 

 

 

 

7.  Závěr 

 

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

oblast řídící a oblast ekonomicko hospodářskou byly ve školním roce 2014/2015 úspěšně 

plněny. 

         Škola v tomto školním roce vyučovala 611 žáků (403 žáků v Domažlicích + 158 ve 

Stodě) z toho 170 ve 3 čtyřletých oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní 

zkouškou, 380 žáků v 5 tříletých oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním 

listem se zaměřením na kovoobrábění, dřevozpracování, a služby. 43 žáků ve dvouleté denní 

a 18 žáků ve tříleté dálkové formě vzdělání nástavbového studia. Cílová kapacita školy je 

1335, z toho kapacita Prokopa Velikého 640 v Domažlicích je 590 žáků. Prospěchové 

výsledky žáků v průběhu studia a výsledky závěrečných zkoušek jsou srovnatelné se školním 

rokem 2013/2014. U maturitních zkoušek se projevil neprospěch nejen z jedné části zkoušky, 

ať to již byly písemná práce, didaktický test nebo ústní zkouška. 

        Za úspěch považujeme přetrvávající zájem žáků o čtyřletý obor vzdělání mechanik 

seřizovač a tříletý obor vzdělání obráběč kovů, strojní mechanik, strojní mechanik se 

zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů a elektromechanik pro zařízení a přístroje. 

Ve školním roce 2014/2015 se nám nepodařilo otevřít tříletý obor kuchař - číšník pro menší 

počet žáků, kteří odevzdali zápisový lístek. Velmi potěšující je, že pro školní rok 2015/2016 

se přihlásili 2 žáci do oboru strojní mechanik se zaměřením nástrojař. 
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Významný byl úspěch našich žáků v soutěžích odborných dovedností.  

V republikové soutěži dovedností v programování CNC strojů Mladí strojaři 

v programování CNC obráběcích strojů v Brně 2014 náš žák 4. ročníku oboru mechanik 

seřizovač Marek Jurgovský obsadil 2. místo.  
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. 

 

 Dne 23. září 2014 se žáci 3. ročníku Radek Jarina a Michal Berka v soutěži „Machři 

roku“, která proběhla na Celostátním setkání učňovské mládeže, umístili na 6. – 9. místě z 25 

družstev z celé ČR. 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. 

 

V odborných dovednostech bezpečnostních systémů na 14. ročníku soutěže „Jablotron 

cup 2014“ konané 21. října 2014 v České Třebové se na 4. místě umístili žáci oboru mechanik 

elektrotechnik Nikolas Havel a Antonín Beneš. 

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 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. 

 

Na 10. ročníku soutěže „GLAMOUR – Kouzlo krásy 2014“ 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. Počtvrté jsme se 

zúčastnili v Českých Budějovicích mistrovství republiky mladých kadeřníků a kosmetiček 

„HARMONIE 2014“ v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo 2014, kde Pavla Milerová, žákyně 

4. ročníku oboru kosmetička, získala za Bond Girls stříbrné pásmo a Nikola Přecechtělová, 

žákyně 3. ročníku oboru kadeřník, obsadila za dámský účes na téma Lady v trendy barvách 

bronzové pásmo. Letos jsme se poprvé zúčastnili kadeřnické soutěže v Praze Koruna 

kreativity 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. Poslední kadeřnická soutěž v roce 2014 se konala v Táboře na téma Ples strašidel 

aneb pojďme se bát, které se z naší školy zúčastnila Zuzana Holakovská a Lucie Seberová. 

Dne 12. února 2015 jsme se zúčastnili 15. ročníku mezinárodní soutěže středních škol a 

středních odborných učilišť KALIBR CUP 2015 na téma Ve víru flamenca. V Lanšrouně 

soutěžila Šarlota Balátová, žákyně 3. ročníku oboru kadeřník, která v silné konkurenci 

obsadila krásné 16. místo ze 40. soutěžících. V kategorii make-up soutěžila studentka 3. 

ročníku Nikola Nevidzanová na téma Ve víru Flanenga a se umístila na 11. místě z celkového 

počtu téměř 30 soutěžících. 

 



 42 

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 celostátní soutěži Gastro Junior Grand Prix Licor 43 konané 26. listopadu 2014 

v Praze se Michaela Kabátová umístila na 3. místě a Jiří Jíra na čtvrtém. Také jsme se 

zúčastnili 29. listopadu 2014 Mistrovství České republiky v přípravě bramborového salátu, 

kde jsme obsadili v celkovém pořadí 4. místo. Této soutěže se zúčastnili žáci 1. ročníku oboru 

gastronomie ve složení Monika Krausová, Jakub Strnad a Lukáš Weinfurter. Kuchařský 

workshop v rámci projektu Envigastro na téma Česko-bavorské vánoce se konal 12. prosince 

2014. Naši školu reprezentovaly gastronomky Lenka Němcová G4. a Bára Divišová z G3. a 

Michaela Kubátová K-Č 3.r. 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. 

 

Naše škola pořádala 28. ledna 2015 již 6. ročník nadregionální soutěže pro kuchaře 

– číšníka ve stolování na téma „První republika“, na které se naše žákyně ve složení 

Kateřina Zedníková, Barbora Divišová, Eliška Kozáková a Angelika Beránková umístily na 2. 

místě. 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. 
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 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  4. pozici jsme obsadili na soutěži o nejlepšího výčepního 

Plzeňský korbel konaný 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.  

  

      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.  

Potěšující je, že se v letošním roce podařilo nejen zařadit do vzdělávání, ale také 

otevřít obor strojní mechanik nově se zaměřením nástrojař. Tento obor je velmi žádaný na 

trhu práce a absolventů tohoto oboru je značný nedostatek. Zástupci firem projevili zájem 

žáky oboru nástrojař podpořit stipendiálně. 

 

Na 33. ročníku CORNY Středoškolského poháru v atletice 5. září 2014 jsme obsadili 

3. místo. Stejnou 3. pozici jsme obsadili ve středoškolského turnaji ve flórbale, který se konal 

25. listopadu 2014 v Horšovském Týně. A do třetice, třetí místo jsme získali ve 

středoškolském turnaji v odbíjené 4. prosince 2014 v Domažlicích. Družstvo hochů 

neobhájilo loňské vítězství a ze středoškolského poháru ve fotbale dne 21. října 2014 v 

soutěži „Pohár Josefa Masopusta“ přivezli 4. místo.  

  

           SOU Domažlice již šestým rokem pořádá pro své žáky odborné a poznávací exkurze. 

Nabízí jim tak další možnost, jak rozšířit své znalosti a jazykové dovednosti. V rámci těchto 

akcí již navštívili například veletrh v Lipsku věnovaný gastronomii či Mezinárodní 

mistrovství kadeřníků a kosmetiček v Paříži. Zájem byl také o zájezd do Vídně, do 

Norimberku i o exkurzi do jižní Francie. Pro veliký zájem jsme realizovali již 2 exkurze do 
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Paříže zaměřené historicky a odborně buď po stránce gastronomické nebo profesně 

kadeřnicko-kosmetické. Významné jsou školení světoznámých firem jako například Hair 

Company Professional. Školení probíhalo ve firmě v Miláně v Itálii. Návštěva firmy Braun na 

výrobu oken, návštěva kadeřnického salonu v Lamu. 

 

Zúčastnili jsme se řady odborných seminářů, školení a kurzů např. pro kuchaře – 

číšníky kurz studené kuchyně, barmanský kurz, školení „Zdravé vaření“, pro kadeřníky a 

kosmetické služby seminář od firmy „BES“ Milán, školeni „ BEOX“ – brasilský keratin, 

školení firmy Cmíral značky Fanola a Oro, školení a prezentace španělské kosmetické značky 

Integra a D´Lucanni, prezentační akce Primavera Andorrana s první jílovitou emulzí ve spreji 

Clayspray a Pierre Rene Profesional – nová značka dekorativní kosmetiky a dalšími produkty 

např. Germaine de Capuccini, zaškolení k ošetření biostimulačním laserem a zaškolení na 

suchou pediúru, kurz mikromasáže očního okolí, kurz nehtové modeláže, kurz anticelulitidní 

masáže, pro strojírenské obory školení robota, školení Siemensu v Erlangenu, školení 

Gibscam, školení 3 D tiskárny aj.  

 

V rámci podpory talentovaných žáků Plzeňského kraje se 23. - 26. června 2015 dva 

žáci oboru obráběč kovů a dva truhláři účastnili odborného kempu v Tachově. Po dva roky 

(2013, 2014) jsme odborné kempy pro talentované žáky pořádali na naší škole na Středním 

odborném učilišti v Domažlicích.  

 

Naši žáci prezentovali své výrobky na 6. ročníku rukodělné soutěže „Řemeslo má 

zlaté dno“ konané 28. května 2015 v Techmanii Science Center v Plzni, vyhlašované 

Plzeňským krajem. 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 hodnotné ceny. Slavnostní pohoštění pro 

vítěze ve formě rautu připravili naši žáci oboru gastronomie. 

 

Na základě častých dotazů našich absolventů jsme 18. března 2015 poprvé pořádali 

v prostorách budovy školy Prokopa Velikého 640 informační burzu pracovních a 

studijních příležitostí s názvem „Berufsinfomesse“ pro naše žáky 3. ročníků učebních, 4. 

maturitních ročníků a absolventy nástavbového studia. Ve spolupráci s Úřadem práce 

Domažlice, Landkreis Cham, OHK Domažlice a IHK Cham jsme připravili pro naše žáky 

„Veletrh pracovních příležitostí a dalšího vzdělávání“. Přítomno bylo kolem 12 zástupců 

nejen strojírensky zaměřených firem, pracovníků škol, komor, cechů a sdružení, a to jak ze 

strany českých, tak i německých firem. Žáci tak získali informace tak říkajíc z první ruky 

ohledně pracovního uplatnění a získali velmi cenné kontakty. Někteří žáci si domluvili 

brigády o letních prázdninách. Přítomni byli zástupci všech oborů, které na škole vyučujeme – 

strojírenství, elektromechanik, truhlář, gastronomie, kadeřník, kosmetička. Tato burza 

pracovních příležitostí měla veliký ohlas nejen u našich žáků, ale také u vystavovatelů, kteří 

od nás odjížděli maximálně spokojeni. 

 

 Významné pro SOU Domažlice bylo zajištění prezentace Plzeňského kraje na výstavě 

„Má vlast“, konané 9. května 2015 v Praze na Vyšehradě. Rovněž příprava rautu a obsluhy 

v Hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu ČR při vyhodnocení soutěže Nejkrásnější 

nádraží ČR 2014 dne 11. listopadu 2014, kdy se podávalo svatomartinské pohoštění. 
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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 měli 

možnost podílet se na obsluze prezidenta republiky. Žáci uplatnili své zkušenosti získané 

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

 

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. 

 

        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 „ratingový stupeň B“ tj. „instituce 

s mezinárodní zkušeností“. 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, 
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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.  

 

Na partnerství uzavřené mezi Středním odborným učilištěm Domažlice a 

Berufsschule Cham 15. května 2012 navázaly další aktivity např. exkurze ve firmě RKT 

v Rodingu, Zollner v Zandtu, tisková konference k pilotnímu projektu IHK Cham „Hranice 

překračující vzdělání“, kdy tento projekt umožňuje žákům prohloubit německý jazyk o 

odbornou terminologii v pneumatice a Logo řízení, naučit a vyzkoušet si pneumatiku a Logo 

řízení v 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. 

Ve čtvrtek 30. dubna 2015 v obřadní síni domažlické radnice získalo 5 absolventů oboru 

mechanik seřizovač Certifikát Obchodní a průmyslové komory Regensburg (IHK) o 

absolvování projektu přesahujícího hranice Pneumatika a Logo řízení. Po dobu čtyř let měli 

tyto žáci intenzivní kurzy odborné němčiny a 3 čtrnáctidenní praxe, které konali na 

pneumatice v Rodingu, Logo řízení v Chamu a v německých firmách (Marek Jurgovský, 

Ondřej Karban, Jan Kuželík, František Nedvěd a Štěpán Krejča). 

Dalšími významnými společnými aktivitami byly např. třítýdenní praxe našich žáků 

v německých firmách, sportování na Velkém Javoru, výlet do Mnichova, účast našich žáků na 

výuce češtiny v Chamu, 7. ročník mezinárodního turnaje v kopané pro 15 týmů se uskutečnil 

ve Furthu im Wald, třídenní výlet do Berlína a další drobné aktivity. 19. prosince 2014 jsme 

se zúčastnili slavnostního otevření a vysvěcení nové budovy školy pro elektrikáře a 

mechatroniky v Chamu. Zprovozněna byla jedna z částí nového školního komplexu. Společně 

s partnerskou školou Berufsschule v Chamu jsme se 20. dubna 2015 zúčastnili česko – 

bavorských dnů, jako příklad úspěšné přeshraniční spolupráce. Na náměstí Republiky 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. Mezinárodní konference Enersol konané v Jihlavě, se letos poprvé zúčastnili i 

Němci, které zastupovala Technická škola ve Walmünchenu s prezentací hybridních článků. 

Společně jsme vytvořili devítičlenné družstvo. Na téma Obnovitelné zdroje energie vytvořili 

zástupci partnerské školy Technikerschule Waldmünchen, kterou zastupoval Josef Fuchs 

s prezentací na téma Nachrüstung eines Photovoltaik - Modules zum Hybridkollektor. Další 

dubnovou akcí byla třídenní česko – německá exkurze do Prahy, která měla stejně jako 

v loňském roce obrovský úspěch. Letos jelo do Prahy 53 žáků z obou škol. Seznámili se nejen 

s historií a nejvýznamnějšími pamětihodnostmi naší metropole, ale také navštívili německé 

velvyslanectví a Senát Parlamentu České republiky. Velmi příjemné bylo setkání s politikem 

domažlického regionu – senátorem Janem Látkou. Největším zážitkem byla opět projížďka na 

Pražský hrad na segwayi.   

 

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

vorm Wald. I s touto školou jsme společně realizovali mnoho akcí, např. společný výlet do 

jižní Francie, Baumesse v Mnichově, tanečně – jazykový projekt „Creative Attack“, kdy se 

žáci pod vedením renomovaného tanečníka Alana Brookse učili vyjadřovat tancem svoje 

pocity. Uskutečnilo se 3 denní praktikum německých žáků na našich pracovištích odborného 

výcviku, v rámci výběru povolání navštívili žáci partnerské školy truhlářskou dílnu, kde si 
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pod vedením učitele odborného výcviku a za pomoci českých žáků vyrobili jednoduchý 

výrobek. Žáci oboru gastronomie se účastnili charitativní akce „Škola pro smysl – Schule für 

die Sinne“, kde společně s německými žáky pomáhali při obsluze hostů slavnostní akce, na 

které vařilo 7 významných kuchařů z okolí Neunburgu. 

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. Účastnili jsme se 8. prosince 2014 slavnostního ocenění, které 

získala partnerská škola z rukou ministerské předsedkyně. Realschule v Neunburgu získala 2. 

místo za mimoškolní aktivity v rámci naší spolupráce. 

  

Dne 30. října 2014 bylo nejlepším absolventům učňovských oborů za prospěch 

s vyznamenáním u závěrečných zkoušek a splněním dalších kritérií předáno „Osvědčení 

Hospodářské komory ČR“. Toto ocenění převzaly z rukou ministra průmyslu a obchodu 

Jana Mládka a prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého dvě absolventky službových a 

gastronomických oborů Lucie Císlerová, ze tříletého oboru kadeřník a Marcela Zborníková ze 

tříletého oboru vzdělání kuchař-číšník. Naší škole bylo předáno „Čestné uznání Hospodářské 

komory ČR“ jako doklad vysoké úrovně praktické přípravy žáků v oboru kadeřník a v oboru 

kuchař – číšník. Hospodářská komora České republiky udělila čestné uznání Střednímu 

odbornému učilišti, Domažlice, Prokopa Velikého 640 za vysokou úroveň praktické přípravy 

absolventa oboru truhlář a absolventa oboru kadeřník (je potěšující, že tři roky získali 

absolventi oboru truhlář takto významné ocenění – 31.20.2013 Tomáš Ježek, 4.10.2012 

Radek Chlubna  a 13.10.2011 Lukáš Heinrich) a absolventka oboru kadeřník druhým rokem – 

7.11.2013 Martina Olejníková). 

 

Úspěchem byla v rámci dalšího vzdělávání pilotáž kurzu Obsluha strojů pro 

zpracování materiálů ve výrobě nábytku (33-017-H) v rámci projektu UNIV 3 Kraje, který 

proběhl v termínu 15. 9. 2014 – 18. 12. 2014. Do kurzu s celkovou časovou dotací 150 hodin 

se přihlásilo 12 zájemců. Z přihlášených zájemců kurz následně dokončilo 11 účastníků, kteří 

zároveň prokázali potřebné kompetence u závěrečné zkoušky. 

Taneční skupina AVANTI, která působí při Středním odborném učilišti Domažlice, 

se v letošním roce 2014 stala Mistry ČR SUT v plesových formacích a zároveň získali titul za 

nejlepší latinsko-americké formace pro rok 2014. 

 

Dne 12. října 2012 byla slavnostně podepsána Partnerská smlouva o spolupráci 

mezi firmou Siemens ČR a Středním odborným učilištěm 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 průběhu května a 

června 2014 se uskutečnilo několik schůzek k přípravě žáků na soutěž v programování CNC 

obráběcích strojů a to ve frézování Siemens ShopMill.  23. - 24. října 2014 proběhl na VOŠ a 

SPŠ v Jičíně 1. ročník soutěže v programování CNC obráběcích strojů s názvem „O putovní 

pohár Siemensu“ v programu Sinumerik. Dle přiloženého výkresu součástky ramena 

výstředníků měli soutěžící týmy navrhnout a naprogramovat výrobu jednoho kusu. Hodnotila 

se úplnost splnění zadání, navržený technologický postup výroby součásti i celkový výrobní 

čas. Popis upínání a ustavení polotovaru, NC program pro výrobu, použité nástrojové 
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vybavení i charakteristiku plánovaného obráběcího stroje každý tým zpracoval formou 

stručné zprávy. Naše škola postavila dva soutěžní týmy, které se umístili na 3. a 4. místě. 

 

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. Pro spolupracující firmy a pro firmy, které 

s námi chtějí navázat spolupráci, jsme 15. května 2015 uspořádali konferenci, které se 

zúčastnili Jiří Struček, náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství, sportu, 

cestovního ruchu a projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015, JUDr. Jaroslava 

Havlíčková MBA, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, Ing. Ladislav Vítek, Ing. Josef 

Vacikar. 

 

Spokojeni s odbornou přípravou našich žáků jsou také zaměstnavatelé domažlického 

regionu, kteří spolupracují s naší školou a sešli se společně s řediteli a výchovnými poradci 

základních a středních škol, úřadem práce a Městem Domažlice u Kulatého stolu. Toto 

setkání zorganizovala Okresní hospodářská komora Domažlice ve spolupráci s Ing. Janou 

Holečkovou, členkou Komise pro technické vzdělávání Plzeňského kraje 23. září 2014. 

 

Výsledky své práce prezentovalo SOU Domažlice na Dnu vědy a techniky konané 26. 

září 2014 na náměstí Míru v Domažlicích, také na prezentačních akcích hospodářských komor 

na „Perspektivě řemesel“ ve Stodě dne 23. října 2014, 4. listopadu 2014 „Od vzdělání 

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

v Tachově 11. listopadu 2014, na „Akademii řemesel“ v Klatovech dne 12. listopadu 2014, 

20. listopadu 2014 „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 8. března 2015, kterou pořádal Landkreis Cham, již počtvrté v 

Neunburgu vorm Wald 25. února 2015. Ukázku řemesel jsme představovali návštěvníkům 

výstavy zaměřené na odpovědný přístup obyvatel ke krajině a k prostředí vesnic a měst 

s názvem „Má vlast“, která se konala 9. května 2015 na Vyšehradě v Praze, kde jsme 

prezentovali společně s Plzeňským krajem. Velmi významná byla realizace Dnů otevřených 

dveří na SOU Domažlice ve dnech 14. listopadu 2014 a 3. prosince 2014 a v místě 

poskytovaného vzdělání ve Stodě konaných ve dnech 14. listopadu 2014 a 15. ledna 2015. 

Rukodělné činnosti oborů truhlář a strojní mechanik představili žáci těchto oborů žákům ZŠ a 

dalším zájemcům na „Ručičkách kraje“, které se konaly 9. dubna 2015 na KÚ PK v Plzni. Na 

„Řemeslech v ulicích“ ve Stodě jsme 21. května 2015 prezentovali všechny obory, které 

vyučujeme jak ve Stodě, tak v Domažlicích. 

 

Zástupci Krajského úřadu Plzeňského kraje předali na „Perspektivě řemesel ve Stodě“ 

kufříky ručního nářadí 18 žákům oboru elektromechanik pro zařízení a přístroje a na Dnu 

otevřených dveří na SOU Domažlice 14 žákům oboru strojní mechanik a 19 žákům obráběč 

kovů. 

 

 Hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs se setkal a diskutoval se 40 žáky 2. 

ročníků v jednacím sále Zastupitelstva Plzeňského kraje 12. listopadu 2014. Po úvodní 

videoprojekci o našem kraji, následoval soutěžní kvíz a otázky na pana hejtmana a jeho 

náměstky. Žáci si vyzkoušeli hlasování a velmi ocenili informace, které získali a ochotu a 

vstřícnost pana hejtmana a jeho náměstků. 

 
Hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs podruhé ocenil nejúspěšnější pedagogy 

Plzeňského kraje při příležitosti Dne učitelů 26. března 2015. Za Střední odborné učiliště 
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Domažlice toto ocenění převzali z rukou hejtmana PK Václava Šlajse za celoživotní odbornou 

přípravu žáků učitelé odborných předmětů strojírenských Mgr. Václav Hruška a 

elektrotechnických Václav Honal. V loňském roce toto ocenění převzali učitelé odborného 

výcviku strojírenských oborů Václav Tichota a vedoucí pracoviště truhlářské dílny Václav 

Vrátna za to, jak podporují své žáky při mimoškolních aktivitách, připravují je na soutěže 

odborných dovedností a spolupracují na odborných kempech pro talentované žáky. 

 

Na sektorové radě pro plastikářský průmysl konané 16. září 2014 v Plzni 

představila ředitelka školy kooperační vzdělávání s firmou Gerresheimer Horšovský Týn 

(významný zpracovatel plastových komponent pro medicinský průmysl) v rámci tříletého 

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

pro vstřikování plastů. Zapracovali jsme učivo týkající se zpracováním plastů do školního 

vzdělávacího programu. V tomto školním roce mámě první absolventy tohoto oboru a 

zaměření. 

 

Stipendijní program firem pro žáky SOU a SOŠ prezentovala ředitelka SOU 

Domažlice na 2. workshopu Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji, který se 

konal 7. října 2014 v Plzni. Od června 2013 je členkou pracovní skupiny Komise pro 

technické vzdělávání Plzeňského kraje. 

Dne 16. října 2014 se konal druhý 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 školy 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. 

Mohou si tak veškeré odborné znalosti, dovednosti a pracovní návyky získané v teoretických 

předmětech i na pracovišti odborného výcviku ověřit přímo ve firmě. Zde se žáci seznámí 

s výrobním zaměřením firmy, kulturou firmy, vyzkouší si pod vedením instruktora ve firmě 

různé pracovní pozice, práci na strojích a zařízeních, a v rámci produktivní práce si mohou i 

slušně vydělat. Jako bonus a vyvrcholení všech těchto aktivit mohou žáci získat i pracovní 

smlouvu. Většina našich absolventů se tímto způsobem umístila ve firmách, kam po 

vystudování nastoupili. Velmi oceňují, jak naši žáci, tak i instruktoři ve firmách, tuto možnost 

se vzájemně poznat ještě před podepsáním pracovní smlouvy. Dále jsem představila 

kooperační vzdělávání s firmou Gerresheimer Horšovský Týn v oboru strojní mechanik se 

zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů a stipendijní programy firem – 

Gerresheimer Horšovský Týn, ZF Ohůčov, ROC Galvanik Domažlice, Kdynium Kdyně a 

Kovo Tomandl CNC Sedlice. Výhoda těchto stipendijních programů pro žáky spočívá v tom, 

že je firma sponzoruje již v průběhu studia a od 1. ročníku jim měsíčně vyplácí finanční 

částku, která se odvozuje od studijních výsledků v odborných předmětech, v odborném 

výcviku a pokud má firma zahraniční účast, tak rovněž z výsledků německého jazyka a 

docházky. Na závěr jsem představila spolupráci naší školy s firmou Siemens, jak 

v počátečním, tak i v oblasti dalšího vzdělávání a přístupu našich učitelů k nejnovějším 

technologiím. 

Velmi úspěšná byla prezentace školy na pracovním setkání k projektu Pospolu, kde 

ředitelka školy představila kooperační vzdělávání s firmou Gerresheimer Horšovský Týn. 

Jedná se o společnou přípravu žáků oboru strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro 

vstřikování plastů. Jednání se uskutečnilo v prostorách firmy BNV Consulting v Praze dne 22. 

října 2014. 
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 V sobotu 8. listopadu 2014 u příležitosti oslav 25. výročí otevření hranic 1. 

Dialogfórum, které se konalo ve Furthu im Wald, představila ředitelka SOU Domažlice na 

pódiové diskuzi vývoj spolupráce mezi SOU Domažlice a Berufsscchule Cham od roku 1990. 

 23. ledna 2015 byla ředitelka školy pozvána na setkání s novináři do Plzně, kde 

poskytla rozhovory a informace ohledně spolupráce školy s firmami, sponzorováním žáků, 

realizací projektů, vybaveností pracovišť odborného výcviku hlavně strojírenských oborů, 

mezinárodní spoluprací, výměnnými pobyty žáků v německých firmách, aj. Výstupy byly 

články v různých novinách, ale i v Rozhlasu. 

 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. 

 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 

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. 

 

SOU Domažlice ve školním roce 2014/2015 prezentovalo úspěchy žáků v soutěžích, v 

odborných dovednostech a aktivity konané pro veřejnost v médiích, televizi ZAK, televizi 

Plzeňská 1, denním tisku, Českém rozhlasu a dalších rozhlasových stanicích. 
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Hospodaření SOU Domažlice proběhlo ve školním roce 2014/2015 bez vážných 

problémů.  

Hospodaření SOU Domažlice bylo ve školním roce 2014/2015 ovlivněno dvěmi 

skutečnostmi. V účetním období 2014 bylo dosaženo zisku ve výši Kč 302.403,00. Jelikož byl 

uzavřen obchodní vztah pro rok 2015 s nově vysoutěženým dodavatelem zemního plynu 

společností E.ON Energie, a.s., bylo nutné vyúčtovat k 31.12.2014 přeplatky záloh na rok 

2014 s dodavatelem původním, společností Pražská plynárenská, a.s., ve výši 486.824,00 Kč. 

Hospodaření v účetním období 2015 vykazuje negativní vývoj v provozní sféře, je to dáno 

významným nárůstem účetních odpisů majetku, který byl pořízen z projektů ROP a uveden do 

užívání v dubnu a červenci 2015. O této nepříznivé situaci jsme v červnu 2015 informovali 

zřizovatele.  

 

Ke konci roku 2014 byla v budově ředitelství a sídle SOU v Domažlicích dokončena 

výměna zbývající části oken a dveří. Původní dřevěná okna a balkónové dveře byly nahrazeny 

plastovými s tepelně izolačními skly. Kompletně byl vyměněn vstupní vchod: 2 páry 

vchodových dveří, jejichž stav byl havarijní v důsledku extrémní namáhavosti a prosklená 

plocha kolem postrádala tepelněizolační vlastnosti. Nové vchodové dveře jsou z hliníku a 

všechny prosklené části jsou osazeny dvojskly. Na obě opravy v hodnotě 418.741,98 Kč jsme 

získali provozní příspěvek zřizovatele ve výši 390.420,00 Kč.  

Pro zvýšení bezpečnosti žáků a pracovníků školy byl pořízen do budovy ředitelství a 

správy SOU přístupový systém, který kromě toho, že umožňuje vstup do hlavní budovy školy,  

zajišťuje evidenci příchodů v elektronickém systému Bakalář. Pořizovací hodnota 

přístupového systému ve výši 35.199 Kč je kryta investičním fondem. Z minulosti má školní 

jídelna zaveden čipový systém k odběru stravy a totožné čipy komunikují s čtecími zařízeními 

u vchodových dveří, podařilo se tak spojit několik věcí do jednoho celku.  

Bezpečnostními prvky byly opatřeny i vstupy na truhlárně a místě poskytovaného 

vzdělávání kovooborů v Rohově ulici. Vchod budovy školy v místě poskytovaného vzdělání 

ve Stodě a dílny OV byly zabezpečeny domácími telefony, na jejichž zprovoznění se podíleli 

žáci 2. ročníku oboru elektromechanik pod vedením učitelů OV. 

 

V rámci Regionálního operačního programu „Inovace a zkvalitnění výuky odborného 

výcviku kovooborů Středního odborného učiliště v Domažlicích“, registrační číslo projektu: 

CZ.1.14/2.4.00/19.02586 byly pořízeny následující stroje, přístroje a vybavení pro pracoviště 

odborného výcviku v Rohově ulici: 

- 5-ti osý CNC vrtací a frézovací stroj včetně nástrojů a příslušenství v hodnotě 

8.610.829,43 Kč (04/2015), 

- 3-osý CNC soustruh včetně nástrojů a příslušenství E200MA v hodnotě 2.221.558,49 

Kč (04/2015), 

- přístroj k ostření, měření drsnosti a tvarových odchylek obrobků v hodnotě 

1.917.118,51 Kč (04/2015), 

- 3D-tiskárna Uprint v hodnotě 674.484,47 Kč (04/2015), 
- 15 počítačových sestav včetně interaktivního projektoru, keramické tabule, ozvučení 

učebny v hodnotě 380.313,94 Kč (04/2015), 

- audiovizuální technika v hodnotě 100.928,29 Kč (04/2015), 
- kancelářský nábytek do učebny v hodnotě 187.756,35 Kč (04/2015), 

- 3 notebooky v hodnotě 44.794,57 Kč, 
- kompresor AM k-4-10-270xb pro rozvod vzduchu na hale v hodnotě 127.895,91 Kč 

(04/2015), 
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- technické zhodnocení haly OV kovooborů v Rohově ulici v hodnotě 3.637.314,64 Kč 

(04/2015). 

 

V rámci Regionálního operačního programu „Modernizace a obnova strojového vybavení 

kovooborů na SOU Domažlice“, registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03198 byly 

pořízeny následující stroje a vybavení pro výuku na pracovišti odborného výcviku v Rohově 

ulici: 

- 4 kusy univerzálních soustruhů Bernardo Solid 460x1000 s digitálním zobrazováním 

včetně nářadí a příslušenství,  každý v hodnotě 498.580,50 Kč (07/2015), 

- 6 kusů didaktických pomůcek pro výuku pneumatiky, každý v hodnotě 173.357,91 Kč 

(07/2015), 

- 6 kusů didaktických pomůcek pro výuku hydrauliky, každý v hodnotě 134.266,44 Kč 

(07/2015). 

 

Učebna, ve které bude výuka pneumatiky a hydrauliky probíhat, vznikla v Rohově ulici 

č.p. 232 předěláním bývalých žákovských šaten nákladem 213.166,50 Kč. 

 

Pro obor kosmetické služby byl zakoupen biostimulační laser Sparidonn v hodnotě 37.300 

Kč (9/2014) a kosmetický salón vybaven 3 kusy komfortních elektricky nastavitelných 

kosmetických lehátek a křesel v hodnotě 90.334 Kč a 3 kosmetickými stoličkami v hodnotě 

11.590 Kč (11-12/2014). 

Do odborné učebny gastronomie zakoupen přístroj Termomix v hodnotě 29.395 Kč 

(11/2014). 

Do účtárny byl zakoupen nový ekonomický a účetní software HELIOS Fenix v hodnotě 

58.080 Kč /12/2014). 

Pro vylepšení zázemí žáků bylo pořízeno 37 ks kovových šatních trojskříněk v hodnotě 

241.674 Kč (2/2015).  

V učebně výpočetní techniky v Domažlicích byla provedena výměna 22 kusů 

kancelářských židlí v hodnotě 22.977 Kč (9/2014) a v učebně OV elektromechanik ve Stodě 

12 kusů kancelářských židlí v hodnotě 24.504 Kč (3/2015). 

 

Do prostor OV kuchař-číšník ve Stodě na Komenského nám. 1 byla během prázdninových 

měsíců roku 2014 přestěhována školní kuchyně s jídelnou. Vybudování nové elektroinstalace, 

zvýšení příkonu, nové vodovodní a plynové přípojky, dlažba, síta do oken zvýšilo účetní 

hodnotu budovy o 496.912,25. 

 

 

Datum zpracování zprávy:     Datum projednání ve školské radě: 

30. září 2015       1. října 2015 

 
 

 

 

Předsedkyně Školské rady SOU Domažlice     Mgr. Zdeňka Buršíková 

Mgr. Lenka Schrödlová     ředitelka SOU Domažlice 
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B. Kontrolní činnost 

 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15, 303 22 

Plzeň 

Kontrolující: Ivana Kunešová 

Místo kontroly: SPV (středisko praktického vyučování) – obory: kadeřnice, Prokopa 

Velikého 640, 344 01 Domažlice 

Kontrola zahájena: 10.11.2014 v 10.00 hod. 

Předmět kontroly: Státní zdravotní dozor (dále jen SZD) zaměřen na plnění povinností 

vyplývajících z § 19,20,21 zákona 258, §§ 51 a  52 vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických 

požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech 

epidemiologicky závažných, v platném znění (dále jen „vyhláška 137“) a Nařízení vlády č. 

361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (dále jen „NV 

361/2007“). 

Kontrolní zjištění: 

bod 10. – zajištění úklidu – v době kontroly byly úklidové prostředky přímo na provozovně – 

při ruce. Toto je v rozporu s §21 odst. 1 a) zákona 258/2000 Sb. v návaznosti na §51 písm. b), 

d) vyhl. č. 137/2004 Sb. v platném znění. 

bod 11. – k zajištění osobní hygieny složí dvoudřez, který rovněž slouží k mytí použitého 

náčiní a pomůcek. Pracovnice nemá zajištěno oddělené ukládání pracovního a občanského 

oděvu a osobní kabulku má přímo na provozovně – volně. Toto je v rozporu s  § 21 odst. 1 a)  

v návaznosti na § 51 písm. d), f)  a § 52 písm. a) vyhl. č. 137/2004 Sb. v platném znění. 

 Veškeré uvedené závady byly odstraněny ve stanoveném termínu. 

 

 

Kontrolující: Ivana Kunešová 

Místo kontroly: SPV (středisko praktického vyučování) – obor: kosmetické služby, 

Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice 

Kontrola zahájena: 10.11.2014 v 9.30 hod. 

Předmět kontroly: Státní zdravotní dozor (dále jen SZD) zaměřen na plnění povinností 

vyplývajících z § 19,20,21 zákona 258, §§ 51 a  52 vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických 

požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech 

epidemiologicky závažných, v platném znění (dále jen „vyhláška 137“) a Nařízení vlády č. 

361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (dále jen „NV 

361/2007“). 

Kontrolní zjištění: 

bod 10. - Pracovnice nemá vyčleněný prostor pro oddělené ukládání pracovního a občanského 

oděvu, v době kontroly je oděv volně v kanceláři. 

Toto je v rozporu s § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v návaznosti na § 51 odst. 1 

písm. f) vyhl. č. 137/2004 Sb. v platném znění. 

Uvedená závada byla odstraněna ve stanoveném termínu. 

 

 

Kontrolující: Jana Ledvinková 

Místo kontroly: Potravinářský podnik – školní jídelna a výdejna při Středním 

odborném učilišti, Domažlice – Týnské Předměstí, Prokopa Velikého 640 

Kontrola zahájena: 10.11.2014 v 10.00 hod. 

Předmět kontroly: Plnění povinností vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a dary 

(ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, zákona č. 258/2000 Sb., o 
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ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících  zákonů v platném znění a vyhl.č. 

137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a 

provozní hygieny při činnostech epid. závažných v platném znění. SZD byl zaměřen na 

dodržování zásad osobní a provozní hygieny, skladovací teploty a monitor. v zavedených 

kontrolních postupech (HACCP) v ŠJ a výdejně. 

Kontrolní zjištění: 

bod 3. – u pracovních prkének, která jsou barevně odlišena doplnit legendu jejich využití 

- v hrubé přípravně brambor zjištěna olupující se omítka v prostoru za škrabkou 

brambor – dle sdělení p. Ledvinové je závada již nahlášena a odstraněna má být o 

jarních prázdninách 2015 

bod 7. – jídelna s výdejem a hyg. zázemí pro strávníky shledáno v čistotě a pořádku, pouze je 

nutné vybavit kabinu WC nášlapným uzavíratelným odpadkovým košem a v případě 

nefunkčního el. osoušeče zajistit papírové ručníky 

bod 8. – jídelnu a umývárnu nádobí je nutné čistě vybílit, z oken ve výdejně odstranit záclony. 

 Veškeré uvedené závady byly odstraněny ve stanoveném termínu 

 
 

Kontrolující: Jitka Hřebcová, Ing. Josef Vacikar 

Předmět kontroly:  
1. Ověření věrohodnosti podkladů rozhodných pro stanovení rozpisu rozpočtu přímých 

výdajů na rok 2015. 

2. Dodržování směrnice RPK č. 3/2012, 1/2013 a 1/2014, o zadávání veřejných zakázek 

s ohledem na povinnost uveřejňovat údaje o veřejných zakázkách způsobem stanoveným 

směrnicemi a platnou právní úpravou. 

Datum kontroly: 20. 5. 2015 

Kontrolované období: 1. 1. 2015 do data kontroly 

Kontrolní zjištění: Při kontrolním šetření nebylo zjištěno porušení obecně závazných 

právních předpisů. 

 

 

 

Kontrolující: Libuše Křenková, Bedřich Dvořák 

Předmět kontroly: komplexní kontrola hospodaření za období od 1. ledna 2012 do              

31. prosince 2014 v příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa 

Velikého 640 

Kontrola byla vykonána v období: od 8. června 2015 do 31. srpna 2015 s přerušením v sídle 

Středního odborného učiliště v Domažlicích. 

Závěr: 

Závěrem lze konstatovat, že kontrola proběhla ve vzájemné součinnosti všech 

zainteresovaných pracovníků organizace s kontrolní skupinou. Celkovou úroveň kontrolované 

agendy i přes zjištěné nedostatky je možné hodnotit jako solidní, zejména pokud se týká 

správného zaúčtování jednotlivých účetních případů, zpracovaných účetních výkazů a 

provedené inventarizace. V každém případě je však nutné zaktivizovat vnitřní kontrolní 

systém a zpřísnit kontrolní činnost z hlediska věcné správnosti jednotlivých účetních případů 

a přísně dbát, aby se v budoucnu neopakovaly zjištěné nedostatky, které vyplynuly 

z nedodržování smluvních podmínek zakotvených ve Smlouvách o dílo. 

Návrh na opatření ke kontrolním zjištěním: 
1. Zaktualizovat vnitřní směrnice a jejich znění zpracovat tak, aby odpovídaly platné právní 

legislativě. 
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2. Důsledně dodržovat zákon o veřejných zakázkách a Směrnici Rady Plzeňského kraje tak, 

aby byly důsledně dodržovány podmínky, které jsou smluvně zakotveny ve smlouvách o dílo 

nebo jiných smluvních dokumentech. 

3. Důsledně dodržovat a zabezpečit vnitřní kontrolní činnost tak, aby vnitřní kontrola nebyla 

pouze formální záležitost. 

Přijatá opatření zaslat do 31.12.2015. 
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C. Výroční zpráva o hospodaření školy 
 

A.            

  

Přehled o hospodaření k 31.12.2014 ( v Kč ) 

 

a) příjmy 

1. celkové příjmy 50 441 914,87 Kč           

2. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných  

    zákonných zástupců 

0 Kč                  

3. příjmy z hospodářské činnosti 322 045,50 Kč 

4. ostatní příjmy 50 119 869,37 Kč              

 

b) výdaje 

1. investiční výdaje celkem 2 449 353 Kč 

2. neinvestiční výdaje celkem a z toho: 50 139 511,81 Kč 

 náklady na platy pracovníků školy 25 478 198 Kč               

 ostatní osobní náklady 2  023 191 Kč                  

 zákonné odvody zdravot. a soc. pojištění 9 375 028 Kč                  

 výdaje na učebnice, uč. texty a uč. pomůcky 170 799 Kč                

 stipendia 0 Kč 

 ostatní provozní náklady 13 092 295,81 Kč               
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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 

zleva: Jakub Strnad, Angelika Beránková, Jiří Ment, Anna Hulešová, prezident ČR Miloš 

Zeman, Markéta Kaslová, Pavlína Vítkovičová, Simona Kabourková, Martin Goubej. 

 

 

 
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. 
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Druhé místo v nadregionální soutěži pro kuchaře – číšníka ve stolničení, kterou jsme 

pořádali 6. rokem v Domažlicích dne 28.1.2015, s názvem „První republika“ obsadily 

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

 

 
Druhé místo 10. ročníku v regionální soutěži Hrnečku vař, kterou jsme pořádali ve 

Stodě 11.2.2015, 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 60 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kosmetička Veronika Porubská ze SOŠ 

Bratislava s vítězným líčením s názvem Noc 

oskarů 

 

. 

 

      

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografie zúčastněných kosmetiček a jejich modelek. 
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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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První ročník soutěže O pohár Siemensu (vyhodnocení SPŠ Jičín) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bronzovou pozici vybojoval tým M2.S (mechanik seřizovač nyní žáci 3. ročníku) ve 

složení na obrázku z leva: Michal Novotný, Dominik Toupal, Rostislav Švec. Čtvrtým 

členem týmu byl Jiří Wuchterle, který se pro nemoc slavnostního vyhodnocení 

nezúčastnil. Bezprostředně po vyhodnocení žáci sdělili: „Při sestavování programu dané 

součástky jsme se naučili řídící systém ShopMill. Některé části při sestavování 

programu jsme řešili týmově v několikahodinových debatách. Nápomocni nám občas 

byli učitelé odborného výcviku, kteří poskytli jen některé informace, zbytek záležel na 

nás. Tento obrobek nám dal hodně a doufáme, že příští rok ukážeme stejně dobrý nebo 

lepší výsledek.“ 

 

 

 

 

 
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. 

 

 

 

 

 



 64 

 

 

 

 

 

 

 
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.  

 

 
 

 

 

 

 

 

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. 
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Ve dnech 22. – 24. září 2014 se uskutečnil v Trhanově adaptační kurz pro 120 žáků 1. 

ročníků v rámci grantového programu Plzeňského kraje Podpora preventivních aktivit 

a výchovy k toleranci v roce 2014. 
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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.  

 

 
Vpravo 3-osý CNC soustruh s řídicím systémem Fanuc a za ním 5-ti osé centrum v 

Siemensu. 
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Nová učebna programování s 3 D tiskárnou vlevo. Žáci se seznamují s principem a 

fungováním 3 D tiskárny. 
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22. – 24. dubna 2015 třídenní výlet do Prahy – česko- německá skupina 
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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. 

 
 

 

16.-17.4.2015 Enersol Jihlava –Mezinárodní konference  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 (vlevo), ředitel Berufsschule Cham Siegfried Zistler, ředitelka SOU 

Domažlice Mgr. Zdeňka Buršíková 
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Výlet do Norimberka – společně s partnerskou školou Neunburg vorma Wald jsme zavítali 

do historické části města a na vánoční trhy. Toto město bylo předlohou pro vznik naší 

společné deskové hry, jejíž pravidla byla sepsána v češtině i němčině (18. prosince 2015). 

 

 
 

 

 

 

 

Taneční skupina AVANTI - Mistři ČR SUT v plesových formacích a zároveň získali 

titul za nejlepší latinsko-americké formace pro rok 2014 
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