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Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 
 

 

 

Charakteristika organizace: 
 

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

Adresa:                   Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice  

 

telefon:                    379 723 231 – 2 (SOU Domažlice)  

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

            

fax:                            379 725 855 

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

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

www stránky:          www.soudom.cz 

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

 

IZO:                         600008941 

IČO:                         18230083 

    

 

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

 

Zřizovatel:  Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň 

 

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

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

                              dodatek č. 12 zřizovací listiny příspěvkové organizace Středního 

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

31.srpna 2001. 

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

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

listinu příspěvkové organizace Středního odborného učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 

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

 

S účinností od 1.9.2014 se provádí výmaz se školského rejstříku: 

 

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

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

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

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

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

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

- s účinností od 1.9.2014 

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

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

 

                                           

Součásti školy : 

 

 

Název školy IZO součásti Kapacita 

Střední odborné učiliště 018230083 590 žáků 

Školní jídelna  110018460 540 žáků  

Školní jídelna-výdejna 150071523 144 žáků  

   

Střední odborné učiliště 

(MPV Stod) 

 745 žáků 

Domov mládeže  110031971 125 lůžek 
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Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:  

 

1. Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice  

2. Prokopa Velikého 653, 344 01 Domažlice  

3. Rohova 232, 344 01 Domažlice  

4. Rohova 233, 344 01 Domažlice  

5. Plzeňská 29, 333 01 Stod 

6. Plzeňská 322, 333 01 Stod    Plzeňská 245  

7. Hradecká 482, 333 01 Stod    

8. Komenského náměstí 1, 333 01 Stod  

 

 

Přehled všech platných studijních, učebních oborů: 

 

 

Název oboru Číslo oboru 

Kapacita 

poslední 

schválená 

Vyučován ve školním roce 

2013/14 2014/2015 

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

Obchodník 66-41-L/01 120 ANO NE 

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

Gastronomie 65-41-L/01 120 ANO ANO 

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

Obráběč kovů  23-56-H/01 90 ANO ANO 

Truhlář 33-56-H/01 165 ANO ANO 

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

Kadeřník  69-51-H/01 192 ANO ANO 

Dřevařská a 

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

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

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

Podnikání (dálk.) 64-41-L/51  ANO ANO 
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Elektromechanik pro 

zařízení a přístroje  
26-52-H/01  72 ANO ANO  

 

Doplňková činnost školy a školského zařízení : 
 

Název doplňkové činnosti Realizovaná v roce 2014 

Hostinská činnost ANO 

Pořádání odborných kurzů, školení a 

jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 

činnosti 

ANO 

Specializovaný maloobchod a maloobchod 

se smíšeným zbožím   

ANO  

Ubytovací služby  ANO 

 

Údaje o zaměstnancích : 

 
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2014 

( fyzický stav/ přepočtený stav ) 

Z toho počet pedagogických pracovníků 

(fyzický stav/přepočtený stav) 

95,666/ 89,271 66,750 / 62,082 
 

 

Údaje o počtech žáků : 
 

 Údaj k 31. 8. 2014 Údaj podle statistických 

výkazů pro škol. r. 2014/2015 

Počet  žáků denní studium 

Domažlice 

402 403 

Počet žáků denní studium Stod  156 190 

Počet žáků dálkové studium Stod  18 18 

Počet žáků celkem  576 611 

Počet žáků stravovaných 

Domažlice  

306 291 

Počet žáků stravovaných Stod  21 29 

Počet žáků stravovaných celkem 327 320 

   

Počet žáků ubytovaných Domažlice 

(zajiš´továno na jiné SŠ)  

40 45 

Počet žáků ubytovaných Stod 

(vlastní domov mládeže) 

21 29 

Počet žáků ubytovaných na vlast. 

domově mládeže 

21  29  

   

Počet tříd Domažlice (denní 

studium) 

19 19 

Počet tříd Stod (denní studium) 8 8 

Počet tříd Stod (dálkové studium) 1 1 

Počet tříd celkem  28 28 
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Prospěch žáků ve školním roce 2013/2014 (v %) : 
 

Součást Prospěl 

s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl Neklasifikován 

SOU Domažlice –počet 8 368 20 6 

SOU Domažlice - % 1,99 91,54 4,98 1,49 
SOU Domažlice (MPV 

Stod)  
3 

 

137 16 0 

 
SOUDomažlice (MPV 

Stod) – dálk.studium –  
4 

 

13 1 0 

 

 

Chování žáků a docházka žáků v % : 
 

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

SOU Domažlice - počet   10 14 1141 

SOU-Domažlice -     %  2,48 3,48 0,30 

SOU Domažlice (MPV Stod) 8 8 1186 

SOU Domažlice (MPV Stod) - % 5,13 5,13 0,32 

 

 
 

Počet absolventů školy ve školním roce 2013/2014:   
 

Součást Počet absolventů 

Střední odborné učiliště  78 

Střední odborné učiliště Domažlice (MPV 

Stod)  

38 

 

 

 

Počet nezaměstnaných absolventů školy registrovaných na Úřadu práce 

Plzeň k 31. 12. 2014 
 

 

Název oboru : Počet absolventů: 

64-41-L/51 Podnikání                       2 

65-41-L/01 Gastronomie                       1 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač                       2 

66-41-L/01 Obchodník                       1 

23-56-H/01 Obráběč kovů                       3  

65-51-H/01 Kuchař-číšník                       5 

69-51-H/01 Kadeřník                       9  

Celkem                     23  
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Přijímací řízení (podle údajů ve statistickém výkazu pro školní rok 

2013/2014) : 
 

Číslo a název oboru Počet uchazečů 

Přihlášených Přijatých 

23-45-L/01 

Mechanik seřizovač  

44 28 

69-41-L/01 Kosmet.služby   16 8 

65-41-L/01 Gastronomie 16 11 

23-51-H/01 Strojní mechanik  34 14 

23-56-H/01 Obráběč kovů 41 19 

33-56-H/01 Truhlář 19 9 

65-51-H/01 Kuchař-číšník  21+ 21 (Stod) =42 13 (MPV Stod ) 

69-51-H/01 Kadeřník 35+ 43 (Stod) = 78 24 + 27=51 (Domažlice + 

Stod) 

26-52-H/01 Elektromechanik 

pro zařízení a přístroje  

27 (MPV Stod) 18 (MPV Stod) 

64-41-L/51 Podnikání (denní 

studium)  

35  MPV(Stod)  27  (MPV Stod)  

Celkem 226 +126  (Stod)= 352 113 + 85 (Stod)=198 

 

 

Výsledky kontrol  2014: 

 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje 

Územní odbor Domažlice 

Břetislavova 158, 344 01 Domažlice 

Kontrolovaná osoba: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 

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

mládeže, Stod, Plzeňská 322 

Kontrolu provedl: kpt. Mgr. Michaela Hohlbergerová, vrchní komisař PO 

Datum zahájení kontroly: 21.3.2014 

Předmět kontroly: Tematická požární kontrola byla provedena dle §31 odst. 1 písem. a) a h), 

§ 35 písm. a) a c) zákona o požární ochraně a ustanovení § 45 odst. 1 písem. b) vyhlášky č. 

246/2001 Sb.,  stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 

(vyhláška o požární prevenci). 

Opatření a lhůty k odstranění zjištěných závad: 

Opatření k bodu I/16 – prokázat provozuschopnost požárních nátěrů dřevěné 

konstrukce krovu ve 3. NP v souladu s § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně 

v návaznosti na § 7 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci platným dokladem o kontrole jijí 

provozuschopnosti, obsahujícím údaje v rozsahu stanoveném § 7 odst. 8 vyhlášky o 

požární prevenci. 

Opatření k bodu I/17 h) – prokázat požární bezpečnost elektrických spotřebičů 

používaných v prostorech domova mládeže, Stod, Plzeňská 322, ve smyslu stanovení § 6 

odst. 1 písm. c) zákona o požární ochraně doložením platného dokladu o provedené 

revizi s přihlédnutím k ČSN 33 1600 e. 2. 

Závady uvedené byly odstraněny ve stanoveném termínu. 
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Krajský úřad Plzeňského kraje 

Škroupova 18, 306 13 Plzeň 

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

Kontrolu provedly: Alena Zemanová, Mgr. Věra Šašková – pracovnice OŠMS KÚ PK 

Předmět kontroly: Mgr. Zdeňka Buršíková byla seznámena se žádostí Mgr. Ivy 

Anderlové, která se týkala neprodloužení smlouvy na dobu určitou. 

Závěr:  Šetřením na místě, prostudováním příslušné dokumentace bylo zjištěno, že 

ředitelka Středního odborného učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Mgr. Zdeňka 

Buršíková postupovala v dané věci v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

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 kabelku 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. 
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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 

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. 
 

 

Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena,      

v roce 2014.  
 

 Úkoly, pro které byla organizace zřízena, byly v roce 2014 úspěšně plněny.  

 Ve školním roce 2013/2014 zahájilo studium celkem 610 žáků v denní formě 

vzdělání, a to ve 4 čtyřletých oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní 

zkouškou se zaměřením na kovoobrábění, služby a obchod, v 6 tříletých oborech 

vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem se zaměřením na kovoobrábění, 

zpracování dřeva, elektromechaniku a služby. Absolventům tříletých oborů vzdělání 

nabízíme nástavbové studium podnikání v denní i dálkové formě studia. V dálkové 

formě studia se vzdělává 19 žáků. Z celkového počtu 610 žáků, se 427 vzdělává 

v Domažlicích a 183 v místě poskytovaného vzdělání ve Stodě. Velmi úspěšným se stal 

nábor žáků do prvních ročníků ve školním roce 2014/2015, kdy od 1. září 2015 je již 

třetím rokem otevřen tříletý obor strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro 

vstřikování plastů, ve kterém se v prvním ročníku vzdělává 11 žáků, z toho 1 dívka a 3 

žáci strojního mechanika, ve druhém ročníku 18 žáků, z toho 3 žáci strojního mechanika 

a ve třetím ročníku 13 žáků, z toho 1 dívka a 2 žáci strojního mechanika. U oboru 

strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů pokračuje 

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

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

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

sponzorování žáků oboru strojní mechanik se připojila firma ZF Staňkov a ROC 

Galvanik Domažlice, kteří si takto chtějí připravit kvalifikované pracovníky a podporují 

žáky 2. ročníku. 

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

projevuje v počtu přijatých žáků – v 1. ročníku 28, z toho 1 dívka, ve 2. ročníku 30 žáků 
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a ve 3.ročníku 26 žáků a co je významné, se stále lepším průměrem známek ze ZŠ. 

V místě poskytovaného vzdělání ve Stodě byl již třetím rokem otevřen tříletý obor 

elektromechanik pro zařízení a přístroje se zaměřením na zabezpečovací techniku, ve 

kterém nyní studuje v prvním ročníku 18 žáků, ve druhém ročníku 17 žáků a ve třetím 

ročníku 17 žáků. Velmi pozitivní je i to, že jsme otevřeli ve školním roce 2014/2015 1. 

ročník čtyřletého oboru kosmetické služby s 10 žákyněmi a ve Stodě 1. ročník tříletého 

oboru kuchař – číšník s počtem 13 žáků (oba obory jsem ve školním roce 2013/2014 

z důvodu malého počtu přihlášených žáků neotevřeli). V Domažlicích se nám ve školním 

roce 2014/2015 nepodařilo otevřít tříletý obor vzdělání zakončený výučním listem 

kuchař – číšník.  

 V tříletých oborech vzdělání zakončených výučním listem se uskutečnila celá 

závěrečná zkouška podle jednotného zadání. 
 

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. 
 

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

15. října 2014 se ve VOŠ, OA a SZŠ Domažlice se uskutečnila schůzka ředitelů SŠ 

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

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

spolupráce s Okresní hospodářskou komorou v Domažlicích. Tato uspořádala 4.11.2014 

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

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

s Okresní hospodářskou komorou Plzeň – jih, která dne 23.10.2014 uspořádala 6. ročník 

veřejné prezentace studijních nabídek a pracovních příležitostí pod názvem „Veletrh 

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

 I nadále se rozvíjí spolupráce s Regionální hospodářskou komorou Plzeňského 

kraje. V rámci projektu „Cherchez la femme!“ jsme společně na pracovištích odborného 

výcviku strojírenských oborů a truhlářské dílně realizovali dva ukázkové dny určené 

dívkám ze ZŠ. Zde si dívky pod dohledem učitelů odborného výcviku a našich žáků 

zhotovily různé výrobky, které si odnesly domů. Hravou formou se seznámily 

s technickými obory, což je cílem tohoto projektu – zvýšit zájem dívek o technické a ICT 

obory. Naši školu navštívilo 20 žákyň ze ZŠ Bor a 20 žákyň ze stodské základní školy. 

 S Obchodní a průmyslovou komorou Cham pokračujeme ve spolupráci ohledně 

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

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

navýšeny hodiny odborné němčiny a žáci jsou postupně dle harmonogramu vzděláváni 

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

absolvují praxi v německých firmách. Nejen tímto projektem prohlubujeme uzavřené 

partnerství Středního odborného učiliště Domažlice a Berufschule Cham stvrzeného 15. 

května 2012 na Čerchově. 

  Zájem o studium v SOU Domažlice projevují každým rokem žáci ZŠ. Pro školní 

rok 2013/2014 a 2014/2015 jsme zaznamenali v důsledku demografického vývoje menší 

počet žáků, který se posouvá ze základního školství do středního. S řediteli těchto ZŠ i 

s jejich výchovnými poradci je dobrá spolupráce. V maximální míře se snažíme o osobní 

kontakt s žáky ZŠ i s jejich rodiči formou exkurzí a osobních návštěv ve školách. 

Tradičně pořádáme již tři Dny otevřených dveří. Zájem žáků ZŠ o studium technických 

oborů jsme podpořili grantovým programem Plzeňského kraje Motivace pro technické 

vzdělávání mládeže Plzeňského kraje 2014 a „Ukázkovým dnem“ Regionální 

hospodářské komory Plzeňského kraje v rámci projektu „Cherchez la femme!“. O 



 

 10 

studium v SOU Domažlice projevují zájem i žáci z regionů Klatovy, Tachov a Plzeň-jih. 

Dobrá je spolupráce vedení školy se dvěma odborovými organizacemi odborového svazu 

pracovníků školství a odborového svazu KOVO.  

 Šestičlenná školská rada při SOU Domažlice se v roce 2014 sešla dvakrát. Na 

jednání školské rady dne 3.4.2014 byla projednána a schválena Zpráva o činnosti 

organizace za rok 2013. Na jednání školské rady dne 9.10.2014 školská rada 

schválila Výroční zprávou o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014, 

byla seznámena s Organizačním schématem a Organizačním řádem SOU Domažlice. 

Organizační změna se týkala převedení školní kuchyně a jídelny včetně vybavení 

z Hradecké ulice na pracoviště odborného výcviku oboru kuchař – číšník na 

Komenském nám. 1. Organizační změna se dotkla 3 kuchařek a vedoucí školního 

stravování. Oba dokumenty schválila bez připomínek. Ve dnech 24.-26.11.2014 se v době 

třídních schůzek uskutečnily volby do školské rady.  

 

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

kterých dosahují velmi dobrých výsledků. Jako tradičně první soutěží byla dne 22. ledna 

2014 nadregionální soutěž pro kuchaře-číšníky ve stolování konaná v Domažlicích, 

kterou pořádala naše škola, na téma „Budoucnost IT“. Zde se naši žáci umístili na 6. a 7. 

místě. Dne 24. ledna 2014 se konalo krajské kolo gastronomické soutěže „Aholcup“ 

v Plzni, kde naši žáci získali 4. místo. Dále následoval „Region 2014“ konaný 24. ledna 

2014 v Plzni. Zde Michaela Hradilová, žákyně oboru obchodník vybojovala v dárkovém 

balení 3. místo.  V Chodové Plané se 11. března 2014 konal 1. ročník soutěže 

Chodovarské čepování. Družstvo gastronomů ve složení Jiří Jíra, Ondřej Nechoďdomů 

a Ladislav Šmíd se umístilo na čtvrtém místě. V kuchařské soutěži „Zámecký rendlík“, 

která se konala v Hostouni 20. - 21. března 2014 se umístilo naše družstvo ve složení 

Lukáš Hrách a Pavel Kuneš na čtvrtém místě. V Plané se 15. dubna 2014 konala soutěž 

ve zdobení velikonočních perníčků, ve které se naše družstva umístila na čtvrtém a 

pátém místě. Družstvu ve složení Kateřina Zedníková, Jiří Jíra, Ladislav Šmíd a Ondřej 

Nechoďdomů (žáci oboru gastronomie) patří 4. místo v soutěži „Plzeňský korbel“, který 

se konal v Plzni 12. května 2014 a  čtvrtou  pozici obsadili v soutěži „Borská vařečka“ 

žáci ze Stoda Miroslava Abderlová a Markéta Zborníková. 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 a  závěr gastronomických 

akcí tvořil kuchařský workshop v rámci projektu Envigastro na téma Česko-bavorské 

vánoce konané 12. prosince 2014. Naši školu reprezentovaly gastronomky Lenka 

Němcová G4. a Bára Divišová z G3. a Michaela Kubátová K-Č 3.r. 

Dne 12. února 2014 se konal 12. ročník soutěže odborných dovedností pro 

truhláře s názvem O hoblík Káji Hoblíka, které pořádalo Střední odborné učiliště 

Domažlice. V soutěži jednotlivců se Radek Jarina umístil na 4. místě a Jakub Velegán na 

5. místě a v soutěži družstev jsme obsadili 2. místo. Na soutěži učňů stavebních oborů 

SUSO konané v Praze, obsadilo naše družstvo truhlářů 5. místo ve složení Radek Jarina 

a Jakub Velegán. 

Na slavnostním vyhodnocení 5. ročníku soutěže „Řemeslo má zlaté dno“ konané 

10. června 2014 v plzeňské Techmánii Science Center získal, žák 2. ročníku oboru 

truhlář, Michal Berka Cenu hejtmana Plzeňského kraje, za kazetu dýhovanou s 

šachovnicí. Rovněž zde byl hejtmanem PK Václavem Šlajsem oceněn Marek Jurgovský 

za 2. místo v Soutěži mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů konané 

v Brně 30. září 2014 v programování systému Heidenhain 530i. Za úspěchy v soutěžích v 

MPV Stod odměnil hejtman Víta Urbana a Antonína Beneše, žáky oboru 
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elektromechanik pro zařízení a přístroje, za jejich umístění v odborných soutěžích 

zaměřených na zabezpečovací techniku.  

V 18. ročníku regionálního kola „Soutěžní přehlídky řemesel SUSO 2014“ 

v Českých Budějovicích 16. - 17. května 2013 obsadilo družstvo truhlářů 5. místo. Další 

soutěž v odborných dovednostech konaná v Sokolově pod názvem Machři roku, kde 

v náročné konkurenci obsadili žáci oboru truhlář 5. místo. 

25. února 2014 se v Rokycanech konalo regionálního kolo soutěže „Kovo Junior 

2014“ oboru mechanik seřizovač. Marek Jurgovský obsadil 3. místo v programování 

systému Heidenhain 530i. V oboru obráběč kovů proběhlo regionální kolo 12. března 

2014 na SPŠ strojnické v Plzni, zde zvítězil náš žák Martin Skácel a postoupil do 

celostátního kola, kde se ve Žďáru n.Sázavou umístil na pěkném 7. místě.  

 Na 12. ročníku soutěže ve svařování Zlatý pohár Linde v krajském kole v 

Rokycanech se v soutěži jednotlivců umístil Jakub Liška, žák 2. ročníku strojní 

mechanik, který vybojoval 5. místo v metodě 135 obloukovém svařování tavicí se 

elektrodou v aktivním plynu. Soutěž se skládala z testu BOZP, z testu teoretické části 

technologie a z praktického provedení svaru.  

  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 

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. 

V soutěži odborných dovedností v pultech centrální ochrany v elektronických 

bezpečnostních systémech pořádala firma NAM systém, a. s. Orlová 9. ročník soutěže 

„Zelená myš“, kde Antonín Beneš a Vojtěch Hrdlička obsadili 4. místo. 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. Ve dnech 24. - 25. března 2014 

organizovala naše škola, MPV Stod již 8. ročník celostátní soutěže „GES eletronics cup 

2014“, ve které se žáci Antonín Beneš a Vít Urban umístili na 8. místě. 

Na 14. ročníku mezinárodní kadeřnické a kosmetické soutěže „Kalibr cup 2014“ 

konané v Lanškrouně na téma „Ve znamení zvěrokruhu“ se naše žákyně oboru 

kadeřník a kosmetička umístily 2. polovině soutěžících. 5. března 2014 pořádala naše 

škola poprvé kadeřnicko - kosmetickou soutěž Zlaté zrcadlo. Kadeřnice Adéla Giňová 

z MPV Stod se umístila na druhém místě a Daniela Nováková získala cenu poroty, 

vítězkou kosmetických služeb se stala Simona Rubášová. 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, získala 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 se konala v Táboře na 
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téma Ples strašidel aneb pojďme se bát, které se z naší školy zúčastnila Zuzana 

Holakovská a Lucie Seberová. 

 

  V roce 2014 jsme výraznějších úspěchů v olympiádách nedosáhli. Proběhla 

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

ve Stodě. V okresních kolech se v českém jazyce naši žáci umístili na 5. (Kateřina 

Zedníková) a 7. místě (David Fictum), z anglického jazyka Jakub Pauer obsadil pěkné 4. 

místo. V okresním kole z českého jazyka pro bilingvní žáky obsadil Jiří Reimer 8. místo.  

 

Na 33. ročníku CORNY Středoškolského poháru v atletice 5. září 2014 jsme 

obsadili 3. místo. Stejnou 3. pozici jsme obsadili ve středoškolského turnaji ve florbale, 

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.  

Střednímu odbornému učilišti Domažlice bylo uděleno 3. místo v soutěži                   

„O nejúspěšnější školu v soutěžích  ve školním roce 2013/2014. 

 

Potřetí jsme se zúčastnili 10. ročníku krajské soutěže „ENERSOL 2014 – 

program environmentálního vzdělávání“ zaměřeného na zpracování a prezentaci 

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

zdroje energie), energetických úspor a snižování emisí v dopravě v kraji. Ve spolupráci 

s Technickou školou ve Waldmünchenu zpracoval žák 2. ročníku oboru truhlář Robin 

Beran práci na téma „Elektrárna na dřevěné štěpky ve Waldmünchenu“ a zapojil se do 

programu environmentálního vzdělávání Enersol. Na regionální konferenci Enersolu se 

umístil na 2. místě. Postoupil do celostátní konference a zde se stal členem družstva, 

které reprezentovalo Českou republiku na mezinárodní konferenci Enersolu 2014, která 

se konala 10. – 11. dubna 2014 v Otrokovicích. 

 

Naše škola se přihlásila do mezinárodního vzdělávacího programu Ekoškola a 

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

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

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

a Technické škola ve Waldmünchenu. Na Západočeské univerzitě jsme využili nabídky 

přednášek v rámci projektu Systematická podpora popularizace vědy ZČU. Městské 

lesy Domažlice nám umožnily pořádat projektové dny „Blíže k lesu“ se zaměřením na 

lesní pedagogiku. Technická škola ve Waldmünchenu seznámila naše žáky i pedagogy 

s alternativními zdroji energie, celkem bylo proškoleno 150 žáků prvních ročníků. 

Každoročně pořádáme Den Země, tentokrát zaměřený na trvale udržitelný rozvoj. Žáci 

byli seznámeni se Světovým dnem vody 2014, který byl v tomto roce věnován vodě a 

energii, a to během výuky ekologie a článkem na nástěnce koordinátorky EVVO. 25. 

března se konala přednáška k Mezinárodnímu dni ptactva. Přednáška byla obsahově 

zaměřena na čápa bílého a čápa černého, a to z důvodu vyhlášení čápa ptákem roku 

2014. Přednášející Ing. Vlček seznámil žáky s výskytem ptactva v našem regionu a s jeho 

přínosem pro rovnováhu ekosystémů. 

Střednímu odbornému učilišti Domažlice bylo uděleno 2. místo v soutěži „Zelená 

škola Plzeňského kraje ve školním roce 2013/2014 a druhým rokem jsme titul a umístění 

obhájili. 
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Ve spolupráci s Městem Domažlice v prostorách MKS Domažlice jsme 22. ledna 

2014 pořádali 5. ročník regionální soutěže pro kuchaře-číšníka ve stolování na téma 

„Budoucnost počítačové techniky“.  

Dne 12. února 2014 jsme pořádali 12. ročník soutěže odborných dovedností pro 

truhláře s názvem O hoblík Káji Hoblíka. V soutěži jednotlivců se Radek Jarina umístil 

na 4. místě a Jakub Velegán na 5. místě a v soutěži družstev jsme obsadili 2. místo. 

Střední odborné učiliště Domažlice pořádalo dne 5. března 2014 v Domažlicích 

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

kosmetice na téma Slavnostní líčení se umístila na 1. místě Simona Rubášová, žákyně 3. 

ročníku kosmetické služby, na 2. míst Markéta Marcellová, žákyně 3. ročníku 

kosmetické služby a na 4. pozici Kateřina Jansová, žákyně 3. ročníku kosmetické služby. 

Ve společenském účesu pro maturitní ples se na 2. místě umístila Adéla Giňová, žákyně 

3. ročníku oboru kadeřník z MPV Stod a cenu poroty získala Daniela Nováková, žákyně 

2. ročníku oboru kadeřník (4. místo) a Nikola Pechová žákyně, 3. ročníku oboru 

kadeřník završila úspěchy našich žákyň 5. místem. 

 V místě poskytovaného vzdělání ve Stodě jsme 24. a 25. března 2014 pořádali 8. 

ročník celorepublikové soutěže GES-ELECTRONICS-CUP 2014 pro žáky čtyřletého 

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

středních škol z celé České republiky.  

 

 Žáci oboru kuchař - číšník a gastronomie se významně podíleli na 

přípravě a průběhu rautů při významných společenských akcích v domažlickém a 

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

příležitosti Slavnostního ocenění škol Plzeňského kraje v rámci vyhlášení 1. ročníku 

soutěže Objevujte jinak,  obsluhu pro 100 osob v Neunburgu vom Wald na charitativní 

akci, na Krajském úřadě v Plzni raut pro hospodářskou komoru, na Domažlické radnici 

u příležitosti česko-francouzského setkání občerstvení pro francouzskou delegaci, raut u 

příležitosti 25. výročí pádu železné opony, v MKS Domažlice raut při vyhlášení výsledků 

Sportovec roku, v Sokolovně ve Kdyni občerstvení a oběd na česko-německé konferenci 

s názvem Žijeme na hranici, rautovou obsluhu při slavnostním vyhlášení výsledků 8. 

ročníku soutěže O nejkrásnější nádraží ČR 2014, která se konala ve Valdštejnském 

paláci v sídle Senátu ČR v Praze; slavnostní rauty např. předvánoční rauty pro 100 

zaměstnanců Středního odborného učiliště v Domažlicích, pro 70 zaměstnanců 

Městského úřadu Horšovský Týn, pro První chodskou.  

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

Červený kříž v Domažlicích, Okresní hospodářskou komoru Domažlice, Regionální 

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

zájemce z řad široké veřejnosti.   

Příprava pohoštění a obsluha byla součástí významných aktivit školy např. 

obsluhovali při slavnostním obědě pro 100 železničářů v Domově seniorů v Domažlicích, 

při příležitosti setkání výchovných poradců ZŠ a SOU Domažlice. Připravili pohoštění 

s obsluhou pro rodiče na třídních schůzkách, při dnech otevřených dveří a občerstvení 

na všechny prezentační akce. Žáci oborů gastronomie a kuchař - číšník rovněž připravili 

ukázky společného stolování a banketní obsluhy pro účastníky tanečního kurzu v MKS 

Domažlice, pro žáky základních škol Msgre. B. Staška Domažlice, ZŠ Komenského 17 

Domažlice, ZŠ Mrákov, ZŠ Koloveč, Dětského diagnostického ústavu v Domažlicích, 

obsluhovali žáky 1. třídy ZŠ v Domažlicích u příležitosti jejich prvního vysvědčení. 

Žákyně oboru kosmetička ošetřovaly pleť a prováděly masáže v penzionu pro 

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

služby formou dámského a pánského stříhání nasucho.  
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Dne 29.1.2014 se konalo školení od firmy od firmy „ Schwarzkopf “  pánské 

střihy a konečná úprava, 14.2.2014 školení od firmy Vokapo Vorlíčkovi nové techniky 

střihů a barev, 2. 4. proběhl kurz Foto make-up., 8. 4. 2014 se konal  kurz Trvalá na 

řasy. 15.4.2014 se konalo školení od firmy „Cmíral“ , 17.10.2014 na veletrhu v  Praze 

seminář od firmy „BES“ a 18.11.2014 Školeni „ BEOX“ – brasilský keratin v Plzni.  

Učitelky odborného výcviku kosmetických služeb absolvovaly odborný 

kosmetický seminář f. Rosa Graf – Heitland a Petre, který se konal v Plzni v hotelu 

Trend. Seminář byl zaměřen na nejrůznější metody ošetření pleti, nové výrobky a 

postupy. Proběhla také praktická ukázka ošetření touto značkou, relaxační zimní 

masáž, štětcová masáž a další. Významné jsou školení světoznámých firem jako 

například Hair Company Professional. Školení probíhalo ve firmě v Miláně v Itálii a 

zúčastnily se ho učitelky odborného výcviku a odborných předmětů oboru kadeřník 

z Domažlic a ze Stoda 19. – 21. března 2014.  Sedm učitelek bylo seznámeno s produkty 

této firmy a ukázkou barvení, střihů a melírování. Veškeré náklady hradila firma. 

 

 Ve dnech 25.-28. března 2014 proběhl kurz studené kuchyně pro 18 žáků,  3. - 7. 

listopadu 2014 barmanský kurz, kterého se zúčastnilo 19 žáků a 15. dubna 2014 jsme 

poprvé pořádali baristický kurz pro 17 žáků gastronomických oborů.  

Pro strojní mechaniky se realizoval svářečský kurz – základní kurz obloukového 

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

oprávněn svařovat obloukovým svařováním tavící se elektrodou v aktivním plynu 

zařízení z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujících předehřev, v poloze 

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

EN 287, ČSN EN ISO 9606 nebo ČSN EN 1418. Tohoto kurzu se zúčastnilo 15 žáků 2. 

ročníku oboru strojní mechanik.  

V místě poskytovaného vzdělání ve Stodě se uskutečnily přípravné kurzy pro 

žáky k maturitní zkoušce z matematiky a kurz základy práce s PC. 

 

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

Open House 2014, Gerresheimer H. Týn, dále v rámci projektu šetrné gastronomie  

exkurze v Lanhotelu Birkenhof v Neunburgu v.Wald, exkurze ve fa Seco Group Jičín 

v rámci setkání partnerských škol Siemens. Uskutečnila se řada odborných exkurzí do 

firem BMW robotizovaného výrobního centra, hotelů, restaurací, výroben, 

kadeřnických a kosmetických salónů, obchodních center a to nejen v České republice, 

ale i v sousedním Německu (Mnichov, Norimberk, Berlín).  

 

V rámci projektu Podpory talentovaných žáků Plzeňského kraje jsme již druhým 

rokem pořádali odborný řemeslný kemp pro talentované žáky 1. ročníků oborů strojní 

mechanik, obráběč kovů a truhlář ve dnech 23. - 26. června 2014. Žáci si na našich 

pracovištích odborného výcviku vyhotovili stojánek na mobil dle vlastních návrhů a 

v truhlářské dílně hmyzí hotel. Odborného kempu se celkem účastnilo 23 žáků z 5 

středních škol Plzeňského kraje. 

 

Dne 30. října 2014 bylo nejlepším absolventům učňovských oborů 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. 
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Výsledky své práce prezentovalo SOU Domažlice také na prezentačních akcích 

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 pátým rokem jsme prezentovali také na veletrzích 

k volbě povolání „Azubi Live“ v Rodingu 21. února 2014, kterou pořádal Landkreis 

Cham, již potřetí v Neunburgu vorm Wald 12. března 2014.  

Významné pro SOU Domažlice bylo zajištění prezentace Plzeňského kraje na 

výstavě „Má vlast“, konané 10. května 2014 v Praze na Vyšehradě, které jsme se 

zúčastnili již potřetí. Rovněž potřetí jsme připravili raut a obsluhu v Hlavním sále 

Valdštejnského paláce Senátu ČR při vyhodnocení soutěže Nejkrásnější nádraží ČR 

2014 dne 11. listopadu 2014. 

Velmi významná byla prezentace technického a přírodovědného vzdělávání na 

naší škole na Evropské noci vědců, která se uskutečnila v pátek 26. září 2014 na náměstí 

Míru v Domažlicích. 

 

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

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

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

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

matematiky, kroužek německého jazyka pro mechaniky seřizovače (odborné pojmy 

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

žáci navštěvují sportovní a kulturní kroužek.  

Taneční skupina AVANTI, která působí při Středním odborném učilišti 

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

zároveň získali titul za nejlepší latinsko-americké formace pro rok 2014.  

 

Ve dnech 22. – 24. září 2014 se uskutečnil v Trhanově již druhý adaptační kurz 

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

preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2014. Cílem kurzu bylo ulehčit žákům 

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

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

vlastní osobě i kolektivu. 

 

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

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

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

vánočních koled pro děti a seniory ve Stodě.  

 

Škola je úspěšná i v rámci mezinárodní spolupráce. 

I po uzavření oficiálního partnerství Středního odborného učiliště v Domažlicích 

a Berufsschule Cham dne 15.5.2012 na Čerchově pokračuje různými aktivitami 

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

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

projekt umožňuje žákům prohloubit německý jazyk o odbornou terminologii 

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

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

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



 

 16 

vstup na evropský trh práce. Naši absolventi již pátým rokem obdrželi Europass. 

Program podpory česko-německých odborných praxí prostřednictvím koordinačního 

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

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

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

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

podpořen z Česko-německého fondu budoucnosti. Odbornou praxí žáků se prohloubila 

spolupráce s jednateli německých firem a gastronomických zařízení, jejich instruktory a 

Berufsschule v Chamu. Ve dnech 3.- 5. února 2014 jsme s partnerskou školou realizovali 

společné 3 denní setkání v Jugenherberge ve Waldmünchenu v rámci projektu Zdravá 

energie pro život. Žáci si vybrali téma společného projektu Fast food a jeho výsledky 

prezentovali na společném setkání 31. března 2014 v Domažlicích. 

Dalšími významnými společnými aktivitami byly např. sportování na Velkém 

Javoru, výlet do Mnichova, účast našich žáků na výuce češtiny v Chamu, 6. ročník 

mezinárodního turnaje v kopané konané v Domažlicích, kdy si vítězné družstvo 

z Chamu odvezlo po čtyřech letech pěkný putovní pohár z Domažlic. Již podruhé jsme 

realizovali třídenní výlet do Berlína, poprvé třídenní společný výlet do Prahy, kterého se 

zúčastnilo 24 žáků z obou škol. 24.6.2014 strávili čeští a němečtí žáci (30 + 20) jeden den 

v lanovém centru ve Waldmünchenu. V rámci oslav 20 let Euroregia obdržela naše škola  

a Techniker Schule ocenění a šek v hodnotě 400 Euro na výlet do Euroregionu v rámci 

projektu „Ekologické vzdělávání žáků SOU Domažlice v Technické škole ve 

Waldmünchenu“ (předáno 23.10.2013 v Rohrbachu), a další drobné aktivity jako např. 

byly návštěvy zástupců firem a Landkreis Cham u nás ve škole, dále nás navštívili 

zástupci partnerských škol a naopak ředitelka školy se zástupkyní pro teoretické 

vyučování se zúčastnily slavnostního otevření nové budovy školy Berufsschule Cham 19. 

prosince 2014. 

 

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

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

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

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

učitele odborného výcviku a za pomoci českých žáků vyrobili jednoduchý výrobek. 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. Společně jsme vyjeli do 

předvánočního Norimberku, navštívili jsme centrum, památky, muzeum. Toto město 

bylo předlohou pro naši společnou deskovou hru. 

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

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

partnerství Středního odborného učiliště v Domažlicích s Realschule Neunburg vorm 

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

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

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

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

 

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 čtvrtým rokem prezentujeme kooperační vzdělávání s firmou Gerresheimer 

Horšovský Týn. Tato firma v Horšovském Týně na své náklady vybudovala vzdělávací 
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středisko pro žáky, kam pořídila dva vstřikovací lisy. Společně na všech prezentačních 

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

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

na potřeby trhu práce, na přípravu kvalifikovaných pracovníků v plastikářském 

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

kvalifikované obsluhy těchto lisů. Pro školní rok 2012/2013 bylo přijato 16 žáků do 

tříletého oboru strojní mechanik, z toho 13 žáků se zaměřením na obsluhu lisů pro 

vstřikování plastů. Pro školní rok2013/2014 bylo přijato 18 žáků, u toho 16 se 

zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů a pro školní rok 2014/2015 14 žáků 

oboru strojní mechanik, z toho 12 žáků se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování 

plastů. 

 

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

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

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

republiky, která je partnerem nadnárodního elektrotechnického a elektronického 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pohár Siemensu. Tato soutěž probíhala na jaře 2014. Proběhlo několik vzájemných 

setkání. Ve dnech 23. a 24. října 2014 proběhlo v Jičíně vyhodnocení soutěže o putovní 

pohár partnerských škol Siemensu Sinumerik CUP 2014. Úkolem bylo vytvořit CNC 

program pro tvarovou součást ramena výstředníku v programu ShopMill. Ing. Aleš 

Polzer, Ph.D. z Vysokého učení technického v Brně zhodnotil soutěž jako velmi 

náročnou. Naše škola postavila dva týmy. Třetí místo vybojoval tým třídy M2.S 

(mechanik seřizovač 2. ročník) a čtvrté místo tým třídy M3.S (mechanik seřizovač 3. 

ročník). 

 

I v roce 2014 se SOU Domažlice připravovalo na další vzdělávání dospělých 

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

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

Národní ústav odborného vzdělávání, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu 

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

v Domažlicích rozvíjí profesní kompetence pedagogických pracovníků, provozuje 

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

Kurz Kosmetička (69-030-M) byl realizován v termínu 10. 1. 2014 - 11. 4. 2014 

s celkovou časovou dotací 300 hodin. Z původně 12 přihlášených zájemkyň o uvedenou 

profesní kvalifikaci jich u závěrečné zkoušky uspělo 9. 

Kurz Asistent kadeřníka (69–023-E) probíhal v období 14. 4. 2014 - 31. 5. 2014 

s celkovým rozsahem 40 hodin výuky. Do kurzu bylo zapsáno 12 účastnic, z nichž 11 
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prokázalo potřebné znalosti a dovednosti uvedené profesní kvalifikace i u závěrečné 

zkoušky. 

Kurz Dílenský montážník nábytku (33-020-H) byl zahájen 12. 4. 2014 a ukončen  

21. 6. 2014. Celková hodinová dotace kurzu činila 100 hodin a do pilotního ověřování 

bylo zapojeno 9 účastníků. U závěrečných zkoušek prokázalo potřebné znalosti a 

dovednosti pro výkon uvedené profesní kvalifikace 8 účastníků. 

SOU Domažlice pořádalo kurz pro zaměstnavatele v období od 20. 1. 2014 do 7. 

5. 2014 „Obsluha CNC obráběcích strojů“ pro zaměstnance firmy Wuppermann 

Kovotechnika s. r. o. Holýšov. Vzdělávací program byl přizpůsoben konkrétním 

podmínkám a potřebám firmy. Celková hodinová dotace kurzu činila 215 hodin a 

z velké části byla zaměřena především na praktickou část výuky. 6 účastníků úspěšně 

zakončilo uvedený rekvalifikační kurz a obdrželo Osvědčení o účasti v akreditovaném 

kurzu, podle vyhlášky MŠMT č.176/2009 Sb.  

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

Obsluha CNC obráběcích strojů. Zkouška odpovídá Hodnotícímu standartu profesní 

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

vyučujících lektorů ze Středního odborného učiliště Domažlice. Po absolvování kurzu 

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

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

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

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

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

kvalifikace Obráběč kovů. 

  

Škola je úspěšná v realizaci projektů. 

1. září 2012 byla zahájena realizace druhého projektu z Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem Zlepšení podmínek ke vzdělávání – reg. 

č. CZ.1.07/1.5.00/34.0639, který byl schválen v rámci 34. výzvy Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR. V tomto případě se jedná o oblast podpory 1.5. Zlepšení 

podmínek pro vzdělávání na středních školách, známé jako tzv. Šablony pro SŠ.  

Projekt je zaměřen na podporu výuky žáků především v oblastech čtenářské a 

informační gramotnosti, cizích jazyků, matematické gramotnosti, odborných 

kompetencí a finanční gramotnosti. Z projektu je hrazena tvorba moderních výukových 

materiálů, rozšířená skupinová výuka zaměřená na individuální přístup k žákům a 

zavádění nových volitelných předmětů. Součástí uvedených aktivit jsou i potřebná 

školení pro učitele a nákup nového vybavení a ICT techniky pro výuku.  Projekt byl 

dokončen 31. 8. 2014. 

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

kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti 

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

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

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

Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Realizace projektu 

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

zefektivnění výuky oborů vzdělávání Gastronomie, Kuchař číšník, Kadeřník, 

Kosmetické služby a Podnikání. Náplní klíčových aktivit projektu je především tvorba 

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

na předchozí grantový projekt, který se týkal především technických oborů vzdělávání.  

Probíhá realizace projektu s názvem Inovace a zkvalitnění výuky odborného 

výcviku kovooborů Středního odborného učiliště v Domažlicích – reg. č. 
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CZ.1.14/2.4.00/19.02586, je zaměřen na dovybavení a modernizaci pracoviště odborného 

výcviku KOVO v Rohově ulici. Získané investiční prostředky budou využity především 

k pořízení nových strojů, zařízení a technologií. Projekt mimo jiné zahrnuje pořízení 5-ti 

osého CNC vrtacího a frézovací centra, 3-osého CNC soustruhu, měřících přístrojů, 3D 

tiskárny a vybudování PC učebny pro výuku odborného výcviku oborů vzdělávání 

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

realizace projektu proběhlo 2. 5. 2013. 

 Od 1.9.2013 probíhá realizace Operační program Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském 

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

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

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

studium technických předmětů a oborů vyučovaných na SOU Domažlice, ukončení 

projektu 30.6.2015.  

 V listopadu 2014 začala realizace projektu s názvem Modernizace a obnova 

strojního vybavení kovooborů na SOU Domažlice – reg. č. CZ.1.14/2.4.00/34.03198, je 

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

pneumatiky a hydrauliky, což jsou kompetence, které jsou mezi zaměstnavateli velmi 

žádané. Výuka těchto dovedností je z tohoto důvodu součástí školního vzdělávacího 

programu ve výše uvedených oborech od třetího ročníku. Dále doje ke zkvalitnění 

výukových pomůcek díky nákupu nových univerzálních soustruhů.  

Grantový program Plzeňského kraje v oblasti mládeže a sportu pro rok 2014 

„Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje 2014 do dubna 2015 se na 

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

kteří si pod dohledem učitelů odborného výcviku vyzkoušeli jednotlivé činnosti, 

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

přesnost byl výrobek, který si odnesli domů (ozdobný truhlík na květiny). Celkem se do 

těchto kroužků zapojilo 44 žáků ze ZŠ v Domažlicích, Stodě, Stříbra, z toho 15 žáků do 

kroužku truhlářského „Krása a tvar dřeba“ a 15 žáků do kroužku elektro s názvem 

„Elektronika tajemství zbavená“ a do kroužku mechatroniky „CNC obráběcí stroje 

zábavně“ se zapojilo 14 žáků. Podpora v roce 2014 činila 115.000,- Kč. 

 

 Dotace „Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a spolufinancování 

mezinárodních studijních programů v roce 2014“ na česko-německé setkávání, které 

umožnilo vytvořit a vymyslet pravidla deskové hry s tématem středověku. Žáci se 

vzdělávali odborně, kulturně, historicky a odbourávali jazykové bariéry. Celkem se 

zúčastnilo 45 žáků, z toho 15 žáků z partnerské školy. Podpora činila 5.000,- Kč. 

 

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

2014“ na adaptační kurz pro 120 žáků 1. ročníků s názvem projektu „Prima parta“ , 

který se konal 22. – 24. 9. 2014 v Trhanově. Účelem aktivit bylo sebepoznání, 

seberealizace, zlepšení komunikačních schopností žáků a odstranění nežádoucích vlivů 

v kolektivu. Podpora činila 20.000,- Kč. 

 

Zástupci Krajského úřadu Plzeňského kraje předali na „Perspektivě řemesel ve 

Stodě“ 23. října 2014 kufříky ručního nářadí 19 žákům prvního ročníku oboru 

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

14. listopadu 2014 žákům prvních ročníků oborů strojní mechanik 14 a 19 žákům 

obráběč kovů v rámci podpory technického vzdělávání mládeže. 
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Hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs poprvé ocenil nejúspěšnější pedagogy 

Plzeňského kraje při příležitosti Dne učitelů 28. března 2014. Za Střední odborné 

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

odborného výcviku Václav Tichota a Václav Vrána za to, jak podporují své žáky při 

mimoškolních aktivitách, připravují je na soutěže a spolupracují na odborných 

kempech pro talentované žáky. 

Hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs pozval ředitelku SOU Domažlice na 

setkání s prezidentem České republiky Milošem Zemanem u příležitosti jeho oficiální 

návštěvy v Plzeňském kraji dne 14. května 2014. 

Hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs přijal v pátek 23. května 2014 úspěšné 

účastníky a reprezentanty Plzeňského kraje jubilejní, desáté Mezinárodní konference 

Enersol 2014 zaměřené na úspory energií, obnovitelné zdroje energií a snižování emisí v 

dopravě. Jednalo se o žáky Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni a 

Střední odborného učiliště Domažlice s doprovodem ředitelů škol a jejich učitelů. Za 

naši školu se zúčastnila ředitelka školy, koordinátorka EVVO Ing. Dana Hájková a 

Robin Beran, žák 2. ročníku oboru truhlář. 

Již pátým rokem byly 10. června 2014 v plzeňské Techmanii slavnostně předány 

ceny vítězům rukodělné soutěže „Řemeslo má zlaté dno“.  Michal Berka, žák 2. ročníku 

oboru truhlář obhájil Cenu hejtmana Plzeňského kraje, kterou získal za svůj výrobek 

s názvem „Kazeta dýhovaná s šachovnicí“. Za svůj výrobek obdržel Michal Berka 

z rukou hejtmana Václava Šlajse tablet a vyrobenou kazetu panu hejtmanovi věnoval. 

Součástí vyhodnocení bylo také ocenění žáků za jejich výborné výsledky v celostátních a 

mezinárodních soutěžích. Marek Jurgovský, žák 3.ročníku oboru mechanik seřizovač, 

za 2. místo v  soutěži  Mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů na 

Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, převzal od hejtmana fotoaparát. Také Vít 

Urban a Antonín Beneš, žáci 2. ročníku oboru elektromechanik pro zařízení a přístroje 

z naší školy ve Stodě, získali fotoaparáty za 4.místo v celostátní soutěži bezpečnostních 

systémů Jablotron Cup. Pro vítěze soutěže, jejich rodiče, učitele a hosty připravili naši 

žáci oboru gastronomie a kuchař – číšník v prostorách Techmanie raut. 

Hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs besedoval se čtyřiceti žáky naší školy 

v sále Zastupitelstva Plzeňského kraje 12. listopadu 2014. Přiblížil mladým lidem více 

Plzeňský kraj a činnost úřadu. 

  

Dne 22. května 2014 se na SOU elektrotechnickém v Plzni uskutečnilo setkání 

s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy ČR PhDr. Marcelem Chládkem MBA, 

ministrem průmyslu a obchodu ČR Ing. Janem Mládkem, CSc. a ministryní práce a 

sociálních věcí ČR Mgr. Michaelou Marksovou. Zde ministr školství zmínil návštěvu ve 

firmě Gerresheimer Horšovský Týn a spolupráci se školou (návštěva 20.9.2013). 

Rovněž se zúčastnila diskusního workshopu „Společně pro kvalifikovanou 

pracovní sílu“, kterou pořádala ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a sportu 

Plzeňského kraje Asociace hospodářských komor Jihozápad a Regionální kancelář 

Plzeň, Obchodní a průmyslové komory Regensburg a Česko-německé obchodní a 

průmyslové komory dne 25. června 2014. 

 

Dne 12. února 2014 na 1. workshopu Podpora technického vzdělávání 

v Plzeňském kraji představila ředitelka SOU Domažlice spolupráci s koncernem 

Siemens. Stipendijní programy firem pro žáky SOU a SOŠ  prezentovala ředitelka SOU 

Domažlice na 2. workshopu Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. října 
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2014. Od června 2013 je členkou pracovní skupiny Komise pro technické vzdělávání 

Plzeňského kraje. 

 

Dne 16.10.2014 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 SOU Domažlice 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 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 ředitelka představila spolupráci naší školy 

s firmou Siemens, jak v počátečním, tak i v oblasti dalšího vzdělávání a přístupu našich 

učitelů k nejnovějším technologiím. 

V sobotu 8. listopadu 2014 se ředitelka SOU Domažlice s Mgr. Petrou 

Váchalovou účastnily oslav 25. výročí pádu železné opony ve Furthu im Wald. Na 

pódiové diskuzi (na 1. Dialog forum) společně s ředitelem Berufsschule Cham 

Siegfriedem Zistlerem představili spolupráci mezi oběma školami od roku 1990 po 

současnost. 

 

SOU Domažlice v roce 2014 prezentovalo úspěchy žáků v soutěžích odborných  

dovedností a aktivity konané pro veřejnost v médiích, televizi ZAK, denním tisku, na 

nově vybudovaných webových stránkách školy. 

 

Hospodaření SOU Domažlice proběhlo bez vážných problémů.  

 

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

řídící a oblast ekonomicko hospodářskou byly v roce 2014 úspěšně plněny. Důkazem 

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

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

trhu práce, případně pokračují v dalším studiu.  

             

Datum: 31. března 2015 

                                                                                Mgr. Zdeňka Buršíková  

                                                                                                                ředitelka SOU Domažlice                                                                                                            
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     Zpráva byla projednána a schválena školskou radou při SOU Domažlice dne 

31.3.2015. 

 

 

                                                                                   Mgr. Lenka Schrödlová  

                                                                                  předsedkyně školské rady 
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Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých v roce 2014 
    

    

   v Kč 

Dotace poskytnuté   Poskytnuto Použito  
Vratky 
dotací 

všemi poskytovateli k 31.12.2014 k 31.12.2014 celkem 

a 1 2 3 

Poskytnuté dotace celkem (= ř. 1. + ř. 2.) 33 468 106,00 33 468 106,00 0,00 

      

v tom:     

  1. přímé výdaje na vzdělávání celkem 32 901 000,00    32 901 000,00 0,00 

      v tom:      

                  a) platy 23 742 000,00 23 742 000,00 0,00 

                  b) OON 215 000,00 215 000,00 0,00 

                  c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 8 944 000,00 8 944 000,00 0,00 

                      z toho: DVPP    

   2. další jednotlivé tituly dotací celkem 567 106,00 567 106,00 0,00      

         (uvedené v číselníku účelových znaků)     

Uz 33049 Podpora odborného vzdělávání 325 557,00 325 557,00 0,00 

Uz 33051 Zvýšení platů pedagog. Pracovníků Rgš 51 053,00 51 053,00 0,00 

Uz 33052 Zvýšení platů pracovníků reg. školství 190 496,00 190 496,00 0,00 

    

    

    

    

    

    

 
Vysvětlivky:    

sloupec 1 - poskytnuto = výše dotací převedených jejich poskytovateli na účet příjemce do 31.12.2014 

sloupec 2 - použito = výše dotací skutečně použitých příjemcem pro stanovené účely do 31.12.2014 

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

    

Poznámky:    

řádek Dotace poskytnuté celkem = součet jednotlivých titulů 
dotací     

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

řádek 2. - další jednotlivé tituly dotací podle číselníku účelových znaků stanovených MF pro rok 2014 

               (u dotací na výzkum a vývoj včetně investičních)  

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

                přímých výdajů na vzdělávání.   

    

Vypracoval: Anna Špirková, DiS.    

Datum:  19. 3. 2015    

Telefon: 379 723 231                                                             
Odpovídá:Anna Špirková, DiS., účetní                                                                                       
 
Schválila: Mgr. Zdeňka Buršíková, ředitelka SOU 
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       Peněžní fondy      

       v Kč 

                       Tvorba 2014       
Peněžní fondy 

organizace 
číslo 
účtu 

Stav k 
1.1.2014 

Příděl ze 
zlepš. HV 

Jiné zdroje Čerpání 
Stav k 

31.12.2014 
Změna stavu                  
za rok 2014 

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

Fond odměn 411 169 759,00 14 009,00 0,00  0,00 183 768,00 + 14 009,00 

FKSP 412 47 877,10 0 251 078,00 208 051,00  90 904,10  + 43 027,00 

Rezervní fond 413 1 521 979,50 56 039,23 0 675,00 1 577 343,73 + 55 364,23 

Rezervní fond 414 1 463 837,67 0 471 610,49 1 586 162,67 349 285,49 - 1 114 552,18 

Investiční fond 416 1 099 370,81 0 3 343 406,00 1 919 835,25 2 522 941,56 + 1 423 570,75 

CELKEM  4 302 824,08         70 048,23 4 066 094,49    3 714 723,92 4 724 242,88 + 421 418,80 

         
 

                        Krytí účtů peněžních fondů  

    v Kč  

      rok 2014    

Název bankovního 
účtu 

  Běžný účet Ostatní běžné účty Běžný účet FKSP 
 

    241 244 243  

Fond odměn   183 768,00 0 0,00  

FKSP   0,00 0 75 159,10  

Rezervní fond   1 926 629,22 0 0,00  

Investiční fond   2 403 223,56 0 0,00  

CELKEM FONDY   4 513 620,78 0 75 159,10  

Komentář       

      

FKSP- rozdíl 15 745,00 Kč je převod peněžních prostředků za 12/2014 z účtu 241 na 243.  
Investiční fond – rozdíl 119 718 Kč jedná se o nekryté odpisy. 
 
 

     
 

 

Přehled o stavu pohledávek k 31.12.2014  
  Pohledávky celkem:   180 278,30 Kč 

  z toho: do lhůty splatnosti:  178 131,30 Kč 

              po lhůtě splatnosti:      2 147,00 Kč 

      

 Zajištění pohledávek:    

  předpoklad, že budou uhrazeny:           0,00 Kč 

  pohledávky přihl.do konkurzů:           0,00 Kč 

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

                                        
Rozpočet:                                                                                           Kč 

Limit počtu zaměstnanců                      85,14   

Přímé neinvestiční výdaje celkem                                             32 901 000,--                                        

           z toho prostředky na platy                                              23 742 000,--  

           z toho prostředky na ostatní osobní náklady                      215 000,--  

 

Plnění:  

Limit počtu zaměstnanců                      88,76 

Přímé                                                                                            32 901 000,--  

         z toho : prostředky na platy                                                23 742 000,-- 

       z toho prostředky na ostatní osobní náklady                          215 000,-- 

 

ONIV na přímé výdaje ve školství – vyčerpány               634 300,-- 

 

 

 

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 dle zákona č. 250/2000 Sb.

   

      

 Hospodářský výsledek za rok 2014   302 403,06 Kč 

        

 Návrh na rozdělení HV za rok 2014  

  Fond odměn:                                     60 481,00 Kč 

      

  Fond rezervní:               241 922,06 Kč 

 

 

      

Vypracoval: Anna Špirková DiS. 

Datum:  19. 3. 2015  

Telefon:    379 723 231     

      

Odpovídá: Anna Špirková, DiS., účetní 

  

Schválil: Mgr. Zdeňka Buršíková, ředitelka SOU Domažlice  
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Podepsána partnerská smlouva mezi SOU Domažlice (Mgr. Zdeňka Buršíková) a Realschule 

Neunburg vorm Wald (Diana Schmidberger) 

 
 

 
 

Hru s námětem středověku si zapůjčili a vyzkoušeli  žáci ze ZŠ Staňkov. 
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10 žáků z Neunburgu vorm Wald – praxe žáků 9. tříd na SOU Domažlice a společný výlet  

do Techmanie 

 

 
Cenu hejtmana Plzeňského kraje, kterou získal za svůj výrobek s názvem „Kazeta dýhovaná 

s šachovnicí“, za svůj výrobek obdržel Michal Berka (vlevo) a Marek Jurgovský (vpravo), žák 

3.ročníku oboru mechanik seřizovač, za 2. místo v  soutěži  Mladých strojařů v programování 

CNC obráběcích strojů na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, převzal od hejtmana 

fotoaparát. 
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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.“ 

 

 

 
Prezentace SOU Domažlice na Evropské noci vědců 2014, která se konala v Domažlicích na 

náměstí Míru v pátek 26.9.2014. Naše škola představovala robotiku, čarování s kovem, 

poznávání dřeva a zázraky se zabezpečovačkou. 
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Ocenění nejlepších absolventů školy -Lucie Císlerová, absolventka oboru Kadeřník, převzala 

z rukou ministra průmyslu a obchodu, pana Jana Mládka, ocenění za svoje vynikající studijní 

výsledky - Praha 30.10.2014 

 

 
 

Lucie Císlerová a Marcela Zborníková – absolventka oboru Kuchař-číšník (MPV Stod) 

s víceprezidentem HK ČR Zdeňkem Somrem 
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25. výročí pádu železné opony ve Furth im Wald – panelová diskuze (1. Dialog Forum), 

na které ředitelka školy, Mgr. Zdeňka Buršíková, představila projekty mezinárodní 

spolupráce. 

 

 
 

 

 

Kroužek žáci SŠ – projekt Podpora Technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském 
kraji. 
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    Praxe v rámci Projektu Erasmus + Roding - návštěva firmy SK Carbon Stangl      

                                                                                                                                              
  

 

 

Den otevřených dveří 14. listopadu 2014 
 

 
 

 


