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Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2016/2017  

 
 

 

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:                    379 410 620 – 42  (SOU Domažlice) 

                                                   377 901 657,  377 901 306 (MPV Stod) 

                                                      

           

           

          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 

          zástupce ředitelky pro teoretické vyučování SOU Domažlice:  

                                                                                            Ing. Pavel Richter               

          zástupce ředitelky pro praktické vyučování SOU Domažlice: Bc. Pavel Buršík                                                                                                 

          

          zástupkyně ředitelky  –MPV Stod:  Mgr. A. Sedláčková                                                                                         

                      

                                                                                                              

 

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

 

Zřizovací listina:  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).                                                                                                                                        

               

   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  

   

   Rozhodnutí KÚ PK č.j. ŠMS /4160/16  

- s účinností od 1.9.2016  

  - stanovení nepřekročitelných počtů žáků u těchto oborů a forem vzdělávání 

     - 23-45-L/01 Mechanik seřizovač(denní forma) 4 roky – 180 žáků  

     - 66-41-L/01 Obchodník (denní forma ) 4 roky – 60 žáků   

 

     Rozhodnutí MŠMT č.j.: MSMT- 17898/2016-1 

-   s účinností od 26.5.2016 se provádí výmaz ze školského rejstříku  

    - 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba (denní forma) – nástavba  2 roky  

 

     Rozhodnutí KÚ PK č.j. ŠMS/8277/16  

-   s účinností od 1.9.2016 se do školského rejstříku zapisuje – nejvyšší počet povolených  

    lůžek ve školském zařízení – 30 (MPV Plzeňská 322, 333 01 Stod) 

-   s účinností od 1.9.2016 se provádí výmaz ze školského rejstříku – MPV Hradecká 482, 

                                                                                                              333 01 Stod  

-  č.j.MSMT-29150/2016-2  

    - výpis správního řízení  - provedení změny v rejstříku škol a školských zařízení  s platností  

      od 20.9.2016  

     - do školského rejstříku se zapisuje místo poskytovaného vzdělání nebo školských služeb 

       Plzeňská 245, 333 01 Stod  

 

 -  č.j.: ŠMS/8974/15 – KÚ PK – dodatek č. 13 ke zřizovací listině  

    - s účinností od 30.9.2015 se mění Příloha č. 1 ke zřizovací listině č.j.: 489/01 následovně: 

    - v Příloze č. 1 zřizovací listiny č.j. 489/01 se z tabulky Pozemky a stavby vyjímá pozemek  

       parc. č. 509/1 a zároveň se doplňuje pozemek parc.č. 509/14, vše k.ú. Stod      

 

  - č.j.: ŠMS/12523/16 – KÚ PK – dodatek č. 14  

    - s účinností od 1.1.2017 se mění zřizovací listina č.j.: 489/01 následovně:  

    - v Příloze č. 2 zřizovací listiny č.j. 489/01 se rozšiřuje doplňková činnosti Výroba, obchod  

      a  služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona o obor činnosti: Realitní  

      činnost, správa a údržba nemovitostí  

     - v Příloze č. 1 zřizovací listiny č.j. 489/01 se z tabulky Pozemky a stavby vyjímá pozemek  

       parc.č. st. 1375, jehož součástí je stavba bez čp/če – občanská vybavenost, katastrální  

       území Stod  
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  -  č.j.: ŠMS/9142/17 –KÚ PK – dodatek č. 15 

     - s účinností od 1.7.2017 v souladu s usnesením Zastupitelstva PK č. 280/17 ze dne  

        12.6.2017 tímto dodatkem zřizovací listinu příspěvkové organizace Středního odborného  

        učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, a to v článku V.bodě 2.zřizovací listiny ,  

        v článku VI. bodě 3 zřizovací listiny , v textu článku VI. bodu 3.1 zřizovací listiny,  

        v textu článku VI. bodu 5, v textu článku VI. bodu 8, v textu článku VI.bodu 9  

  -    Příloha č.1: Seznam nemovitého majetku zapisovaného do KN  

  -    Příloha č. 2: Okruhy doplňkové činnosti organizace          

                          

 

    1.4.Přehled učebních plánů (včetně schvalovacích doložek) 

 

   Ve školním roce 2016/2017 zabezpečovalo SOU Domažlice výuku pro 604 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  

  

   66-41-L/01 Obchodník  

- schválen MŠMT dne 23.2.2009 

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

 

   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 
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- 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   

        

    

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. 

2016 

k 31.8. 

2017 

k 30.9. 

2016 

k 31.8. 

2017 

23-45-L/01   Mechanik seřizovač  127 123 127 123 5,72*  

69-41-L/01   Kosmetické služby  14 14 14 14 0,75*  

66-41-L/01   Obchodník  0 0 0 0 0  

65-41-L/01   Gastronomie  20 20 20 20 1,53*  

 

 

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 692 604 88 84,467 60 57,876 

018230083 SOU Domažlice  590 501 442 59 56,445 44 42,795 

110018460 Školní jídelna SOU 

Domažlice  
350 256 200 4,0 3,5 - - 

150071523 ŠJ-výdejna SOU 

Domažlice  
144 125 119 1,0 0,2      -      - 

SOU Domažlice -MPV Stod   260  165     

110031971 Domov mládeže – 

MPV Stod  
30 26 326  3   3,0  3 3,0 

110031989 Školní jídelna –

MPV Stod  
190  148  120  5   3,5  0 - 
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23-51-H/01  Strojní mechanik  52 46 52 46 1,94*  

23-56-H/01  Obráběč kovů  76 68 76 68 3  

26-52-H/01  Elektromechanik pro zař. a přístroje 44 48 44 48 2,02*  

33-56-H/01  Truhlář  28  28 28  28  1,06*  

65-51-H/01  Kuchař-číšník  48 44 48 44 2,00  

65-51-H/01  Kuchař-číšník (MPV Stod)  9 8 9 8 0,36*  

69-51-H/01  Kadeřník  61 55 61 55 3  

69-51-H/01  Kadeřník (MPV Stod) 69 59 69 59 2,62*  

64-41-L/51  Podnikání  16 15 16 15 1  

64-41-L/51   Podnikání (denní studium- MPV Stod) 40 35 40 35 2  

       

celkem 604 563 604 563 27 22,37 

 * víceoborové třídy   
 

 

 

2. Údaje o zaměstnancích ( stav k 30.6.2017 )   

 
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 

86/83,584 62/59,943 32/30 16,5 53 

 

 

2.1. Další údaje o pedagogických pracovnících 

 

 
 

Pořadí 

 

Pracovní zařazení, 

Funkce 

 

Úvazek 

 

Ped.pracovník  

 

 
Věk 

Roků  

ped. 

praxe 
1 ředitelka SOU 1,0 VŠ učitelství VVP, biologie-chemie 47 22 
2 UOP 1,0 VŠ BSP,obor učitelství PV a OV, DPS 

pro UOP  
55 19 

3 UOP 0,8095 SŠ odbor. s mat.zk. – kosmetička, 

ped.studium – učitel PV a OV 
45 11 

 UOV 0,4 SŠ odbor. s mat.zk. – kosmetička, 

ped.studium – učitel PV a OV 
45 11 

4 D UOP 0,3572 VŠ učitel OP pro učňovské zařízení, 

DPS pro vyuč. OP na UŠ a OU  
68 47 

 UOV 0,60 VŠ učitel OP pro učňovské zařízení, 

DPS pro vyuč. OP na UŠ a OU  
68 47 

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

fyzika + učitelství VVP M-fyzika 
64 39 

6 D UVVP 1,0 SŠ s matur.zk. - gymnazium, DPS 63 22 
7 D UOP 1,0 VŠ učitelství pro uč.zař.KOVO, 

sped.stud. pro vých. poradce na 

PFUK 

69 27 

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

učitele OP 
49 17 
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9 UVVP 1,0 VŠ učitelství pro 6.-9.roč. ZDŠ Čj-

dějepis 
60 33 

10 UVVP 1,0 VŠ, obor strojní technologie, DPS 63 22 
11 UVVP 1,0 VŠ učitelství VVP, M - zeměpis  57 31 
12 UVVP 1,0 VŠ učitelství pro 6.-9.roč. ZDŠ, Čj-

obč. nauka, pedagog.způsobilost 

k výuce Čj na střed.školách 

62 15 

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

Vysvěd. o st.jaz.zk. – AJ, DPS 
55 8 

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

střední školy, Čj - dějepis 
43 13 

15 D UVVP 1,0 VŠ obor vojenská chemie, DPS 58 8 
16 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 

67 26 

17 ZŘ 1,0 VŠ obor hosp.politika, DPS 44 8 
18 UOP 1,0 VŠ obor hospodářská politika, DPS 43 9 
19 UOV 1,0 VŠ BSP. obor Veřejná správa, SPŠ 

obor strojírenství, DPS 
48 21 

 UOP 0,1905 VŠ BSP. obor Veřejná správa, SPŠ 

obor strojírenství, DPS 
48 21 

20 UOV 1,0 SŠ s matur.zk. obor strojírenství, VL 

stroj.zámečník, DPS 
52 15 

21 UVVP 1,0 VŠ učitelství pro SŠ 38 11 
22 UOP 0,2858 SŠ s matur.zk.-obor dřevo a 

nábyt.výroba, VL truhlář, DPS 
39 15,5 

 UOV 0,70 SŠ s matur.zk.-obor dřevo a 

nábyt.výroba, VL truhlář, DPS 
39 15,5 

23 UOV 1,0 SŠ s matur.zk., obor strojírenství, VL 

nástrojař, DPS 
59 10,5 

24 UOV 1,0 SŠ s matur.zk.,obor strojírenství, VL 

automechanik, DPS 
64 17 

25 UOV 0,9 VŠ bak.st.progr. obor UPV a OV,  

VL obráběč kovů 
43 9 

 UOP 0,2858 VŠ bak.st.progr. obor UPV a OV,  

VL obráběč kovů 
43 9 

26 

 

UOV 1,0 SŠ s matur.zk.-gymnazium,  

VL číšník – servírka, DPS 
48 7 

27 UOV 1,0 SŠ s matur.zk., Podnikání v oborech 

obchodu a služeb, VL holička a 

kadeřnice, DPS  

55 17 

28 UOV 1,0 SŠ  s matur.zk., obor podnik. 

v oborech stroj.zámečník, VL 

stroj.zámečník, DPS 

62 14 

29 UOV 0,90 SŠ s matur.zk., obor Podnikání,  

VL truhlář – výroba nábytku, DPS 
35 13,5 

 UOP 0,1190 SŠ s matur.zk., obor Podnikání,  

VL truhlář – výroba nábytku, DPS 
35 13,5 

30 D UOV  0,8 SŠ s matur.zk., obor truhlářství, VL 

truhlář, DPS 
65 34 

 UOP 0,2380 SŠ s matur.zk., obor truhlářství, VL 

truhlář, DPS 
65 34 

31 UOV 1,0 SŠ s matur.zk., obor 

ekonom.zeměd.,VL kadeřnice, DPS 
53 19,5 

32 UOV 1,0 SŠ s mat.zk., obor strojírenství 58 2 
33 UOP 0,8332 SŠ s mat.zk.,obor Podnikání 

v oborech obchodu a služeb, VL 
60 23 
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kadeřnice, DPS 

34 UOV 1,0 SŠ s matur.zk., obor chovatelství, DPS 51 1,5 
35 UVVP 1,0 VŠ učitelství pro 1.st. ZŠ 60 15 
36 UOP 1,0 VŠ obor aut.systémy řízení, DPS 53 16 
37 UOP 0,6905 SŠ s matur.zk. obor hotel. a 

stravování, DPS 
57 12 

 UOV 0,5 SŠ s matur.zk. obor hotel. a 

stravování, DPS 
57 12 

38 UVVP 0,9048 VŠ učitelství pro 1. st. ZŠ 59 29 
39 ZŘ 1,0 VŠ  učitelství VVP – MAT, FYZ  55 31 
40 UVVP 1,0  VŠ  učitelství VVP – TV, OBN 53 30 
41 UVVP 1,0 VŠ  učitelství VVP –MAT, CHE 56 33 
42 UOV 1,0 SŠ s matur.zk.,obor podnikání v  

oborech, VL kadeřnice, DPS 
39 12 

43 D UOV 0,5 SŠ s matur.zk,obor zabezpeč.technika 67 19 
44 UVVP 0,8095 VŠ učitelství pro stř.školy 43 20 
45 UOV 1,0 SŠ s matur. .zk., obor podnikání 

v oborech, VL kadeřnice, DPS 
41 15 

46 UOV 0,5 SŠ s matur.zk.obor podnikání, VL 

holička a kadeřnice,  DPS  
57 7 

47 D UOV 1,0 SŠ s matur.zk., obor elektrotechnika, 

DPS 
63 16 

48 VYCH 1,0 SŠ odb.s matur., obor vychovatelství 51 13 
49 VYCH 1,0 SŠ odb.s matur. obor oděvnictví, DPS 

vysvědčení o ped.způsobilosti - UOP 
44 18 

50 D VYCH 1,0 SŠ odbor., obor vychovatelství 63 41 
51 UOP 1,0 VŠ BSP,  obor hospodář.pol. + 

správa, DPS 
42 5 

52 D UOP 1,0 VŠ obor strojírenská technologie, 

učitelství OP na SOŠ a SOU   
64 28 

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

dějepis, ZSS ČJ + literatura pro SŠ 
40 11 

54 UVVP 1,0 SŠ , vysvědčení o st.jaz.zkoušce z Nj 48 3 
55 UVVP 1,0 VŠ učitelství TV a geografie pro SŠ 25 1 
56 UVVP 0,6428 VŠ dopravní – Vojenská fakulta, 

ZU Plzeň – PF příprava učitelů 

odb.předmětů na SŠ  

54 19 

 UOV 0,4375 VŠ dopravní – Vojenská fakulta, 

ZU Plzeň – PF příprava učitelů 

odb.předmětů na SŠ 

54 19 

57 UOP 0,2858 VŠ zemědělská, fakulta ekonomická, 

DPS 
51 11 

58 UOV 1,0 Střední odborné - VL obráběč kovů, 

DPS 
43 1 

59 UOV 1,0 Střední odborné - VL obráběč kovů, 

DPS 
43 1 

60 UOV 1,0 SŠ s matur., obor provoz hotelů a 

spol.stravování, DPS  
54 1 

61 UOV 0,80 SŠ s matur., obor kosmetické služby 22 2 
62 UOV 0,50 SŠ s matur., obor podnikání 

VL mechanik elektronických zařízení 
59 0,5 

 

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: 31 (z toho 16  DVPP) 

 

Počet zúčastněných pedagogů :          66        (z toho 47 DVPP) 

 

vzdělání v oblastech DVPP (akreditované semináře): 

- Řešení krizových situací pro pedagogy 

- Image pedagoga – profesionální oblékání a styl 

- Práce s textem v hodinách literatury a slohu 

- Nová jména a nové tendence v současné české literatuře 

- Budování vztahů v kolektivu třídy 

- Krajská konference učitelů ekolog. výchovy 

- Rostlinné drogy 

- Jak efektivně řídit školu a vést své lidi v pohodě 

- Hospitace – součást řízení školy 

- Plast a jeho svět 

- Exkurze za uměním Holandska 

- Jak podpořit zájem a úspěšně komunikovat v angličtině 

- Vyjdu i s mimozemšťanem 

- Hry do páru a malých skupinek ve výuce němčiny 

- Výuka ke čtenářské gramotnosti 

- Úprava videa k tvorbě multimediálních studijních materiálů – začátečníci 

- Islám a islámský fundamentalismus 

- Jak na kázeň ve třídě 

- Obaly a chem. látky z pohledu zdraví a životního prostředí 

- Základy logistiky – praktická výuka logistiky na SŠ a VOŠ 

- Documenta Kassel 

- Jak pracovat s žáky s poruchou učení při výuce němčiny¨ 

- Rozvoj komunikačních dovedností 

- Brisk – seminář 

- Jak vést obtížný rozhovor 

 

odborné a další vzdělávání: 

- Hair kurz – prodlužování vlasů 

- Hair kurz – kolorimetrie a střihy 

- Proměny občanské společnosti v zemích Visegrádu po roce 1989 – politika, 

ekonomika, migrace 

- Bohemistický seminář 

- Výchovný poradce v souvislostech s novou legislativou 

- Jeden svět na školách – mediální obraz rozvojových témat 

- Mediální vzdělávání a české školství 

- Prevence rizikového chování 

- Specializační studium EVVO 

- Konference IQ Industry a Enersol 

- Konference Bezpečná škola 2017 

- Seminář Kulinářské umění 

- Didaktické hry ve výuce AJ 

- Setkání koordinátorů EVVO 

- Školení svářeče 
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DVPP z přímé dotace  za školní rok 2016/2017:  
 

    celkem hrazeno z přímé dotace hrazeno z ONIV 

 

1.9. 2016 – 31.8.2017  70 501,-Kč 36 978,- Kč   33 523,- Kč 

 

 

 

2.3.1 Výuka vedená odborně způsobilým učitelem  
 

 

 

 

Předmět 

  

Celkový počet hodin 

odučených týdně 

  

Z toho 

odučených 

aprobovaně 

Administrativa 2 2 

Anglický jazyk 23 18 

Český jazyk a literatura  43 43 

Daňová soustava 1 1 

Dějepis 4 4 

Ekonomika 19 19 

Estetická výchova 1 1 

Fyzika 11,5 11,5 

Chemie 8 8 

Informační technologie 23,5 0 

Konstrukce 6 0 

Kosmetika 4 4 

Laboratorní cvičení 3 3 

Marketing a management  1 1 

Matematika 41 41 

Materiály 9,5 5,5 

Německý jazyk 52,5 39 

Občanská nauka 19 19 

Potraviny a výživa 6 6 

Praktická cvičení 3 3 

Právo 1 1 

Programování 3 3 

Programování CNC strojů 5 5 

Psychologie 0 0 

Psychologie a společenská výchova 2 2 

Společenská výchova 0 0 

Stolničení 5,5 5,5 

Strojírenská technologie 13 13 

Strojnictví 10 10 

Technická dokumentace 14 14 

Technika administrativy 0 0 

Technika provozu 2 2 

Technologie provozu 1,5 1,5 

Technologie 46,5 44 
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Technologie výroby  3,5 3,5 

Tělesná výchova 29 29 

Účetnictví 7 7 

Výrobní zařízení 4 2 

Výtvarná výchova 3 3 

Základy ekologie  2 2 

Základy ekologie a chemie 4 4 

Základy podnikání 0 0 

Základy přírodních věd 3 3 

Základy technické mechaniky 4 4 

Zdravověda 5 5 

celkem 448 403,5 

 

 

2. 3.2 Výuka vedená odborně kvalifikovaným učitelem (MPV Stod) 

 

Předmět 
Celkový počet hodin 

odučených týdně 

Z toho odučených 

aprobovaně 

Německý jazyk 17 17 

Anglický jazyk  20 20 

Všeobecně vzdělávací předměty  80,5 61,5 

Odborné elektrotechnické předměty 16 16 

Odborné ekonomické předměty 35 22 

Odborné předměty – kadeřník 17,5 17,5 

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

celkem 191,5 159,5 

 

 

3. Údaje o přijímacím řízení  

 

3.1.1.  Přijímací řízení do 1.ročníku SŠ v denní formě studia (stav k 31.8.2017)            

  
 

 

 

 

Součást 

Počet žáků 

(uchazečů) 

přihlášených 

celkem 

 

 

Počet žáků 

(uchazečů) přijatých 

celkem 

k 31.8.2017 

  

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  223 38 142 1 6 

SOU Domažlice – 

MPV Stod  

85 26 79 0 0 

Celkem 308 64 221 1 6 
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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. 2017 

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 

0 0 0 0 0 

 

 

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 31.8.2017 

(+ přijetí   

   vyšší  

   ročník) 

 

Počet 

odvolání 

proti 

nepřijetí 

 

 

Počet 

tříd 

 

      *        

Z toho 

víceoborové 

třídy  
1.kolo 

př.říz. 

Další 

kola 

př.říz. 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač  36 4 34+1 0 1 0 

66-41-L/01 Obchodník   0 0 0 0 0 0 

69-41-L/01 Kosmetické služby 11 2 5 0 0,4* 0,4* 

65-41-L/01 Gastronomie  11 2 9 0 0,6* 0,6* 

23-51-H/01 Strojní mechanik  36 4 16+1 0 0,6* 0,6* 

23-56-H/01 Obráběč kovů  45 2 21+2 0 1 0 

33-56-H/01 Truhlář 14 2 9 0 0,4* 0,4* 

65-51-H/01 Kuchař-číšník  35 7 21+2 0 1 0 

65-51-H/01 Kuchař-číšník (MPV 

Stod) 

8 0 0 0 0 0 

66-53-H/01 Operátor skladování 

(MPV Stod) 

0 0 0 0 0 0 

69-51-H/01 Kadeřník 30 6 21 1 1 0 

69-51-H/01 Kadeřník (MPV Stod)  33 7 31 0 1 0 

26-52-H/01 Elektromechanik pro 

zařízení a přístroje (MPV Stod) 

27 10 24 0 1 0 

64-41-L/51 Podnikání (denní 

studium- MPV Stod) 

17 9 24 0 1 0 

64-41-L/51 Podnikání (denní 

studium) 

5 9 0 0 0 0 

celkem 308 64 221 1 9 2* 

* víceoborové třídy 
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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. 2017 

 

Počet 

odvolání 

proti 

nepřijetí 

Počet 

tříd 

* 

Z toho 

více-

oborové 

třídy 

1.kolo 

PŘ. 

Další 

kola PŘ 

64-41-L/51 

Podnikání (dálkové studium)  
0 0 0 0 0 - 

celkem 0 0 0 0 0 - 

 

 

 

3.3. Údaje o nezaměstnaných absolventech  

      (podle statistického zjišťování úřadů práce k 30.4.2016 –za obě školy SOU Domažlice ) 

 
 

Kód a název oboru 

Počet 

evidovaných 

absolventů 

 

Poznámka 

 
celkem     

64-41-L/51 Podnikání  3  
65-41-L/01 Gastronomie 1  

23-45-l/01 Mechanik seřizovač  2  
66-41-L/01 Obchodník 1  

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

Celkem  11  

 

 

 

4. Výsledky výchovy a vzdělávání   

 

4.1.1  Prospěch žáků Domažlice 
   

Prospěch žáků celkem  

( včetně závěrečných ročníků ) 

  

  

Počet žáků 

 

  

  

% 

  
Žáci celkem    (k 31.8.2017) 415 100,00 

Prospěli s vyznamenáním 
 

13 3,13 

Prospěli 367 88,43 

Neprospěli 35 8,43 

Žáci vyloučeni ze studia v průběhu hodnoceného škol. roku 2 -- 
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4.1.2 Prospěch žáků  - denní studium (MPV Stod) 

 

Prospěch žáků celkem 

( včetně závěrečných ročníků ) 
Počet žáků % 

Žáci celkem    (k 31.8.2017) 151 100,0 

Prospěli s vyznamenáním 2 1,32 

Prospěli 140 92,72 

Neprospěli 9 5,96 

Neklasifikováni 0 0 

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

 

 

4. 1. 3 Prospěch žáků  - dálkové studium (MPV Stod) 

 

Prospěch žáků celkem 

( včetně závěrečných ročníků ) 
Počet žáků % 

Žáci celkem    (k 31. 8. 2017) 0 0 

Prospěli s vyznamenáním 0 0 

Prospěli 0 0 

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 - Domažlice  

 
 

 

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  20 0 15 5 10 

65-41-L/01  Gastronomie 11 1 4 6 6 

64-41-L/51  Podnikání  13 0 2 11 12 

Celkem 44 1 21 22 28 

Závěrečná zkouška:      

23-56-H/01 Obráběč kovů  19 0 15 4 10 

23-51-H/01 Strojní mechanik 13 2 9 2 3 

33-56-H/001 Truhlář 9 2 7 0 0 

69-51-H/01 Kadeřník  9 4 5 0 1 

Celkem 50 8 36 6 14 
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4. 2. 2  Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek (k 30. 9. 2017) - 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) 

 

                  

11 

 

0 10  9 11 

64-41-L/51 

Podnikání  (dálkové studium) 

 

0 0 0 0 0 

 

celkem                       
19 0 10 9 11 

Závěrečná zkouška 

 

69-51-H/01 

Kadeřník 

 
19 0 15 4 5 

65-51-H/01 

Kuchař-číšník  
8 1 7 0 0 

26-52-H/01 Elektromechanik 

pro zařízení a přístroje  
16 0 16 0 7 

 

celkem                      
43 1 38 4 12 

 

        

 4.3.1 Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2016/2017 

 
Druh postižení Počet žáků Ročník přípravy 

Sluchové postižení                                      

Zrakové postižení   

S vadami řeči   

Tělesné postižení                                          

S kombinací postižení   

S vývojovými  poruchami učení                  52                  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. 

 

Spolupráce školy s Diakonií Západ – krizová intervence 

 

           Od 12. 2. 2017 v prostorách školy poskytuje své služby vyškolená krizová interventka 

Diakonie Západ – služby Plus pro lidi v krizové situaci. Jedná se o bezplatnou a zcela 
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anonymní službu, jejímž cílem je především prevence, tj. předcházení krizovým situacím u 

žáků, naučit je tyto situace zvládat, a to jak vlastními silami, tak za využití odborníků. 

Přestože je krizová pomoc určená především žákům naší školy, mají ji možnost využít i 

pedagogičtí pracovníci a případně i rodiče žáků. 

           Konzultace v prostorách školy probíhají vždy jednou týdně, v době polední přestávky, 

tj. 11:30 – 12:15 hod., žáci však mají možnost využít uvedenou službu i kdykoliv jindy (po 

předchozím objednání) v prostorách kanceláře služby Plus pro lidi v krizové služby, která 

sídlí na Náměstí Míru 40 v Domažlicích. 

           Za období 12. 2. 2017 – 20. 6. 2017 využilo službu celkem 13 žáků, převážně dívek. 

Probíraná témata se týkala především školního prostředí (např. stres a tlak z vyučování a jak 

s tím pracovat; neshody ve třídním kolektivu; apod.). Pro následující školní rok 2017/2018 je 

dohodnuto rozšíření spolupráce s krizovou interventkou Diakonie Západ o spolupráci na 

adaptačních kurzech, které jsou určené žákům 1. ročníků a také na zajištění seminářů pro žáky 

„Bezpečnost v online prostředí“. Na stejné téma, bude uspořádán také workshop pro 

pedagogické pracovníky školy. 

 

  

 4.3.2  Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2016/2017 (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  

 

Ve Středním odborném učilišti Domažlice působí dva výchovní poradci – jeden ve 

škole v Domažlicích a jedna ve škole ve Stodě. V průběhu měsíce září shromáždili třídní 

učitelé u výchovných poradců (VP) zprávy z Pedagogicko - 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. 

 
 Ve Stodě v měsíci září shromáždila výchovná poradkyně podklady o nových žácích se 

specifickými poruchami učení a zpracovala s vyučujícími úpravy podle doporučení 

pedagogicko psychologických poraden. Také jsme na základě těchto doporučení vypracovali 

tři individuálně vzdělávací plány. Jednalo se ve všech případech o úpravy forem hodnocení a 

využívání kompenzačních pomůcek při výuce, případně individuální přístup k žákům, bez 

dalších finančních nákladů. 

 Během školního roku pak probíhají konzultace mezi vyučujícími a výchovnou 

poradkyní za účelem zjištění účinnosti opatření. 

 V průběhu školního roku vedla výchovná poradkyně nebo třídní učitelé celkem 62 

pohovorů s jednotlivými žáky naší školy především z důvodu neomluvené absence. 

S několika žáky pak proběhly výchovné pohovory a jednání z důvodů závažnějšího 

porušování školního řádu. U nezletilých žáků jsou vždy pozváni k jednání rodiče. Z pohovorů 

jsou vedené zápisy. 
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 Dále připravovala výchovná poradkyně s třídními učiteli podklady pro jednání 

pedagogické rady a k správnímu řízení v několika případech návrhů na podmínečná vyloučení 

žáků z důvodů závažného porušování školního řádu. 

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

akutních případech ihned, v ostatních po dohovoru kdykoli. 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. Získává 

od nich zpětnou vazbu o jejich adaptaci ve škole.  

 Ve školním roce 2016/17 jsme žákům nabídli novou službu ve spolupráci s Diakonií 

západ – Plus pro lidi v krizové situaci. Každý týden měli žáci možnost navštívit přímo ve 

škole pracovnici této instituce, která jim mohla poradit s řešením těžkých životních situací. 

 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. Nově jsme využili také praktické workshopy v instituci 

Infokariéra Plzeň, kde žáci trénovali např. přijímací pohovory. 

 Přínosná je pro končící žáky i každoroční beseda na téma „pracovní právo“ od 

zástupců odborové organizace KOVO. 

 Třídy navštívili zástupci několika regionálních firem, kteří nabízeli možnost 

budoucího zaměstnání a to zejména pro obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje. 

S některými firmami jsme navázali i další spolupráci pro odborné praxe žáků a dohodli jsme 

odborné exkurze žáků do firem. Také do tříd přijeli s nabídkou dalšího studia zástupci 

jazykových škol. 

 Výchovná poradkyně se účastnila cyklu marketingových seminářů KLIKA, ze kterých 

jsme získali množství statistických výstupů, užitečných i pro oblast výchovného poradenství a 

kariérového poradenství. 

 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 (do 160), takže pedagogičtí pracovníci 

žáky velmi dobře znají, spolupracují při každé příležitosti i s jejich rodiči.  

 Výborná je spolupráce výchovné poradkyně a školní metodičky prevence, která má již 

tradičně velkou důvěru žáků školy. Díky tomu se daří udržovat ve škole dobré klima a 

podchycovat závažnější problémy již v zárodku. 

 Mezi závažnější problémy patří stále záškoláctví a vyšší míra neomluvených hodin s 

tím související. V mírnější formě se objevují projevy vandalismu a krádeží mezi žáky. Tady 

spolupracuje škola s místní Policií ČR. Pokusy o šikanu jsme ve školním roce zachytili ve 

třech případech, jednou pak podezření na užití návykové látky – tam se však nepotvrdilo, 

žákyně se začala léčit na psychické onemocnění. Množí se případy poruchy příjmu potravy a 

přibývá nám také psychických onemocnění žáků. Zaměřujeme se i na prevenci kyberšikany a 

vzdělávání pedagogů v této problematice. Ve školním roce 2016/17 jsme řešili závažný 

problém v této oblasti, který skončil podmínečným vyloučením jednoho žáka. 

 Výchovné poradenství využívá k působení na žáky také akce z Minimálního 

preventivního programu školy. Ve šk. roce 2016/17 to byly např.: Charitativní sbírka 

Světluška, adaptační kurzy pro 1. ročníky, 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, přednášky o hrozbách terorismu, workshop o poruchách příjmu potravy, exkurze 

Terezín, Lidice, židovské město v Praze aj. 
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 Také v Domažlicích působí odděleně funkce výchovného poradce a preventisty, oba 

učitelé spolu úzce spolupracují. 

 Do činnosti výchovného poradce v Domažlicích se řadí výchovné poradentství žáků 

s individuálním vzdělávacím plánem. Třídní učitelé jednotlivé zprávy z Pedagogických a 

psychologických poraden předávají výchovnému poradci Ing. Zdeňku Pitnerovi a zprávy se 

v průběhu studia aktualizují. Na základě těchto dokumentů zpracovali učitelé předmětů, jichž 

se doporučení z PPP týkala, individuální vzdělávací plány, které jsou k dispozici u 

výchovného poradce. Spolupráce výchovného poradce je s preventistou na organizačním 

zajištění adaptačního kurzu pro žáky prvních ročníků ve dnech 12. - 13. září 2016 

v prostorách trhanovského zámku. Další činnost výchovného poradce spočívá ve vedení 

pohovorů s jednotlivými žáky naší školy s různým obsahem, vždy s důrazem na zlepšení 

jejich chování při vyučování či zlepšení atmosféry v třídním kolektivu. V uplynulém školním 

roce  bylo provedeno devět intervenčních pohovorů se žáky za přítomnosti třídního učitele 

s ohledem na situaci v jejich třídě, tři pohovory za přítomnosti učitele odborného výcviku s 

ohledem na problémy, které se vyskytly během praxe a tři poradní pohovory s učiteli v 

souvislosti s řešením problémů, které se objevily v průběhu jejich vyučování.  

 Z akcí, které výchovný poradce organizačně zajišťuje, lze vyjmenovat zejména 

humanitární akce, jednalo se o akci Život dětem, která proběhla v září 2016 a v březnu 2017, 

dále to byl Den boje proti rakovině v květnu 2017 a ve stejném měsíci dobročinná akce Živá 

voda ve spolupráci s paní Ing. Světlanou Librovou. 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 na SOU 

Domažlice. Výchovný poradce se zúčastňuje i pravidelných setkání ředitelky školy s předsedy 

jednotlivých tříd. Při řešení závažných kázeňských přestupků asistuje ředitelce školy při 

projednávání a objasňování těchto záležitostí rodičům či zákonným zástupcům v případě 

nezletilých žáků ve vztahu k obsahu Školního řádu. Výchovný poradce pravidelně informuje 

Pedagogickou radu na svých čtvrtletních jednáních o akcích, souvisejících s výchovným 

poradenstvím. Dvakrát ročně se zúčastňuje společných jednání s představiteli Pedagogicko - 

psychologické poradny v Domažlicích. S výstupy z jednání informuje pedagogický sbor na 

provozní poradě. 

 

                                                                         
4.5.1  Účast školy na mezinárodních programech vyhlášených MŠMT, krajem případně -   

      jiným subjektem 

 

Česko-německá spolupráce 

  

             I v letošním školním roce proběhla řada zajímavých a podnětných akcí v rámci česko-

německé spolupráce SOU Domažlice a partnerských škol v nedalekém Bavorsku 

(Berufsschule Cham, Realschule Neunburg vorm Wald). Vyzdvihnout je třeba zejména stále 

se rozvíjející kooperaci s Berufsschule Cham – vedle již probíhajícího pilotního 

přeshraničního vzdělávání pro vybrané žáky oboru mechanik-seřizovač jde o plánované 

rozšíření spolupráce na další obory (kuchař-číšník, truhlář, elektromechanik), zapojení 

pobočky ve Stodě a celkové zintenzivnění jazykových kontaktů mezi českou a německou 

stranou. Důležitým východiskem mezinárodní kooperace jsou dobré osobní vztahy mezi 

ředitelkou české školy, Mgr. Zdeňkou Buršíkovou, a ředitelem školy v Chamu, panem 

Siegfriedem Zistlerem.  

 Česko-německá přeshraniční kooperace mezi SOU Domažlice a dvěma partnerskými 

německými školami (Berufsschule Cham a Realschule Neunburg vorm Wald) se v aktuálním 

školním roce nesla ve znamení zintenzivnění počtu i kvality společně realizovaných akcí. 
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Nově se tato kooperace stala také námětem vědeckého výzkumu a tématem konferencí 

věnovaných přeshraniční spolupráci a zaměstnanosti v regionu Západní Čechy-Bavorsko. 

 Čtyřletý přeshraniční modul určený mechanikům seřizovačům a garantovaný 

Berufsschule Cham byl letos rozšířen o podobně koncipovanou nabídku pro tříleté obory 

kuchaře, truhláře a elektromechaniky pro zařízení a přístroje. Letos tak proběhly celkem čtyři 

týdny intenzivní jazykové přípravy (crash-kurzy) v bavorském Bad Kötztingu, na které 

navážou příští školní rok odborné bloky a praxe v německých firmách a podnicích. Je třeba 

zdůraznit, že rozšíření přeshraniční spolupráce klade nemalé nároky na administraci a 

logistiku (během školního roku je tzv. „v pohybu“ okolo 30 žáků SOU Domažlice) a neobešlo 

by se bez výjimečného nasazení pedagogů z obou stran hranice. Kromě vzdělávacích akcí 

proběhly v součinnosti s chamskou školou i další kulturní a společenské akce, jejichž seznam 

následuje v příloze. Od května sbírá na SOU Domažlice data pro svoji magisterskou práci pan 

Achim Bornhofen – výstupem této studie bude objektivní zhodnocení česko-německého 

projektu, který v oblasti středního učňovského školství nemá v kraji obdoby.  

 Rovněž spolupráce s reálkou v Neunburgu vorm Wald navázala na dobré zkušenosti 

z předchozích let a letos se významně rozrostla co do počtu společných akcí. Velký ohlas měl 

česko-německý výlet na Karlštejn v roce, kdy jsme si připomínali 700 let od narození 

českého krále a německého císaře Karla IV. V průběhu praktik německých žáků na SOU 

Domažlice na jaře 2017 byl v blízkosti domažlické školy vysazen strom-ozdobná sakura 

dokládající vzájemnou čilou kooperaci, která probíhá napříč zeměmi i jazyky. Za důležitou 

považujeme skutečnost, že se v obou partnerských školách vyprofilovala skupina žáků, která 

má na kooperaci mimořádný zájem, účastní se všech společných akcí a usiluje o její další 

prohlubování (plánovaná společná exkurze do Vídně na podzim 2017). 

 

Aktivity ve spolupráci s Berufsschule Cham: 

12. – 16. 12. 2016 kurz „Pneumatika“ v Rodingu v rámci pilotního přeshraničního projektu 

Přeshraniční vzdělávání žáků SOU Domažlice (8 žáků oboru mechanik seřizovač). 

 

6. – 17. 2. 2017 14denní praxe ve firmách F.EE (Neunburg vorm Wald) a Stangl & Kulzer 

(Roding) v rámci pilotního přeshraničního vzdělávání (5 žáků 4.roč. oboru mechanik 

seřizovač). 

 

7. 3. 2017  Sportovní den na Velkém Javoru, v 5 mezinárodních týmech se soutěžilo ve 

sjezdu na lyžích, skateboardu a biatlonu, sjezdu na sáňkách a prošli se na sněžnicích (30 žáků 

SOU Domažlice). 

 

10. 3. 2017  „Azubi Live“ – mezinárodní veletrh pracovních příležitostí – prezentace 

vzdělávání a mezinárodní spolupráce SOU Domažlice (naše škola jako jediná z ČR) - účast 

učitelů a žáků oborů truhlář, elektromechanik pro zařízení a přístroje, mechanik seřizovač, 

strojní mechanik, kuchař – číšník a gastronomie, kadeřník a kosmetička SOU Domažlice. 

 

29. 3. 2017 jsme pořádali 3. ročník mezinárodní burzy práce „Klíč k příležitostem“ na 

SOU Domažlice s hojnou účastí německých firem z regionu 15 firem německých, 4 české 

firmy a 1 německá pracovní agentura, zástupci ÚP Domažlice a Cham, OHK Domažlice a 

IHK Cham, spolupráci a studijní možnosti Technické školy ve Waldmünchenu představila 

partnerská škola Werner-von-Siemens-Schule, Staatl. Berufsschule Cham.  

 

31. 3. 2017 odborná exkurze žáků 1., 2. a 3. ročníků oboru truhlář (20 žáků) do truhlářské 

dílny BS ve Furth im Wald (pobočka Berufsschule Cham). 
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28. 4. 2017 3. rokem jsme slavnostně předáli certifikáty účastníkům česko-německého 

přeshraničního vzdělávání. Slavnostní předání proběhlo na radnici v Domažlicích za 

přítomnosti vedení Berufschule Cham, zástupců IHK Cham a Regensburg a starosty 

Domažlic (5 žáků – Jiří Steinberger, Oleg Zahradník, David Zavadil, Robert Beneš, Patrik 

Czechowsky). Celkem tento certifikát již získalo 16 absolventů oboru mechanik seřizovač. 

 

16. 5. 2017 tradiční česko-německý fotbalový turnaj ve Furth im Wald - 9. ročník 

fotbalového utkání, sešlo se 6 týmů z obou partnerských škol (3 česká a 3 německá mužstva z 

Berufsschule Cham). 

 

29. 5. až 2. 6. 2017 kurz „Logo-řízení“ (Roding) v rámci česko-německého přeshraničního 

vzdělávání (8 žáků oboru mechanik seřizovač). 

 

6. 6. – 14. 6. 2017 14-ti denní praktika v německých firmách v Rodingu a Schönsee 

v rámci pilotního přeshraničního vzdělávání (8 žáků mechanik seřizovač). 

 

6. 6. – 16. 6. 2017 intenzivní jazykový kurz č. 1 v Bad Kötzting pro mechaniky seřizovače 

a elektromechaniky pro zařízení a přístroje, účastníky pilotního přeshraničního vzdělávání 

(8 žáků oboru mechanik seřizovač 2.ročník a 4 žáci 1. ročníku oboru elektromechanik). 

 

6. 6. – 16. 6. 2017 intenzivní jazykový kurz č. 2 v Bad Kötzting pro kuchaře – číšníky a 

truhláře, účastníky pilotního přeshraničního vzdělávání (4 žáci oboru kuchař - číšník 1.ročník 

a 3 žáci 1. ročníku oboru truhlář). 

 

23. 6. 2017 navštívilo 80 zaměstnanců SOU Domažlice a Stod Berufsschule Cham a 

Campus Cham, spojeno se zakončením školního roku a představení partnerské školy 

zaměstnancům SOU Domažlice. společné setkání a beseda se zástupci Berufsschle Cham, 

IHK Cham zakončeny v restauraci D´Wasserwirtschaft v Chamu. 

 

Společné aktivity s Realschule Neunburg vorm Wald 

 

11. 10. 2017 česko-německá exkurze na hrad Karlštejn (7 žákyň 2. ročníku oboru 

kosmetické služby, mechanik seřizovač + 7 Němců). 

 

16. – 18. 5. 2017 třídenní praxe žáků Realschule Neunburg vorm Wald na vybraných 

pracovištích SOU Domažlice, sázení stromu přátelství (5 německých žáků + 20 žáků 1. 

ročníku oboru mechanik seřizova). 

 

1. 6. 2017 česko-německý grafický Workshop DEPO 2015, Plzeň (20 žáků 1. ročníku oboru 

kadeřník a 7 žákyň 2. ročníku oboru kosmetické služby). 

 

Další aktivity v rámci mezinárodní spolupráce 

 

22. 9. 2016 účast SOU Domažlice na veletrhu JOBAKTIV ve Weidenu (20 žáků 1. ročníku 

oboru obráběč kovů a 25 žáků 3. ročníku mechanik seřizovač). 

 

25. a 26. 10. 2016 konference „Přeshraniční vzdělávání v učňovském školství“, Karlovy 

Vary, mezinárodní spolupráci prezentovali Mgr. Zdeňka Buršíková a Mgr. Martin Šíp, Ph.D., 

 

24. 11. 2016 konference „Mariánskolázeňské dialogy – Společně posilovat hraniční 
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prostor“, Mariánské Lázně, mezinárodní spolupráci a přeshraniční projekt „Vzdělání 

přesahující hranice“ prezentovali Mgr. Zdeňka Buršíková a Mgr. Martin Šíp, Ph.D., 

 

5. 5. 2017 slavnostní otevření nové haly firmy Stangl a Kulzer, Roding, v rámci 

mezinárodní spolupráci byli pozváni a školu zastupovali Mgr. Zdeňka Buršíková, Bc. Pavel 

Buršík a Mgr. Martin Šíp, Ph.D.). 

   

13.6. - 8. 7. 2016 se konala jednoměsíční odborná praxe žáků oboru kuchař - číšník 

v německých restauračních zařízeních (3 žáci 2. ročníku – v Bad Kötztingu. Odborná stáž 

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

centrum vzdělávání mládeže Plzeň. 

 

4.5.2.  Rozvojové programy (2016/2017) 

 

 Rozvojový programu MŠMT „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství 

v roce 2016“: 831.024 Kč. 

  

 Rozvojový program MŠMT na podporu odborného vzdělávání v roce 2016 - 2. 

etapa: 178.139 Kč, 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 

2017: 285.020 Kč. 

 

4.5.3.  Dotační program 

 

 Střední odborné učiliště Domažlice ve školním roce 2016/2017 obdrželo dotaci na 

program „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2016“ ve 

výši  95.000,-- Kč. 

Kroužek truhlářský – „Co se v truhlářském kroužku naučíš, i v životě uplatníš“                              

         20.000,-- Kč 

Kroužek elektro – „Elektronika je hračka“                45.000,-- Kč 

Kroužek mechatroniky – „CNC stroje hrou“                                                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. Odměnou za jejich práci, snahu, píli a přesnost byl výrobek, 

který si odnesli domů (ptačí budka). Celkem se do těchto kroužků zapojilo 53 žáků ze ZŠ 

v Domažlicích, Stodě, z toho 18 žáků do kroužku truhlářského „Co se v truhlářském kroužku 

naučíš, i v životě uplatníš“ a 18 žáků do kroužku elektro s názvem „Elektronika je hračka“ a 

do kroužku mechatroniky „CNC stroje hrou“ se zapojilo 16 žáků. Podpora v roce 2016 

činila 95.000,- Kč. 
  

 „Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a spolufinancování 

mezinárodních studijních programů v roce 2016“ na česko-německé setkání projektu 
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s názvem „Cizí jazyky pro život – Fremschprachen für das Leben“, které umožnilo 

navštívit partnerskou školu RS Neunburg vorm Wald, účastnit se výuky a absolvovat 

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

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

z partnerské školy. Podpora činila 5.000,- 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 2016/2017 obdržen příspěvek na ubytování žáků ve 

výši 45.000,-  Kč.  

 

Dar z Nadačního fondu Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji ve 

výši 94.200,- Kč na zakoupení materiálu, který byl využit při výuce jednotlivých 

tematických celků. 

 

Udržitelnost projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání 

v Plzeňském kraji“ ve výši 100.000,- Kč na materiál a dopravu žáků partnerských 

základních škol – ZŠ Komenského 17 Domažlice, ZŠ Msgre. Staška Domažlice, ZŠ 

Mrákov, ZŠ Klenčí pod Čerchovem, ZŠ Poběžovice, ZŠ Staňkov. 

 

Zástupci Krajského úřadu Plzeňského kraje předali na „Perspektivě řemesel ve 

Stodě“ 2. 11. 2016 kufříky ručního nářadí 14 žákům prvního ročníku oboru 

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

16. listopadu 2016  46 žákům prvních ročníků oborů strojní mechanik, obráběč kovů 

v rámci podpory technického vzdělávání mládeže. 
  

 V rámci „Podpory preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2017“ poskytnut 

příspěvek ve výši 10.000 Kč na zvýšení kvalifikace školního metodika prevence formou 

specializačního studia. 

 

 V rámci „Mikrograntu pro oblast školství, mládeže a sportu v roce 2017“ 

poskytnut příspěvek 15.000 Kč na ekologicko - odbornou exkurzi do středověké vesnice 

v Ostré u Lysé n./Labem a Labyrintária v Loučeni. 

 

 

4. 5.4.  Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů 

 

Ve školním roce 2016/2017 se škola zapojila do následujících projektů: 

 

Plzeňský kraj – podpora zájmové činnosti v roce 2017 – zpracována žádost o finanční 

příspěvek na 8. ročník nadregionální soutěže v odborných dovednostech ve stolování pro 

oboru kuchař – číšník, kterou jsme pořádali na téma: „ Strojírenský veletrh“, konané dne 

24.1.2017, dotace 6.000,- Kč ze Střediska služeb školám v Plzni. 

 

Plzeňský kraj – podpora zájmové činnosti v roce 2017 – zpracována žádost o finanční 

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

názvem „Hrnečku vař!“, kterou jsme pořádali dne 14.2.2017, dotace 5.000,- Kč ze Střediska 

služeb školám v Plzni. 

 

Plzeňský kraj – podpora zájmové činnosti v roce 2017 – zpracována žádost o finanční 

příspěvek na soutěž v odborných dovednostech pro obor strojní mechanik v rámci 



 22 

krajského kola soutěže Kovor Junior 2017 – mechanik seřizovač, pořádané naší školou 23. 

2. 2017, dotace 11.792,- Kč ze Střediska služeb školám v Plzni. 

 

Plzeňský kraj – podpora zájmové činnosti v roce 2017 – zpracována žádost o finanční 

příspěvek na soutěž v odborných dovednostech pro obor strojní mechanik v rámci 

krajského kola soutěže Kovor Junior 2017 – strojní mechanik, pořádané naší školou 23. 3. 

2017, dotace 10.000,- Kč ze Střediska služeb školám v Plzni. 

  

 Darovací smlouva s dárcem společnosti Strojírny Kohout Kdyně na 1 věcný dar: 

počítač včetně skříně, klávesnice, myši a minitoru, v hodnotě 39.986,- Kč. 

  

 

4.5.5.  Projekty 

 

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. 

 

V průběhu školního roku 2016/2017 naše škola pokračovala v udržitelnosti 

projektů čerpaných z prostředků ze Strukturálních fondů EU na realizaci projektů a to 

především z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK), 

Regionálního operačního programu (ROP) regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad. 

  

 

4.5.5.1.  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

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, byl 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 byl určen jak žákům technických oborů na SOU v Domažlicích, tak žákům 

partnerských základních škol, kterými byly 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.  

Na udržitelnost projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 

v Plzeňském kraji jsme získali částku 100.000,- Kč. 
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4.5.5.2.  Regionální operační program (ROP) regionu soudružnosti NUTS II Jihozápad 
 

Programy z Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad, které jsme úspěšně 

ukončili v červenci 2015. 

 

V průběhu školního roku 2014/2015 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.  

Pokračování udržitelnosti projektu. 

 

Ve školním roce 2014/2015 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.  

Pokračování udržitelnosti projektu. 

  

 

4.5.5.3.  Integrovaný regionální operační program (IROP)  
 

 V průběhu školního roku 2016/2017 byl připraven projekt, ve 33. výzvě Infrastruktura 

středních škol a vyšších odborných škol, s názvem Nová víceúčelová hala pro zajištění 

odborné výuky, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002714. Projekt prošel všemi podmínkami 

hodnocení, žádost byla podána 16. 11. 2016. Celková částka činí 45.980.000,- Kč včetně 

DPH. 

 

 V průběhu školního roku 2016/2017 byl připraven projekt, v 57. výzvě Infrastruktura 

pro zájmové neformální a celoživotní vzdělávání, s názvem Pořízení CNC obráběcího 

centra s příslušenstvím pro zájmové a celoživotní vzdělávání – sblížení teorie a práce 

truhlářské výroby, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004582. Projekt prošel všemi podmínkami 

hodnocení, žádost byl podána 24.3.2017. Celková částka činí 2.200.000,- Kč včetně DPH. 

 Cílem projektu je doplnit strojové vybavení školy, které je běžně využíváno firmami 

v regionu. S novým strojem se seznámí v rámci volnočasových aktivit žáci denního studia, 

zájemci z řad žáků ZŠ a frekventanti kurzů dalšího vzdělávání dospělých. 
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4.5.5.4.  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva Podpora škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. 
 

 V průběhu školního roku 2016/2017 byl připraven projekt Zkvalitnění výuky na 

SOU Domažlice, CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0008018. Žádost splnila podmínky věcného 

hodnocení. Žádost byla podána 6.9.2017.  Celková částka činí 1.405.194,- Kč. 

 Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škole v dotazníkovém šetření vyvstaly jako 

nutné řešit – podpořit profesní vývoj pedagogů v oblasti inkluze, tandemové výuky, 

vzájemnou spolupráci a sdílení zkušeností mezi učiteli, zaměstnavateli a žáky. Novými 

metodami ve výuce je cílem zkvalitnit teorii i odborný výcvik. Cílem je také podpořit 

podnikavost žáků a jejich seberealizaci. Šablonou zaměřenou na doučování zabráníme 

předčasnému odchodu ze školy. Zahájení projektu 1.1.2018, ukončení 31.12.2020 

 

 

4.5.5.5.  Jiné 

           V dubnu 2017 jsme se zapojili do projektu Mléko do škol, podporovaného Státním 

zemědělským intervenčním fondem. Smlouva, kterou jsme podepsali s firmou LAKTEA, 

o.p.s. bude zajišťovat zdarma dodávku vybraných mléčných produktů pro všechny žáky 

školy. Realizace projektu se vztahuje na období počínající školním rokem 2017/2018. 

             

  

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

 

        Velmi dobrá spolupráce je s Úřadem práce v Domažlicích. Dne 19.10.2016 se na 

SOŠ a SOU Horšovský Týn na penzionu v Horšově 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 2016/2017 uzavřelo SOU Domažlice v souladu se školským zákonem č. 

561/2004 Sb. celkem 63 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 

2015/2016 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 možnost prezentace na Dnech otevřených dveří v Domažlicích i ve 

Stodě, na Berufsinfomeese – Veletrhu pracovních příležitostí pro žáky končících ročníků. 

Také možnost prezentovat firmu a nabídku podpory žáků formou podnikových stipendií na 

setkání žáků budoucích 1. ročníků a jejich rodičů.  

Prohloubila se spolupráce s firmou Gerresheimer Horšovský Týn. Po intenzivních 

náborových akcích pro školní rok 2015/2016 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 (žáky 

sponzoruje již 5. rokem). Pro školní rok 2015/2016 se přihlásilo 11 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 
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kvalifikované pracovníky a finance do nich vložené takto ošetřit. Pro školní rok 2016/2017 se 

do tříletého oboru vzdělání zakončeným výučním listem strojní mechanik se zaměřením na 

obsluhu lisů pro vstřikování plastů přihlásilo 9 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 firma rovněž podporuje formou stipendia. Letos jsme uskutečnili 

firemní praktickou závěrečnou zkoušku, která se konala ve firemním výukovém středisku. 

Absolventi oboru strojní mechanik byli velmi úspěšní v průběhu studia a manuálně zruční a 

snadno se uplatní na trhu práce.  

 

Po vzoru firmy Gerresheimer Horšovský Týn spol. s r.o. se pro školní rok 2015/2016 

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 sponzorují žáky 

oborů mechanik seřizovač, obráběč kovů, strojní mechanik. Nově se připojují ke 

sponzorování Rosenberg Klenčí pod Čerchovem a AZ-CZECH Meclov spadající pod 

koncern Continental. Žáky oboru elektromechanik pro zařízení a přístroje stipendijně 

podporuje firma Gerresheimer Horšovský Týn a MD Elektronik Chotěšov. Žáky oboru 

strojní mechanik se zaměřením nástrojař firma Gerresheiemer Horšovský Týn a chystá 

se i firma SWA Stod. 

 

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 dnech 22. – 23. 10. 2015 se na 

SŠ v Mohelnici uskutečnilo vyhodnocení 2. ročníku soutěže SINUMERIK CUP 2015. Naše 

družstvo ve složení Dominik Toupal, Jiří Wuchterle a Rostislav Švec zvítězili. Získali 1. 

místo a putovní pohár Siemensu zdobil naší školu. Vyhodnocení 3. ročníku SINUMERIK 
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CUP 2016 se konalo v sídle Siemensu v Praze ve dnech 20. - 21. 10. 2016. Soutěž 

v programování CNC strojů SINUMERIC CUP 2016 v Praze vyhrál soutěžní tým David 

Dufek, Robert Beneš, Jan Liška, kteří obhájili z loňského roku 1. místo a putovní pohár 

zdobil naši školu druhý rokem. 

 

Ve spolupráci s Městem Domažlice, Úřadem práce v Domažlicích pořádala 

Okresní hospodářská komora Domažlice 10. 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 15. 11. 2016. Spolupráce se velmi dobře rozvíjí s Okresní hospodářskou 

komorou Domažlice. 

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

která dne 2. 11. 2016 uspořádala 8. ročník veřejné prezentace studijních nabídek a pracovních 

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

Stod.  

Zúčastnili jsme se prezentačních akcí „Kam na školu, kam do učení, kam za 

vzděláním“ v Tachově 8. listopadu 2016, na „Akademii řemesel“ v Klatovech dne 9. 

listopadu 2016, dne 1. prosince 2016 „Perspektivy technického a odborného vzdělávání 

pro 3. tisíciletí v Plzeňském kraji“ v Plzni. Na této prezentační akci v Plzni jsme získali od 

svazu zaměstnavatelů titul Škola podporující řemesla. Již sedmým rokem jsme 

prezentovali také na veletrzích k volbě povolání „Azubi Live“ ve Furth im Wald 10. března 

2017, kterou pořádal Landkreis Cham. Veletrhu zaměřeného na školství a vzdělávání se 

v regionu Weiden zúčastnilo 45 žáků s 5 učiteli strojírenských oborů. Vedení školy navštívilo 

veletrh ve Weidenu v sobotu 29. dubna 2017, na kterém se představilo přes 100 významných 

firem z regionu Weiden. 

 

 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. 28. dubna 2017 získalo 5 absolventů po čtyřech letech 

realizace projektu „Přeshraniční vzdělávání žáků SOU Domažlice“ Certifikát IHK 

Regensburg – Jiří Steinberger, David Zavadil, Oleg Zahradník, Patrik Czechowski, Robert 

Beneš (5 absolventů v roce 2015, 6 absolventů v roce 2016, 5 absolventů v roce 2017).  

V pátek 6. května 2016 byla v bavorském Chamu slavnostně podepsána smlouva mezi 

okresním úřadem Cham a pracovním úřadem ve Schwanndorfu o další podpoře česko-

německého odborného a jazykového vzdělávání na Středním odborném učilišti v Domažlicích 

v rámci pilotního projektu Přeshraniční vzdělávání. Podpisu smlouvy byli přítomni chamský 

zemský rada, pan Franz Löffler, dále zástupci pracovního úřadu ve Schwanndorfu 

a hospodářské komory v Regensburgu a v neposlední řadě také ředitelé dvou partnerských 

škol zapojených do projektu přeshraniční spolupráce (za SOU Domažlice Zdeňka Buršíková, 

za Berufsschule Cham Siegfried Zistler). Česká škola získala díky podepsané smlouvě 

prostředky na intenzivní jazykové kurzy němčiny a odborné i praktické stáže v německých 

firmách, které jsou žákům nabízeny coby volitelné moduly během jejich běžné školní 

docházky. Projekt přeshraničního vzdělávání započal už v roce 2012 a jako hlavní cíl si od 

počátku vytyčil posílení jazykové vybavenosti žáků, zpřístupnění těch oblastí vzdělání, které 

nabízí jen německá strana, a konečně získání praktických dovedností v německých firmách. 

Díky finanční podpoře z prostředků Evropské unie se přeshraniční spolupráce bude nově 

nabízet nejen žákům prestižního oboru mechanik-seřizovač, ale též gastronomům (učňovským 
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i studijním programům), truhlářům a výhledově též elektromechanikům z přidružené školy ve 

Stodě. Počet žáků účastnících se přeshraničního vzdělávání tak vzrostl ze současných šesti až 

osmi na celkem dvacet, což představuje nemalou výzvu i pro učitele německého jazyka na 

SOU Domažlice, kteří se na projektu podílejí jak po odborné, tak po organizační stránce. 

Nabídka přeshraničního vzdělávání na SOU Domažlice představuje pilotní projekt intenzivní 

kooperace sousedících evropských států na poli odborného školství a nemá co do rozsahu 

a kvality obdoby na jiných školách. Všechny nabízené programy mají garantovanou kvalitu 

a jsou zakončeny certifikátem, který absolventům umožňuje absolvovat v Německu učňovské 

vzdělání ve zkrácené podobě – za předpokladu, že žáci prokážou uspokojivou znalost 

německého jazyka. 

 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, pořádáme konference a v prostorách naší školy jsme 

pořádali dne 29.3.2016 třetí ročník informační burzy studijních a pracovních příležitostí 

pro naše absolventy s názvem Berufsinfomesse – Veletrh pracovních příležitostí. 

Přítomno bylo 16 firem českých a německých, 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 

2016 „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje 2016“, 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 Městem Domažlice v prostorách MKS Domažlice jsme 24. 1. 2017 

pořádali 8. ročník regionální soutěže pro kuchaře-číšníka ve stolování na téma Strojírenský 

veletrh. V prostorách MKS ve Stodě pořádala naše škola 12. ročník gastronomické soutěže 

Hrnečku vař 2017  dne 14. 2. 2017. Pořádali jsme 4. ročník nadregionální kadeřnicko-

kosmetické soutěže Zlaté zrcadlo dne 8. 3. 2017 poprvé v prostorách naší školy. Kromě 

těchto našich soutěží jsme 23. 2. 2017 pořádali krajské kolo soutěže KOVO Junior 2017 pro 

obor mechanik seřizovač a o měsíc déle 23. 3. 2017 krajské kolo soutěže KOVO Junior 

2017 pro obor strojní mechanik. 

  

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 
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„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. 

 

 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. Ve 

dnech 20. a 21. října 2016 proběhlo v Praze v sídle Siemensu vyhodnocení třetího ročníku 

soutěže o putovní pohár partnerských škol Siemensu Sinumerik CUP 2016. První místo a 

putovní pohár si odvezli naši žáci 4. ročníku oboru mechanik seřizovač ve složení vítězného 

týmu David Dufek, Robert Beneš a Jan Liška. Soutěžní zadání je stále náročnější, srovnatelné 

se zadáním bakalářské práce, uvedl Ing. Aleš Polzer, Ph.D. z Fakulty strojního inženýrství 

VUT v Brně. Toto vítězství jsme obhájili 2. rokem (21. 10. 2016 první místo a putovní pohár 

Siemensu si odvezl tým ve složení David Dufek, Robert Beneš, Jan Liška). 

 

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

Gerresheimer H. Týn, Kdynium Kdyně, ROC Galvanik Domažlice, Domako Domažlice, Holz 

Schiller Klatovy, exkurze na letiště Václava Havla v Praze, Ruzyni v rámci setkání 

partnerských škol Siemens, Škoda Auto Mladá Boleslav a další hlavně v Plzeňském kraji. 

Uskutečnila se řada odborných exkurzí do firem BMW robotizovaného výrobního centra, 

hotelů, restaurací, výroben, kadeřnických a kosmetických salónů, obchodních center a to 

nejen v České republice, ale i v sousedním Německu (Mnichov, Lam, Arnschwang, Cham, 

Roding, Kötzting, Neunburg vorm Wald). 

 

Tradičně jsme pořádali Dny otevřených dveří, na kterých se prezentovali žáci a 

studenti všech oborů vzdělání. Žáci ZŠ si mohli vyzkoušet jednoduché manuální činnosti 

jednotlivých oborů a podívat se v jakých prostorách budou vykonávat odborný výcvik a získat 

veškeré informace o vzdělání včetně odborných. Svoji zručnost a manuální dovednosti si 

mohli žáci ze základních škol, jejich rodiče a prarodiče vyzkoušet formou workshopů na 

dnech otevřených dveří Středního odborného učiliště Domažlice, které jsme spojili 

s oslavami 80. výročí od výstavby vlastní budovy školy (v roce 1936 v Thomayerově ulici), 

odborné školství v Domažlicích má 136 letou tradici. Ve Stodě jsem oslavili 50. výročí 

elektrooborů (v Domažlicích i ve Stodě 14. – 16. 11. 2016, v Domažlicích 5. 12. 2016 a ve 

Stodě 19. 1. 2017). 

 

Již sedmým 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 přípravu kvalifikovaných pracovníků v plastikářském průmyslu, neboť 

ve vzdělávací soustavě ČR neexistuje obor, který by připravoval kvalifikované obsluhy těchto 

lisů. Pro školní rok 2016/2017 bylo přijato 20 žáků do tříletého oboru strojní mechanik, z toho 

9 žáků se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů, 4 žáky do samostatného strojního 

mechanika a 7 se zaměřením na nástrojaře (již 3. rokem se hlásí žáci do zaměření nástrojař). 

Rovněž se podařil nábor žáků do tříletého oboru vzdělání elektromechanik pro zařízení a 

přístroje, bylo přijato 14 žáků. Ve školním roce 2016/2017 se nám nepodařilo pro malý počet 
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odevzdaných zápisových lístků otevřít čtyřletý obor gastronomie a kosmetické služby 

v Domažlicích a tříletý obor kuchař – číšník ve Stodě. Na dnech otevřených dveří každým 

rokem přibývá prezentujících firem, které se snaží žákům ze ZŠ a jejich rodičům přiblížit a 

nabídnout jim zaměstnání po vystudování zvolených oborů na naší škole. 

 

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. 

 

 Velmi dobrá je spolupráce vedení školy se dvěma odborovými organizacemi – 

odborového svazu kovo a odborového svazu pracovníků školství. 

  

 

4.7.  Účast žáků v soutěžích 
  

1) 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 23.11. a 30.11. Celkem 

se zúčastnilo 59 žáků školy v Domažlicích a 31.1. 2017 26 žáků ve Stodě. 

 

Okresní kolo anglického jazyka (23.2.)     Trieu Linh Chi (2.roč. kosmetické služby)       

                 5. místo. 

Okresní kolo německého jazyka(9.2.)     Robert Leeder (3.roč. mechanik seřizovač) 

                        4.místo. 

Oproti loňskému roku jsme se v olympiádách z cizích jazyků pohoršili (loni v okresním kole 

olympiády z anglického jazyka Jakub Pauer 1. místo a z krajského 2. místo, v okresním kole 

olympiády z německého jazyka Maxmilián Wensauer 2. místo). 

  

Školní kolo olympiády z českého jazyka proběhlo ve dvou termínech: 29.11.2016 a 

8.12.2016, kterého se účastnilo celkem 29 žáků, do okresního kola postoupili 2 žáci – Jakub 

Loos (žák 1. ročníku oboru mechanik seřizovač) a Šárka Pokorná (žákyně 3. ročníku oboru 

strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů).  

Účast:  29 žáků  1. - 3. ročníku 

Okresní kolo olympiády z českého jazyka  -  16. 2. 2017             Šárka Pokorná 7. místo 

         Jakub Loos          8. místo. 

 

Soutěž Domov nosíme v sobě – školního kola se účastnilo 112 žáků (1. ročník kadeřník, 2. 

ročník mechanik seřizovač, kosmetické služby, kadeřník, kuchař – číšník, strojní mechanik, 

truhlář a 3. ročník gastronomie a kosmetické služby). Soutěž vyhlásilo GJŠB v Domažlicích, 

žádná z prací nebyla zaslána do vyššího kola.    
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4.7.2.  Soutěže odborných dovedností 

 

září 2016 Zlaté české ručičky 2016, s podtitulem vyrob hračku a udělej radost dětem 

v dětských domovech 

 Zdeněk Staš, žák 3ročníku oboru truhlář, titul „Zlaté české ručičky 2016“ 

 kategorii pevná hračka autorů od 17 let           1. místo 

 Adam Přibáň, žák 3. ročníku oboru truhlář           2. místo 

  kategorii hlavolam – stavebnice autorů od 17 let   

 

6. 9. 2016 Soutěž „Mladí strojaři v programování CNC obráběcích strojů, součást 58. 

ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně,  vítěz v programování 

Sinumerik pro technologii soustružení dne 6.9.2016, celkové hodnocení                                               

           

 David Dufek – 4. ročník mechanik seřizovač                 3. místo  

  

 David Dufek za 3. místo v kategorii Siemens převzal z rukou ministra 

průmyslu a obchodu Jana Mládka ocenění dne 9. listopadu 2016 na 

slavnostním předání vítězů soutěže na Ministerstvu průmyslu a obchodu 

v Praze.    
  

6. 9. 2016 Soutěž „Mladí strojaři v programování CNC obráběcích strojů, součást 58. 

ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně,  vítěz v programování 

Sinumerik pro technologii soustružení dne 6.9.2016                                               

           

 David Dufek – 4. ročník mechanik seřizovač                 1. místo  

 Ondřej Oulík – 4. ročník mechanik seřizovač          2. místo 

 Jiří Steinberger – 4. ročník mechanik seřizovač           3. místo 

 

 v programování Heidenhain dne 6.9.2016    
 Lukáš Galliwoda – 4. ročník mechanik seřizovač                 1. místo  

 David Zavadil – 4. ročník mechanik seřizovač           2. místo 

 Robert Beneš – 4. ročník mechanik seřizovač            3. místo                                             

  

20. - 21. 10. Soutěž v programování CNC strojů SINUMERIC CUP 2016 v Praze,  

  soutěžní tým David Dufek, Robert Beneš, Jan Liška          1. místo 

 

19. 10. 2016 Technika má zlaté dno              4. místo 

  Zuzana Šimáčková, Nikola Michálková – obě 2. roč. mechanik seřizovač 

  Lucie Pišťáková – ZŠ Kdyně,  

  Barbora Herodová – ZŠ Msgre. Staška Domažlice 

 

1. 11. 2016 Střihni si film – vizážistická soutěž ve spolupráci s MFF JUNIORFEST a 

BARRANDOV STUDIOS. Účesy a líčení dle filmu „Eva tropí hlouposti“ 

 Tereza Pavlová – 3. ročník kadeřník             5. místo 

 

3. 11. 2016 Koruna kreativity mistrovství republiky 2017 – kadeřnická soutěž, 

semifinále Čechy, soutěžní téma „Ve víru hladových her“, inspirováno ságou 

Hunger Games, Jesenice – Praha západ, pořádá asociace FISY 

 Karolína Dietlová – 2. ročník kadeřník, dámský společenský účes       4. místo 

 a postup do Gala finále mistrovství České republiky (leden 20017) 
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 Jaroslav Vlček –  3. ročník kadeřník, dámský společenský účes - postup do 

finále ČR 
 Aneta Janečková – 3. ročník kadeřník, pánský střih a styling - postup do 

finále ČR 

 

10. 11. 2016 Zelená škola Plzeňského kraje, 7. ročník, pořádá OŠMS KÚPK         3. místo 

 

30. 11. 2016 Kadeřnická soutěž GLAMOUR – Kouzlo krásy 2016 v Sušici. Mistrovství 

České republiky v párech. Téma „Ve víru hladových her“ 

 Aneta Smahová – 2. ročník kadeřník, dámský společ. účes         5. místo 

 Jaroslav Vlček – 2. ročník kadeřník, dámský společenský účes 

 Irena Pešulová – 3. ročník kadeřník, pánský střih a styling 

 postup všech tří soutěžících do finále Koruny kreativity 

  

11. 1. 2017 Koruna kreativity 2017 – mistrovství České republiky finále oborů kadeřník 

a kosmetička, pořádaná kadeřnickou asociací FISY, Praha, Žofín 

 zúčastnily se postupující žákyně z krajských kol  

 Karolína Dietlová – 2. roč. kadeřník                   4. místo 

 Jaroslav Vlček – 2. ročník kadeřník 

 Aneta Janečková, Irena Pešulová – pánský střih a styling 

 Simona Kubáčková – 2. ročník kosmetické služby           4. místo 

 

24. 1. 2017 8. ročník nadregionální soutěže ve stolování pro kuchaře - číšníka, pořádalo 

SOU Domažlice téma Strojírenský veletrh                  

Domažlické družstvo získalo                         2. místo  

Marek Holý, Pavlína Vítkovičová, Michaela Ondrejková a Lukáš Bozděch 
ze 4. roč. oboru gastronomie, 2. roč. kuchař - číšník                               

Stodské družstvo: Kočková, Sedláková, Mičková, Eisenhamer 

   

 

14. 2. 2017 Hrnečku vař Stod, 12. ročník regionální soutěže pořádalo SOU Domažlice 

v MPV ve Stodě, téma „Sýrové dobroty“  

 Aneta Kroová, Tereza Hlaváčková, žákyně 3. roč. oboru kuchař – číšník ze 

školy ve Stodě                           3.místo

 Martina Notová, Denisa Králová, žákyně 2. ročníku oboru kuchař – číšník 

                   4. místo 

    

2. 3. 2017 Enersol 2017, 13. ročník krajské soutěže zabývající se úspory energií, 

obnovitelnými zdroji energie a snižování emisí v dopravě, v kategorii Enersol a 

propagace, Plzeň 

 David März, Dominik Tesař, žáci 2. ročníku oboru elektromechanik pro 

zařízení a přístroje, s projektem počítačové hry určené žákům základních škol, 

kterou vytvořili v programu Scratch s názvem Ekofarma           1. místo 

 postoupili do republikového kola 

 

23. 2. 2017 KOVO Junior 2017 – mechanik seřizovač, krajské kolo pořádalo SOU  

  Domažlice, soutěž v rámci celostátního projektu České ručičky              

  David Pšenák, žák 4. ročníku mechanik seřizovač,           1. místo 

  postoupil do republikového kola        
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  jako jediní jsme soutěžili v programování v řídicím systému Siemens 

  David Dufek                1. místo 

  Jiří Steinberger              2. místo 

 

8. 3. 2017  4.ročník nadregionální kadeřnicko-kosmetické soutěže Zlaté zrcadlo 2017, 

pořádalo SOU Domažlice, soutěžní téma „Moderní čarodějnice“ 

 Jaroslav Vlček, žák 2. roč. oboru kadeřník            1. místo 

 Simona Kubáčková, žákyně 2. roč. kosmetické služby         1. místo 

                  a Cena diváků 

 Karolína Dietlová, žákyně 2. roč. oboru kadeřník              Cena diváků 

  

14. – 15.3. Enersol 2017, 13. ročník celorepublikové konference, Pelhřimov         4. místo 

 David März a Dominik Tesař, žáci 2. ročníku oboru elektromechanik pro 

zařízení a přístroje, s počítačovou hrou určenou žákům základních škol, kterou 

vytvořili v programu Scratch s názvem Ekologická farma. 

            

17. 3. 2017 Zlatý pohár Linde, 15. ročník regionální soutěže, Rokycany         1. místo  

 Pavel Kalous , žák 3. ročníku oboru strojní mechanik, svařován í v ochranné 

atmosféře, postup do republikového kola 

 

23. 3. 2017 KOVO Junior 2017 – stojní mechanik, krajské kolo pořádalo SOU  

  Domažlice, soutěž v rámci celostátního projektu České ručičky             1. místo 

Šárka Pokorná, žákyně 3. ročníku strojního mechanika se zaměřením na 

obsluhu lisů pro vstřikování plastů, postoupila do republikového kola 

Petr Vavřička, žák 2. ročníku strojního mechanika se zaměřením na obsluhu 

lisů pro vstřikování plastů                     2. místo 

 

22. – 24. 3. KOVO Junior 2017 – mechanik seřizovač, republikové kolo, Brno 

                         5. místo 

  David Pšenák, žák 4. ročníku oboru mechanik seřizovač, programování  

  Heidenhain, z 18 soutěžících zastupujících jednotlivé kraje především  

  ze středních průmyslových škol 

 

30. 3. 2017 O hoblík Káji Hoblíka, 15. ročník republikové soutěže, Karlovy Vary 

  družstvo Miroslav Mušálek, Jan Červeňák, žáci 2. ročníku oboru truhlář

                          5. místo 

 

4. 4. 2017 Zdobení velikonočních perníků, 6. ročník regionální soutěže, Planá   4. místo 

  Tereza Hlaváčková, Radka Mičková, žákyně 3. ročníku kuch.- číšník, Stod 

 

19. – 20. 4. KOVO Junior 2017 – strojní mechanik, republiková soutěž, Hradec Králové 

 Šárka Pokorná, žákyně 3. ročníku oboru strojní mechanik se zaměřením na 

obsluhu lisů pro vstřikování plastů           12. místo 

 

25. – 26. 4. Zlatý pohár Linde – 21. ročník mezinárodní soutěže žáků středních škol ve 

svařování, Frýdek – Místek 

 Pavel Kalous, žák 3. ročníku oboru strojní mechanik se zaměřením na obsluhu 

lisů pro vstřikování plastů                  11. místo 

 

24. 4. 2017 GES elektronics CUP 2017, 11. ročník republikové soutěže, Plzeň         
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 David März a Dominik Tesař, žáci 2. ročníku oboru elektromechanik pro 

zařízení a přístroje  

   

5. 4 . 2017 Matematika je hra, krajská soutěž, 3. ročník,  Plzeň          2. místo 

 Antonín Beneš, Václav Karel, žáci 2. ročníku nástavby Podnikání, Stod 

  

24. 5. 2017 „Řemeslo má zlaté dno“, rukodělná krajská soutěž, Plzeň             1. místo 

Petr Vavřička, žák 2. ročníku oboru strojní mechanik se zaměřením na 

obsluhu lisů pro vstřikování plastů, s vykovaným výrobkem pojmenovaný 

„Strom života“, na který zavěsil 12 znamení zvěrokruhu z mosazného plechu.  

             
12. 10. 2016   Přírodovědný klokan, školní kolo 40 žáků 1. ročníků v MPV Stod  

  

4.7.3.1  Sportovní soutěže 

  

  8.9.2016 Středoškolský pohár v atletice Corny,  9 chlapců            4. místo  

        4 dívky                              4. místo         

                                                                                                             

  4.10.2016     Fotbal ISF, okresní kolo , 15 chlapců                     2. místo 

  

15.11.2016     Středoškolská futsalová liga, okresní kolo, 12 chlapců          3. místo 

 

25.11.2016     Florbal Challenge, okresní kolo, 13 chlapců         2. místo 

  

29.11.2016     Turnaj ve florbalu, okresní kolo hoši, 11 chlapců                    2. místo 

 

2.12.2016 Turnaj ve florbalu, okresní kolo dívky, 12 dívek          4. místo 

 

8.12.2016 O pohár ředitelky školy ve futsalu – 1. část se zúčastnilo 43 žáků 

14.12.2016 O pohár ředitelky školy ve futsalu – 2. část se zúčastnilo 45 žáků 

 

19.1.2017       Florbal Challenge, krajské kolo, 13 chlapců          6. místo 

 

 

4.7.3.2  Další Sportovní aktivity 

 

8.11. 2016      Kurz sebeobrany – třída K.A – 24 dívek 

 

19.1. 2017     „Břišní pekáč“ – posilovací cvičení pod vedením lektorky Mgr. H. Mlezivové 

– dívky + chlapci – 36 žáků 

 

7. 3. 2017       Sportovní den na Velkém Javoru – zimní radovánky, 45 žáků 

  

Únor – březen 2017   Silový šestiboj – absolvovaly chlapecké skupiny, do internetového 

kola postoupili 4 chlapci 

4. 4. 2017 Pohár Josefa Masopusta – okresní kolo – 15 chlapců 

2. 5., 5. 5. 2017    Mistrovství Evropy dívek do 17 let – 9 tříd 
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16. 5. 2017 Mezinárodní fotbalový turnaj v Německu ve Furth im Wald  – 20 chlapců 

7. 6. – 8. 6. 2017  Sportovní exkurze v Praze – 15 chlapců 

29. 6. 2017 Sportovní den SOU – žáci SOU Domažlice  

 

Za tyto vynikající úspěchy našich žáků a jejich učitelů Krajský úřad 

Plzeňského kraje udělil naší škole 1. místo v kategorii střední odborná učiliště 

v soutěži O nejúspěšnější školu v soutěžích ve školním roce 2016/2017. 
Velmi důležité je pro nás ocenění, které jsme získali v Plzni 1. prosince 2016 od 

zaměstnavatelů. Na základě hlasování firem získalo SOU Domažlice titul „Škola 

podporující řemesla“. Naše škola je doporučovaná zaměstnavateli pro rok 2016. 

Velmi nás to těší, že jsme „Školou podporující řemesla“ právě v roce 2016, který 

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR vyhlásila Rokem řemesel. 

  
 

4.7.4. 1   Výchovně  - vzdělávací akce 

 Z filmů pro žáky dne 12. 4. 2017 – film režiséra Julia Ševčíka Masarak shlédlo 192 

žáků školy. Filmové představení Antropoid shlédlo 60 žáků na doplnění výuky z dějepisu a 

občanské nauky 24.11.2016 v Plzni. Ubytovaní žáci navštívili Cinema city Plzeň. 

 Divadelního představení Pygmalion v Divadle Na Vinohradech v Praze se zúčastnilo 

40 žáků nástavbového studia ve Stodě. 

 Výukového programu „Jak hledat práci“ (Infokariéra Plzeň) se zúčastnilo 40 žáků 

nástavbového studia podnikání ve Stodě, „Víš co jíš?“ – 25 žáků 1. ročníku oboru kadeřník, 

„Zdravý životní styl“ – 45 žáků 1. ročníku kadeřník a nástavby podnikání 

 Realizovali jsme projektové dny – 22. 9. 2017 „Den bez aut“, 22. 4. 2017 „Den 

Země“, 1. 6. 2017 „Den bez tabáku“. 

 Žáci navštívili výstavu Plast a jeho svět, Cesta kolem světa 

 Přednášku a besedu se žáky s generálem Ing. Andorem Šándorem – hrozby 

terorismu, bezpečnost, krizový management – 150 žáků Domažlice, pracovní právo – 

odborová organizace KOVO – 150 žáků končících ročníků. 

 

 4.7.4.2  Exkurze 

 Z exkurzí se jednalo o exkurzi žáků do školní multimediální knihovny pro všechny 

první ročníky, dále exkurzi 1. ročníků do Knihovny B. Němcové v Domažlicích, do Muzea 

Jindřicha Jindřicha, historicko-literární exkurze na Baldov a exkurze do Muzea Chodska, do 

koncentračního tábora Osvětim a solných dolů Vělička v Polsku.   

 Odborné přednášky Mgr. Martina Šípa, Ph.D. „Cestami českého historického románu 

60. let se zúčastnilo 30 žáků 2 vyučující. 

 Odborné exkurze oborů gastronomie a kuchař – číšník byly směrovány do pivovaru 

Prazdroj Plzeň, Bohemia sekt Starý Plzenec, Parkhotelu v Plzni, do restaurace U Svatého Jána 

Trhanov s prohlídkou a praktickou ukázkou výčepního zařízení, skladování, ošetřování, pivní 

tanky, servis piva. 

 Žáci oboru truhlář se podívali do prodejny Šimek Klatovy na výstavu dřevařských 

strojů, nástrojů a materiálů. A začátkem června navštívili firmu „Holz Schiller Klatovy“. 

 Žáci nástavby podnikání – ITEP Plzeň – veletrh cestovního ruchu – marketing, 

ekonomika, ke Krajskému soudu v Plzni – veřejné soudní líčení, Úřad práce Plzeň, kontaktní 

pracoviště Úřadu práce Domažlice – žáci v posledních ročnících – nástup do zaměstnání, 

Tondach Stod – program SAP v podniku. 



 35 

 Žáci oboru kadeřník – firmy Elgon v Plzni, kadeřnických a kosmetických potřeb 

Vorlíčkovi, Cmíral v Plzni, Davines, kosmetický seminář na odborném výcviku kosmetiček v 

Domažlicích. 

 Exkurze do strojírenských a elektrotechnických firem v regionu Domažlice a Plzeň jih, 

Dny vědy a techniky v Plzni (pořádá ZČU Plzeň) a významných firem v Německu 

spolupracujících s Berufsschule Cham. V Praze exkurze do firmy Festo a na letiště Václava 

Havla Ruzyně.  

                 

4.7.4.3  Nástěnky, výstavky knih k významným výročím 

 Nástěnky a výstavky knih k výročím, a to:  

Josef Kainar, Zdeněk Šmíd, regionální literatura. 
 Žáci během celého školního roku aktualizovali nástěnku EVVO a výstavu přírodnin, 

které získali na exkurzích do přírody. 

   

4.7.4.4  Kroužky 

 Každoročně probíhá kroužek pro naše žáky Práce s knihou, kde se žáci podílí na 

přípravě a realizaci výstavek knih, nástěnek k významným výročím a pracují s uměleckými 

texty a provádí jejich rozbory. Učitelé českého jazyka se také každoročně účastní seminářů a 

školení na hodnocení ústní části maturitní zkoušky.  Na kroužku také dochází k doučování 

slabších žáků. Během školního roku se uskutečnilo 97 výpůjček knih (37 žáků). 

 Barmanský kroužek vede absolvent oboru kuchař – číšník Michal Kundrát. Skupina 

8 žáků se schází nepravidelně 2x do měsíce. 

Při škole v rámci mimoškolních aktivit působí při škole 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.  

 

 

4.7.5.  Environmentální vzdělávání 

       

 Environmentální výchova a plnění průřezového tématu Člověk a životní prostředí bylo 

začleněno, v souladu s Programem EVVO SOU Domažlice a ŠVP, do všech vyučovaných 

předmětů a odborného výcviku s cílem vedení žáků k principům udržitelného rozvoje. 

Vyhlášení roku 2016 Mezinárodním rokem luštěnin a 2017 Mezinárodním rokem 

udržitelného cestovního ruchu si žáci připomněli z informací na nástěnce EVVO a při 

výuce předmětů ekologie, potraviny a výživa, fyzika a základy přírodních věd. Během 

školního roku 2016/2017 se žáci zúčastnili v rámci výuky ekologie exkurzí do přírody se 

zaměřením na pozorování ekosystémů, lesní pedagogiku a sběr přírodnin, které využili při 

projektovém vyučování a na výstavu v koutku EVVO.  

 Environmentální výchova byla v tomto školním roce začleněna i v programu 

adaptačního kurzu 1. ročníků, kdy žáci používali při exkurzi do přírody pracovní listy. 

Při přípravě akcí, přednášek a projektového dne Den Země spolupracujeme se Západočeskou 

univerzitou, Domažlickými městskými lesy, Hasičským záchranným sborem v Domažlicích, 

Domem přírody Českého lesa a Českým zahrádkářským svazem v Holýšově. 

 22. 9. 2016 se žáci zúčastnili akcí k Mezinárodnímu dnu bez aut, které proběhly na 

Náměstí Míru v Domažlicích. Dny vědy a techniky v Plzni, exkurze na skládku v Černošíně, 

exkurze na ekofarmu "Dvůr Krasíkov". Odměnu za 3. místo v soutěži Zelená škola jsme 

využili na výukový program „Víš, co jíš?“ a nákup vstupenek do Domu přírody v Klenčí a do 
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Techmánie. I nadále pokračoval spolupráce s Ametyst 21.o.s. k zajišťování výstavy "Krajina a 

její proměny". Již druhým rokem pokračovaly a dokončovaly se práce na projektu Tea Leaf. 

Uskutečnila se exkurze do jaderné elektrárny Temelín. Kadeřnice 2. ročníku se zapojili a 

připravily výstavu " Cukr v nápojích a potravinách". Na nástěnkách v přízemí a v prvním 

patře se žáci seznamovali s naučnou stezkou Stodska a Stodskem a jeho okolím. Velmi 

poutavé byly komentované výstavy Plast a jeho svět a Druhá cesta kolem světa stopem. Jako 

každoročně jsme připravili projektový Den Země s řadou zajímavých aktivit, např.: návštěva 

Domu přírody v Klenčí pod Čerchovem, úklid lokality ve Stodě, za kterou naši žáci získali 

ocenění starostou města Stod. Prošli si naučné stezky Stodsko a Zelenovské rybníky a 

navštívili čističku odpadních vod ve Stodě. Navštívili arboretum, sběrný dvůr, vypravili se za 

památnými stromy Domažlic, zahráli si hru „Odkud se k nám dostaly?“, vyslechli si 

přednášku na téma „Myslivost a ochrana přírody“ a účastnili se předvedení zásahů 

Hasičského záchranného sboru v Domažlicích. 

 Rodiče byli seznámeni s koordinátorem EVVO a jeho činností a to na třídních 

schůzkách s rodiči. Veškeré informace z akcí včetně fotografií jsou ke zhlédnutí na webových 

stránkách školy a na facebooku. 

 Koordinátorka EVVO se zúčastnila Krajské konference environmentálního vzdělávání 

v Plzeni a setkání koordinátorů EVVO. Absolvovala seminář Obaly, chemické látky a ŽP a 

vzdělávací programy Letem světem netopýřím světem a Plast a jeho svět. Také pokračovala 

ve studiu anglického jazyka, neboť se aktivně zapojila do projektu Tea Leaf a prezentovala 

naši školu a výukovou ekologickou hru na konferenci v Lavalu ve Francii. 

   

Celostátní soutěž Enersol 2017 – zaměřená na alternativní zdroje energie 

 David März a Dominik Tesař, žáci II. ročníku oboru elektromechanik pro zařízení a 

přístroje se umístili na 1. místě v krajském kole Enersol 2017 v kategorii „Enersol a 

propagace“, které se konalo v Plzni. Vytvořili ekologickou počítačovou hru určenou žákům 

základních škol a nazvali ji Ekologická farma. Postoupili do republikového kola. V 

celostátním kole, které se konalo v Pelhřimově se umístili na 4. místě.  

 Přístup naší školy k ekologickému chování a výuce environmentalistiky byl již 

čtvrtým rokem oceněn umístěním naší školy mezi třemi nejlepšími školami v soutěži 

Zelená škola Plzeňského kraje, a my tak již třetím rokem obhájili titul Zelená škola 

Plzeňského kraje. Umístili jsme se na 3. místě (v loňském školním roce na 3. místě a 

předloňským na 2. místě). 

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. 

  

           

4.8.1  Další vzdělávání  

 

kurzy k doplnění základního vzdělání - počet účastníků  0 

rekvalifikační kurzy – 0 

kurzy dalšího vzdělávání, části učiva – 0 
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4.8.2  Kurzy pro zaměstnavatele 

Ve školním roce 2016/2017 jsme nerealizovali žádné kurzy pro zaměstnavatele. 

                                                               

4.8.3  Další vzdělávání na škole, využívání školy ke vzdělávacím aktivitám v době mimo 

vyučování  

 

Datum Kurz                                                           Počet účastníků   

       

14.11.2016 Baristický kurz                                               12 

28.-31.3.2017 Kurz studené kuchyně      17 

06.04.2017  Kurz kosmetického minima                                                      35      

                                                          

            

 

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

     inspekce provedené ČŠI ) 

 

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad 

Kontrola zahájena: 6.9.2016 

Předmětem kontroly: Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu „Inovace a 

zkvalitnění výuky odborného výcviku kovooborů Středního odborného učiliště 

v Domažlicích, reg. č. CZ.1.14/2.4.00/19.02586, která byla doručena dne 1.9.2016 na ÚRR JZ 

nebyly zjištěny nedostatky 

 

Následná kontrola hospodaření v příspěvkové organizaci provedená KÚ PK, odborem 

ekonomickým, odd. finanční kontroly, kontrola vykonána v období  12.9.2016 – 

30.9.2016 zaměstnanci Plzeňského kraje.  

Předmět kontroly: kontrola přijatých opatření k nápravě, dodržování směrnic RPK č. 3/2012, 

1/2013 a č. 1/2014, o zadávání veřejných zakázek, s ohledem na povinnost uveřejňovat údaje 

o veřejných zakázkách způsobem stanoveným směrnicemi a platnou právní úpravou. 

Následnou kontrolou bylo zjištěno zaktualizování a doplnění směrnic podle platné legislativy. 

Vnitřní kontrolní činnost je prováděna namátkovým způsobem (u pokladní služby a evidence 

cenin), u došlých faktur každý zaměstnanec ze své pracovní pozice provádí kontrolu věcné a 

formální správnosti.  

Kontrolní pracovníci podrobili kontrole 2 veřejné zakázky, jednu z nich veřejnou zakázku 

malého rozsahu pod názvem „Inovace a zkvalitnění výuky odborného výcviku kovooborů 

Středního odborného učiliště v Domažlicích – počítačová učebna na pracovišti odborného 

výcviku, 3 D tiskárna“. Zjištěny nedostatky ustanovení zákona o veřejných zakázkách 

nezveřejněním kupní smlouvy v systému EZAK v zákonem stanoveném termínu 15 dnů po 

uzavření kupní smlouvy. Druhá kontrolovaná veřejná zakázka byla nadlimitní VZ na dodávky 

zadávané v otevřeném řízení pod názvem „Modernizace a obnova strojního vybavení 

kovooborů pro Střední odborné učiliště v Domažlicích“ (druhé vyhlášení). Neplnění 

povinností plynoucích ze zákona o veřejných zakázkách nebylo opakováno.  

   

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje – pracoviště Domažlice,  provedeno místní 

šetření dne 24.9.2016 zaměstnancem KHS PK. 

Předmětem místního šetření byla Nutriční hodnota pokrmů, pestrost, výživové požadavky 

podle skupin spotřebitelů na provozovně potravinář. podniku dle nutričního doporučení MZ 

ČR v PPP SOU Prokopa Velikého 640, Domažlice v měsíci září 2016. 
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Školní jídelně udělena pochvala za nabídku jídel v souladu s doporučenou pestrostí MZ 

ČR a tím zásadami správné zdravé výživy. Jídelníček formou menu č. 1, č. 2 hodnocen 

výborně.  
 

V SOU Domažlice nebyla prováděna finanční kontrola dle § 24 zákona. 

V SOU Domažlice nebyly zjištěny závažné nedostatky, které nepříznivě ovlivnily činnost 

organizace. 

Nebyla předána žádná zjištění k dalšímu řízení dle zvláštních právních předpisů. 

V rámci zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti všichni vedoucí pracovníci důsledně 

vyžadují dodržování směrnic a nařízení, dále pak zachování organizačního řádu při 

projednávání provozních záležitostí a včasné řešení problémů. 

Je prováděno průběžné sledování čerpání rozpočtu, tak aby nedošlo k jeho přečerpání a bylo 

zajištěno účelné čerpání a dodržení stanovených limitů. 

Pro zkvalitnění řízení provozu zajišťuje organizace proškolování zaměstnanců včetně odborné 

literatury. 

 
Česká školní inspekce 

Kontrola zahájena: 21.11. a 5.12.2016 

Předmět kontroly:  
 Prošetření nereagování ředitelky školy na e-mailovou zprávu stěžovatele ze dne 

6.4.2016 týkající se žádosti o prošetření a vysvětlení výuky na Středním odborném učilišti, 

Domažlice, Prokopa Velikého 640 Domažlice, místo poskytovaného vzdělávání Stod. Zpráva 

nalezena v „Nevyžádané poště“, ředitelka respektuje doporučení ICT pracovníků v této složce 

otevírat pouze poštu s jí známými adresami, a proto jí z uvedeného důvodu nebylo znění 

zprávy známo. 

Neposkytnutí témat žákům třídy S3.K k závěrečné zkoušce oboru 69-51-H/01 Kadeřník, 

nedostatečné podmínky pro zajištění modelů pro konání praktické zkoušky. 

- tvrzení je nedůvodné 

Nezajištění výuky matematiky ve třídě S3.K ve školním roce 2015/2016 

- tvrzení je nedůvodné 

Zadávání a klasifikování testu z matematiky ve třídě S3.K ve školním roce 2015/2016 z učiva, 

které nebylo probráno 

- tvrzení je nedůvodné 

Nedostatečné vedení výuky matematiky pedagogy pověřenými zastupováním nepřítomné 

vyučující ve třídě S3.K ve školním roce 2015/2016 

- tvrzení je neprokazatelné 

  

 

6. Činnost školy 

 

6.1. Činnost školské rady ve školním roce 2016/ 2017 

 

Složení školské rady: předsedkyně: Mgr. Lenka Schrödlová 

                                     členové:         p. Jaroslav Bauer 

                                                           Ing. Luboš Polívka 

                                                           Mgr. Jana Weberová 

                                                           p. Vladislava Dojčárová 

                                                           p. D. Flachsová 
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 Jednání se dále účastnili: Mgr. Zdeňka Buršíková, Ing. Pavel Richter, Bc. Pavel Buršík, 

Mgr. Alena Sedláčková a Ing. Jitka Rubášová.  

  

  V průběhu školního roku 2016/2017  proběhla dvě jednání školské rady: 3.10.2016 a 

22.2.2017.   

 Dne 3.10. 2016 byla projednána Výroční zpráva   o činnosti a hospodaření školy ve 

školním roce 2015/2016 a autoevaluační zpráva. 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. 

 Hlavním bodem jednání dne 22.2.2017 byla  Zpráva o činnosti organizace za rok 

2016. Na programu jednání bylo opět množství akcí, které škola připravila nebo se jich naši 

žáci či pedagogové zúčastnili, rovněž byly vyzdviženy úspěchy našich studentů, kterých 

dosáhli pod odborným vedením učitelů teorie i praxe. Poté, co se členové rady se zprávou 

seznámili, jednohlasně ji schválili.  

                                                                              
 

Studentský parlament ani sdružení rodičů na škole nepůsobí.  

 

 

Počet evidovaných stížností celkem:         1 

z toho  a) oprávněných:                              0 

 b) částečně oprávněných:               0 

 c) neoprávněných:                          1 

 d) postoupených jinému orgánu:    ČŠI 

 

6.2.  Aktivity školy uspořádané pro veřejnost  

 

Již třetím rokem jsme v kosmetickém salonu 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 žákyně je toto 

přínosem, získají tak více zkušeností. V červenci 2016 jsme kosmetický salon nově 

vymalovali a prostorově uspořádali tak, aby se zákaznicím zajistil co nejlepší přístup, ošetření 

i soukromí. 

 

Dne 9. 9. 2016 Domažlice, raut pro paní Ledvinovou, pro 50 osob, připravilo 5 žáků 2. 

ročníku oboru kuchař – číšník.  

  

Dne 17. 9. 2016 Koloveč, svatba a raut pro 60 osob, příprava pokrmů a obsluha 24 žáků 1. 

ročníku oboru kuchař - číšník. 

 

Dne 23. 9. 2016 Domažlice, občerstvení pro 100 osob firmy Euroteplo, připravili žáci 2. 

ročníku oboru kuchař – číšník.  

 

Dne 29. 9. 2016 žákyně 3. ročníku oboru kosmetické služby nabízely své služby obyvatelkám 

penzionu Prokopa Velikého (manikúra, barvení, úprava obočí) – 7 žákyň.  
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Dne 1. 10. 2016 Hradiště, svatba a raut pro 80 osob, příprava svatebního meny, pokrmů a 

obsluha, žáci 1. ročníku oboru kuchař – číšník.  

 

Dne 1. 10. 2016 Mezholezy, svatba a raut pro 40 osob, výroba a obsluha připravili žáci 1. 

ročníku oboru kuchař – číšník.  

 

Ve dnech 12. 10. a 25. 10. 2016 navštívili náš kadeřnický salón žáci ze základní školy 

Komenského 17, na jejich přání jim žákyně 3. ročníku poskytly jednoduché kadeřnické 

úkony (úprava kulmou, zaplétání copů aj.) 

 

Dne 31. 10. 2016 žákyně 3. ročníku oboru kosmetické služby nabízely své služby 

obyvatelkám penzionu Prokopa Velikého. Největší zájem byl o lakování nehtů a depilaci.  

   

Dne 5. 10. 2016 proběhla odborná přednáška zaměřená na kosmetiku v SOU Domažlice 

v kadeřnickém salonu. Zúčastnily se jí žákyně 2. ročníku. Jana Tulačková (obchodní zástupce 

firmy Mary Kay) představila kosmetické produkty firmy a ukázala na vybraných modelkách 

líčení. Žákyně přednáška velmi zaujala a projevily zájem o nabízenou kosmetiku.                                     

 

Dne 6. 10. 2016 Domažlice, banket pro 30 žáků Střediska výchovné péče Domažlice, 

připravili v prostorách školy žáci 2. ročníku oboru kuchař – číšník, normování, nákup, výroba, 

servis, úklid.  

  

Dne 12. – 13. 10. 2016 KD Stod, someliérská prezentační akce s degustačním menu 

vinotéky M – víno Holýšov pro veřejnost spojený s přípravou občerstvení a servisem, 12 

žáků 3. ročníku oboru kuchař – číšník a nástavby podnikání.    

 

Dne 12. 10. 2016 Domažlice, žáci 9. třídy ZŠ Msgre. Staška Domažlice, vařili a připravili 

si tabuli v prostorách odborných učeben gastronomie a kuchař – číšník společně s našimi žáky 

2. ročníku oboru kuchař – číšník.  

                                                                                                                                                                                                                               

Dne 13. 10. 2016 Domažlice, žáci 3. třídy ZŠ Klenčí pod Čerchovem (24 žáků), vařili a 

připravili si tabuli v prostorách odborných učeben gastronomie a kuchař – číšník společně 

s našimi žáky 2. ročníku oboru kuchař – číšník.  

    

Dne 25. 10. 2016 Domažlice, žáci 4. třídy ZŠ Klenčí pod Čerchovem, vařili a připravili si 

tabuli v prostorách odborných učeben gastronomie a kuchař – číšník společně s našimi žáky 2. 

ročníku oboru kuchař – číšník. 

 

Dne 25. 10. 2016 Domažlice, žáci 9. třídy ZŠ Komenského 17 Domažlice, připravili žáci 2. 

ročníku oboru kuchař – číšník. 

 

Dne 25. 10. 2016 Domažlice, raut pro paní Hradeckou, pro 40 osob, vařili a připravili si 

tabuli v prostorách odborných učeben gastronomie a kuchař – číšník společně s našimi žáky 2. 

ročníku oboru kuchař – číšník. 

                                           

Dne 2. 11. 2016 se konal „Veletrh perspektivy řemesel“ v Stodu. Žákyně druhého ročníku 

oboru kadeřník předvedly vystoupení na téma „Účesy a líčení mají svoji tvář“ (13 žáků). 

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

líčením, účesem a kostýmy na téma „Účesy a líčení mají svoji tvář“. Žákyně 4. ročníku 

nabízely zájemcům líčení, manikúru a lakování nehtů. Zároveň poskytovaly informace o svém 
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oboru. Prezentovali rovněž žáci oborů strojírenských, truhlář, elektromechanik pro zařízení a 

přístroje a žáci oboru kuchař – číšník a gastronomie. V připraveném stánku předvedli své 

dovednosti v podobě ukázek programování CNC, zabezpečovací techniky a truhlářských 

prací. 

 

Dne 2. 11. 2016 Domažlice, žáci 9. třídy ZŠ Komenského 17 Domažlice, vařili a připravili 

si tabuli v prostorách odborných učeben gastronomie a kuchař – číšník společně s našimi žáky 

1. ročníku oboru kuchař – číšník. 

 

Dne 4. 11. 2016 Stod, prezentace oboru kadeřník a charitativní akce pro děti DD 

Robinson ve Stodě, 20 žáků 2. roč. kadeřník. 

 

Dne 4. 11. 2016 Stod, příprava slavnostního rautu pro oslavy výročí MŠ Chotěšov, 9 žáků 

3. ročníku oboru kuchař – číšník. 

  

Dne 8. 11. 2016 se konala akce v Tachově „ Kam na školu, kam do učení.“ Žákyně druhého 

ročníku oboru kadeřník předvedly vystoupení na téma „Účesy a líčení mají svoji tvář“ (13 

žáků). Žákyně 3. ročníku oboru Kosmetické služby se prezentovaly vystoupením 

s fantazijním líčením, účesem a kostýmy na téma „Účesy a líčení mají svoji tvář“. Žákyně 4. 

ročníku nabízely zájemcům líčení, manikúru a lakování nehtů. Zároveň poskytovaly 

informace o svém oboru. Prezentovali rovněž žáci oborů strojírenských, truhlář, 

elektromechanik pro zařízení a přístroje a žáci oboru kuchař – číšník a gastronomie. 

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

zabezpečovací techniky a truhlářských prací. 

                                                          

Dne 9. 11. 2016 se konala akce v Klatovech „ Akademie řemesel Žákyně druhého ročníku 

oboru kadeřník předvedly vystoupení na téma „Účesy a líčení mají svoji tvář“ (13 žáků). 

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

líčením, účesem a kostýmy na téma „Účesy a líčení mají svoji tvář“. Žákyně 4. ročníku 

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

oboru. Prezentovali rovněž žáci oborů strojírenských, truhlář, elektromechanik pro zařízení a 

přístroje a žáci oboru kuchař – číšník a gastronomie. V připraveném stánku předvedli své 

dovednosti v podobě ukázek programování CNC, zabezpečovací techniky a truhlářských 

prací. 

 

Dne 11. 11. 2016 jsme v Praze ve Valdštejnském paláci, v prostorách Senátu ČR, na 

vyhlášení výsledků soutěže O nejkrásnější nádraží připravili a obsluhovali raut pro 150 

osob, 2 žáci 4. ročníku oboru gastronomie, žáci 1. a 2. ročníku oboru kuchař – číšník. 

            

Ve dnech 14. – 15.11. proběhly oslavy k 80. výročí první budovy naší školy (v Thomayerově 

ulici). 

Dne 14.11. se konal Gastroden. Po dobu 3 dnů žáci oboru gastronomie a kuchař – číšník 

vedli kavárnu U Fialky, 3 bary, zajišťovali občerstvení v ředitelně, obsluhu ve školní jídelně. 

Uskutečnil se baristický kurz, ukázka zdravé výživy, ukázka složité obsluhy. 

Dne 15.11. se konal Kadeřnicko-kosmetický den. U příležitosti této akce naši školu 

navštívili žáci různých základních škol. Žáci každou lichou hodinu předvedli prezentační 

vystoupení na téma „Účesy a líčení mají svoji tvář.“ Ostatní žáci poskytovali kadeřnické i 

kosmetické služby v odborných salonech. Žákyně 3. ročníku vytvořily večerní účesy pro 

různé příležitosti v budově školy (první patro). Obchodní zástupci firem VOKAPO a Cmíral 

zde představili své produkty, zájemci si mohli různé výrobky zakoupit. Naši školu navštívila 



 42 

první vicemiss České republiky 2003 a Miss Sympatie Klára Medková, v rámci besedy 

poskytla informace týkající se soutěže krásy. Technoložka firmy Dussy Zdeňka Medková 

seznámila zájemce s produkty firmy a poskytla poradenskou službu. Svůj salon a svoji práci 

představila absolventka naší školy Jana Vogeltanzová.                         

   

Dne 15. 11. 2016 se konala akce v MKS Domažlice „Od vzdělání k zaměstnání.“ Žákyně 

druhého ročníku oboru kadeřník předvedly vystoupení na téma „Účesy a líčení mají svoji 

tvář“ (13 žáků). Žákyně 3. ročníku oboru Kosmetické služby se prezentovaly vystoupením 

s fantazijním líčením, účesem a kostýmy na téma „Účesy a líčení mají svoji tvář“. Žákyně 4. 

ročníku nabízely zájemcům líčení, manikúru a lakování nehtů. Zároveň poskytovaly 

informace o svém oboru. Prezentovali rovněž žáci oborů strojírenských, truhlář, 

elektromechanik pro zařízení a přístroje a žáci oboru kuchař – číšník a gastronomie. 

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

zabezpečovací techniky a truhlářských prací. Předání Ocenění HK ČR 11 nejúspěšnějším 

absolventům SOU Domažlice v obřadní síni domažlické radnice. 

                                          

Dne 21. 11. 2016 Charitativní jarmark pro děti s onkologickým onemocněním v MKS 

Domažlice, účast kadeřnic a kosmetiček, které dětí česaly a líčily. 

 

Dne 23. 11. 2016 Stod, zahájení elektrotechnického kroužku pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ – 

Stod, Holýšov, Staňkov - projekt Podpora technického vzdělávání mládeže PK, 15 žáků 

                                                                                                                                

Dne 27. 11. 2016 Stod, příprava horkých nápojů pro veřejnost k zahájení adventu na 

pěší zóně ve Stodu, 10 žáků 3. ročníku kuchař – číšník. 

 

Dne 30. 11. 2016 Domažlice, žáci 9. třídy ZŠ Komenského 17 Domažlice, vařili a připravili 

si tabuli v prostorách odborných učeben gastronomie a kuchař – číšník společně s našimi žáky 

1. ročníku oboru kuchař – číšník. 

                                                                                                                                                                                        

Dne 1. 12. 2016 se konal Vánoční jarmark na krajském úřadě v Plzni. Žákyně 2. ročníku 

oboru kadeřník (Lipovská, Janderová, Feherová, Jungová) poskytovaly kadeřnické služby 

všem zájemcům. O tyto služby byl veliký zájem. Kosmetickými službami jsme obohatili 

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

ročníku. Ve stánku na nádvoří 3 žáci 3. ročníku oboru kuchař – číšník nabízeli občerstvení 

(teplé i studené nápoje a minutky) návštěvníkům akce. 

 

Dne 5. 12. 2016 připraven pro klienty Střediska výchovné péče Mařenka v Domažlicích oběd, 

slavnostní tabuli a obsloužili formou banketu 30 osob, 25 žáků 1. roč. K-Č. 

 

Dne 7. 12. 2016 se konal Den otevřených dveří na SOU Domažlice. Žákyně 3. ročníku 

poskytovaly kadeřnické služby v kadeřnickém salonu a v prvním patře vytvářely večerní 

účesy. Žákyně 2. ročníku ve vestibulu školy předvedly kadeřnické vystoupení na téma „Účesy 

a líčení mají svoji tvář.“ Žáci 1. ročníku prováděli módní typologii zájemcům a určovali 

diagnózu vlasů a pokožky hlavy pomocí mikrokamery. Žáci oboru gastronomie a kuchař – 

číšník vedli kavárnu U Fialky, 3 bary, zajišťovali občerstvení v ředitelně, obsluhu ve školní 

jídelně. Uskutečnil se baristický kurz, ukázka zdravé výživy, ukázka složité obsluhy.   

V kosmetickém salónu nabízely veškeré poskytované služby. Ve vestibulu školy žákyně 1. 

ročníku líčily zájemkyně, nabízely 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. 
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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. 

                                                                                            

9. 12. 2016 se konaly postupové zkoušky 3. ročníku. Žákyně vytvořily účesy, líčení a 

patřičný kostým na zadané téma a pánský plastický střih.  

Dne 14. 12. 2016 Adventní zpívání našeho školního souboru v DD ve Stodě, předávání 

perníčků od žáků kuchař –číšník 3. ročník. 

 

Dne 15. 12. 2016 Stod, vánoční jarmark pro veřejnost v parku u nádraží, 2. ročník ve 

spolupráci s MKS Stod a o.s. Poprask, prezentace všech oborů SOU Domažlice, (kadeřník, 

kuchař – číšník, elektromechanik, mechanik seřizovač, truhlář), prodej výrobků našich žáků, 9 

žáků 3. ročníku kuchař –číšník, 6 žáků oboru kadeřník, 2 žáci oboru elektromechanik pro 

zařízení a přístroje. 

22. 12. 2016 Penzion Prokopa Velikého - Žákyně druhého ročníku poskytovaly v penzionu 

základní kosmetické služby (trhání obočí, depilace horního rtu a lakování nehtů). Důchodkyně 

byly velice spokojené a těší se na další návštěvu. (7 žákyň). 

Dne 14. 12. 2016 Koloveč, připraven raut spojený s obsluhou v rámci vánočního posezení 

110 zaměstnanců SOU Domažlice, důchodců a partnerů ve vzdělávání, 23 žáků 2. ročníku 

oboru kuchař – číšník, 2 žáci 4. ročníku gastronomie a 6 žáků 3. ročníku oboru gastronomie.  

 

Dne 22. 12. 2016 připraven raut pro zaměstnance společnosti 1.Chodská v Klenčí pod 

Čerchovem, 60 osob, žáci 1. ročníku oboru kuchař – číšník. 

 

Dne 4. 1. 2017 připravena slavnostní večeře pro 54 účastníků tanečního kurzu formou 

banketní obsluhy v prostorách školní jídelny SOU Domažlice, příprava meny, nákup, 

uvaření, slavnostní tabule, servis formou banketu, žáci 1. a 2. ročníku oboru kuchař – číšník, 2 

+ 2 žáci 3. a 4. ročníku oboru gastronomie. 

 

Dne 4. a 5. 1. 2017 konaly postupové zkoušky kadeřníků 3. ročníku, náročnost spočívala 

ve vyhledání vhodného modela na aplikaci zadaného tématu (dámský a pánský účes). 

Ve dnech 5. 1. 2016 a 6. 1. 2016 připraveny pro žáky ZŠ Klenčí pod Čerchovem a pro klienty 

Střediska výchovné péče Mařenka v Domažlicích oběd, slavnostní tabule a obsloužení 

formou banketu, 25 žáků 1. roč. K-Č, 2 žáci 4. ročníku oboru gastronomie. 

     

Dne 19. 1. 2017 se žákyně 2. ročníku účastnily Dne otevřených dveří v Stodu, kde 

poskytovaly, nejen budoucím žákům, ale i jejich rodičům a hostům, služby: manikúru, 

lakování, líčení – 4 žákyně. Žáci oboru kuchař – číšník a gastronomie poskytovaly barmanské 

služby, ukázku přípravy palačinek, pečených jablíček, studených a teplých nápojů. 
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Dne 25. 1. 2017 jsme pořádali soutěž ve stolničení pro oboru kuchař – číšník a 

gastronomie v prostorách MKS Domažlice, příprava a zajištění stravování účastníků 

soutěže a hostů, 40 osob. 23 žáků 2. ročníku oboru kuchař – číšník, 2 žáci 4. ročníku 

gastronomie.   

Dne 26. 1. 2017 zajištění výzdoby, prostření, zajištění dárků, příprava rautu a obsluha 

pro 40 osob při slavnostním přivítání a návštěvě prezidenta České republiky Miloše 

Zemana na Středním odborném učilišti Domažlice, žáci 1. a 2. ročníku oboru kuchař – 

číšník, 3. a 4. ročníku gastronomie. 

Dne 27. 1. 2017 Stod, návštěva žáků ZŠ Stod v našem kadeřnickém salonu, prezentace 

spojená s ukázkou kadeřnických dovedností, 20 žáků 1. a 3. ročníku kadeřník. 

 

Dne 31. 1. 2017 Domažlice, slavnostní obsluha prvňáčků na Základních školách Msgre. 

B. Staška Domažlice a Komenského 17 Domažlice. Žáci 1. ročníku oboru kuchař - číšník. 

Dne 2. 2. 2017 připraveno drobné občerstvení pro 40 osob u příležitosti předávání 

svářečských průkazů žákům 3. ročníku oboru strojní mechanik v prostorách odborné 

učebny stolničení, 5 žáků 1. roč. kuchař – číšník. 

                                                                                                    

Dne 7. 2. 2017 Domažlice, připraven pro 25 žáků Střediska výchovné péče Domažlice 

oběd, slavnostní tabule a obsloužení formou banketu, 15 žáků 2. roč. K-Č.  

 

Ve dnech 15. 2. 2017 realizována ve cvičné kuchyni SOU Domažlice ukázka výuky 

kulinářského umění ve cvičné kuchyni spojená se slavnostním prostřením tabule pro 

žáky 8. třídy ZŠ Komenského 17 Domažlice, 23 žáků 1. ročníku oboru kuchař – číšník.

  

Dne 22. 2. 2017 připraveno drobné občerstvení pro Školskou radu SOU Domažlice, 3 žáci 

2. ročníku oboru kuchař – číšník. 

 

Dne 23. 2. 2017 připraveno občerstvení pro 40 účastníků soutěže KOVO Junior – obor 

mechanik seřizovač a obsluha, žáci 2. ročníku oboru kuchař – číšník. 

                                                                                          

Dne 6. 3. 2017 Domažlice, připraven v prostorách gastroučeben pro 25 žáků Základní 

školy Koloveč oběd, slavnostní tabule a obslouha formou banketu, 20 žáků 2. roč. oboru 

kuchař - číšník. 

                 

Dne 8. 3. 2017 jsme pořádali 4. ročník   Kadeřnicko – Kosmetické soutěže ,,ZLATÉ 

ZRCADLO 2017“. Soutěž se konala poprvé v prostorách SOU Domažlice (3 ročníky před 

v prostorách sálu MKS Domažlice) za účasti dalších středních odborných škol a středních 

odborných učilišť. Letošní téma soutěže -  „Moderní čarodějnice.“ 

 První místo za kadeřníky vyhrál žák SOU Domažlice MPV Stod Jaroslav Vlček. Cenu 

diváků získala žákyně 2. ročníku SOU Domažlice Karolína Dietlová. 

 Za kosmetické služby se zúčastnily žákyně: Simona Kubáčková (žákyně 2. ročníku), 

která obsadila 1. místo a získala i cenu diváků a Miroslava Janáčková (žákyně 3. ročníku). 

Dne 8. 3. 2017 Domažlice, připraven raut pro 60 osob soutěže Zlaté zrcadlo, žáci 2. 

ročníku kuchař – číšník. 

 

Dne 10. 3. 2017 se konala akce „Azubi live“ ve Furth im Wald, kde žákyně 2. ročníku 

Jaroslava Janderová a Lenka Lipovská poskytovaly kadeřnické služby všem návštěvníkům. 7 
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žáků 3. ročníku oboru gastronomie předváděli ukázky míchaných nápojů. David März a 

Dominik Tesař představili obor elektromechanik pro zařízení a přístroje a předvedli létání 

s dronem s následným zpracováním dat. 

                                                                       

20. 3. 2017 navštívily žákyně druhého ročníku  domov důchodců Prokopa Velikého. 

Prováděli důchodcům manikúru, barvení obočí a trhání obočí. Důchodci byli s našimi 

službami velice spokojeni a těšili se na další naši návštěvu. (7 žákyň).  

 

Dne 23. 3. 2017 Domažlice, připraveno občerstvení pro 40 účastníků soutěže KOVO 

Junior – obor strojní mechanik a obsluha, žáci 2. ročníku oboru kuchař – číšník. 

  

Ve dnech 28. 3. – 31. 3. 2017 Domažlice, proběhl ve cvičné kuchyni Kurz studené kuchyně 

vedený kuchařským mistrem Vladimírem Pickou. 

 

Dne 28. 3. 2017 navštívili žáci Základní školy Komenského 17 v  Domažlicích náš 

kadeřnický salón. Žáci 1. ročníku jim vytvořili účesy s pomocí ondulačního železa. Poté si 

žáci ZŠ mohli sami vyzkoušet natáčení vlasů na cvičných hlavách.  

  

Dne 29. 3. 2017 Domažlice, připraveno občerstvení pro 40 účastníků burzy práce – Klíč 

k příležitostem - Berufsinfomesse, žáci 1. ročníku oboru kuchař – číšník. 

Dne 29. 3. 2017 jsme pořádali 3. ročník veletrhu pracovních příležitostí s názvem Klíč 

k příležitostem - „Berufsinfomesse“ v prostorách budovy školy SOU Domažlice. Začátek byl 

od 14 hodin, prezentovaly se české a německké firmy z jednotlivých oborů a nabízeli 

možnosti stipendií, studia, brigád našim žákům i zaměstnání našim budoucím absolventům. 

 

30. 3. 2017 navštívily žákyně druhého ročníku  domov důchodců Prokopa Velikého. 

Prováděli důchodcům manikúru, barvení obočí a trhání obočí. Důchodci byli s našimi 

službami velice spokojeni a těšili se na další naši návštěvu. (7 žákyň) 

 

Dne 3. 4. 2017 Domažlice, připraven pro 27 žáků 8. třídy ZŠ Komenského 17 Domažlice 

banket - oběd, slavnostní tabule a obsloužení formou banketu, 23 žáků 2. roč. K-Č, 2 žáci 

4. ročníku oboru gastronomie. 

 

Dne 4. 4. 2017 Domažlice, připraven pro 27 žáků 8. třídy ZŠ Komenského 17 Domažlice 

banket - oběd, slavnostní tabule a obsloužení formou banketu, 23 žáků 2. roč. K-Č, 2 žáci 

4. ročníku oboru gastronomie. 

 

Dne 4. 4. 2017 se žáci 1. a 2. ročníku zúčastnili školení od firmy DUSY, ve školícím centru u 

Vorlíčků v Plzni. Žáci se seznámili s produkty této firmy a byly jim ukázány nové 

technologické postupy barvení. Na závěr všichni žáci obdrželi certifikáty (17 žáků). 

 

Dne 5. 4. 2017 Domažlice, připraven pro 27 žáků 8. třídy ZŠ Komenského 17 Domažlice 

banket - oběd, slavnostní tabule a obsloužení formou banketu, 23 žáků 2. roč. K-Č, 2 žáci 

4. ročníku oboru gastronomie. 

 

Dne 6. 4. 2017 Domažlice, připraven pro 20 žáků 5. třídy ZŠ Kout na Šumavě banket - 

oběd, slavnostní tabule a obsloužení formou banketu, 23 žáků 2. roč. K-Č, 2 žáci 4. 

ročníku oboru gastronomie. 
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Dne 6. 4. 2017 Domažlice, připraven pro 20 žáků ZŠ a  OŠ Horšovský Týn banket - oběd, 

slavnostní tabule a obsloužení formou banketu, 23 žáků 2. roč. K-Č, 2 žáci 4. ročníku 

oboru gastronomie. 

 

Dne 6. 4. 2017 navštívila Základní škola a odborná škola Horšovský Týn náš kadeřnický 

salón. Žáci 2. ročníku jim poskytovali kadeřnické služby.  

 

Dne 10. 4. a 12. 4. 2017 se konaly třídní schůzky rodičů. 2 žákyně 4. ročníku gastronomie 

nabízely rodičům ochutnávku výrobků ze školní kuchyně a seznamovali je s jídelníčkem na 

další měsíc. Provedly a vyhodnotili anketu, kterou připravila vedoucí školního stravování Ing. 

Librová. 

 

Dne 11. 4. 2017 navštívili žáci Základní školy Komenského 17 v  Domažlicích náš 

kadeřnický salón. Žáci 1. ročníku jim vytvořili účesy s pomocí ondulačního železa. Poté si 

žáci ZŠ mohli sami vyzkoušet natáčení vlasů na cvičných hlavách.  

 

Dne 12. 4. 2017 se konalo školení od firmy FANOLA na ošetření vlasů. Žáci 2. a 3. ročníku 

byli seznámeni s produkty z řady FIBER FIX TOTALPLEX. Přípravek se používá před 

barvením, melírováním a preparací, kde ošetří vlasové vlákno. Žáci si mohli vyzkoušet na 

modelkách tyto produkty a nyní je poskytujeme v kadeřnickém salónu. Školení se konalo 

v kadeřnickém salonu SOU Domažlice (32 žáků). 

 

Dne 19. 4. 2017 se konalo školení na barvení vlasů a dámské střihy v kadeřnickém salónu 

SOU Domažlice pro 2. a 3. ročníky. Školení vedl vlasový stylista Pavel Filandr. Všem 

žákům se velice líbilo. Certifikáty obdrželi žáci i vyučující (30 žáků). 

 

Dne 20. 4. 2017 KD Staňkov, připraven raut s obsluhou pro 100 osob na setkání starostů 

se zástupci Krajského úřadu Plzeňského kraje, 4 žáci 4. ročníku gastronomie, 23 žáků 1. 

ročníku oboru kuchař – číšník. 

 

Dne 22. 4. 2017 Domažlice, Stod, úklid pro město, aktivity ke Dni Země, celá škola. 

 

Dne 22. 4. 2017 Koloveč, připraven raut pro 200 osob pro pana Turka, 4 žáci 1. ročníku a 

3 žáci 2. ročníku oboru kuchař – číšník. 

 

Dne 27. 4. 2017 KD Hrádek u Rokycan, připraven raut s obsluhou pro 100 osob na 

setkání starostů se zástupci Krajského úřadu Plzeňského kraje, 4 žáci 4. ročníku 

gastronomie, 23 žáků 1. ročníku oboru kuchař – číšník. 

 

27. 4. 2017 navštívily žákyně druhého ročníku  domov důchodců Prokopa Velikého. 

Prováděli důchodcům manikúru, barvení obočí a trhání obočí. Důchodci byli s našimi 

službami velice spokojeni a těšili se na další naši návštěvu. (7 žákyň). 

 

28. 4. 2017 Proběhly postupové zkoušky žákyň 2. ročníku zaměřené na celkové ošetření 

pleti, manikúru, masáž rukou a barvení řas a obočí. Všechny žákyně úspěšně splnily 

postupové zkoušky. 

  

Dne 2. 5. 2017 navštívily žákyně 2. ročníku Domov seniorů Vital Haus v Trhanově, kde 

poskytovaly kadeřnické služby  (7 žákyň). 
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Dne 4. 5. 2017 se konalo školení od firmy ELGON, které se realizovalo v prostorách 

kadeřnického salónu v SOU Domažlice. Školení bylo zaměřené na nové technologické 

postupy barvení, melírování a módní střihy (17 žáků). 

 

Dne 4. 5. 2017 Proběhly postupové zkoušky žákyň 3. ročníku zaměřené na celkové ošetření 

pleti, manikúru, masáž rukou a barvení řas a obočí. Všechny žákyně úspěšně splnily 

postupové zkoušky. 

 

Dne 4. 5. 2017 Domažlice, školní jídelna, připravena slavnostní večeře pro 54 

účastníků Kurzu taneční a společenské výchovy formou banketní obsluhy v prostorách 

školní jídelny SOU Domažlice, příprava meny, nákup, uvaření, slavnostní tabule, servis 

formou banketu, úklid, žáci 1. a 2. ročníku oboru kuchař – číšník, 2 + 2 žáci 3. a 4. ročníku 

oboru gastronomie. 

 

V průběhu měsíce dubna a května absolvovali žáci druhého a třetího ročníku odborné školení, 

které bylo zaměřeno na teoretickou výuku i praktické procvičování. Vlasový stylista Ivana 

Horská, která pracuje pro firmu ELGON, naučila žáky základní a speciální techniky 

masáží a správný postup při určování diagnózy vlasů a pokožky hlavy. Žáci obdrželi 

certifikáty (27 žáků).  

 

Dne 11. 5. 2017 KD Stod, připraven raut s obsluhou pro 100 osob na setkání starostů se 

zástupci Krajského úřadu Plzeňského kraje, 4 žáci 4. ročníku gastronomie, 23 žáků 1. 

ročníku oboru kuchař – číšník a 3. ročníku oboru kuchař – číšník v MPV Stod. 

 

16. 5. 2017 navštívily žákyně druhého ročníku  domov důchodců Prokopa Velikého. 

Prováděli důchodcům manikúru, barvení obočí a trhání obočí. Důchodci byli s našimi 

službami velice spokojeni a těšili se na další naši návštěvu. (7 žákyň). 

 

Dne 16. 5. 2017 Domažlice, připraven slavnostní oběd pro 25 žáků 8. třídy ZŠ 

Poběžovice formou banketní obsluhy v prostorách školní jídelny SOU Domažlice, příprava 

meny, nákup, uvaření, slavnostní tabule, servis formou banketu, žáci 2. ročníku oboru kuchař 

– číšník a zapojeni 4 žáci z Realschule Neunburg vorm Wald. 

 

Dne 16. 5. 2017 Cham, připraven raut pro 100 osob pro Centrum pro komunitní práci v 

Chamu formou banketní obsluhy, žáci 1. ročníku oboru kuchař – číšník. 

  

Dne 17. 5. 2017 Stod – město řemesel a umění, prezentační akce SOU Domažlice a ZUŠ 

Stod určená veřejnosti. Kadeřnice a kosmetičky stříhaly a líčily zákazníky za velmi zajímavé 

ceny s nabídkou do školních salónů, kosmetičky líčily, malovaly dětské motivy na obličej, 

žáci oboru kuchař – číšník nabízeli své výrobky (výroba a prodej teplých a studených nápojů 

a výrobků rychlého občerstvení), žáci oboru gastronomie předvedli své barmanské umění, 

truhláři předváděli výrobu dětských židliček, elektromechanici představili dron a 

zabezpečovací techniku, mechanici seřizovači prodávali výrobky vyrobené na drátořezu. 

 

Dne 17. 5. 2017 Domažlice, připraven slavnostní oběd pro 25 žáků 8. třídy ZŠ 

Poběžovice formou banketní obsluhy v prostorách školní jídelny SOU Domažlice, příprava 

meny, nákup, uvaření, slavnostní tabule, servis formou banketu, žáci 2. ročníku oboru kuchař 

– číšník a zapojeni 4 žáci z Realschule Neunburg vorm Wald. 
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Dne 18. 5. 2017 se konalo školení na prodlužování vlasů, které proběhlo v SOU Domažlice. 

Zúčastnili se žáci všech třech ročníků. Vlasový stylista Pavel Filandr předvedl žákům nové 

technologické postupy prodlužování vlasů, které si sami mohli vyzkoušet. Dále se seznámili 

s přípravky a pomůckami, které je nutné používat na prodloužené vlasy. Ukázal jim i výpočet 

kalkulace cen a všichni obdrželi certifikáty (26 žáků). 

Žákyně třetího ročníku absolvovaly školení v rámci přípravy k závěrečným zkouškám.  

 

Dne 20. 5. 2017 jsme se tradičně zúčastnili národní putovní výstavy „Má vlast cestami 

proměn,“ která se konala v Praze na Vyšehradě. Žákyně SOU Domažlice ve svém stánku 

poskytovaly kadeřnické služby všem zájemcům. Žákyně 2. ročníku Petra Belfínová a 

Karolína Bláhová stříhaly pánské a dámské střihy. A žákyně 1. ročníku Veronika Martínková 

prováděla techniky železné ondulace (žehlení vlasů a kulmování). 10 žáků výběrem 1. a 2. 

ročníku oboru kuchař – číšník, a 3. ročníku gastronomie připravovali kávu, čaj, míchané 

nealkoholické i alkoholické nápoje, čepovali pivo a nabízeli výrobky vyrobené žáky 1. 

ročníku (perník, chodské koláče, štrůdl, párek v rohlíku, játrovou paštiku ad.). 

Žákyně 3. ročníku (Kušková, Bardounová) a 2.ročníku (Kubáčková) prováděly nejen líčení, 

manikúru, ale i malování na obličej, o které projevily zájem menší děti v odpoledních 

hodinách. 

  

Dne 30. 5. 2017 připravena svatební hostina – slavnostní oběd, slavnostně prostřená 

tabule, obsluha banketní - fiktivní svatba pro 20 žáků ZŠ Msgre. Staška Domažlice 
v prostorách učebny stolničení v SOU Domažlice, žáci 1. ročníku oboru kuchař – číšník. 

       

Dne 31. 5. 2017 se konal Dětský den v Mateřské školce Msgr. Staška v Domažlicích. 

Žákyně 2. ročníku vytvářely dětem dětské účesy (9 žáků). 

 

Dne 31. 5. 2017 náš kadeřnický salón navštívili i děti z Mateřské školky z Kolovče (24 

dětí). Druhá skupina kadeřnic 2. ročníku jim tvořila dětské účesy (7 žáků) a 2 kosmetičky 

líčily a malovaly dětem na obličej různé motivy. 

  

Dne 6. 6. 2017 připravena svatební hostina – slavnostní oběd, slavnostně prostřená 

tabule, obsluha banketní - fiktivní svatba pro 20 žáků ZŠ Msgre. Staška Domažlice 
v prostorách učebny stolničení v SOU Domažlice, žáci 2. ročníku oboru kuchař – číšník. 

 

Dne 7. 6. 2017 se konali postupové zkoušky kadeřníci 1. ročníku skupiny B na téma pánský 

klasický střih s konečnou úpravou, módní foukaná, preparace vlasů. Všechny žákyně zkoušky 

úspěšně zvládly a zajistili si modely z řad příbuzných a známých. (6 žákyň) 

 

Dne 8. 6. – 9. 6. 2017 se konaly postupové zkoušky kadeřnic 1. ročníku skupiny A. Téma 

bylo stejné jako u skupiny B. Žákyně Anna Machtová a Le Hoe Thanhová zkoušky nesplnily, 

statní žáci zkoušky úspěšně zvládli a modeli odcházeli spokojeni (17 žáků). Postupové 

zkoušky, které žáci absolvují u obou oborů kadeřník a kosmetické služby dvakrát do roka, 

přispívají k přípravě k závěrečným zkouškám, tím se docílilo mírné zlepšení úspěšnosti. 

Celkový prospěch žáků u obou oborů v posledních třech letech stagnuje. Žákyně se naučí 

komunikovat a vyhledávat si modely ke splnění zadaných úkolů. 

 

Dne 8. 6. 2017 Domažlice, připraven banket – slavnostní oběd, slavnostně prostřená 

tabule, obsluha formou banketu pro 28 žáků 9. třídy ZŠ Komenského 17 Domažlice 
v prostorách učebny stolničení v SOU Domažlice, žáci 2. ročníku oboru kuchař – číšník. 
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Dne 12. 6. 2017 konaly postupové zkoušky kadeřnice 2. ročníku skupiny B se stejným 

tématem jako u skupiny A. Všechny žákyně zkoušky úspěšně zvládly (6 žáků). 

 

Dne 20. 6. 2017 Plzeň, Ručičky kraje, prezentační akce středních škol určená žákům ZŠ a 

jejich rodičům. Představili jsme výukovou robotickou linku, která podávala žákům 

občerstvení v podobě plechovky Coca – Coly, drony, které natočili tuto akci a data použili 

pro prezentační video – bylo promítáno. Prezentovali jsme technické obory strojírenské, 

truhlářské a elektromechanika pro zařízení a přístroje. Žáci si mohli vyzkoušet jednotlivé 

manuální činnosti a drobný výrobek si odnést domů na upomínku, 2 žáci oboru truhlář, 2 žáci 

oboru elektromechanik, 2 žáci oboru strojní mechanik, 1 mechanik seřizovač a 1 obráběč 

kovů. 

                             

 

7. Závěr 

 

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

oblast řídící a oblast ekonomicko hospodářskou byly ve školním roce 2016/2017 úspěšně 

plněny. 

        Ve školním roce 2016/2017 zahájilo studium celkem 604 žáků v denní formě 

vzdělání (442 žáků v Domažlicích a 162 žáků ve Stodě), a to 161 ve 3 čtyřletých oborech 

vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou – mechanik seřizovač, 

gastronomie, kosmetické služby, 387 v 6 tříletých oborech vzdělání poskytujících střední 

vzdělání s výučním listem – obráběč kovů, strojní mechanik, strojní mechanik se 

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

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

technika, kuchař – číšník, kadeřník. Absolventům tříletých oborů vzdělání nabízíme 

nástavbové studium podnikání v denní formě studia, ve kterém je 56 žáků. Cílová 

kapacita školy je 850 žáků, z toho kapacita Prokopa Velikého 640 v Domažlicích je 590 žáků. 

Z celkového počtu 604 žáků k 30. září 2017, se 439 vzdělává v Domažlicích a 165 v místě 

poskytovaného vzdělání ve Stodě. Velmi úspěšným se stal již 2. rokem nábor žáků do prvních 

ročníků, ve školním roce 2017/2018 nastoupilo od 1. září 2017 celkem 221 žáků, z toho 136 

do Domažlic. Ve školním roce 2017/2018 pokračuje zájem o strojírenské obory. Největší 

zájem byl o čtyřletý obor mechanik seřizovač, přijali jsme 34 žáků a vytvořili 1 třídu. O 

absolventy tohoto oboru je na trhu práce veliký zájem a nestačíme pokrýt zájem firem 

v regionu domažlickém, klatovském, tachovském a Plzně – jihu. Do tohoto školního roku 

2017/2018 se nám již třetím rokem přihlásilo 8 žáků do oboru strojní mechanik se 

zaměřením nástrojař (v loňském školním roce 6 a předloňském 2). Již šestým rokem je 

otevřen tříletý obor strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování 

plastů, ve kterém se v prvním ročníku vzdělávají jen 4 žáci (společně se 4 žáky strojního 

mechanika a 8 žáků se zaměřením nástrojař. Ve druhém ročníku se vzdělává 5 žáků 
(z toho 1 dívka a 4 žáků strojního mechanika a 6 žáků strojního mechanika se zaměřením 

nástrojař), ve třetím ročníku 7 žáků (a 6 žáci strojního mechanika a 2 žáci strojního 

mechanika se zaměřením nástrojař). Z náborových aktivit vyplývá, že na trhu práce je veliký 

nedostatek technicky vzdělaných pracovníků, proto i žáci jiných oborů a zaměření jsou 

podporovány formou stipendií i jinými firmami a žáci se nechtějí smluvně vázat na firmu. 

Firma Gerresheimer Horšovský Týn zvýšila stávající stipendia žákům o 1.000.- Kč na měsíc a 

rok po splnění daných podmínek. 
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  U maturitních zkoušek se projevil neprospěch nejen z jedné části zkoušky, ať to již 

byly písemná práce, didaktický test nebo ústní zkouška a neprospěch u ústní zkoušky 

z odborných předmětů.  

 U závěrečných zkoušek byl výrazný neprospěch žáků oboru obráběč kovů. Žáci jsou 

připravováni po odborné stránce také na obsluhu CNC strojů, což je pro některé náročnější.  

  

        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 2016/2017 se nám nepodařili otevřít čtyřleté obory kosmetické služby a 

gastronomie pro menší počet žáků, kteří odevzdali zápisový lístek. Velmi potěšující je, že pro 

školní rok 2017/2018 se přihlásili žáci a odevzdali zápisové lístky do čtyřletých oborů 

kosmetické služby a gastronomie. Již třetím rokem se žáci hlásí do tříletého oboru strojní 

mechanik se zaměřením nástrojař. Bohužel již třetím rokem se nám nepodařilo otevřít tříletý 

obor kuchař – číšník ve Stodě. 

 

Významný byl úspěch našich žáků v soutěžích odborných dovedností. Žáci SOU 

Domažlice se pravidelně účastní soutěží v odborných dovednostech, na kterých dosahují 

velmi dobrých a v technických oborech v roce 2016/2017 výborných výsledků.  
Za vynikající úspěchy našich žáků a jejich učitelů Krajský úřad Plzeňského kraje 

udělil naší škole 1. místo v kategorii střední odborná učiliště v soutěži O nejúspěšnější 

školu v soutěžích ve školním roce 2016/2017. 

 

 V republikové soutěži dovedností v programování CNC strojů Mladí strojaři 

v programování CNC obráběcích strojů v Brně 2016 se náš žák 4. ročníku oboru 

mechanik seřizovač David Dufek v celkovém hodnocení umístil na 3. místě v kategorii 

Siemens a převzal z rukou ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka ocenění dne 9. 

listopadu 2016 na slavnostním předání vítězů soutěže na Ministerstvu průmyslu a 

obchodu v Praze.  
 Na soutěži Mladí strojaři v programování CNC obráběcích strojů, která proběhla 

jako součást 58. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, se vítězem 

v programování Sinumerik pro technologii soustružení dne 6.9.2016 stal                                                

David Dufek, který v silné konkurenci průmyslových škol získal 1. místo, na 2. místě se 

umístil Ondřej Oulík a na 3. místě Jiří Steinberger. V programování Heidenhain dne 

6.9.2016 vybojoval 1. místo Lukáš Galliwoda, 2. místo David Zavadil a 3. místo Robert 

Beneš. Všech 6 žáků ze 4. ročníku oboru mechanik seřizovač výborně uspělo.                                        

  

 Vítězný tým ve složení David Dufek, Robert Beneš a Jan Liška ve třetím 

ročníku soutěže partnerských škol Siemensu SINUMERIK CUP 2016 přivezli již 

druhým rokem putovní pohár do Domažlic a obhájili 1. místo z loňského roku. 
Vyhodnocení soutěže se konalo 20. a 21. října 2016 v Praze. 

  David Pšenák, žák 4. ročníku oboru mechanik seřizovač, se v krajském kole 

soutěže Kovo Junior v řídicím systému Heidenhain konané v Domažlicích umístil na 1. 

místě a postoupil do celostátního kola do Brna, ve kterém se umístil na nádherném 5. 

místě z 18 soutěžících zastupujících jednotlivé kraje především ze středních průmyslových 

škol. 

 

 Medailových příček dosáhli i naši strojní mechanici v krajském kole soutěže KOVO 

Junior 2017 konané již druhým rokem v Domažlicích. Na prvním místě se umístila 

Šárka Pokorná a postoupila do celostátního kola, ve kterém se umístila na pěkném 12. 
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místě. Druhé místo v krajském kole v Domažlicích vybojoval Petr Vavřička. Oba žáci 

studují obor strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů. 

V kooperačním vzdělávání se připravují pro firmu Gerresheimer Horšovský Týn.  

 

 Pavel Kalous, žák 3. ročníku oboru strojní mechanik, zvítězil v 15. ročníku krajské 

soutěže Zlatý pohár Linde ve svařování v ochranné atmosféře konané v Rokycanech a 

postoupil do republikového kola, jež se konalo ve Frýdku – Místku, umístil se na 11. pozici. 

 

Za první místa v republikových technických soutěžích získali ocenění a hodnotné 

dary z rukou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda ve středu 24. května 2017 

v plzeňské Techmanii Science Center David Dufek – za 3. místo v republikové soutěži 

v programování CNC strojů v systému Siemens na Mezinárodním strojírenském veletrhu 

v Brně, oceněný ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem. Hejtman ocenil Šárku 

Pokornou za první místo v krajské soutěži Kovo Junior 2017 oboru strojní mechanik 

s postupem do republikového kola. Šárka byla jedinou oceněnou studentkou za úspěchy 

v technických soutěžích. Po celou dobu studia prospívala s vyznamenáním a dosahovala 

významných úspěchů v soutěžích odborných dovedností. Oceněným v rukodělné soutěži 

Řemeslo má zlaté dno, která se konala pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa 

Bernarda, byl Petr Vavřička – žák 2. ročníku oboru strojní mechanik se zaměřením na 

obsluhu lisů pro vstřikování plastů.  Petr vykoval strom života, na který zavěsil 12 znamení 

zvěrokruhu z mosazného plechu. Za tento nádherný a pracný výrobek ve své kategorii 

středních škol získal 1. místo a z rukou hejtmana notebook. 

  

Žáci 2. ročníku oboru truhlář zvítězili v soutěži „Zlaté české ručičky 2016“ 

s podtitulem vyrob hračku a udělej radost dětem v dětských domovech, do které se přihlásilo 

150 soutěžících. Vítězem v kategorii pevná hračka autorů od 17 let se stal Zdeněk Staš a 

získal titul „Zlaté české ručičky 2016“. V kategorii hlavolam – stavebnice autorů od 17 

let se na 2. místě umístil Adam Přibáň. Oba naši truhláři předali vyrobenou hračku a 

hlavolam dětem v dětských domovech. 

V 15. ročníku soutěže odborných dovedností „O hoblík Káji Hoblíka“, která je 

určená žákům 2. ročníku oboru truhlář, se družstvo ve složení Miroslav Mušálek, Jan 

Červeňák umístilo na 5. místě. 

  

 Vytvořili jsme dívčí soutěžní tým, který se ve středu 19. října 2016 zúčastnil soutěže 

pro žáky středních a základních škol v Plzeňském kraji Technika má zlaté dno. Letos 

technicky zaměření žáci sestavovali pomocí stavebnice Merkur a Boffin mechanickou sestavu 

jednoduchého pracovního stroje (pilu) na elektrický pohon s elektronickou regulací. Za naši 

školu se zúčastnil tým, který tvořily 4 dívky. Soutěžily Zuzana Šimáčková a Nikola 

Michálková, obě z 2. ročníku oboru mechanik seřizovač, Lucie Pišťáková ze ZŠ Kdyně a 

Barbora Herodová z Msgre. Staška Domažlice. Naše škola se snaží přiblížit technické 

vzdělávání dívkám a na soutěži bylo vidět, že dívčí tým (jediný na soutěži) může uspět i 

v elektrotechnické soutěži. Umístili jsme se na 4. pozici.  

  

 Na 13. ročníku republikové soutěže Enersol konané v Pelhřimově, zabývající se 

alternativními zdroji energie, se David März a Dominik Tesař, žáci 2. ročníku oboru 

elektromechanik pro zařízení a přístroje, s počítačovou hrou určenou žákům základních škol, 

kterou vytvořili v programu Scratch s názvem Ekologická farma, umístili na 4. místě. 

V krajské soutěži v Plzni v kategorii Enersol a propagace zvítězili. 
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V jazykových olympiádách jsme oproti loňskému roku nebyli tak úspěšní. 

V okresním kole olympiády z německého jazyka se Robert Leeder, žák 3. ročníku oboru 

mechanik seřizovač umístil na 4. místě a v okresním kole olympiády z anglického jazyka se 

Trieu Linh Chi, žákyně 2. ročníku oboru kosmetické služby umístila na 5. místě.       

 

4. dubna 2017 ve 3. ročníku krajské soutěže Matematika je hra získali Antonín 

Beneš a Václav Karel, žáci 2. ročníku nástavbového studia Podnkání, 2. místo v silné 

konkurenci středních škol a gymnázií. 

 

Na 12. ročníku kadeřnické soutěže „GLAMOUR – Kouzlo krásy 2016“ na téma Ve 

víru hladových her konané 30. listopadu 2016 v Sušici, naše družstvo ve složení Aneta 

Smahová, Jaroslav Vlček, Irena Pešulová postoupilo do finále Koruny kreativity.  

 Dne 11. 1. 2017 se konalo Mistroství České Republiky Koruna kreativity 2017 – 

mistrovství České republiky ,,Ve víru hladových her“. Soutěž probíhala v Prahe na Žofíně. 

Soutěžilo se v různých odborných kategoriích – ve společenském účesu a pánském střihu a 

stylingu. Žákyně 2. ročníku oboru kadeřník Aneta Janečková, Irena Pešulová, Karolína 

Dietlová a Jaroslav Vlček, žák 2. ročníku oboru kadeřník, se umístili na 4. místě, stějně jako 

Simona Kubáčková, žákyně 2. ročníku oboru kosmetické služby.  

  

Ve středu 8. března 2017 jsme pořádali již 4. ročník soutěže Zlaté zrcadlo, ve které 

záleží na kreativitě a celkovém out – fitu a je určena žákům oborů vzdělání kadeřník a 

kosmetické služby. Tentokrát se v prostorách naší školy v Domažlicích sešlo 6 kadeřnic a 1 

kadeřník a 4 kosmetičky ze čtyř škol ze Sedlčan, Litoměřic, Stochova, ze Stoda a z Domažlic. 

V tématu „Moderní čarodějnice“ okouzlili školu zajímavými účesy a nápaditým líčením. 

Odborné porotě předsedal známý kadeřník Dragan Stojanovič. 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. Nejúspěšnější byl náš kadeřník Jaroslav Vlček, který v silné konkurenci zvítězil. 

Cenu diváků získala Karolína Dietlová. U kosmetiček zvítězila Simona Kubáčková naše 

žákyně 2. ročníku oboru kosmetické služby, která získala i Cenu diváků. Kadeřnice i 

kosmetičky obdržely hodnotné ceny od sponzorů.  

 

Naše škola pořádala 24. ledna 2017 již 8. ročník nadregionální soutěže pro kuchaře 

– číšníka ve stolování na téma „Strojírenský veletrh“, na které se naši žáci ve složení 

Marek Holý, Pavlína Vítkovičová, Michaela Ondrejková a Lukáš Bozděch umístili na 2. 

místě a družstvo ze Stoda ve složení Eisenhamer, Kočková, Sedláková a Mičková se umístili 

na 4. pozici.  

Druhou kuchařskou soutěž jsme pořádali 14.  února 2017 ve Stodě. Ve 12. ročníku 

soutěže Hrnečku vař na téma „Sýrové dobroty“ se na 3. místě umístilo družstvo ze Stoda 

ve složení Aneta Kroová, Tereza Hlaváčková  a družstvo z Domažlic ve složení Denisa 

Králová a Martina Notová na 4. pozici.  

 

V regionální soutěži Zdobení velikonočních perníků v Plané konané 4. dubna 2017 se 

naše družstvo ze Stoda, ve složení Tereza Hlaváčková a Radka Mičková, umístilo na 4. místě.  

 

Úspěchy jsme dosáhli i ve sportovních soutěžích, kdy jsme získali 2. místa  

v okresních kolech sportovních soutěží: Fotbal ISF, konané 4. října 2016, 25. listopadu 2016 

Florbal Challenge, 29. listopadu 2016 v turnaji ve florbalu, 3. místo ve Středoškolské 

futsalové lige v okresním kole konané 15. listopadu 2016 a 4. místa  ve Středoškolském 
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poháru v atletice Corny jak dívky, tak hoši.  Celkem 88 žáků se účastnilo soutěže ve fotbale O 

pohár ředitelky školy.    

   

Naše škola se přihlásila do mezinárodního vzdělávacího programu Ekoškola a 

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

do zlepšení ekologického chování školy. Našimi sociálními partnery v oblasti 

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

Technické škola ve Waldmünchenu a Svaz zahrádkářů Holýšov.  Městské lesy Domažlice 

nám umožnily pořádat projektové dny „Poznávej les“ se zaměřením na lesní pedagogiku. 

S technickou školou ve Wandmünchenu jsme spolupracovali v rámci projektu Enersol. 

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

Plzeňského kraje ve školním roce 2015/2016“. Soutěže jsme se zúčastnili 4. rokem. 

Obhájili jsme 3. místo z loňského ročníku. Po dva roky předtím jsme obsazovali 2. 

místa. 

 

Ve dnech 14. – 16. listopadu 2016 jsme pořádali oslavy 80. výročí postavení první 

budovy školy Jubilejní Masarykovy odborné školy živnostenské (v roce 1936 

v Thomayerově ulici) určené k odbornému vzdělávání v Domažlicích (odborné školství 

v Domažlicích má 136 letou tradici). Ve Stodě jsme slavili 50 let elektrooborů. Tato 

významná jubilea jsme propojili se třemi dny otevřených dveří.   

Od pondělí do středy mohli žáci ze základních škol a jejich rodiče navštívit 

Střední odborné učiliště v Domažlicích i ve Stodě. Každý den byl jiný, zajímavý a 

neopakovatelný. Gastronomické pondělí přilákalo zájemce o obory gastronomie a 

kuchař – číšník. Úžasný byl úvodní nástup žáků 1. ročníku v číšnických stejnokrojích a 

kuchařských rondonech a uprostřed nástup žáků 4. ročníku gastronomie v manažerských 

kostýmcích. Nevídaný ohlas po celé tři dny měla soutěž Dáte si chlebíček? – český fenomén, 

který slavil 100 let a kavárna U Fialky. Bary byly plné žáků, rodičů i hostů, stejně jako stánek 

s občerstvením. Nápaditost a kreativita byla vidět na nádherně prostřených tabulích určených 

k různým příležitostem. Vyvrcholením tohoto dne bylo odhalení busty T. G. Masaryka 

s novým podstavcem, který vyrobili na odborném výcviku žáci oboru strojní mechanik. 

Po projevech ředitelky školy, senátora Jana Látky, místostarosty Stanislava Antoše a Ing. 

Karla Freita, zazpíval smíšený pěvecký sbor Čerchovan Moravské zpěvy od Antonína 

Dvořáka a po odhalení busty státní hymnu. Pro zúčastněné to byl nezapomenutelný zážitek. 

Kadeřnicko – kosmetické úterý ozdobila vicemiss ČR z roku 2003 Klára 

Medková. Jednotlivé kadeřnické a kosmetické činnosti si mohli zájemci o studium vyzkoušet 

sami v našich salónech nebo si jen tak posedět v roli modela. Tématicky zaměřené účesy a 

líčení představily naše zručné a nápadité kadeřnice a kosmetičky po celý den. Žádané byly 

přednášky profesionálních kosmetiček a besedy s našimi absolventy, významnými podnikateli 

v oboru. Zajímavou informací pro dívky bylo, že se v oborech kosmetické služby a 

gastronomie nebude konat povinná maturitní zkoušku z matematiky.  Ocenili jsme nejlepší 

absolventy v oboru mechanik seřizovač, strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů 

pro vstřikování plastů, truhlář, elektromechanik pro zařízení a přístroje, kuchař – 

číšník a kadeřník v obřadní síni domažlické radnice. Starosta Domažlic Miroslav Mach, 

vedoucí OŠMS KÚPK JUDr. Jaroslava Havlíčková, za OHK Domažlice Ludvík Jírovec a 

Olga Votavová popřáli jedenácti nejlepším absolventům, kteří se umisťovali na předních 

příčkách republikových odborných soutěží, mnoho dalších úspěchů.   

Technická středa byla vyvrcholením oslav 80. výročí první budovy školy, která 

v roce 1936 nesla název Jubilejní Masarykova odborná škola živnostenská. Po 

slavnostním zahájení předal Jaroslav Sokol za Odbor školství, mládeže a sportui 46 žákům 

oborů obráběč kovů, strojní mechanik, strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro 
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vstřikování plastů a strojní mechanik se zaměřením nástrojař, sady kufříků s ručním 

nářadím. Čtrnácti žákům oboru elektromechanik pro zařízení a přístroje byly kufříky 

s nářadím předány ve Stodě na prezentační akci OHK Plzeň – jih Perspektiva řemesel. 

Oceněni byli žáci za první místa v republikových soutěžích. David Dufek, žák 4. 

ročníku oboru mechanik seřizovač, za 3. místo v celkovém hodnocení soutěže Mladí strojaři 

v programování CNC obráběcích strojů v kategorii Siemens a byl oceněn na Ministerstvu 

průmyslu a obchodu ministrem Janem Mládkem. Tým ve složení David Dufek, Jan Liška a  

Robert Beneš v soutěži SINUMERIK  CUP 2016 v programování CNC obráběcích strojů 

obhájil vítězství a nádherný putovní pohár zdobil naši školu při oslavách.  V soutěži 

programování CNC strojů v řídicím systému Sinumerik na Mezinárodním veletrhu v Brně 

zvítězil David Dufek, 2. místo získal Ondřej Oulík a 3. místo vybojoval Jiří Steinberger. 

Ve stejné soutěži, ale v programování CNC strojů v řídicím systému Heidenhain získal první 

místo Lukáš Galliwoda, 2. místo obsadil David Zavadil a 3. místo vybojoval Robert 

Beneš. Všech šest žáků, kteří na soutěž jeli, se umístilo. To tu ještě nebylo! 

Veliký zájem byl o strojírenské dílny v Rohově ulici, kde je jedno z nejmodernějších 

pracovišť, co se strojového vybavení týče, a to nejen v Plzeňském kraji.  

V tento den jsme podali žádost o stavbu nové víceúčelové haly pro výuku 

strojírenských oborů v Rohově ulici 232 do projektu IROP. Celkové náklady na stavbu 

činí 45 milionů korun a hotova by měla být v roce 2018. Tím by se naše škola stala 

skutečným centrem odborné přípravy žáků strojírenských oborů. 

 

Velmi důležité je pro nás ocenění, které jsme získali v Plzni 1. prosince 2016 od 

zaměstnavatelů. Na základě hlasování firem získalo SOU Domažlice titul „Škola 

podporující řemesla“. Naše škola je doporučovaná zaměstnavateli pro rok 2016. 

Velmi nás to těší, že jsme „Školou podporující řemesla“ právě v roce 2016, který 

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR vyhlásila Rokem řemesel. 

  

           SOU Domažlice již sedmým 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 

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, baristický kurz, školení „Zdravé vaření“ , školení 

k makrobiotické stravě,  školení kadeřnicko – kosmetické firmy Cmíral,  Vorlíčkovi, Dussy, 

školení dermokosmetiky a biokosmetiky Syn Care, Mary Kay. Školení pro strojírenské obory 

robotiky, pneumatiky a hydrauliky, školení Gibscam, školení 3 D aj.  

  

V rámci podpory talentovaných žáků Plzeňského kraje se 21. - 23. června 2017 

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. Druhým rokem se konal odborný řemeslný kemp 

pro talentované žáky 1. ročníku oboru elektromechanik pro zařízení a přístroje, zúčastnili 

se 2 žáci ve dnech 19. – 22. června 2017 na SOU elektrotechnickém v Plzni. 

 



 55 

Na základě častých dotazů našich absolventů jsme 29. března 2017 potřetí pořádali 

v prostorách budovy školy Prokopa Velikého 640 informační burzu pracovních a 

studijních příležitostí s názvem „Berufsinfomesse“ – veletrh pracovních a studijních 

příležitostí Klíč k příležitostem  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 20 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. 

 

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.  

Pilotně jsme otevřeli kroužek „3D technologie“, ve kterém se učí ovládat 3D 

tiskárnu, 3D pero, modelují v 3D programech, pomocí dronů natáčí videa 4K. Svým 

pojetím kroužek vnesl oživení volnočasových aktivit, žáci jsou nadšeni a sami přinášejí další 

náměty a rozvíjí kreativitu. Do budoucna uvažujeme o rozšíření vybavenosti na 3D scanner. 

   

Ve dnech 12. – 13. září 2016 se uskutečnil v Trhanově již třetím rokem adaptační 

kurz pro 110 žáků 1. ročníků tříletých oborů zakončených výučním listem. 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 roce 2016 jsme nebyli úspěšní v získání dotace v rámci 

grantového programu Plzeňského kraje Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci 

v roce 2016.  

 

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.   

 

 Významné pro SOU Domažlice bylo zajištění prezentace Plzeňského kraje na výstavě 

„Má vlast – cestami proměn“, konané 20. května 2017 v Praze na Vyšehradě. Rovněž 

příprava rautu a obsluhy v Hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu PČR při vyhodnocení 

soutěže Nejkrásnější nádraží ČR 2016 dne 11. listopadu 2016, kdy se podávalo 

svatomartinské pohoštění. Slavnostního vyhlášení a rautu, který připravili naši žáci oboru 

gastronomie a kuchař – číšník, se zúčastnili Jan Přeučil a Eva Hrušková.  

 

V přijímacím řízení pro školní rok 2017/2018  konali 12. dubna 2017 žáci přihlášeni 

do tří čtyřletých oborů zakončených maturitní zkouškou tedy mechanika seřizovače, 

kosmetické služby a gastronomie, centrální přijímací zkoušky ke vzdělávání na střední školu 

prostřednictvím zadaných testů z českého jazyka a literatury a matematiky.  Výsledky testů 
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vyhodnotil Cermat. Výsledky zkoušek se žáci dozvěděli v přijímacím řízení 28. dubna 2017 i 

s tím, zda byli na zvolený obor přijati. Pořadí přijatých uchazečů se odvíjelo od prospěchu 

v 8. třídě a polovině 9. třídy váhou prospěchu ze ZŠ 40 %, zdravotní způsobilosti, a váhou 

60% výsledků testů z českého jazyka a literatury a matematiky. 

  

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

rokem ve školním roce 2016/2017 skládali závěrečné zkoušky podle jednotného zadání a u 

oboru strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů jsme již podruhé 

realizovali firemní praktickou závěrečnou zkoušku v prostorách výukového střediska firmy 

Gerresheimer Horšovský Týn a poprvé ve firmě ROC Galvanik. 

 Žáci čtyřletých oborů zakončených maturitní zkouškou sedmým 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 osmým 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 čtrnáctidenní a měsíční 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 dva žáky 1. ročníku oboru kuchař - číšník (Matěj Doubek, František Pešek) 

v Bad Kötztingu. Odbornou praxí žáků se prohloubila spolupráce s jednateli gastronomických 

zařízení, jejich instruktory.  

  

Dne 30. dubna 2015 získala naše škola mezinárodní certifikát International 

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

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

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

byla naše škola zařazena do mezinárodní databáze International Education Society Ltd. 

(IES) a byl nám v rámci ratingu přidělen expertní skupinou druhý nejvyšší „ratingový stupeň 

BB+“ 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, 

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.  
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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. V 

pátek 28. dubna 2017 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 (Jiří Steinberger, David Zavadil, 

Oleg Zahradník, Patrik Czechowski a Robert Beneš). 

Dalšími významnými společnými aktivitami byly např. čtrnáctidenní odborná praxe 

našich žáků v německých firmách, zimní sportování na Velkém Javoru, účast našich žáků na 

výuce češtiny v Chamu, 8. ročník mezinárodního turnaje v kopané pro 6 týmů se uskutečnil 

ve Furth im Wald, návštěva spojená s exkurzí 80 zaměstnanců SOU Domažlice v Berusschule 

Cham -  prohlídku nové budovy školy zajistil a provedl nás ředitel Siegfried Zistler, 

odbornými učebnami nás provedl pan Fischer a pan Nusko. Velmi náročná je koordinace a 

zajištění intenzivních kurzů německého jazyka v rámci projektu Přeshraniční vzdělávání, 

které bylo v tomto školním roce 2016/2017 rozšířeno o 20 žáků oboru gastronomie, kuchař – 

číšník, truhlář a elektromechanik pro zařízení a přístroje. Společně jsme se účastnili řady 

prezentačních akcí na propagaci naší mezinárodní spolupráce Furth im Wald a Domažlice, 

aktivně jsme vystupovali na konferencích, např. Mariánské Lázně, Karlovy Vary aj. 

V pátek 6. května 2016 byla v bavorském Chamu slavnostně podepsána smlouva 

mezi okresním úřadem Cham a pracovním úřadem ve Schwanndorfu o další podpoře 

česko-německého odborného a jazykového vzdělávání na Středním odborném učilišti 

v Domažlicích v rámci pilotního projektu Přeshraniční vzdělávání. Podpisu smlouvy byli 

přítomni chamský zemský rada, pan Franz Löffler, dále zástupci pracovního úřadu ve 

Schwanndorfu a hospodářské komory v Regensburgu a v neposlední řadě také ředitelé dvou 

partnerských škol zapojených do projektu přeshraniční spolupráce (za SOU Domažlice 

Zdeňka Buršíková, za Berufsschule Cham Siegfried Zistler). Česká škola získala díky 

podepsané smlouvě prostředky na intenzivní jazykové kurzy němčiny a odborné i praktické 

stáže v německých firmách, které jsou žákům nabízeny coby volitelné moduly během jejich 

běžné školní docházky. Projekt přeshraničního vzdělávání započal už v roce 2012 a jako 

hlavní cíl si od počátku vytyčil posílení jazykové vybavenosti žáků, zpřístupnění těch oblastí 

vzdělání, které nabízí jen německá strana, a konečně získání praktických dovedností 

v německých firmách. Díky finanční podpoře z prostředků Evropské unie se přeshraniční 

spolupráce bude nově nabízet nejen žákům prestižního oboru mechanik-seřizovač, ale též 

gastronomům (učňovským i studijním programům), truhlářům a výhledově též 

elektromechanikům z přidružené školy ve Stodě. Počet žáků účastnících se přeshraničního 

vzdělávání tak vzrostl ze současných šesti až osmi v ročníku na celkem dvacet, což  

představuje nemalou výzvu i pro učitele německého jazyka na SOU Domažlice, kteří se na 

projektu podílejí jak po odborné, tak po organizační stránce. Nabídka přeshraničního 

vzdělávání na SOU Domažlice představuje pilotní projekt intenzivní kooperace sousedících 

evropských států na poli odborného školství a nemá co do rozsahu a kvality obdoby na jiných 

školách. Všechny nabízené programy mají garantovanou kvalitu a jsou zakončeny 

certifikátem, který absolventům umožňuje absolvovat v Německu učňovské vzdělání ve 

zkrácené podobě – za předpokladu, že žáci prokážou uspokojivou znalost německého jazyka. 
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 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. Tradičně se uskutečnilo 2 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, v gastronomických učebnách se podíleli na přípravě společného oběda, 

prostřeli tabuli a vyzkoušeli obsluhu. Poslední den praxe se též zúčastnili vysazení a ozdobení 

stromu, který symbolizuje aktivní spolupráci mezi českou a německou stranou. Na sakuru 

(třešeň), která teď nově zdobí průčelí školy, pověsili vybraní žáci obou škol pestré stuhy 

v národních barvách obou států.  

 

Dne 15. listopadu 2016 bylo nejlepším absolventům učňovských oborů za prospěch 

s vyznamenáním u závěrečných zkoušek a splněním dalších kritérií předáno „Osvědčení 

Hospodářské komory ČR“. Toto ocenění letos převzalo dokonce 12 absolventů (Ivana 

Hankeová, Nikola Koubová, Anna Kuželíková, Tereza Mouchová a Veronika Svobodová 

z oboru kadeřník, Radek Svoboda z oboru truhlář, Petra Prantlová a Kateřina Pejsarová 

z oboru kuchař – číšník, Jan Mathauser z oboru strojní mechanik, Jiří Wuchterle z oboru 

mechanik seřizovač, Martin Janský a Nikolas Havel z oboru elektromechanik pro zařízení a 

přístroje). Slavnostní předávání proběhlo v prostorách obřadní síně domažlické radnice u 

příležitosti 10. ročníku veřejné prezentace studijních nabídek a pracovních příležitostí pro 

budoucí učně a studenty pod názvem „Od vzdělání k zaměstnání“ a 80. výročí postavení první 

budovy školy, která nesla název Jubilejní Masarykova odborná škola živnostenská. Škola již 

v předchozích letech získala „Čestné uznání Hospodářské komory ČR“ jako doklad vysoké 

úrovně praktické přípravy žáků v oboru truhlář, kadeřník, kuchař – číšník a elektromechanik 

pro zařízení a přístroje (absolventi jednotlivých oborů vzdělání, kteří toto významné ocenění 

získali: elektromechanik pro zařízení a přístroje – 2015 Antonín Beneš, kuchař – číšník 2015 

Marcela Zborníková, truhlář – 31.20.2013 Tomáš Ježek, 4.10.2012 Radek Chlubna  a 

13.10.2011 Lukáš Heinrich, kadeřník – 30.10.2014 Lucie Císlerová, 7.11.2013 Martina 

Olejníková).  

 

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. 

 

 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 pa 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 
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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 

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. 

Druhý ročník soutěže probíhal na jaře 2015. Proběhlo několik vzájemných setkání. Ve dnech 

22. a 23. října 2015 proběhlo v Mohelnici vyhodnocení soutěže o putovní pohár partnerských 

škol Siemensu Sinumerik CUP 2015. Úkolem bylo vytvořit CNC program pro tvarovou 

součást ramena výstředníku v programu ShopMill. Ing. Aleš Polzer, Ph.D. z Vysokého učení 

technického v Brně zhodnotil soutěž jako velmi náročnou. Náš tým žáků 3. ročníku oboru 

mechanik seřizovač zvítězil. První místo a putovní pohár Siemensu si odvezl tým ve složení 

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

Robert Beneš a Jan Liška ve třetím ročníku soutěže partnerských škol Siemensu 

SINUMERIK CUP 2016 přivezli již druhým rokem putovní pohár do Domažlic a 

obhájili 1. místo z loňského roku. Vyhodnocení soutěže se konalo 20. a 21. října 2016 

v Praze. 

 

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 důležité je pro nás ocenění, které jsme získali v Plzni 1. prosince 2016 od 

zaměstnavatelů. Na základě hlasování firem získalo SOU Domažlice titul „Škola 

podporující řemesla“. Naše škola je doporučovaná zaměstnavateli pro rok 2016. 

Velmi nás to těší, že jsme „Školou podporující řemesla“ právě v roce 2016, který 

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR vyhlásila Rokem řemesel. 

 

Po vzoru firmy Gerresheimer Horšovský Týn spol. s r.o. se pro školní rok 2015/2016 

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 sponzorují žáky 

oborů mechanik seřizovač, obráběč kovů, strojní mechanik. Nově se připojují ke 

sponzorování Rosenberg Klenčí pod Čerchovem a AZ-CZECH Meclov spadající pod 

koncern Continental. Žáky oboru elektromechanik pro zařízení a přístroje stipendijně 

podporuje firma Gerresheimer Horšovský Týn a MD Elektronik Chotěšov. Žáky oboru 

strojní mechanik se zaměřením nástrojař firma Gerresheiemer Horšovský Týn a chystá 

se i firma SWA Stod. 

 

Výsledky své práce představovalo SOU Domažlice na prezentačních akcích 
hospodářských komor na „Perspektivě řemesel“ ve Stodě dne 2. listopadu 2016, „Kam na 

školu, kam do učení, kam za vzděláním“ v Tachově 8. listopadu 2016, na „Akademii 

řemesel“ v Klatovech dne 9. listopadu 2016, 15. listopadu 2016 „Od vzdělání 

k zaměstnání“ v MKS Domažlice, 1. prosince 2016 „Perspektivy technického a 

odborného vzdělávání pro 3. tisíciletí v Plzeňském kraji“. Na této prezentační akci v Plzni 

jsme získali od svazu zaměstnavatelů titul Škola podporující řemesla. Již osmým rokem 

jsme prezentovali také na veletrzích k volbě povolání „Azubi Live“ ve Furthu im Wald 10. 

března 2016, kterou pořádal Landkreis Cham. Veletrhu zaměřeného na školství a vzdělávání 

se v regionu Weiden zúčastnilo 45 žáků s 5 učiteli strojírenských oborů. Ukázku řemesel 
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jsme představovali návštěvníkům výstavy zaměřené na odpovědný přístup obyvatel ke krajině 

a k prostředí vesnic a měst s názvem „Má vlast – cestami proměn“, která se konala 20. 

května 2017 na Vyšehradě v Praze, kde jsme prezentovali společně s Plzeňským krajem. 

Pořádá Asociace Entente Florale CZ – Souznění. Při slavnostním zahájení se žáci setkali 

s Davidem Gránským, Adélou Gondíkovou a významným českým kardiochirurgem prof. 

Janem Pirkem. Rovněž popáté jsme připravili raut a obsluhu (svatomartinské pohoštění pro 

200 hostů) v Hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu PČR při vyhodnocení soutěže 

„Nejkrásnější nádraží ČR 2016“ dne 11. listopadu 2016. Velmi milé a příjemné bylo 

setkání našich žáků s Janem Přeučilem a jeho ženou Evou Hruškovou. 

 

Velmi významná byla realizace Dnů otevřených dveří na SOU Domažlice spojená 

s oslavami 80. výročí první budovy školy v Domažlicích a 50. výročí elektrooborů ve 

Stodě ve dnech 14. – 16. listopadu 2016, 5. prosince 2016 v Domažlicích a v místě 

poskytovaného vzdělání ve Stodě 19. ledna 2017. Zúčastnili jsme se Dnů otevřených dveří ve 

firmách: SWA Stod 2. 6. 2017, MBtech Bohemia s.r.o. Plzeň 10. 6. 2017, ZF Staňkov 24. 6. 

2017. Propagace školy a jednotlivých oborů vzdělávání byla formou jednotlivých odborných 

činností a praktických ukázek nebo prodejem výrobků představeni na Vánočních trzích 

konaných na nádvoří KÚ PK v Plzni dne 1. prosince 2016 a 15. prosince 2016 na Vánočních 

trzích ve Stodě, kde naši žáci prodávali produkty gastronomické, truhlářské a z kovové 

svícny. Na „Řemeslech v ulicích“ ve Stodě jsme 17. května 2017 prezentovali všechny obory, 

které vyučujeme jak ve Stodě, tak v Domažlicích. Rukodělné činnosti oborů truhlář a strojní 

mechanik představili žáci těchto oborů žákům ZŠ a dalším zájemcům na „Ručičkách kraje“, 

které se konaly 20. června 2017 na KÚ PK v Plzni. Zde naše škola představila robotickou 

linku, která občerstvovala účastníky akce (robot podával nápoj Coca – Coly v plechovce 

žákům základních škol). 

 

Zástupci Krajského úřadu Plzeňského kraje předali na „Perspektivě řemesel ve Stodě“ 

2. listopadu 2016 kufříky ručního nářadí 14 žákům prvního ročníku oboru 

elektromechanik pro zařízení a přístroje a na Dnu otevřených dveří na SOU Domažlice 16. 

listopadu 2016 celkem 46 žákům prvních ročníků oborů obráběč kovů, strojní mechanik, 

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

se zaměřením nástrojař v rámci podpory technického vzdělávání mládeže. 

 

Hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard ocenil nejúspěšnější pedagogy 
Plzeňského kraje při příležitosti Dne učitelů 28. března 2017. Za Střední odborné učiliště 

Domažlice toto ocenění převzali z rukou hejtmana PK Josefa Bernarda za celoživotní 

odbornou přípravu žáků učitelka odborných předmětů gastronomie a kuchaře – číšníka Jiřina 

Šlajsová a učitel všeobecně vzdělávacích předmětů matematika, fyzika, informační a 

komunikační technologie Mgr. Vladislav Hadrava. V loňském roce toto ocenění získala 

učitelka odborných předmětů a odborného výcviku oborů gastronomie, kuchař – číšník, 

obchodník a prodavač Mgr. Marie Glötzerová. V roce 2015 učitelé odborných předmětů 

strojírenských Mgr. Václav Hruška a elektrotechnických Václav Honal. V roce 2014 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. 

 

V úterý 15. prosince 2016 naši školu Střední odborné učiliště Domažlice 

navštívila a prohlédla si budovu školy Mgr. Ivana Bartošová, náměstkyně hejtmana 

Plzeňského kraje pro oblast školství a cestovního ruchu.  
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         Dne 26. ledna 2017 navštívil naší školu prezident České republiky Miloš Zeman v 

doprovodu hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda. 

 Před budovou školy přivítala prezidenta ředitelka školy a žáci oboru gastronomie 

a kuchař - číšník v krojích chodským koláčem. Miloš Zeman prošel čestnou uličkou, 

kterou mu vytvořilo 80 žáků z oborů gastronomie, kuchaře – číšníka, kadeřníka a 

kosmetiček. V učebně v přízemí besedoval s řediteli středních škol. Zde ředitelka školy 

krátce představila školu. V prostoru cvičebního sálu prezident debatoval se 400 žáky 

SOU Domažlice, kteří měli mnoho dotazů. Zajímali se například o to, kdo je 

prezidentovým kadeřníkem, jaký má názor na kapelu Ortel, co si myslí o gotické 

subkultuře, o elektronické evidenci tržeb nebo jaký je jeho postoj k zavedení jednotné 

měny v ČR. Prezident v úvodu řekl, že si velmi váží řemeslných a technických profesí 

a popřál žákům hodně štěstí v práci a vysoké platy. Žáci jednotlivých oborů si pro pana 

prezidenta na závěr připravili několik dárků, které sami vyráběli – šachovnici, popelník, 

retro rádio a žákyně oboru kadeřník a kosmetička ho také pozvaly do školního 

kadeřnického a kosmetického salonu.  

 Aktivní účast na konferencích a prezentace SOU Domažlice  

Od června 2013 je ředitelka SOU Domažlice členkou pracovní skupiny Komise 

pro technické vzdělávání Plzeňského kraje, která se sešla 8. března 2016, 30. června 

2016.  

19. září 2016 pořádala Okresní hospodářská komora Domažlice v zasedací 

místnosti Městského úřadu v Domažlicích kulatý stůl věnovaný technickému školství. 

Přítomni byli zástupci Úřadu práce v Domažlicích, výchovní poradci ZŠ domažlického 

regionu, zástupci firem a ředitelé SŠ. Ředitelka SOU Domažlice představila spolupráci se 

základními školami, zaměstnavateli, kooperační vzdělání s firmou Gerresheimer Horšovský 

Týn, možnosti sponzorování žáků a formu stipendií u jednotlivých firem. Rovněž představila 

možnosti dalšího vzdělávání formou rekvalifikací – SOU Domažlice je certifikovaným 

partnerem firmy Siemens. Podobný průběh měl kulatý stůl realizovaný na Městském úřadě 

v Horšovském Týně. Prezentaci školy zajistil Ing. Pavel Richter a Mgr. Alena Sedláčková. 

  

 27. září 2016 se v Praze konala konference „Klíč k rozvoji talentu – osobnost 

pedagoga jako klíčový faktor pro rozvoj potenciálu společnosti“. Zde jsme na pódiové 

diskuzi Mgr. Zdeňka Buršíková společně s Mgr. Václavou Váchalovou z firmy 

Gerresheimer Horšovský Týn představily kooperační vzdělávání žáků tříletého oboru 

strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů ve 2. bloku 

konference zaměřené na potřebu firem a zaměstnavatelů.  

 

 Ve dnech 25. a 26. října 2016 proběhl v Karlových Varech dvoudenní seminář 

organizovaný DBG (Německým odborových svazem), krajskou pobočkou v Sasku, na 

téma „Přeshraniční vzdělávání v učňovském školství“. Zde Mgr. Zdeňka Buršíková 

společně s Mgr. Martinem Šípem, Ph.D. představili pilotní česko-německý projekt 

domažlické a chamské odborné školy, v jehož rámci se českým žákům oboru Mechanik-

seřizovač nabízí možnost absolvovat část teoretické i praktické výuky v Německu 

formou volitelného modulu, v konkurenci ostatních mezinárodních spoluprací rozhodně 

nezapadl. Na domažlickém modelu zúčastnění ocenili především ryze pragmatické zacílení 

projektu a jeho zakončení formou certifikátu Německé obchodní a hospodářské komory 

(IHK), který této formě vzdělávání garantuje standardizovanou kvalitu. Ostatní prezentované 

přeshraniční spolupráce odborných škol (například německo-holandská či německo-
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francouzská kooperace) vykazovaly sice širší rámce, ale potýkaly se často s nemalými 

právními a kurikulárními problémy souvisejícími se vzájemnou nekompatibilitou 

a nepropustností rozdílných vzdělávacích systémů. 

 

 9. listopadu 2016 ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek předal Ocenění 

a hodnotný dar Davidu Dufkovi, žákovi 4. ročníku oboru mechanik seřizovač. David se 

umístil v kategorii Siemens v soutěži Mladí strojaři v programování CNC strojů, která 

se konala jako součást Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, na nádherném 3. 

místě. Slavnostní akt se konal v sále v budově Ministerstva průmyslu a obchodu v Praze. 

Přítomný byl náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický, zástupci Svazu 

strojírenské technologie, zástupci firmy Siemens, Fanuc a Heidenhain. V loňském roce se 

Dominik Toupal stal absolutním vítězem v kategorii Siemens. Tuto vysoce nastavenou laťku 

jsme udrželi. 

 

11. listopadu 2016 se konalo vyhlášení vítěze soutěže O nejkrásnější nádraží, 

které se konalo v Hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu PČR. Svatomartinské 

pohoštění připravili a obsluhu zajistili žáci oboru gastronomie a kuchař – číšník pro 200 

hostů. Na závěr slavnostního zahájení jubilejního 10. ročníku ředitelka SOU Domažlice 

dostala kytici s poděkováním a organizátorem akce byla vyzvána k prezentaci školy. 

 24. listopadu 2016 se pak konal již devátý ročník česko-německé konference 

Mariánskolázeňské dialogy, tentokrát s heslem „Společně posilovat hraniční prostor“. 

Velkoryse koncipované setkávání českých a německých subjektů z oblastí vzdělávání 

a průmyslu organizuje Německá řemeslná komora, pobočka Dolní Bavorsko a Horní Falc. 

SOU Domažlice zastoupené ředitelkou školy, Mgr. Zdeňkou Buršíkovou, a koordinátorem 

česko-německé spolupráce, dr. Martinem Šípem, se prezentovalo v tematické sekci věnované 

propojení učňovského školství a příhraničního trhu práce. Těžištěm příspěvku se stalo 

připravované rozšíření spolupráce o nové učňovské obory (truhlář, kuchař-číšník 

a elektromechanik), na něž byly získány finanční prostředky Evropské unie. Živá diskuze, 

která se rozproudila po našem příspěvku, byla jistě neklamným znamením toho, že o podobně 

koncipované přeshraniční školské spolupráce resp. žákovské výměny je v českém 

i německém prostředí velký zájem a že domažlicko-chamský pilotní model může v tomto 

smyslu fungovat jako osvědčený (a především: již verifikovaný) vzor.  

 V úterý 15. prosince 2016 naši školu Střední odborné učiliště Domažlice 

navštívila a prohlédla si budovu školy Mgr. Ivana Bartošová, náměstkyně hejtmana 

Plzeňského kraje pro oblast školství a cestovního ruchu. Ředitelka školy představila 

vzdělávací nabídku školy a seznámila s úkoly, které jsou spojené s novým projektovým 

obdobím. Paní náměstkyně si prohlédla prostory budovy školy Prokopa Velikého 640 pro 

výuku teoretických předmětů a odborného výcviku kadeřnic, kosmetických služeb, 

gastronomie a kuchaře – číšníka. Při své zpáteční cestě se navštívila prezentační akci školy v 

místě poskytovaného vzdělání ve Stodě, kde jsme v prostorách před kulturním domem 

spolupořádali vánoční trhy.  

 

           Dne 26. ledna 2017 navštívil naší školu prezident České republiky Miloš Zeman v 

doprovodu hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda. Ředitelka školy přivítala 

prezidenta České republiky Miloše Zemana před budovou školy a žáci oboru 

gastronomie a kuchař - číšník v krojích chodským koláčem. Miloš Zeman prošel čestnou 

uličkou, kterou mu vytvořilo 80 žáků z oborů gastronomie, kuchaře – číšníka, kadeřníka 

a kosmetiček. V učebně č. 51 v přízemí ředitelka školy moderovala besedu s řediteli 
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středních škol Plzeňského kraje. Přítomni byli senátor PČR Jan Látka, Mgr. Jaroslav 

Šobr - zastupitel, předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, za Odbor 

školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje (JUDr. Jaroslava 

Havlíčková, Jaroslav Sokol). Ředitelka školy krátce představila vzdělávací nabídku 

školy, odbornou přípravu žáků a možnosti spolupráce s firmami (strojírenskými, 

elektrotechnickými) nejen domažlického regionu. V prostoru cvičebního sálu SOU 

Domažlice prezident republiky debatoval s cca 400 žáky Středního odborného učiliště 

Domažlice (a 40 žáky z VOŠ, OA a SZŠ Domažlice a 40 žáky Gymnázia J.Š.Baara), kteří 

měli mnoho dotazů. Ředitelka školy tuto diskuzi moderovala, naši žáci se zajímali 

například o to, kdo je prezidentovým kadeřníkem, jaký má názor na kapelu Ortel, co si 

myslí o gotické subkultuře, o elektronické evidenci tržeb nebo jaký je jeho postoj 

k zavedení jednotné měny v ČR. Prezident v úvodu řekl, že si velmi váží řemeslných a 

technických profesí a popřál žákům hodně štěstí v práci a vysoké platy. Žáci 

jednotlivých oborů si pro pana prezidenta na závěr připravili několik dárků, které sami 

vyráběli – šachovnici (truhláři dřevěnou truhlu v podobě knihy intarzií se šuplíčkem, do 

něhož mechanici seřizovači vyrobili na CNC stroji figurky z duralu a mosazi, žáci 

kroužku mechatroniky z tvrzeného polystyrénu vyrobili podklad pro uložení figurek), 

popelník z duralu vyrobený mechaniky seřizovači na CNC stroji s věnováním, retro 

rádio vyrobené stavebnicovými prvky žáky oboru elektromechanik, velký putovní koláč 

a holbu s věnováním připravili žáci gastronomických oborů. Žákyně oboru kadeřník a 

kosmetička pana prezidenta pozvaly do školního kadeřnického a kosmetického salonu. 

 

           Kancelář prezidenta republiky zaslala děkovný dopis …“ dovolte, abych Vám a 

Vašim kolegům srdečně poděkoval za mimořádnou ochotu a vstřícnost, se kterou jsem 

se setkal ve Středním odborném učilišti Domažlice při přípravě návštěvy pana 

prezidenta v Plzeňském kraji ve dnech 24. – 26. ledna 2017.“ … 

 

           Hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard zaslal děkovný dopis …“ Dovolte mi 

proto, vážená paní ředitelko, abych Vám i Vašim spolupracovníkům za organizaci 

návštěvy pana prezidenta srdečně poděkoval. Vím, že zorganizovat návštěvu nebylo 

jednoduché a velmi respektuji práci Vaší i Vašich spolupracovníků, kteří se na přípravě 

a průběhu podíleli. 

           Rád bych Vám alespoň touto cestou zprostředkoval pozitivní dojmy pana 

prezidenta z cesty po Plzeňském kraji. Podle bezprostředních reakcí pana prezidenta i 

jeho doprovodu si troufám říci, že se i díky Vám návštěva vydařila a pan prezident si 

z ní odnesl příjemné vzpomínky.“ … 

 

           Dne 7. února 2017 se ředitelka školy účastnila setkání s hejtmanem Josefem 

Bernardem, které se konalo v kongresovém sále plzeňské Techmanie. Deník pořádal 

setkání s hejtmanem na téma priority nové krajské vlády. Zde společně s jednatelem 

společnosti AZ-CZECH s.r.o. Meclov Ing. Michalem Antonem představili spolupráci v rámci 

odborného výcviku žáků oboru obráběč kovů a strojní mechanik. Vyšlo v tištěném Deníku ve 

speciální příloze v pondělí 13. 2. 2017. 

          V úterý 21. března 2017 se ředitelka školy účastnila setkání a diskuze s ministryní 

školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřinou Valachovou, Ph.D. konané na Krajském 

úřadu Plzeňského kraje. Vznesen dotaz k problematickému získávání učitelů odborných 

předmětů a odborného výcviku hlavně strojírenských a elektrotechnických oborů. 

          Dne 3. dubna 2017 se konalo setkání pracovní skupiny 4.0 na SOU elektrotechnickém 

v Plzni. Společně se zástupci firmy MBtech Bohemia s.r.o. Plzeň představila ředitelka školy 
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zkušenosti s firmou MBtech Bohemia Plzeň ohledně odborného výcviku žáků 4. ročníku 

oboru mechanik seřizovač a zasponzorování našich žáků. 

           3. července 2017 na mezinárodní konferenci v Lavalu ve Francii prezentovala Mgr. 

Jana Weberová naši školu a výukovou ekologickou hru v anglickém jazyce.  

   

SOU Domažlice ve školním roce 2016/2017 prezentovalo úspěchy žáků 

v soutěžích odborných dovedností a aktivity konané pro veřejnost v médiích, televizi 

ZAK, Plzeňská 1, FilmPro, denním tisku, na webových stránkách školy, Českém 

rozhlasu a dalších rozhlasových stanicích. 

 

 

 Hospodaření SOU Domažlice proběhlo ve školním roce 2016/2017 bez vážných 

problémů. 

 

Oprava žákovských toalet v 1. patře budovy SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640. 

Stávající sanitární zařízení bylo demontováno, zhotoveny nové vodoinstalační a elektrické 

rozvody, usazeny závěsná WC, pisoáry a umyvadla, nové obklady stěn a podlah, osazeny 

nové dveře. Peněžní prostředky poskytl zřizovatel. 

 

Pořízen osobní automobil Dacia Dokker  včetně příslušenství, celkem v hodnotě 

294.700 Kč (10/2016). 

 

Učebna č. 51 v budově ředitelství školy v Domažlicích nově vybavena nábytkem pro 

žáky i vyučující: 16 školních lavic, 32 žákovských židlí, 1 učitelská katedra včetně 

polstrované učitelské židle, novou skříňovou stěnu pro ukládání materiálu vyrobili žáci uč. 

oboru truhlář. V ostatních učebnách byly učitelské židle vyměněny za pohodlné polstrované, 

na odborný výcvik kovo oborů pořízeno 20 kusů židlí s odklápěcím stolkem, 6 kusů 

polohovacích Arte-stolů na kreslení. Nový nábytek pořízen celkem v hodnotě 299.518 Kč 

(12/2016).  

 

Pro výuku 3D technologií pořízen zánovní Smart drone DJI Phantom 3 Proffesional za 

23.683 Kč, 3D skener Stylus v hodnotě 18.416,20 Kč (12/2016). 

 

2 reklamní tabule na propagaci oborů vzdělávání SOU v Domažlicích a MPV ve Stodě 

pořízeny za 21.845 Kč (12/2016). 

 

Odborný výcvik elektro získal nový televizor Sencor SLE v hodnotě 9.899 Kč, Gogen 

TVL v ceně 9.990 Kč, pro prezentační akce pořízena vitrína s osvětlením v hodnotě 4.377 Kč. 

 

Rozšířena licence antivirového programu ESET pro MPV Stod a sjednocena doba 

stávající licence v Domažlicích do roku 2019 v hodnotě 63.949 Kč (2/2017) 

 

Na domov mládeže pořízeny pro ubytované žáky 4 nové botníky a 6 věšáků, celkem 

za 10.800 Kč (11/2016). 

 

Za účelem lepšího využití strojírenského robota pořízen nový moderní stůl, na kterém 

je umístěn, a manipulační linka, dohromady v hodnotě 162.595,06 Kč. 
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V počítačových učebnách v Domažlicích vyměněny stávající a pro potřeby 

strojírenských programů již nevyhovující počítačové sestavy a LED monitory a ve Stodě 

zastaralé počítačové sestavy, dosavadní obměna hardware činí 551.250 Kč.  

 

V kosmetickém salónu proveden vizuální face-lift interiéru: nová výmalba 

v učebnách,  betonová stěrka a pokládka nového lina, novou skříňovou stěnu pro ukládání 

materiálu vyrobili žáci oboru truhlář pod vedením učitelů odborného výcviku. Cílem je zvýšit 

atraktivitu prostředí pro žákyně a zákaznice z řad široké veřejnosti (7/2017). 

 

 

 

 

Datum zpracování zprávy:     Datum projednání ve školské radě: 

10. října 2017       10. října 2017 

 

 

 
 

Předsedkyně Školské rady SOU Domažlice 

Mgr. Lenka Schrödlová 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Mgr. Zdeňka Buršíková 

                                                                                        ředitelka SOU Domažlice 
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A. Výroční zpráva o hospodaření školy 
 

  

Přehled o hospodaření k 31.12.2016 ( v Kč ) 

 

a) příjmy 

1. celkové příjmy 49 697 708,49 Kč           

2. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných  

    zákonných zástupců 

0 Kč                  

3. příjmy z hospodářské činnosti 302 172,13 Kč 

4. ostatní příjmy 49 395 536,43 Kč              

 

b) výdaje 

1. investiční výdaje celkem  329 363,00 Kč    

2. neinvestiční výdaje celkem a z toho: 49 692 285,75 Kč 

 náklady na platy pracovníků školy 24 823 948,00 Kč               

 ostatní osobní náklady  817 585,00 Kč                  

 zákonné odvody zdravot. a soc. pojištění 9 218 304,39 Kč                  

 výdaje na učebnice, uč. texty a uč. pomůcky 115 693,00 Kč                

 stipendia 0 Kč 

 ostatní provozní náklady 14 716 755,36 Kč               
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B. Fotografie 
 

 
Žáci oboru gastronomie vítají prezidenta České republiky Miloše Zemana chodským 

koláčem před budovou školy při jeho návštěvě Středního odborného učiliště Domažlice 

26. ledna 2017, hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard, ředitelka SOU Domažlice 

Zdeňka Buršíková 
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Prezident republiky Miloš Zeman, hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard, ředitelka 

školy Mgr. Zdeňka Buršíková přivítala pana prezidenta a krátce seznámila se školou 

Středním odborným učilištěm Domažlice. Následovala beseda s řediteli středních škol 

Plzeňského kraje. 
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Prezident republiky Miloš Zeman při debatě se žáky Středního odborného učiliště 

Domažlice v prostorách cvičebního sálu. 

 

 
Ředitelka školy krátce představila žáky Středního odborného učiliště Domažlice. 
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Prezident republiky Miloš Zeman odpovídá na různé dotazy žáků Středního odborného 

učiliště Domažlice. 
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Hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard při odpovědi na jeden z dotazů. 
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Přehled darů, které si pro pana prezidenta Miloše Zemana připravili žáci jednotlivých 

oborů vzdělání. 
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Prezident republiky Miloš Zeman se podepisuje do pamětní knihy Středního odborného 

učiliště Domažlice. 

 
Prezident republiky Miloš Zeman ukazuje pěšce. Milan Polák, žák 3. ročníku oboru 

truhlář, vítěz republikového kola Enersol, projekt Srub – ekologické bydlení představil 

na mezinárodním kole soutěže Enersol, předává panu prezidentovi šachovnici, kterou 

vyrobili žáci oboru truhlář intarzií, šachové figurky z duralu a mosazi vyrobili na CNC 

stroji žáci oboru mechanik seřizovač a obráběč kovů a v rámci kroužku mechatroniky 

připravili z tvrzeného polystyrénu na drátořezu výplň pro uložení šachových figurek. 
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Jakub Řehák, žák 2. ročníku oboru mechanik seřizovač, předává panu prezidentovi 

popelník s věnováním vyrobený z duralu na CNC stroji. Žáci si sami navrhli, 

naprogramovali a vyrobili. 

 

 
 

 

 



 77 

 
David März, žák 2. ročníku, vítěz krajského kola Enersol, autor elektronické hry určené 

žákům ZŠ s názvem Ekofarma, předává panu prezidentovi rádio v retrostylu, které 

sestavili žáci oboru elektromechanik pro zařízení a přístroje. 

 

 
Pan prezident ukazuje sestavené rádio v retro stylu. 
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Nikola Pilchová, Robin Knopf, žáci 1. ročníku oboru kuchař – číšník předávají chodský 

koláč a holbu s věnováním. 
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Natálie Franková, Petra Bolfínová, žákyně 2. ročníku oboru kadeřník předaly poukaz 

s pozváním do kadeřnického salónu 

 
Miroslava Janečková, Lenka Kušková, žákyně 3. ročníku oboru kosmetické služby 

předávají poukaz s pozvánkou do kosmetického salónu. 
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Nikola Michálková, žákyně 2. ročníku oboru mechanik seřizovač. 
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Příjezd prezidentské kolony před budovu Středního odborného učiliště Domažlice 

+  
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Žáci oboru gastronomie a kuchař – číšník připravili pro pana prezidenta a jeho 

doprovod čestnou uličku. 
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Čestnou uličku vytvořili i žákyně oboru kadeřník. 
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Prezident republiky přichází k učebně, ve které proběhne beseda s řediteli SŠ. 
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Jiří Petík, žák 1. ročníku oboru kadeřník se svým dotazem. 

 

 
Jiří Eliáš, žák 1. ročníku oboru mechanik seřizovač se svým dotazem. 
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Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, ředitel SST Oldřich Paclík, náměstek 

ministra Eduard Muřický při slavnostním předání ocenění vítězům soutěže Mladí 

strojaři v programování CNC strojů na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu v Praze 

9.11.2016. Vlevo David Dufek, žák 4. ročníku oboru mechanik seřizovač, 3. místo 

v kategorii Siemens. 

 

  
Vítězný tým soutěže Sinumerik CUP 2016  v sídle Siemensu v Praze                                                                                                  

Zleva: Jiří Diviš – učitel odborného výcviku, Jan Liška, Robert Beneš, David Dufek – žáci 4. ročníku 

oboru mechanik seřizovač a vítězné družstvo Sinumerik Cupu 2016, Mgr. Zdeňka Buršíková, Bc. Josef 
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Konop – vedoucí učitel strojírenských oborů, Ing. Aleš Polzer, Ph.D. - z Fakulty strojního inženýrství 

VUT v Brně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítěz v programování Heidenhain 
Lukáš Galliwoda – žák 4. ročníku oboru mechanik seřizovač, vítěz v soutěži Mladí strojaři v 

programování CNC strojů v kategorii Heidenhain dne 6.10.2016 
 

 

Vítěz v programování Siemens 

Vpravo: David Dufek, žák 4. ročníku oboru mechanik seřizovač, vítěz v soutěži Mladí strojaři v 

programování CNC strojů v kategorii Siemens dne 6.10.2016 na Mezinárodním strojírenském veletrhu 

v Brně, 3. v celkovém hodnocení, oceněn ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem 9.11.2016 

v Praze. 
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Vítězná dřevěná autíčka s pohonem, která vyrobil Zdeněk Staš, žák 2. ročníku oboru truhlář a 

získal titul Zlaté české ručičky 2016  

 
Za stavebnici – hlavolam získal Adam Přibáň, žák 2. ročníku oboru truhlář, 2. místo v soutěži 

Zlaté české ručičky 2016 
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Za výborné výsledky v soutěžích odborných dovedností udělil Krajský úřad Plzeňského 

kraje naší škole – Střednímu odbornému učilišti Domažlice 1. místo v kategorii střední 

odborná učiliště v soutěži O nejúspěšnější školu v soutěžích ve školním roce 2015/2016. 

 
Za výborné výsledky v soutěžích odborných dovedností udělil Krajský úřad Plzeňského 

kraje naší škole – Střednímu odbornému učilišti Domažlice 1. místo v kategorii střední 

odborná učiliště v soutěži O nejúspěšnější školu v soutěžích ve školním roce 2016/2017. 
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Společná fotografie ve Valdštejnském paláci v sídle Senátu PČR v Praze po slavnostním 

vyhlášení 10. ročníku celorepublikové soutěže O nejkrásnější nádraží, gastronomové a 

kuchaři – číšníci po přípravě a rautové obsluze s Janem Přeučilem a Evou Hruškovou. 

 

 
Ze slavnostního podepsání smlouvy o rozšíření pilotního projektu Přeshraničního 

vzdělávání dne 6.května 2016. Zleva: Joachim Ossmann – Arbeitsagentrur Schwandorf, 

Landrat Franz Löffler a Johann Braun – Arbeitsagentur Cham,  

shora: Isabella Bauer a Klaus Schedlbauer – Landkreis Cham, Siegfried Zistler – ředitel 

Berufsschule Cham, Mgr. Zdeňka Buršíková – ředitelka SOU Domažlice, Ing. Pavel 

Richter – ZŘ pro teoretické vyučování, Mgr. Martin Šíp, Ph. D. – koordinátor česko – 

německé spolupráce. Ve školním roce 2016/2017 se poprvé zúčastnili rozšířené odborné 

němčiny a odborných praxí žáci oborů gastronomie, kuchař – číšník, truhlář, 

elektromechanik pro zařízení a přístroje. 
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Ze slavnostního zahájení Dne otevřených dveří 14. listopadu 2016 v rámci oslav 80. 

výročí postavení první budovy školy 

Zleva: Bc. Stanislav Antoš – místostarosta města Domažlice, Jan Látka – senátor PČR, 

Mgr. Zdeňka Buršíková – ředitelka SOU Domažlice 

 
Slavnostní zahájení kadeřnicko – kosmetického dne v rámci oslav 80. výročí první 

budovy školy 15. listopadu 2016.  

Zleva: Jaroslav Sokol – vedoucí organizace školství OŠMS KÚPK, JUDr. Jaroslava 

Havlíčková, MBA – vedoucí odboru školství, mládeže a sportu KÚPK, Klára Medková – 

vicemiss ČR 2003, Jan Látka – senátor PČR, Mgr. Zdeňka Buršíková – ředitelka SOU 

Domažlice 
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Žáci ze základních škol sledují vystoupení kadeřnic, kosmetiček, kuchařů – číšníků a 

gastronomů. 

 

 

 
Ze slavnostního nastoupení kuchařů – číšníků a gastronomů při gastronomickém dnu 

otevřených dveří 14.11.2016. 
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Praktické ukázky – flambování palačinek 

 

 
Ukázka barmanských dovedností 
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Senátor Jan Látka na Dnu otevřených dveří 14.11.2016 při pokusu z fyziky. 

 

 
Prezentace úspěchů strojírenských oborů na DOD 14.-16.11.2016 
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Prezentace elektrooborů na DOD 14.-16.11.2016, ukázka dronu. 

 

 

 
Ze slavnostního odhalení nového podstavce sochy T. G. Masaryka, který vyrobili žáci 

oboru strojní mechanik u příležitosti 80. výročí postavení první budovy školy, jež nesla 

název Jubilejní Masarykova odborná škola živnostenská 1936 – 2016. 
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Ze slavnostního předávání ocenění hospodářské komory 12 nejlepším absolventům 

v obřadní síni domažlické radnice 15.11.2016 

Zleva: Ing. Ludvík Jírovec – předseda představenstva OHK Domažlice, JUDr. Jaroslava 

Havlíčková – vedoucí odboru školství, mládeže a sportu KÚPK, Olga Votavová – 

ředitelka OHK Domažlice, Mgr. Zdeňka Buršíková – ředitelka SOU Domažlice, ocenění 

absolventi, Ing. Miroslav Mach – starosta města Domažlice, zástupce HK ČR z Prahy. 

 
Z kadeřnicko – kosmetického dne 15.11.2016 
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Stříbrný tým z Domažlic ve složení Marek Holý, Lukáš Bozděch, Michaela 

Ondrejková a Pavlína Vítkovičová sestavil tabuli s názvem „Mezinárodní 

strojírenský veletrh v Brně“. Tuto soutěž pořádalo Střední odborné učiliště 

Domažlice. 
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Aneta Kroová a Tereza Hlaváčková ze Stoda na soutěži „Hrnečku vař“ vyvařily 

bronz. Tuto soutěž pořádalo Střední odborné učiliště Domažlice, MPV Stod. 
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Vítězný účes moderní čarodějnice 

kadeřníka Jaroslava Vlčka, žáka 2. 

ročníku z naší školy ve Stodě. Soutěž 

Zlaté zrcadlo pořádalo Střední odborné 

učiliště Domažlice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítězné líčení moderní čarodějnice, které 

ve stylu gothic vytvořila Simona 

Kubáčková, žákyně 2. ročníku oboru 

kosmetické služby z naší školy. 
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Šárka Pokorná – vítězka krajské soutěže Kovo Junior 2017 pro obor strojní 

mechanik, pořádalo Střední odborné učiliště Domažlice. V republikovém kole se 

umístila na 11. pozici. 

 

 

Závěrečný raut odborného kurzu studené kuchyně - 17 žáků oboru kuchař – 

číšník a gastronomie obdrželo z rukou mistra kuchaře Vladimíra Picky Certifikát 

o absolvování kurzu studené kuchyně.  
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 „Drsný stylista" Pavel Filandr (uprostřed) na SOU Domažlice. 27 žákyň a 1 

žák oboru kadeřník se zúčastnili semináře na střihy a barvení vlasů. 
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Po dvou výhrách a jedné remíze naši chlapci získali 7 bodů a tím si zajistili 1. 

místo v celém turnaji a postup do krajského finále. 

Vítězný kovaný Strom života s mosaznými znameními zvěrokruhu. 

Autorem je Petr Vavřička, žák 2. ročníku oboru strojní mechanik se zaměřením 

na obsluhu lisů pro vstřikování plastů, v rukodělné krajské soutěži Řemeslo má 

zlaté dno.  
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Společné vysazení a ozdobení 

stromu, který má symbolizovat 

aktivní spolupráci mezi českou 

a německou stranou. Na třešeň, která 

teď nově zdobí průčelí školy, 

pověsili vybraní žáci obou škol 

pestré stuhy v národních barvách 

obou států. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ručičky kraje, 20. června 

2017 – robotická linka SOU 

Domažlice občerstvila všechny 

účastníky akce. 
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