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Zpráva o činnosti organizace za rok 2016 
 

 

 

Charakteristika organizace: 
 

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

Adresa:                   Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice  

 

telefon:                    379 410 620 – 42  (SOU Domažlice) 

                                377 901 657,  377 901 306  (MPV Stod)  

            

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

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

www stránky:          www.soudom.cz 

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

 

IZO ředitelství školy: 600008941 

IČO:                           18230083 

    

 

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

 

Zřizovatel:  Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň 

 

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

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

                              dodatek č. 12 zřizovací listiny příspěvkové organizace Středního 

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

31.srpna 2001. 

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

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

listinu příspěvkové organizace Středního odborného učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 

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

   

Rozhodnutí KÚ PK č.j.ŠMS/4160/16  

- s účinností od 1.9.2016  

  - stanovení nepřekročitelných počtů žáků u těchto oborů  a firem vzdělávvání  

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

                                                                                                             333 01 Stod  

 

Rozhodnutí č.j.:MSMT -29150/2016-2 

- s účinností od 22. 8. 2016 se do školského rejstříku se zapisuje místo poskytovaného 

vzdělání nebo školských služeb  

  1. Plzeňská 245, 333 01 Stod   

 

- č.j.:ŠMS/12523/16 – dodatek č. 14 ke zřizovací listině ze dne 19.12.2016  

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

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

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

        činnost, správa a údržba nemovitostí  

    2. 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  

   a Příloha č. 1 zřizovací listiny č.j. 489/01 po změně zní takto:  

      Příloha č. 1 ke zřizovací listině organizace č.j. 489/01 ze dne 31.srpna 2001  

      VYMEZENÍ NEMOVITÉHO MAJETKU PLZEŇSKÉHO KRAJE zapsaného do KN,  

      který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření  

      - pozemky a stavby  

     

      

                                           

Součásti školy : 

 

 

Název školy IZO součásti Kapacita 

Střední odborné učiliště 018230083 590 žáků 

Školní jídelna  110018460 540 žáků  

Školní jídelna-výdejna 150071523 144 žáků  

   

Střední odborné učiliště 

(MPV Stod) 

 745 žáků 

Domov mládeže  110031971 30 lůžek 

 

 

 

Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:  

 

1. Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice  

2. Prokopa Velikého 653, 344 01 Domažlice  

3. Rohova 232, 344 01 Domažlice  

4. Rohova 233, 344 01 Domažlice  

5. Plzeňská 29, 333 01 Stod 

6. Plzeňská 322, 333 01 Stod    Plzeňská 245  

7. Hradecká 482, 333 01 Stod    

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

 

Název oboru Číslo oboru 

Kapacita 

poslední 

schválená 

Vyučován ve školním roce 

2015/16 2016/2017 

Mechanik seřizovač  23-45-L/01 180 ANO ANO 

Obchodník 66-41-L/01 60 NE NE 

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

Gastronomie 65-41-L/01 120 ANO ANO 

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

Obráběč kovů  23-56-H/01 90 ANO ANO 

Truhlář 33-56-H/01 165 ANO ANO 

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

Kadeřník  69-51-H/01 192 ANO ANO 

Dřevařská a 

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

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

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

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

Elektromechanik pro 

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

Název doplňkové činnosti Realizovaná v roce 2016 

Hostinská činnost ANO 

Pořádání odborných kurzů, školení a 

jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 

činnosti 

ANO 

Specializovaný maloobchod a maloobchod 

se smíšeným zbožím   

ANO  

Ubytovací služby  ANO 

 

Údaje o zaměstnancích : 

 
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2016 

( fyzický stav/ přepočtený stav ) 

Z toho počet pedagogických pracovníků 

(fyzický stav/přepočtený stav) 

87,333/84,188 61,667/59,821 
 

 

Údaje o počtech žáků : 
 

 Údaj k 31. 8. 2016 Údaj podle statistických 

výkazů pro škol. r. 2016/2017 

Počet  žáků denní studium 

Domažlice 

422 442 

Počet žáků denní studium Stod  154 162 

Počet žáků celkem  576 604 

Počet žáků stravovaných 

Domažlice  

250 319 

Počet žáků stravovaných Stod  38 120 

Počet žáků stravovaných celkem 288 439 

   

Počet žáků ubytovaných Domažlice 

(zajiš´továno na jiné SŠ)  

56 54 

Počet žáků ubytovaných Stod 

(vlastní domov mládeže) 

20 26 

Počet žáků ubytovaných na vlast. 

domově mládeže 

20  26  

   

Počet tříd Domažlice (denní 

studium) 

20 20 

Počet tříd Stod (denní studium) 7 7 

Počet tříd celkem  27 27 
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Prospěch žáků ve školním roce 2015/2016 (v %) : 
 

Součást Prospěl 

s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl Neklasifikován 

SOU Domažlice –počet 10 390 22 - 

SOU Domažlice - % 2,37 92,42 5,21 0 
SOU Domažlice (MPV 

Stod) – (%) 
2 

1,28 

118 

75,64 

9 

5,77 

27 

17,31 

 

 

 

 

Chování žáků a docházka žáků v % : 
 

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

SOU Domažlice - počet   20 7 793 

SOU-Domažlice -     %  4,74 1,66 0,253 

SOU Domažlice (MPV Stod) 10 2 806 

SOU Domažlice (MPV Stod) - % 6,41 1,28 7,7 

 
 

 

 

Počet absolventů školy ve školním roce 2015/2016:   
 

Součást Počet absolventů 

Střední odborné učiliště  127 

Střední odborné učiliště Domažlice (MPV 

Stod)  

54 

 
 

 

 

Počet nezaměstnaných absolventů školy registrovaných na Úřadu práce 

Plzeň k 30. 9. 2016 
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Přijímací řízení (podle údajů ve statistickém výkazu pro školní rok 

2016/2017) : 
Číslo a název oboru Počet uchazečů 

Přihlášených Přijatých 

23-45-L/01 

Mechanik seřizovač  

68 44 

66-41-L/01 Obchodník  2 0 

69-41-L/01 Kosmet.služby   6 0 

65-41-L/01 Gastronomie 11 0 

23-51-H/01 Strojní mechanik  38 20 

23-56-H/01 Obráběč kovů 64 25 

33-56-H/01 Truhlář 18 11 

65-51-H/01 Kuchař-číšník  48+ 7 (Stod) =55 25 (Domažlice) 

69-51-H/01 Kadeřník 47+ 40 (Stod) = 87 24 +25= (Domažlice + Stod) 

26-52-H/01 Elektromechanik 

pro zařízení a přístroje  

18 (MPV Stod) 15 (MPV Stod) 

64-41-L/51 Podnikání (denní 

studium)  

13+26´=39 (Domažlice+  

MPV Stod)  

19  ( MPV Stod)  

Celkem 315 +91  (Stod)= 406 149+ 59 (Stod)=208 

 

KKOV Název oboru Celkem 

Dosud 

nepracov

ali 

Počet 

abs. v 

evidenci 

ÚP, kteří 

ukončili 

školu v 

období  

1. 5. 2016 

- 30. 9. 

2016 

     Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa 

Velikého 640          IČ 18230083 

64-41-L/51 Podnikání  1 0 1 

65-41-L/01 Gastronomie 0 0 0 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 2 2 2 

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

66-41-L/01 Obchodník 0 0 0 

69-41-L/01 Kosmetické služby 1 1 1 

23-56-H/01 Obráběč kovů 2 2 2 

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

33-56-H/01 Truhlář  0 0 0 

65-51-H/01 Kuchař-číšník  3 2 2 

69-51-H/01 Kadeřník 7 7 7 

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

Celkem   18 16 17 
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Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena,      

v roce 2016.  
 

 Úkoly, pro které byla organizace zřízena, byly v roce 2016 úspěšně plněny.  

 Ve školním roce 2015/2016 zahájilo studium celkem 613 žáků v denní formě 

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

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

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

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

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

zaměřením informační a komunikační technologie, kuchař – číšník, kadeřník. 

Absolventům tříletých oborů vzdělání nabízíme nástavbové studium podnikání v denní i 

dálkové formě studia.  Z celkového počtu 613 žáků, se 444 vzdělává v Domažlicích a 169 

v místě poskytovaného vzdělání ve Stodě. Velmi úspěšným se stal nábor žáků do prvních 

ročníků ve školním roce 2015/2016, kdy od 1. září 2015 nastoupilo celkem 228 žáků, 

z toho 171 do Domažlic. Veliký zájem byl o čtyřletý obor mechanik seřizovač, přijali 

jsme 37 žáků a vytvořili 1,5 třídy. Ve školním roce 2016/2017 nastoupilo do 1. ročníku 

211 žáků, z toho 149 do Domažlic. Do 1. ročníku oboru mechanik seřizovač jsme přijali 

44 žáků. O absolventy oboru mechanik seřizovač je na trhu práce veliký zájem a 

nestačíme pokrýt zájem firem v regionu domažlickém, klatovském, tachovském a Plzně 

– jihu. Do tohoto školního roku 2016/2017 se nám přihlásili již druhým rokem žáci do 

oboru strojní mechanik se zaměřením nástrojař, přijali jsme 7 žáků. Již pátým rokem je 

otevřen tříletý obor strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování 

plastů, ve kterém se v prvním ročníku vzdělává 9 žáků. U oboru strojní mechanik se 

zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů pokračuje kooperační vzdělávání 

s firmou Gerresheimer spol. s r.o. Horšovský Týn, kdy firma žáky sponzoruje měsíčním 

stipendiem ve výši 1000,- Kč v 1 . ročníku, 2000,- Kč ve 2. a 3000,- Kč ve 3. ročníku. 

Výše měsíčního stipendia se odvíjí od docházky a prospěchu a úspěchů v odborných 

soutěžích. V červnu 2015 jsme měli první absolventy tohoto oboru a zaměření, 6 žáků 

pokračuje u nás ve škole v nástavbovém studiu Podnikání a 5 žáků nastoupilo do firmy. 

Firma si velmi chválí kvalitu přípravy žáků, kdy absolventi nastoupili přímo do výroby 

bez dalších zaškolení a seznamování se s pracovištěm a kolektivem. V červnu 2016 

vykonali žáci tohoto oboru a zaměření ve spolupráci s firmou Gerresheimer Horšovský 

Týn firemní praktickou závěrečnou zkoušku. Ke sponzorování žáků oboru strojní 

mechanik, strojní mechanik se zaměřením nástrojař, mechanik seřizovač a obráběč 

kovů se připojila firma ZF Staňkov, ROC Galvanik Domažlice, Kdynium Kdyně, 

KOVO Tomandl CNC Sedlice, SWA Stod, Stolfig Chotěšov, MD Elektronik Chotěšov, 

MBtech Bohemia Plzeň, Rosenberg Klenčí pod Čerchovem, Steatit Klenčí pod 

Čerchovem, AZ Czech Meclov, spadající pod koncern Continental. Tyto firmy si úzkou 

spoluprací se školou chtějí připravit kvalifikované pracovníky.  

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

projevuje v počtu přijatých žáků – v 1. ročníku 44, z toho 3 dívky, a otevřeli jsme 1,5 

třídy, ve 2. ročníku 38 žáků, z toho 3 dívky, a otevřeli jsme 1,5 třídy, ve 3. ročníku 24 

žáků, z toho 1 dívka, ve 4. ročníku 21 žáků, a co je významné, se stále lepším průměrem 

známek ze ZŠ. V místě poskytovaného vzdělání ve Stodě byl již pátým rokem otevřen 

tříletý obor elektromechanik pro zařízení a přístroje se zaměřením na informační a 

komunikační technologie (konkrétně na zabezpečovací techniku), ve kterém nyní 

studuje v prvním ročníku 15 žáků, ve druhém ročníku 13 žáků a ve třetím ročníku 16 

žáků. Úspěšně se rozvíjí spolupráce s firmami zaměřenými na elektrotechniku. 
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Z tříletých oborů zakončených výučním listem se nám nepodařilo již druhým rokem 

otevřít v místě poskytovaného vzdělání ve Stodě obor kuchař – číšník z důvodu malého 

počtu přihlášených žáků. V Domažlicích se nám ve školním roce 2016/2017 nepodařilo 

otevřít čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou kosmetické služby a 

druhým rokem obor gastronomie. Důvodem byl malý počet odevzdaných zápisových 

lístků.  Uchazeči o vzdělání do těchto oborů uváděli obavy z povinné maturitní zkoušky 

z matematiky. 

 Ve tříletých oborech vzdělání zakončených výučním listem se uskutečnila celá 

závěrečná zkouška podle jednotného zadání. U oboru strojní mechanik se zaměřením na 

obsluhu lisů pro vstřikování plastů žáci vykonali ve spolupráci s firmou Gerresheimer 

Horšovský Týn firemní praktickou závěrečnou zkoušku. 
   

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

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

školní rok 2015/2016 a 2016/2017 jsme zaznamenali v důsledku demografického vývoje 

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

S některými řediteli ZŠ i s jejich výchovnými poradci se spolupráce zhoršuje. 

V domažlickém regionu již druhým rokem neprobíhají na základních školách schůzky 

s žáky 9. tříd a s jejich rodiči se zástupci středních škol a firem (výjimkou byla ZŠ 

Kdyně). Chybí zde možnost cílit na rodiče, firmy nemají možnost představit možnosti 

uplatnění jejich dětí ve firmách, naznají návaznost a pracovní pobídky po vystudování 

žáků jednotlivých oborů na středních školách. Výchovní poradci zde volí cestu 

vyhledání si školy pomocí internetu. V maximální míře se snažíme o osobní kontakt 

s žáky ZŠ i s jejich rodiči. Tradičně pořádáme Dny otevřených dveří. Letos jsme 

pořádali 4 dny otevřených dveří v Domažlicích a ve Stodě, kdy veškeré odborné činnosti 

a dovednosti si mohli žáci ze základních škol vyzkoušet formou workshopů.  Tři dny 

otevřených dveří Středního odborného učiliště Domažlice 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 jsme slavili 50. výročí 

elektrooborů. 

Pondělí 14. listopadu 2016 patřilo gastronomickým oborům na obou školách. 

V Domažlicích v budově školy Prokopa Velikého 640 byla slavnostně odhalena busta T. 

G. Masaryka s novým podstavcem a umístěním. Slavnostní akt proběhl v retro stylu, 

pěvecký sbor Čerchovan zazpíval stejné písně jako před sedmdesáti lety. Úterý 15. 

listopadu 2016 patřilo kadeřnicím a kosmetičkám. Středa 16. listopadu 2016 byla 

technická. Strojírenský den a truhlářský den proběhl v Domažlicích a ve Stodě 

elektrotechnický den. Žáci z 9. tříd ZŠ a jejich rodiče si prohlédli nejmodernějších 

strojírenských vybavení v Rohově ulici, kde probíhá odborný výcvik strojírenských 

oborů, s praktickými ukázkami. Besedovali se zástupci firem, domluvili si sponzorování, 

stipendia a další bonusy, které firmy našim žákům nabízejí.  

 Nábor žáků ze základních škol podpořili svojí přítomností významné osobnosti: 

Jan Látka – senátor Parlamentu České republiky, Jiří Struček - náměstek hejtmana pro 

oblast školství, sportu a cestovního ruchu, Mgr. Radka Trylčová – členka rady pro 

oblast životního prostředí a zemědělství, ředitelka Regionální hospodářské komory PK, 

JUDr. Jaroslava Havlíčková, MBA – vedoucí odboru školství, mládeže a sportu KÚPK, 

Jaroslav Sokol – vedoucí Oddělení organizace školství, modelka Klára Medková, první 

vicemiss České republiky 2003, Miss Sympatie 2003. Absolventi školy besedovali 

s našimi žáky i s uchazeči o vzdělání např. absolvent oboru mechanik seřizovač Ing. et 

Ing. Jan Bozděch, Ph.D.  – starosta městyse Klenčí pod Čerchovem,  nebo významná 

podnikatelka Jana Váchalová, absolventka oboru kadeřník, Josef März – úspěšný 
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absolvent oboru kuchař – číšník. Ze zástupců firem pohovořil se žáky jednatel firmy AZ 

Czech Meclov Ing. Michal Anton, jednatel firmy Elliot Paul Domažlice, jež se zabývá 

výrobou luxusních brýlí, za firmu Gerresheimer Horšovský Týn Mgr. Vendula 

Váchalová, za firmu Pfeifer Trhanov vedoucí výroby Miroslav Chmelík, za firmu ROC 

Galvanik Ing. Miroslav Šimáček aj. 

 Pro spolupracující firmy v rámci vzdělávání i pro firmy, které s námi chtějí 

spolupráci navázat, jsme připravili možnost prezentace kromě Dnů otevřených dveří 

v Domažlicích i ve Stodě, na Berufsinfomeese – Veletrhu pracovních příležitostí pro 

žáky končících ročníků, který se konal 30. března 2016. Také možnost prezentovat 

firmu a nabídku podpory žáků formou podnikových stipendií na setkání žáků 

budoucích 1. ročníků a jejich rodičů 23. června 2016 v Domažlicích a 28. června 2016 ve 

Stodě. 

 Zájem žáků ZŠ o studium technických oborů jsme podpořili grantovým 

programem Plzeňského kraje Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského 

kraje 2016 a kroužky v rámci udržitelnosti projektu „Podpora technického a 

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

projevují zájem i žáci z regionů Klatovy, Tachov a Plzeň-jih.  

 Dobrá je spolupráce vedení školy se dvěma odborovými organizacemi odborového 

svazu pracovníků školství a odborového svazu KOVO.  

  

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

kterých dosahují velmi dobrých a v technických oborech v roce 2016 výborných 

výsledků.  
 V republikové soutěži dovedností v programování CNC strojů s názvem Mladí 

strojaři v programování CNC obráběcích strojů, který se konal 6. září 2016 na 58. 

ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, se náš žák 4. ročníku oboru 

mechanik seřizovač David Dufek umístil v celkovém hodnocení ze 180 soutěžících 

z průmyslových škol a středních odborných učilišť na vynikajícím 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. 

 Této soutěže se z naší školy zúčastnilo 6 žáků 4. ročníku oboru mechanik 

seřizovač. Soutěž byla rozdělena podle druhu řídicích systémů, které jsou ve 

strojírenství nejvíce používány. Za naši školu se přihlásili žáci do systému SIEMENS 

pro technologii soustružení David Dufek, Ondřej Oulík a Jiří Steinberger. V krátkém 

úvodu byli soutěžící seznámeni jakým způsobem, jakými nástroji a v jakém rozsahu je 

požadováno vypracování zadané úlohy s důrazem na dodržení všech požadovaných 

technologických operací a řezných podmínek. Po zadání měli soutěžící 90 minut na 

vypracování CNC programu podle výrobního výkresu. Vytvořené CNC programy byly 

na místě vyhodnoceny organizátory soutěže a programátory. V tento soutěžní den 6. září 

2016 vítězil David Dufek, 2. místo získal Ondřej Oulík a 3. místo vybojoval Jiří 

Steinberger. V silné konkurenci středních škol z Čech a Moravy jsme zvítězili i 

v programování Heidenhain. První místo získal Lukáš Galliwoda, 2. místo obsadil David 

Zavadil a 3. místo vybojoval Robert Beneš. Všech šest žáků, kteří soutěžili, se umístilo. 

 Druhé vítězství patří vítěznému týmu ve složení David Dufek, Robert Beneš a Jan 

Liška v soutěži partnerských škol Siemensu SINUMERIK CUP 2016. Vyhodnocení 

soutěže se konalo 20. a 21. října 2016 v sídle Siemensu v Praze. Žáci 4. ročníku oboru 

mechanik seřizovač převzali putovní pohár partnerských škol Siemens, který bude 

zdobit i tento rok naši školu do dalšího ročníku. Soutěžní zadání je stále náročnější, 
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srovnatelné se zadáním bakalářské práce, uvedl Ing. Aleš Polzer, Ph.D. z Fakulty 

strojního inženýrství VUT v Brně. 

 

 Stanislav Haas, žák 4. ročníku oboru mechanik seřizovač, se v krajském kole 

soutěže Kovo Junior v řídicím systému Heidenhain konané v Rokycanech umístil na 3. 

pozici a postoupil do celostátního kola, ve kterém se umístil na nádherném 4. místě. 

  

 Medailových příček dosáhli i naši strojní mechanici v krajském kole soutěže 

KOVO Junior 2016 konané v Domažlicích. Na prvním místě se umístil Jan Mathauser a 

postoupil do celostátního kola, ve kterém se umístil na pěkném 9. místě. Druhé místo 

v krajském kole vybojovala Šárka Pokorná, žákyně druhého ročníku oboru strojní 

mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů.  

 

Za první místa v republikových technických soutěžích získali ocenění a hodnotné 

dary z rukou hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse ve čtvrtek 26. května 2016 

v plzeňské Techmanii Science Center Dominik Toupal – absolutní vítěz soutěže 

v programování CNC strojů v systému Siemens, Nikolas Havel – první místo v soutěži 

elektronických bezpečnostních systémů Jablotron Cup 2015 a Adam Přibáň – první 

místo v soutěži O hoblík Káji Hoblíka. Oceněnou v rukodělné soutěži Řemeslo má zlaté 

dno,  která se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse, byla Šárka 

Pokorná – žákyně 2. ročníku oboru strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro 

vstřikování plastů. Šárka vyrobila vázanou kytici z kovu, kterou pojmenovala Věčná 

krása a získala za ni Cenu hejtmana.  

 

Třetí vítězství patří žákům oboru truhlář. 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. 

SOU v Domažlicích pořádalo 14. ročník soutěže odborných dovedností 

s mezinárodní účastí „ O hoblík Káji Hoblíka“ určený žákům 2. ročníku oboru truhlář.  

První místo získal náš žák Adam Přibáň a na druhém místě se umístil opět náš žák 

Zdeněk Staš, v družstvech jsme vybojovali 1. místo. 

 

 Je to vynikající úspěch našich strojařů, kteří navázali na výborné výsledky 

z loňského školního roku a nejlepší zhodnocení práce učitelů. Rovněž pořízení nových 

technologií, strojů a zařízení, které jsme v rámci projektů do výuky pořídili v hodnotě 

20 milionů korun, se zúročilo tím nejlepším možným způsobem, úspěchem našich žáků. 

 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. 

 



Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 

Zpráva o činnosti organizace 2016 

 

11 

 

V místě poskytovaného vzdělání ve Stodě jsme pořádali 10. ročník republikové 

soutěže GES ELEKTRONICS CUP 2016 pro žáky elektrotechnických oborů 

zaměřených na zabezpečovací techniku. Do Stoda se 21. – 22. března 2016 sjeli zástupci 

ze 14 středních škol z celé České republiky například Tábora, Chomutova, Prahy, 

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

se umístil na 3. místě v jednotlivcích a 3. místo v družstvech. Slavnostního vyhodnocení 

se účastnil významný host senátor PČR Jan Látka, který soutěžícím popřál mnoho 

úspěchů a podpořil je ve studiu technických řemeslných oborů. 

 

V mezinárodní soutěži Enersol, která se zabývá alternativními zdroji energie, se 

sešlo 117 reprezentantů z celé České republiky a 40 delegátů ze Slovenska, Rakouska, 

Polska a Slovinska. Jako jediný prezentující za Plzeňský kraj byl Milan Polák, žák 2. 

ročníku oboru truhlář, se svým projektem „Sruby – úsporné a ekologické bydlení“. Jeho 

vystoupení a úspěch na této mezinárodní konferenci svědčí o tom, že na Středním 

odborném učilišti v Domažlicích je i této oblasti věnována veliká pozornost a práce 

našich žáků jsou na vysoké úrovni. 

 

Velmi úspěšní jsme byli i v jazykových olympiádách.  Jakub Pauer, žák 3. 

ročníku oboru kuchař – číšník, který v okresním kole olympiády z anglického jazyka 

zvítězil a postoupil do krajského kola, kde se umístil v silné konkurenci na úžasném       

2. místě.  
  

Na druhém místě se umístil v okresním kole olympiády z německého jazyka 

Maxmilian Wensauer, žák 1. ročníku oboru mechanik seřizovač. Jsou to vynikající 

úspěchy našich žáků, kteří obstáli v silné konkurenci 8 soutěžících ze středních škol.  

 

V 9. ročníku krajské soutěže Fiktivní výběrové řízení vybojoval 1. místo Václav 

Karel, který by pracovní místo získal. 

 

Ve 14. ročníku soutěže ve svařování v ochranné atmosféře Zlatý pohár Linde, 

konané 17. března 2016 v Rokycanech, se Marek Zvonař umístil na pěkném 5. místě. 
 

20. dubna 2016 v regionální soutěži Matematika je hra získali Antonín Beneš a 

Václav Karel 3. místo v silné konkurenci středních škol a gymnázií. 

  

Ve středu 9. března 2016 jsme pořádali již 3. ročník mezinárodní soutěže Zlaté 

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

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

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

„Květinová víla“ proměnily své spolužačky v modelky.  Kadeřnice s tématem „Příroda“ 

vyčesaly vlasy do nápaditých kreací, jako například vodopád, růže, strom. Tyto 

nápadité a atraktivní účesy připravili budoucí kadeřníci a kadeřnice ze škol 

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

provedení účesu, slušivost, originalita, náročnost provedení, barevná kombinace a 

celkový harmonizující dojem v souladu se zadaným tématem. Výkony soutěžících byly 

velmi vyrovnané. Významného úspěchu dosáhla naše kosmetička 1. ročníku Barbora 

Dolejší, která v silné konkurenci vybojovala Cenu diváků. Cenu kreativity v soutěži 

kadeřnic získala naše žákyně 3. ročníku oboru kadeřník Ivana Henkeová za účes 

v podobě vodopádu, Cenu diváka Michaela Hánová za účes růže. 
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Dne 3. 11. 2016 se konala v Praze Jesenice kadeřnická soutěž Koruna kreativity 

mistrovství republiky 2017, semifinále Čechy, se soutěžním tématem koruna fantazie „Ve 

víru hladových her", inspirováno ságou Hunger Games. Kadeřnice soutěžily v dámském 

společenském účesu. Žákyně 2. ročníku Karolína Dietlová ztvárnila postavu fantazijní 

nevěsty Cetkie. Soutěžící svou modelku musela nalíčit a obléct do vhodného kostýmu 

v našem případě do svatebních šatů.  Umístila se na 4. místě a postoupila do gala finále 

mistrovství České republiky, které se bude konat v lednu 2017.                                                                                                                      

Velmi atraktivní workshop v Becherově vile v Karlových Varech se uskutečnil 2. 

července 2016, kterého se zúčastnil náš tým ve složení Simona Kubáčková, Šárka Baxová a 

Tereza Pavlová (žákyně oborů kosmetické služby, kadeřník). Hlavním partnerem této akce 

byla Barrandovská studia. Workshop byl rozdělen na část teoretickou, během níž filmová 

maskérka BS Jitka Madrová seznámila přítomné s profesí filmového maskéra, a část 

praktickou, kdy účastníci akce zrealizovali své práce pod dohledem profesionálních 

lektorů. Vyvrcholením pak byla přehlídková část, kdy modelky v kostýmech Fundusu BS a 

jejich doprovodné týmy předvedly své práce v rámci vernisáže výstavy. 

Pokračování následovalo 1. 11. 2016 na ISS živnostenské v Plzni, kde se konala 

vizážistická soutěž „Střihni si film“ ve spolupráci s mezinárodním filmovým festivalem 

JUNIORFEST a BARRANDOV STUDIOS. Účesy a líčení dle předloh filmů z různých 

období (Eva tropí hlouposti, Discopříběh, Šakalí léta a pod.) byly v rukách středoškoláků. 

Kostýmy modelek odpovídaly jednotlivým filmům. Za naši školu se zúčastnila žákyně 3. 

ročníku Tereza Pavlová, která si vylosovala téma účesu a líčení 30. léta. Inspirací měl být film 

„Eva tropí hlouposti.“ Žákyně na své modelce vytvořila účes za pomocí ondulačního železa 

(žehličky) pokládanou vlnu. Žákyně se umístila na 5. místě ze šesti soutěžících týmů.                                                                     
 

Naše škola pořádala 19. ledna 2016 již 7. ročník nadregionální soutěže pro 

kuchaře – číšníka ve stolování na téma „Pocta českému pivu“, na které se náš tým ve 

složení Anna Hulešová, Pavlína Vítkovičová, Tomáš Sloup a Markéta Kaslová umístil ve 

stříbrném pásmu a družstvo ze Stoda ve složení Eisenhamer, Kočková, Sedláková a 

Mičková se umístilo v bronzovém pásmu.  

Druhou kuchařskou soutěž jsme pořádali 16.  února 2016 ve Stodě. V 11. ročníku 

soutěže Hrnečku vař na téma „Silvestrovské občerstvení“ se na 4. příčce umístilo 

družstvo z Domažlice ve složení Denisa Králová a Michal Chval.  

V barmanské soutěži Junior Grand Prix Pramen 2016 se 16. března 2016 

soutěžní tým ve složení Mai Anh Nguyen ze 3. ročníku kuchař – číšník a Jakub Strnad 

ze 2. ročníku gastronomie umístili na 4. místě. Stejnou pozici získaly žákyně Pavlína 

Vítkovičová (3. ročník gastronomie) a Tereza Suchá (1. ročník kuchař – číšník) 

v regionální kuchařské soutěži Zámecký rendlík konané 17. – 18. března 2016 

v Hostouni. V regionální soutěži Zdobení velikonočních perníků v Plané konané 15. 

března 2016 se naše družstvo ze Stoda, ve složení Miloslava Kočková a Radka Mičková, 

umístilo na 4. místě. V nultém ročníku 19. května 2016 v gastrosoutěži v Kraslicích se 

v čepování piva umístila Lada Bozděchová na 2. místě, v grilování krkovičky Marcel 

Vlček na 4. místě a v slavnostní tabuli Barbora Nováčková na 4. pozici. Poslední 

gastronomickou soutěží byla soutěž ve štafetovém běhu číšníků 16. června 2016 Junior 

jogging Třebíč, kde naše družstvo složené ze žáků 1. ročníku oboru kuchař – číšník – 

Aneta Kůstová, Jindřich Baar, Lukáš Bozděch vybojovalo 2. místo. 

 

Výborných úspěchů jsme dosáhli ve sportovních soutěžích, kdy dne 15.4.2016 

proběhl Pohár Josefa Masopusta,  středoškolský pohár ve fotbale a v krajském finále 

naši chlapci obsadili 3. místo. Ve dnech 19.4. a 26.4. byla vyhodnocena soutěž „O pohár 

ředitelky školy“. Paní ředitelka předala vítězným třídám diplomy, sladké odměny a 
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vítězné třídě M3.S vítězný putovní pohár. V květnu na mezinárodním turnaji ve fotbale 

v Domažlicích jsme vyhráli 1. místo. Dne15.6.2016 proběhl  Pohár hejtmana-turnaj ve 

fotbale  zde jsme získali 1. místo a v krajském finále krásné 5. místo. Již tradičně každý 

rok pořádaný Sportovní den se konal za závěr školního roku 2015/2016 dne 29.6.2016, 

účastnily se jej téměř všechny třídy SOU, které procházely jednotlivými stanovišti a 

plnily předem stanovené úkoly se sportovní tématikou. Žákům se Sportovní den velmi 

líbil, žáci vítězných třídy obdrželi sladkou odměnu. Ve středoškolském poháru v atletice 

Corny jsme 8.9.2016 obsadili dvakrát 4. místo, 4.10.2016 ve fotbale ISF v okresním kole 

2. místo a 15.11.2016 ve středoškolské futsalové lize v okresním kole 3. místo. Ve 

florbalu Challenge jsme získali 25.11.2016 v okresním kole 2. místo. V turnaji ve 

florbale v okresním kole získali chlapci 29.11.2016 2. místo a dívky 2.12.2016 4. místo. 

Ve školní soutěži O pohár ředitelky školy ve futsalu se v 1. části konané 8.12.2016 

zúčastnilo 43 žáků. 

 

Žáci se svými učiteli přiváželi medaile a poháry z krajských, republikových a 

mezinárodních kol soutěží odborných dovedností, a to nejen zaměřených na techniku. 

Dokonce jsme 6 soutěží odborných dovedností pořádali jak v Domažlicích, tak i ve 

Stodě. Za tyto vynikající úspěchy naší škole udělil Krajský úřad Plzeňského kraje 1. 

místo v kategorii střední odborná učiliště v soutěži O nejúspěšnější školu v soutěžích ve 

školním roce 2015/2016.  

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. 

   

Naše škola se přihlásila do mezinárodního vzdělávacího programu Ekoškola a 

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

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

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

Technické škola ve Waldmünchenu a Svaz zahrádkářů Holýšov. Na Západočeské 

univerzitě jsme využili nabídky přednášek v rámci projektu Systematická podpora 

popularizace vědy ZČU. Městské lesy Domažlice nám umožnily pořádat projektové dny 

„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“. Titul jsme získali již po čtvrté (loni jsme obsadili 3. místo, 

2014 - 2. místo, 2013 – 2. místo). 

 

Environmentální vzdělávání 

Soutěž „Zlaté zrcadlo“ pořádaná naší školou 9. 3. 2016, byla zaměřena na 

přírodu. Soutěžním tématem kadeřnic byly „Přírodní živly“ a kosmetiček „Květinová 

víla“. Součástí soutěže byla i prezentace ekologické výstavy se zaměřením na myslivost, 

dřeviny a květiny. Projektový den „Den Země“ se konal 22. 4. 2016 a zúčastnili se ho 

všichni žáci, kteří v té době měli teoretickou výuku. Žáci se svými učiteli navštívili Dům 

přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem, muzeum Jindřicha Jindřicha, 

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. 

 Dne 1. 11. 2016 navštívili žáci prvních ročníků Výukové centrum v Černošíně. 
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Seznámili se s problematikou odpadového hospodářství - s recyklací odpadů 

i s ukládáním odpadů na skládku. Exkurze byla spojena s prohlídkou mydlárny s 

vysvětlením způsobů výroby ručně vyráběných přírodních rostlinných mýdel, 

mýdlových koupelí, šamponů a jiných výrobků. Zajímavá byla i druhá část Dvora – 

ekofarma.  

 Ve čtvrtek  1.12. 2016 se uskutečnila exkurze do jaderné elektrárny Temelín. Žáci 

se podívali na krátký 3D film a prohlédli si mlžnou komoru. Prošli bezpečnostním a 

rámem kontrolující radiaci. Následovala prohlídku strojovny výrobního bloku 

elektrárny, viděli obrovskou parní turbínu, kontejnment, chladící věže a další 

zajímavosti.  

 Popáté jsme se zúčastnili 12. ročníku celostátní soutěže „ENERSOL 2016 – 

program environmentálního vzdělávání“ zaměřeného na zpracování a prezentaci 

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

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

Enersol a praxe se Milan Polák, žák II. ročníku oboru truhlář umístil na 1. místě 

v krajském kole Enersol 2016 se svojí prací Sruby – ekologické bydlení z obnovitelných 

zdrojů v kategorii „Enersol a praxe“. V republikovém kole se umístil na 1. místě 

za Plzeňský kraj a stal se tak členem reprezentačního družstva České republiky na 

mezinárodní konferenci Enersol 2016 v Brně.  

 Milan Polák a koordinátorka EVVO Ing. Dana Hájková obdrželi za práci 

v environmentální oblasti diplom od ministra životního prostředí Richarda Brabce. 

 Přístup naší školy k ekologickému chování a environmentálnímu vzdělávání byl 

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

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

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

dvou předchozích letech 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. 

 

Soutěže pořádané SOU Domažlice a dny otevřených dveří spojené s oslavami 80. 

výročí postavení první budovy školy v Domažlicích a 50. výročí elektrooborů ve Stodě. 

Střední odborné učiliště Domažlice pořádalo v roce 2016 celkem šest soutěží 

odborných dovedností s mezinárodní účastí pro obory vzdělání kuchař – číšník, 

kadeřník, kosmetické služby, strojní mechanik, elektromechanik pro zařízení a přístroje 

a truhlář. 

Naše škola pořádala 19. ledna 2016 již 7. ročník nadregionální soutěže pro kuchaře 

– číšníka ve stolování na téma „Pocta českému pivu“, na které se naše žákyně ve složení 

Anna Hulešová, Pavlína Vítkovičová, Tomáš Sloup a Markéta Kaslová umístili ve stříbrném 

pásmu a družstvo ze Stoda ve složení Eisenhamer, Kočková, Sedláková a Mičková se umístili 

v bronzovém pásmu.  

Druhou kuchařskou soutěž jsme pořádali 16.  února 2016 ve Stodě. V 11. ročníku 

soutěže Hrnečku vař na téma „Silvestrovské občerstvení“ se na 4. příčce umístilo družstvo 

z Domažlice ve složení Denisa Králová a Michal Chval.  
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Ve středu 9. března 2016 jsme pořádali 3. ročník mezinárodní soutěže Zlaté 

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

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

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

„Květinová víla“ proměnily své spolužačky v modelky.  Kadeřnice s tématem „Příroda“ 

vyčesaly vlasy do nápaditých kreací, jako například vodopád, růže, strom. Tyto nápadité a 

atraktivní účesy připravili budoucí kadeřníci a kadeřnice ze škol z Bratislavy, Dvora Králové, 

Kadaně, Sušice, Stoda a Domažlic. Hodnotila se technika provedení účesu, slušivost, 

originalita, náročnost provedení, barevná kombinace a celkový harmonizující dojem 

v souladu se zadaným tématem. Výkony soutěžících byly velmi vyrovnané. Významného 

úspěchu dosáhla naše kosmetička 1. ročníku Barbora Dolejší, která v silné konkurenci 

vybojovala Cenu diváků. Cenu kreativity v soutěži kadeřnic získala naše žákyně 3. ročníku 

oboru kadeřník Ivana Henkeová za účes v podobě vodopádu, Cenu diváka Michaela 

Hánová za účes růže.  

V místě poskytovaného vzdělání ve Stodě jsme pořádali 10. ročník republikové 

soutěže GES ELEKTRONICS CUP 2015 pro žáky elektrotechnických oborů zaměřených 

na zabezpečovací techniku. Do Stoda se 21. – 22. března 2016 sjeli zástupci ze 14 středních 

škol z celé České republiky například Tábora, Chomutova, Prahy, Příbrami, Ústí nad Labem, 

Liberce, Kutné Hory, Ostravy, Plzně a Stoda. Nikolas Havel se umístil na 3. místě 

v jednotlivcích a 3. místo v družstvech. Slavnostního vyhodnocení se účastnil významný 

host senátor PČR Jan Látka, který soutěžícím popřál mnoho úspěchů a podpořil je ve studiu 

technických řemeslných oborů. 

 Medailových příček dosáhli i naši strojní mechanici v krajském kole soutěže KOVO 

Junior 2016 konané v Domažlicích. Na prvním místě se umístil Jan Mathauser a 

postoupil do celostátního kola, ve kterém se umístil na pěkném 9. místě. Druhé místo na 

regionu v Domažlicích vybojovala Šárka Pokorná, žákyně druhého ročníku oboru strojní 

mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů.  

14. ročník soutěže odborných dovedností s mezinárodní účastí „ O hoblík Káji 

Hoblíka“ určený žákům 2. ročníku oboru truhlář jsme na SOU v Domažlicích pořádali.  
První místo získal náš žák Adam Přibáň a na druhém místě se umístil opět náš žák 

Zdeněk Staš, v družstvech jsme vybojovali 1. místo. 

 

Veškeré informace o vzdělání, odborné činnosti a dovednosti si mohou 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. 

Na GASTRODNU v pondělí 14. listopadu 2016 si zájemci o studium mohli zakoupit 

výrobky našich žáků, míchané nápoje teplé i studené, čepované nealkoholické pivo, zasoutěžit 

si např. v soutěži „Dáte si chlebíčky?“ – český fenomén slaví 100 let. Na výstavě „Jak běžel 

čas“ je žáci seznámili s vývojem inventáře od 19. století po současnost. Žáci předvedli servis 

prostření stolu dle menu, představen byl projekt Kulinářské umění, podle něhož se žáci 1. 

ročníku učí formou videa a e-learningu. V tento den proběhly dva kurzy: první „Vaříme Vám 

jinak, jíte zdravě“ a druhým byl kurz „Přípravy teplých míchaných nápojů“. Pobesedovat 

mohli s našimi absolventy oboru gastronomie Josefem Märzem, Klárou Kalousovou a 

Zbyňkem Krásnickým o jejich studijních zkušenostech a jak je naše škola připravila do 

praktického života. Pobesedovat také mohli s vedoucí školního stravování Ing. Světlanou 

Librovou na téma „Makrobiotická strava“. Tato přednáška byla spojena s ochutnávkou. Žáci 

se zde mohli seznámit s netradičními potravinami a s možnostmi, které školní stravování 

nabízí. V „Kavárně u fialky“ si mohli vychutnat šálek hřejivého a okouzlujícího espressa, 
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cappuccina, moccacina s dezerty.  V Domažlicích v budově školy Prokopa Velikého 640 

byla v 16.00 hod. slavnostně odhalena busta T. G. Masaryka s novým podstavcem a 

umístěním. Slavnostní akt proběhl v retro stylu, pěvecký sbor Čerchovan zazpíval stejné 

písně jako před sedmdesáti lety.  

 KADEŘNICKO – KOSMETICKÝ DEN v úterý 15. listopadu 2016 umožnil 

zájemcům o studium vyzkoušet si formou workshopu veškeré praktické činnosti z obou oborů 

v kadeřnickém a kosmetickém salónu v budově školy. V kadeřnictví v případě zájmu 

doporučili střih, který bude nejlépe slušet s použitím kvalitní vlasové kosmetiky, seznámili 

s nabízenými službami např. brazilský keratin, horké nůžky, prodlužování vlasů, indická 

antistresová masáž hlavy, trichologie – vyšetření vlasovou kamerou, vyšetření struktury vlasu, 

stavu pokožky a vlasové cibulky, poradenství aj. Na kosmetice nabídli a vyzkoušet si mohli 

ošetření pleti, krku a dekoltu, ošetření akné, komplexní péči o pleť, čištění pleti, mikromasáž 

očního okolí, galvanickou žehličku – nejefektivnější procedura s liftingovým efektem, 

kosmetický laser, líčení, barvovou typologii, manikúru, japonskou manikúru P-Shine, 

modeláž nehtů gelovou technikou, pedikúru aj. Novinkou bylo použití plastických 

alginátových masek. Besedy se zástupci kadeřnických a kosmetických firem Cmíral, Vokapo, 

Elgon, Dusy, Rior, Primavera a našimi absolventkami, významnými podnikatelkami v oboru 

Janou Váchalovou, Martinou Vogeltanzovou atd.. Po celý den byla přítomna modelka Klára 

Medková, první vicemiss České republiky 2003, Miss Sympatie 2003. 

Ve 14.00 hod. zástupci Hospodářské komory České republiky v obřadní síni 

domažlické radnice předali 9 nejlepším absolventům jednotlivých oborů (mechanik seřizovač, 

elektromechanik pro zařízení a přístroje, truhlář, kadeřník, kuchař – číšník) Osvědčení HK 

ČR, které dokládá požadovanou kvalitu mladých pracovníků ze strany zaměstnavatelů. Slouží 

jako doklad o odborných schopnostech absolventa uplatnitelných v praxi. 

 Středa 16. listopadu 2016 byla TECHNICKÁ. STROJÍRENSKÝ DEN a 

TRUHLÁŘSKÝ DEN proběhl v Domažlicích a ve Stodě ELEKTROTECHNICKÝ 

DEN. Zájemci mohli zhlédnout jedno z nejmodernějších strojírenských vybavení v Rohově 

ulici, kde probíhá odborný výcvik strojírenských oborů, s praktickými ukázkami. Vyzkoušeli 

si práci s robotem, soustruhem, frézkou, CNC strojem, ale také s pilníkem, kladívkem a 

pilkou. Besedovali se zástupci firem, mohli si domluvit sponzorování, stipendia a další 

bonusy, které firmy našim žákům nabízejí. Své zkušenosti z práce v zahraničí předali 

absolventi oboru mechanik seřizovač David Drátovník, který pracuje v oboru v Rakousku, a 

Michal Štěpán pracující v Německu. Inženýrské studium na fakultě strojní v Plzni končí 

Radek Veselý, který pohovořil o možnosti dalšího studia. Své zkušenosti získané u nás, na VŠ 

a ve firmě sdělil starosta městyse Klenčí pod Čerchovem Ing. et Ing. Jan Bozděch, Ph.D, 

úspěšný absolvent oboru mechanik seřizovač. Žáci oborů obráběč kovů a strojní mechanik 

převzali z rukou zástupců Plzeňského kraje kufříky s nářadím. Oceněni za úspěch v soutěži 

Mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů získali: David Dufek – 3. 

místo v programování Siemens v celkovém hodnocení (1. místo 6.10.2016 na MV 

v Brně), 2. místo Ondřej Oulík, 3. místo Jiří Steinberger, v programování Heidenhain 

Lukáš Galliwoda – 1. místo, David Zavadil – 2. místo a Robert Beneš – 3. místo. 

 

Tato akce umožnila žákům  alespoň částečně poznat problematiku jednotlivých 

oborů a vytvořit si sounáležitost k naší škole. 

 

Aktivity uspořádané pro veřejnost 

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

průběhu rautů při významných společenských akcích v domažlickém a stodském 

regionu.  
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Připravili např. raut a rautovou obsluhu pro 300 osob při otevírání nové 

prodejny Artes Natur v Domažlicích, firemního dne MD Elektronik Chotěšov, raut a 

rautovou obsluhu pro 200 osob při slavnostním otevření Domu Českého lesa v Klenčí 

pod Čerchovem, svatomartinské pohoštění formou rautu a rautovou obsluhu při 

slavnostním vyhlášení výsledků jubilejního 10. ročníku soutěže O nejkrásnější nádraží 

ČR 2015, která se konala ve Valdštejnském paláci v sídle Senátu ČR v Praze, pro 200 

lidí při oslavách osvobození ve Stodě; slavnostní rauty např. předvánoční rauty pro 100 

zaměstnanců Středního odborného učiliště v Domažlicích, pro 70 zaměstnanců 

Městského úřadu Horšovský Týn, pro První chodskou, pro 50 osob VOŠ, OA a SZŠ 

Domažlice, pro 40 osob u příležitosti slavnostního předávání certifikátů pilotního 

projektu Přeshraniční vzdělávání konané v obřadní síni domažlické radnice, u 

příležitosti slavnostního předávání svářečských průkazů v SOU Domažlice, pro 30 osob 

firmy Lintech Domažlice, pro pana Konrádyho do Českého rozhlasu Plzeň. Připravili 

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

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

rovněž připravili slavnostní večeři formou ukázky společenského stolování a banketní 

obsluhy pro 40 účastníků tanečního kurzu v MKS Domažlice, pro žáky základních škol 

Msgre. B. Staška Domažlice, ZŠ Komenského 17 Domažlice, ZŠ Mrákov, ZŠ Koloveč, 

ZŠ Staňkov, Dětského diagnostického ústavu v Domažlicích, obsluhovali žáky 1. třídy 

ZŠ v Domažlicích u příležitosti jejich prvního vysvědčení.  

 Rovněž se naši žáci účastnili příprav rautů a pohoštění pro vyhlášení výsledků 

národní putovní výstavy Má vlast – cestami proměn na Vyšehradě v Praze, prezentační 

akci Řemesla v ulicích ve Stodě, Červený kříž v Domažlicích, Okresní hospodářskou 

komoru Domažlice, Dětský diagnostický ústav Domažlice,  Město Stod a další zájemce 

z řad široké veřejnosti.   

Žákyně oboru kosmetička ošetřovaly pleť a prováděly masáže v penzionu pro 

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

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

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

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

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

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

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

studentky je toto přínosem, získají tak více zkušeností. 

 

Odborné kurzy a školení 

Ve dnech 19. ledna 2016 se 14 žáků oboru kadeřník zúčastnilo školení v nových 

technologických postupech barvení vlasů. Kurzu kosmetického minima se zúčastnilo 37 

kadeřnic. Školení Duhové barvení, módni střihy se pro 13 kadeřnic uskutečnil 9. května 

2016.  

Pro žáky oboru kuchař – číšník a gastronomie dne 28. dubna 2016 proběhl 

baristický kurz pro 14 žáků.  

Pro žáky oboru strojní mechanik se realizoval svářečský kurz – základní kurz 

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

držitel je oprávněn svařovat obloukovým svařováním tavící se elektrodou v aktivním 

plynu zařízení z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujících předehřev, 

v poloze vodorovné shora a svislé nahoru, která nevyžadují vyšší kvalifikaci svářeče 

podle ČSN EN 287, ČSN EN ISO 9606 nebo ČSN EN 1418. Tohoto kurzu se zúčastnilo 

11 žáků 3. ročníku oboru strojní mechanik.  
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 V místě poskytovaného vzdělání ve Stodě se uskutečnilo u tříletého oboru 

Elektromechanik pro zařízení a přístroje proškolení a zkouška u Elektrotechnického 

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

absolvování je pro absolventy kladným bonusem při hledání budoucího zaměstnání. 

Kurz probíhá v naší škole ve dvou dnech. 

 Šest pedagogů teoretických předmětů strojírenských oborů a ICT a odborného 

výcviku strojírenských absolvovalo tří denní Základní školení technologického 

CAD/CAM software GibbsCAM, modul 3 D Solid Surfacer – EDU, které proběhlo ve 

dnech 29. – 31. 8. 2016. Následně proběhlo dvoudenní Pokročilé školení technologického 

CAD/CAM software GibbsCAM, modul 3 D Solid Surfacer – EDU ve dnech 5. – 6. 12. 

2016 rovněž v Domažlicích. 

 Osm učitelů teoretických předmětů strojírenských oborů a ICT a odborného 

výcviku strojírenských oborů absolvovalo třídenní vstupní školení CAD/CAM 

v programu HSM WORKS – inventor PRO ve dnech 27. – 29. 6. 2016.  

 

Nově zrekonstruované výukové prostory, nové stroje a zařízení, technologie 

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

strojírenských oborů Středního odborného učiliště Domažlice. V provozu představili 

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

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

systémem Siemens, předseřizovací přístroj, soustružnické centrum s řídicím systémem 

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

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

počítačovými sestavami, interaktivním dataprojektorem, vizualizérem, ozvučením a 

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

hospodářských komor a zástupců Krajského úřadu Plzeňského kraje. Všichni přítomní 

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

konference určená spolupracujícím strojírenským firmám, kde jsme představili 

inovovanou možnost spolupráce firem a školy. V roce 2016 jsme toto nové vybavení a 

technologie plně využívali, což se projevilo v úspěších našich žáků v republikových 

soutěžích odborných dovedností. 

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

hydrauliky a pneumatiky na pracovišti odborného výcviku strojírenských oborů 

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

kraji, která realizuje výuku hydrauliky. V roce 2016 jsme rozšířili vybavení panelů pro 

výuku pneumatiky a navázali spolupráci s firmou SMC. 

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

Regionálního operačního programu ROP NUTS II Jihozápad. Název projektu 

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

i nadále pokračujeme v modernizaci strojů a zařízení odborného výcviku strojírenských 

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

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

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

strojních mechaniků. Zaměstnavatelé potvrzují, že tyto odborné dovednosti jsou 

v rozvíjejícím se strojírenství nezbytné a podporují rozvoj logického myšlení.

 V úterý 24. září 2015 jsme slavnostně otevřeli nově zrekonstruovaný kadeřnický 

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

světelné zrcadlové panely a křesla. Tato investice se projevuje ve velkém zájmu z řad 

budoucích žáků do tohoto oboru a u stávajících žáků se zvyšuje jejich rozvoj ve vnímání 

hezkého prostředí a s tím souvisí i jejich další rozvoj v oblasti podnikání. 
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Spolupráce se sociálními partnery 

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

spolupracovat a zaměstnávají naše absolventy. Spokojenost zaměstnavatele s našimi 

žáky je pro nás nejlepším zhodnocením naší práce. 

Velmi se zlepšila spolupráce se zástupci strojírenských firem, se kterými máme 

uzavřené smluvní pracoviště pro technicky zaměřené obory vzdělání – mechanik 

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

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

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

Kovo Tomandl CNC Sedlice, Gerresheimer Horšovský Týn, Rosenberg Klenčí pod 

Čerchovem, SWA Stod, Stolfig Chotěšov, MD Elektronik Chotěšov,  MBtech Bohemia 

Plzeň. Od června 2016 mají zájem spolupracovat AZ Czech Meclov, Elliot Paul 

Domažlice, Pfeifer Holz Trhanov, Steatit Klenčí pod Čerchovem a od prosince 2016 také 

Strojírny Kohout Kdyně. 
  

 Dobrá je spolupráce s ÚP ČR Kontaktním pracovištěm v Domažlicích. Dne 19. 

října 2016 se na SOŠ a SOU Horšovský Týn na penzionu v Horšově uskutečnila schůzka 

ředitelů SŠ s výchovnými poradci ZŠ domažlického regionu. Na těchto základních 

školách se již druhým rokem nekonají třídní schůzky žáků 9. tříd a jejich rodičů se 

zástupci SŠ a firem. Stále se zlepšuje spolupráce s celou řadou výrobních podniků i 

ostatních organizací. Dobrá je spolupráce s Okresní hospodářskou komorou 

v Domažlicích. Tato uspořádala 15.11.2016 10. ročník veřejné prezentace studijních 

nabídek a pracovních příležitostí pro budoucí učně a studenty pod názvem „Od vzdělání 

k zaměstnání“. Spolupráce se rozvíjí s Okresní hospodářskou komorou Plzeň – jih, 

která dne 2.11.2016 uspořádala 8. ročník veřejné prezentace studijních nabídek a 

pracovních příležitostí pod názvem „Veletrh perspektivy řemesel“ ve Stodě. Navázána je 

velmi dobrá spolupráce s městem Stod.  

Ve spolupráci s Městem Domažlice v prostorách MKS Domažlice jsme 19. 1. 2016 

pořádali 7. ročník regionální soutěže pro kuchaře-číšníka ve stolování na téma Pocta 

českému pivu a 3. ročník mezinárodní kadeřnicko-kosmetické soutěže Zlaté zrcadlo dne 

9. 3. 2016 v prostorách MKS v Domažlicích. 

V prostorách MKS ve Stodě pořádala naše škola 11. ročník gastronomické 

soutěže Hrnečku vař 2016 dne 16. 2. 2016. 

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

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

listopadu 2016,  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 Waldmünchenu 4. 

března 2016, kterou pořádal Landkreis Cham. Poprvé jsme se zúčastnili 16. dubna 2016 

veletrhu zaměřeného na školství a vzdělávání v regionu Weiden, opakoval se 22. září 

2016, kterého se zúčastnilo 45 žáků s 5 učiteli strojírenských oborů.   

    

  S Obchodní a průmyslovou komorou Cham pokračujeme ve spolupráci ohledně 

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

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

navýšeny hodiny odborné němčiny a žáci jsou postupně dle harmonogramu vzděláváni 

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

absolvují praxi v německých firmách. Nejen tímto projektem prohlubujeme uzavřené 
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partnerství Středního odborného učiliště Domažlice a Berufschule Cham stvrzeného 15. 

května 2012 na Čerchově. Již druhým rokem jsme dne 29. dubna 2016 společně po pěti 

letech realizace projektu Pneumatika a Logo řízení v Obřadní síni domažlické radnice 

slavnostně předali 6 absolventům tohoto projektu Certifikáty IHK Regensburg - Jiří 

Wuchterle, Rostislav Švec, Michal Novotný, Lukáš Svoboda, Jakub Cedidla a Stanislav 

Horníček  (5 absolventů v roce 2015, 6 absolventů v roce 2016).  

  

 V prostorách naší školy jsme pořádali dne 30.3.2016 druhý ročník informační 

burzy studijních a pracovních příležitostí pro naše absolventy s názvem Berufsinfomesse 

– Veletrh pracovních a studijních příležitostí. Přítomno bylo 15 firem, zástupci škol, 

hospodářských komor, cechů a sdružení. Také zástupci Úřadu práce Domažlice, 

Landkreis Cham, OHK Domažlice a IHK Cham. Tato informační burza pracovních 

příležitostí nejen 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. 

V tomto druhém ročníku se také přihlásili zástupci českých firem, rodiče žáků 

budoucích prvních ročníků se zde mohli informovat o uplatnění žáků po vystudování 

jednotlivých oborů vzdělání. 

 

 Prohloubila se mezinárodní spolupráce s Werner – von – Siemens – Schule 

Staatliche Berufsschule v Chamu (oficiální partnerství uzavřeno 12. 5. 2012 na 

Čerchově). Pokračuje spolupráce s Gregor-von-Scherr Realschule Neunburg vorm 

Wald, kterou jsme navázali v rámci projektu Cíl 3 „My jsme Evropa“ projektem 

„Výměnné školní programy žáků SOU/SOŠ v Plzeňském kraji a žáků reálných škol 

v regionu Horní Falc“ a 5. června 2014 jsme uzavřeli oficiální partnerství mezi oběma 

školami v prostorách Centra Bavaria Bohemia v Schönsee.  

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 vzroste ze 

současných šesti až osmi na celkem dvacet, což bude představovat 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 
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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. 

Již šestým 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 

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

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

na potřeby trhu práce, na přípravu kvalifikovaných pracovníků v plastikářském 

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

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

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

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

tohoto zaměření v červnu 2015 skládali závěrečnou zkoušku, z toho 6 žáků pokračuje ve 

školním roce 2016/2017 druhým rokem v nástavbovém studiu Podnikání u nás ve škole 

(stipendiálně podporováni firmou). Firma Gerresheimer Horšovský Týn také formou 

stipendia podporuje 2 žáky oboru elektromechanik pro zařízení a přístroje. 

  

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

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

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

republiky, která je partnerem nadnárodního elektrotechnického a elektronického 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vytvořit CNC program pro tvarovou součást ramena výstředníku v programu ShopMill. 

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. 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. 
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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).  

 Další exkurze: 19. - 23. 3. 2016 – 5 denní školní výlet do Velké Británie 

„Královský Londýn“, kterého se zúčastnilo 18 žáků z Domažlic a 14 žáků ze Stoda. 

Vánoční Norimberk navštívilo 43 žáků 15.12.2016. Exkurze do Lidic a Terezína 

25.10.2016 se zúčastnilo 43 žáků a 1.12.2016 43 žáků navštívilo jadernou elektrárnu 

Temelín. 
 

 Činnost školské rady 

 Šestičlenná školská rada při SOU Domažlice se v roce 2016 sešla dvakrát. Na 

jednání školské rady dne 10.3.2016 byla projednána a schválena Zpráva o činnosti 

organizace za rok 2015 a seznámena s Organizačním schématem. Organizační změnou 

bylo přijetí vedoucího učitele službových oborů od 1. února 2016 z důvodu chybějícího 

technického pracovníka od září 2015 na zajišťování průběhu odborného výcviku. 

 Hlavním bodem jednání dne 10. 3. 2016 byla Zpráva o činnosti organizace za rok 

2015. 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.  

 Dne 3. 10. 2016 byla projednána Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy 

ve školním roce 2015/2016. 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. 

 

V rámci projektu Podpory talentovaných žáků Plzeňského kraje se odborného 

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

dnech 20. - 22. června 2016 zúčastnili 4 žáci a 2 žáci oboru elektromechanik pro zařízení 

a přístroje ve dnech 27. – 30. června 2016 (v letech 2013, 2014 jsme řemeslné kempy pro 

strojní mechaniky a truhláře pořádali na naší škole). 

 

V přijímacím řízení pro školní rok 2016/2017 se naše škola již druhým rokem 

přihlásila do pilotního ověřování přijímacích zkoušek ke vzdělávání na střední školu. Do 

tří čtyřletých oborů zakončených maturitní zkouškou tedy mechanika seřizovače, 

kosmetické služby a gastronomie jsme konali přijímací zkoušky. Testy žáci konali 

z českého jazyka a matematiky. Výsledky vyhodnotil Cermat. Výsledky zkoušek se žáci 

dozvěděli v přijímacím řízení 22. dubna 2016 i s tím, zda byli na zvolený obor přijati. 

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

zdravotní způsobilosti váhou 50% a z úspěšnosti přijímacích testů z českého jazyka a 

literatury a matematiky váhou 50% s alespoň 10% úspěšnosti složení testu z pilotního 

ověřování. 

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

sedmým rokem ve školním roce 2015/2016 skládali závěrečné zkoušky podle jednotného 

zadání a to písemné, praktické a ústní. U oboru strojní mechanik se zaměřením na 
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obsluhu lisů pro vstřikování plastů jsme poprvé realizovali firemní praktickou 

závěrečnou zkoušku. 

 Žáci čtyřletých oborů zakončených maturitní zkouškou šestým 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. 

 

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).  

 

        Naši absolventi již sedmým 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 6 žáků, kteří se zúčastnili měsíční odborné praxe v německých firmách, 

získalo Europass, v němž mají odborné a profesní kompetence, kterých odbornou praxí 

získali. Program podpory česko-německých odborných praxí prostřednictvím 

koordinačního centra Tandem. Odborné praxe se realizovaly ve strojírenských firmách 

a firmách zaměřených na elektro pro 3 žáky oboru obráběč kovů (Marek Dalihod, 

Daniel Trmota, Martin Štěcha, Daniel Bartoň) a gastronomických zařízeních pro 2 žáky 

oboru gastronomie (Martin Kůra, Lukáš Weinfurter) v Bad Kötztingu v době 13. 6. – 8. 

7. 2016. 

  

 Již druhým rokem jsme dne 29. dubna 2016 společně po pěti letech realizace 

projektu Pneumatika a Logo řízení v Obřadní síni domažlické radnice slavnostně 

předali 6 absolventům tohoto projektu Certifikáty IHK Regensburg - Jiří Wuchterle, 

Rostislav Švec, Michal Novotný, Lukáš Svoboda, Jakub Cedidla a Stanislav Horníček (5 

absolventů v roce 2015, 6 absolventů v roce 2016).   

 

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

školním roce byla naše škola zařazena do mezinárodní databáze International 

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

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

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

jednotlivých vzdělávacích subjektů a jejich vzdělávacích aktivit. Jednotným výstupem 

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

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

zajištění konkrétního vzdělávacího programu. IES v těchto tzv. mezinárodních 

certifikátech IES popisuje formou ratingu aktuální úroveň vzdělávacího subjektu a jeho 

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

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

vzdělávacího programu, 5. rating lektorského zajištění konkrétního vzdělávacího 

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

Vydávání mezinárodních certifikátů IES předchází certifikace jednotlivých 

vzdělávacích subjektů a kódové označení konkrétních vzdělávacích programů. 

Informace o certifikovaných vzdělávacích subjektech, jejich programech a absolventech 

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

tato data sdělena. Informace o mezinárodních certifikátech vydaných jednotlivým 

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

 

Výsledky své práce prezentovalo SOU Domažlice také na prezentačních akcích 

na „Perspektivě řemesel“ ve Stodě dne 2. listopadu 2016,  15. listopadu 2016 „Od 

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

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

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

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

k volbě povolání „Azubi Live“ ve Waldmünchenu 4. března 2016, kterou pořádal 

Landkreis Cham.  

 

Významné pro SOU Domažlice bylo zajištění prezentace Plzeňského kraje na 

národní putovní výstavě o úctě k domovu a odpovědnosti za svůj kraj „Má vlast – 

cestami proměn“, konané 21. května 2016 v Praze na Vyšehradě, které jsme se zúčastnili 

již pátým rokem. 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. 

 

Již druhým rokem byla velmi významná prezentace naší školy na náměstí ve 

Stodě na akci „Řemesla v ulicích“, která se uskutečnila ve čtvrtek 26. května 2016. Pro 

veliký úspěch jsme se účastnili dalších venkovních aktivit, a to a 15. prosince 2016 

„Vánočního jarmarku“ s ukázkou řemesel. Ve čtvrtek 1. prosince 2016 jsme se 

zúčastnili „Vánočních trhů“ na Krajském úřadu Plzeňského kraje, kde naši žáci nabízeli 

široké veřejnosti na prodejní výstavě své výrobky (truhlářské, kovové svícny, 

gastronomické dobrůtky) a kadeřnicko – kosmetické služby.  
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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.  

  

Škola je velmi úspěšná v rámci mezinárodní spolupráce. 

I po uzavření oficiálního partnerství Středního odborného učiliště v Domažlicích a 

Berufsschule Cham dne 15.5.2012 na Čerchově pokračuje různými aktivitami vzájemná 

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

projekt IHK Cham „Hranice překračující vzdělání“, kdy tento projekt umožňuje 

žákům prohloubit německý jazyk o odbornou terminologii v pneumatice a Logo řízení, 

umožňuje naučit se a vyzkoušet si pneumatiku a Logo řízení v moderně vybavených 

učebnách v Berufsschule v Chamu a vykonat 14 denní praxe v německých firmách a 

získat tím osvědčení Berufsschule Cham, které žákům usnadní vstup na evropský trh 

práce.   

 V rámci pilotního česko – německého přeshraničního vzdělávání byly realizovány 

tyto odborné stáže pro žáky oboru mechanik seřizovač: 30. 5. až 3. 6. 2016 kurz „Logo-

řízení“ v Rodingu (6 žáků), 6. – 17. 6. 2016 14denní praxe ve firmách F.EE Neunburg 

vorm Wald a Stangl & Kulzer Roding (6 žáků), 30. 5. – 10. 6. 2016 intenzivní jazykový 

kurz v Bad Kötzting (8 žáků 2.ročníku), 12. – 16. 12. 2016 kurz „Pneumatika a 

pneumatické řízení“ v Rodingu (8 žáků). 

Dalšími významnými společnými aktivitami byly např. zimní sportování na 

Velkém Javoru 25. února 2016, výlet do Mnichova, účast našich žáků na výuce češtiny 

v Chamu, 8. ročník mezinárodního turnaje v kopané konaný 10. května v Domažlicích. 

Již po třetí jsme realizovali třídenní společný výlet do Prahy 20. – 22. dubna 2016, 

kterého se zúčastnilo 53 žáků z obou škol. Druhým rokem jsem předali Certifikáty IHK 

Regensburg 6 žákům po jejich čtyřleté aktivní účasti a úspěšnému vykonání testů v 

projektu Pneumatika a Logo řízení 29. dubna 2016. Dne 12. dubna 2016 se uskutečnila 

odborná exkurze do firmy Stangel v Rodingu a prohlídka nově postavené školy 
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Berufsschule v Chamu pro 55 žáků strojírenských oborů a 3 učitelů odborného výcviku. 

 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.  Projekt byl rozšířen o 20 žáků 1. ročníků oborů truhlář, 

elektromechanik pro zařízení a přístroje, kuchař – číšník a gastronomie. 

  

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

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

uskutečnilo 3 denní praktikum německých žáků na našich pracovištích odborného 

výcviku, v rámci výběru povolání navštívili žáci partnerské školy truhlářskou dílnu, kde 

si pod vedením učitele odborného výcviku a za pomoci českých žáků vyrobili 

jednoduchý výrobek. Veškeré tyto aktivity vedly k rozvoji komunikačních, jazykových, 

odborných a multikulturních dovedností. Dne 5. června 2014 došlo ke slavnostnímu 

uzavření partnerství Středního odborného učiliště v Domažlicích s Realschule Neunburg 

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

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

Berufsschule Cham 2. partnerskou školou SOU Domažlice. Za aktivity s naší školou 

v roce 2014 získala Realschule Neunburg vorm Wald 2. místo v mimoškolních aktivitách 

8.12.2014. Dne 14. dubna 2016 se 20 žáků společně se žáky partnerské školy zúčastnilo 

největšího současného strojírenského veletrhu „Bauma 2016“ v Mnichově. Žáci se 

setkali se zástupci firem známých z našeho regionu (ZF engineering), vyzkoušeli si 

základy strojírenských dovedností v řadě dílen a interaktivních expozic. Ve dnech 25. a 

26. 4. 2016 se uskutečnilo mezinárodní setkání žáků v Bad Kötzting (6 + 6 žáků a 

pedagogický dozor) a 11. 10. 2016 setkání české a německé mládeže na Karlštejně při 

příležitosti 700.výročí narození Karla IV. 

  

 Další vzdělávání  

 V rámci dalšího vzdělávání se uskutečnil v době od 14. 3. – 30. 6. 2016 

rekvalifikační kurz Obsluha CNC strojů v hodinové dotaci 250 hodin a 8 hodin na 

zkoušku (autorizovaná osoba) pro 5 účastníků. 

Pro firmu ROC-Galvanik s.r.o. Domažlice a Galí Optik s.r.o. Domažlice jsme 

pořádali 2 kurzy výpočetní techniky základů Excelu (7 účastníků).  

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

Obsluha CNC obráběcích strojů. Zkouška odpovídá Hodnotícímu standartu profesní 

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

vyučujících lektorů ze Středního odborného učiliště Domažlice. Po absolvování kurzu 

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

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

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

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

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

kvalifikace Obráběč kovů. 

  

Škola byla úspěšná v realizaci projektů. Rok 2016 lze označit jako projektový klid. 

Vyhlašované výzvy neodpovídaly našim požadavkům, první vlaštovky v podobě šablon 

jsou zveřejněny na sklonku roku 2016. 

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

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

konkurenceschopnost. Datum ukončení projektu 31. 12. 2015. Celková výše schválené 
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dotace činila 990.462,00 Kč. Projekt byl realizován v souladu s projektovou žádostí a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

počátečním vzdělávání podpořeno 47 žáků školy. Zahraniční pobyt významně zlepšil 

jejich jazykové kompetence a prohloubil jejich znalosti o navštívené zemi.  

 Dne 1. března 2016 se uskutečnila kontrola tohoto projektu zástupci MŠMT. 

  

 Velkou výzvu pro nás představuje plánovaná výstavba nové víceúčelové haly pro 

výuku strojírenských oborů. Výuka odborných předmětů v Rohově ulici částečně 

probíhá v prostorách 40 let starého montovaného objektu, který v současné době 

nevyhovuje prostorově, ani vybavením potřebám odborného výcviku žáků. Cílem 

projektu s víceletou realizací je rozšíření kapacit školy, zvýšení kvality poskytovaného 

vzdělání a zvýšení konkurenceschopnosti absolventů strojírenských oborů na trhu 

práce.  

 V 1. nadzemním podlaží je plánovaná výstavba dílny na ruční zpracování kovů, 

dílna na robotiku, automatizaci a řízení a výuková hala pro 6 CNC obráběcích strojů 

s měřícími přístroji. Hala bude propojena se dvěmi novými učebnami technických a 

řemeslných oborů. Dále zde bude technické zázemí v podobě recepce, vestibulu, skladu, 

úklidové místnosti, šaten, toalet a sprch. 

 V 2. nadzemním podlaží bude kromě kabinetu odborných předmětů, odborné 

učebny hydrauliky a pneumatiky, technického zázemí i jídelna s výdejnou stravy.  

 O realizaci projektu rozhodla RPK v 8/2016,  dne 16.11.2016 byla podána žádost 

o finanční podporu z OP IROP v rámci programů EU v ČR 2014 – 2020, konkr. 33. 

výzvy.  

         Celkové náklady projektu cca 45 mil Kč.   

 

 Projekt „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji“ 

 V rámci udržitelnosti projektu „Podpora technického a přírodovědného 

vzdělávání v Plzeňském kraji“ probíhají ve školním roce 2016/2017 stejně jako 

v předešlém školním roce aktivity k udržitelnosti projektu.  

 Od 29. září 2016 byl zahájen kroužek pro žáky ze ZŠ. Volnočasové aktivity se  

celkem  zúčastnilo 45 žáků ze 6 partnerských škol – ZŠ Komenského Domažlice, ZŠ 

Msgre. B. Staška Domažlice, ZŠ Staňkov, ZŠ Klenčí pod Čerchovem, ZŠ Poběžovice a 

ZŠ Mrákov. Na žáky čekalo celkem 6 setkání. Žáci se postupně zúčastňovali různých 

aktivit na pracovišti kovo oborů v Rohově ulici.  Jednotlivá pracoviště byla zaměřena na 

ruční zpracování kovů – výroba přívěsku a jmenovky, strojní zpracování kovů – 

soustružení (popis soustruhu a praktické ukázky), CNC obrábění (popis CNC stroje a 

praktické ukázky), robotika (seznámení s ovládacím panelem Flexpendant a ovládání 
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robota pomocí všech os), pneumatika a hydraulika (seznámení a praktické ukázky při 

montáži hydraulických a pneumatických okruhů), 3D tiskárna a drátořez (popis 3D 

tiskárny a drátořezu, ukázka modelování vyráběné součásti).  

 Rovněž probíhal kroužek pro žáky SŠ. Ve školním roce 2015/2016 probíhal 

kroužek od září 2015 a byl ukončen 25. května 2016. Do aktivity se zapojilo celkem 22 

žáků strojírenských oborů. Náplní kroužku byl blok strojního obrábění.  Žáci si v rámci 

volnočasové aktivity prohlubovali a doplňovali své odborné znalosti a dovednosti pod 

vedením mistrů odborného výcviku. 

 Další kroužek pro naše žáky byl zahájen v novém školním roce a to konkrétně od 

4. října 2016.  Do kroužku se přihlásilo celkem 21 žáků. Náplň kroužku je opět 

zaměřena na strojní obrábění, programování v jednotlivých řídicích systémech, obsluze 

CNC strojů a programování průmyslového robota.  

 Poslední aktivitou je realizace prezentačních akcí pro žáky z partnerských 

základních škol. V roce 2016 se uskutečnily dvě prezentační akce. První prezentační 

akce proběhla dne 15.11.2016. Akce se zúčastnilo 102 žáků z 8. a 9. tříd ZŠ. Pro žáky 

byly připraveny prohlídka a aktivity na pracovišti odborného výcviku strojírenských 

oborů v Rohově ulici a dále žáci navštívili školu, kde na ně čekal bohatý program – 

ukázky oborů, besedy a praktické ukázky žáků. 

 Druhá prezentační akce se uskutečnila hned následující den 16.11.2016. Program 

byl tentokrát připraven pro žáky 8. ročníků, kterých přijelo celkem 62. Akce probíhala 

opět na pracovišti strojírenských oborů a dále pokračovala prohlídkou prostor školy 

s připraveným programem.  

 

 V rámci grantového programu Plzeňského kraje v oblasti mládeže a sportu pro 

rok 2016 „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje 2016“ se 

v období od října do března konaly na pracovištích odborného výcviku technické 

kroužky určené žákům 8. a 9. tříd ZŠ. Celkem se zapojilo 58 žáků. Během trvání 

kroužků si žáci osvojí základní pracovní návyky, dovednosti, získají zkušenosti práce 

s nástroji a novými technologiemi. Truhlářský kroužek se zaměřil na „Digitální měření“ 

s cílem zhotovit jednoduchou sedačku z masivního dřeva pod dohledem učitele 

odborného výcviku, je do něj zapojeno 29 žáků. Elektro kroužek „Chytrá elektronika“ 

představuje 13 žákům zábavnou formou zákonitosti elektroniky a základy robotiky a 

kroužek mechatroniky „Strojařina a CNC stroje zábavně“ seznamuje 15 žáků 

atraktivní formou se strojařinou a prací na CNC obráběcích strojích. Podpora v roce 

2016 činila 95.000,- Kč.  

 

 Dotační program „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2016“ 

umožnil 12 žákům naší a partnerské školy Realschule Neunburg vorm Wald navštívit 

hrad Karlštejn a připomenout si sedmisté výročí narození Karla IV. Podpora činila 

5.000,- Kč.  

  

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

výučním listem ve vybraných oborech byl v kalendářním roce 2016 obdržen příspěvek 

na ubytování žáků ve výši 30.000 Kč. 

 

 Dar z Nadačního fondu Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji ve 

výši 94.200,- Kč byl použit na pokrytí části materiálových nákladů na rozšíření výuky 

v oblasti zpracování materiálů při praktickém vyučování učebních oborů.  
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Plzeňský kraj – podpora zájmové činnosti v roce 2016 – zpracována žádost o 

finanční příspěvek na nadregionální soutěž v odborných dovednostech ve stolování pro 

oboru kuchař – číšník, kterou jsme pořádali na téma: „ Pocta českému pivu“, konané dne 

19.1.2016, dotace 5.000,- Kč ze Střediska služeb školám v Plzni. 

  

Plzeňský kraj – podpora zájmové činnosti v roce 2016 – zpracována žádost o 

finanční příspěvek na regionální soutěž v odborných dovednostech pro obor kuchaře – 

číšníka s názvem „Hrnečku vař!“, kterou jsme pořádali dne 16.2.2016, dotace 3.000,- Kč 

ze Střediska služeb školám v Plzni. 

 

Plzeňský kraj – podpora zájmové činnosti v roce 2016 – zpracována žádost o 

finanční příspěvek na republikovou soutěž „GES-ELECTRONICS-CUP“ v odborných 

dovednostech oboru mechanik elektonik a elektromechanik pro zařízení a přístroje, 

soutěž jsme pořádali ve dnech 21. a 22. 3. 2016, dotace 25 000,- Kč ze Střediska služeb 

školám v Plzni. 

 

Plzeňský kraj – podpora zájmové činnosti v roce 2016 – zpracována žádost o 

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

krajského kola soutěže Kovor Junior 2016 – strojní mechanik, pořádané naší školou 16. 3. 

2016, dotace 10.000,- Kč ze Střediska služeb školám v Plzni. 

 

Plzeňský kraj – podpora zájmové činnosti v roce 2016 – zpracována žádost o 

finanční příspěvek na republikovou soutěž v odborných dovednostech pro obor truhlář „O 

hoblík Káji Hoblíka“, kterou jsme pořádali naší školou 6. 4. 2016, dotace 3.000,- Kč ze 

Střediska služeb školám v Plzni. 

 

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 žákům prvních ročníků oborů strojní mechanik 21 a 26 žákům 

obráběč kovů v rámci podpory technického vzdělávání mládeže. 

 

Hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs potřetí ocenil nejúspěšnější pedagogy 

Plzeňského kraje při příležitosti Dne učitelů 29. března 2016. Za Střední odborné 

učiliště Domažlice toto ocenění převzala z rukou hejtmana PK Václava Šlajse učitelka 

odborných předmětů a odborného výcviku Mgr. Marie Glötzerová za celoživotní 

přípravu mladé generace v gastronomických oborech, v oboru prodavač a obchodník. 

V loňském roce toto ocenění převzali Mgr. Václav Hruška a Václav Honal za jejich 

celoživotní přípravu mladé generace v oborech strojírenských a elektromechaniků. V 

roce 2014 toto ocenění převzali učitelé odborného výcviku strojních mechaniků Václav 

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

aktivitách, připravují je na soutěže a spolupracují na odborných kempech pro 

talentované žáky. 

 

Hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs pozval ředitelku SOU Domažlice na 

setkání s prezidentem České republiky Milošem Zemanem u příležitosti jeho návštěvy 

v Plzeňském kraji dne 9. února 2016 v Klatovech. 
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Hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs besedoval se čtyřiceti žáky 3. ročníků 

tříletých oborů zakončených výučním listem naší školy v sále Zastupitelstva Plzeňského 

kraje 14. března 2016. Přiblížil mladým lidem více Plzeňský kraj a činnost úřadu. 

 

 Ve čtvrtek 15. prosince 2016 navštívila naši školu Mgr. Ivana Bartošová, 

náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství a cestovního ruchu. 

Prohlédla si 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 podívala na prezentaci školy v místě poskytovaného 

vzdělání ve Stodě, kde jsme v prostorách před kulturním domem spolupořádali vánoční 

trhy.  

  

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.  

 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-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 



Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 

Zpráva o činnosti organizace 2016 

 

31 

 

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. 

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. 

   

SOU Domažlice v roce 2016 prezentovalo úspěchy žáků v soutěžích odborných  

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

tisku, na nově vybudovaných webových stránkách školy. 

 

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

řídící a oblast ekonomicko hospodářskou byly v roce 2016 úspěšně plněny. Důkazem 

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

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

trhu práce, případně pokračují v dalším studiu.  

 

Hospodaření SOU Domažlice v roce 2016 proběhlo bez výraznějších problémů. 

Provozní příspěvek zřizovatele pokrývá provozní výdaje školy, u každého výdaje je 

nezbytné zkoumat jeho efektivnost, hospodárnost, účelnost. Významnou položkou 

výkazu zisku a ztrát jsou odpisy dlouhodobého majetku, provozní příspěvek zřizovatele 

nezahrnuje finanční prostředky určené ke krytí odpisů dlouhodobého majetku ve výši 

shodné s výší zaúčtovaného časového rozlišení IT.  

K významným položkám patří výdaje na opravy svěřeného majetku. O letních 

prázdninách roku 2016 byla provedena oprava havarijního stavu technologie a 

výtlačného potrubí čerpací stanice splaškových vod v budově ředitelství a sídla SOU 

v Domažlicích. Účelem opravy je zkrácení stávajícího odkanalizování objektu, které je 
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mimoúrovňové vůči městské kanalizaci a je nutnost používat soustavu čerpadel. 

Vzhledem ke složitosti obsluhy čerpací stanice a na to navazujících dalších soustav 

městské kanalizace, je měření a regulace doplněna o vizualizaci provozu čerpací stanice 

v reálném čase s přenosem na dispečink CHVAKu, který je v nepřetržitém provozu. 

Prostředky na opravu v hodnotě 500.000 Kč poskytl zřizovatel KÚ PK. 

Další velkou opravou, na kterou zřizovatel KÚ PK poskytl prostředky, byla 

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.  

Na drobnější opravy jsme zapojili čerpání prostředků fondu investic.  

V září 2016 zřizovatelem KÚ PK odejmut z hospodaření nevyužívaný objekt 

elektrodílen v Hradecké ulici ve Stodě včetně související panelové komunikace, 

elektropřípojky, kanalizační přípojky, teplovodního kanálu.  

K 31.12.2016 jsme vykázali účetní zisk 5.422,74 Kč.   

   

 

             

Datum: 21. února 2017 

                                                                                Mgr. Zdeňka Buršíková  

                                                                                                                ředitelka SOU Domažlice                                                                                                            

 

 

 Zpráva byla projednána a schválena školskou radou při SOU Domažlice dne 22.2.2017. 

 

 

                                                                                   Mgr. Lenka Schrödlová  

                                                                                  předsedkyně školské rady 
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A)        Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých v roce 2016 
    

    

   v Kč 

Dotace poskytnuté   Poskytnuto Použito  
Vratky 
dotací 

všemi poskytovateli k 31.12.2016 k 31.12.2016 celkem 

a 1 2 3 

Poskytnuté dotace celkem (= ř. 1. + ř. 2.) 34 450 539,00 34 450 534,00 5,00 

      

v tom:     

  1. přímé výdaje na vzdělávání celkem 33 186 000,00 33 186 000,00 0,00 

      v tom:      

                  a) platy 24 039 000,00 24 039 000,00 0,00 

                  b) OON 49 000,00 49 000,00 0,00 

                  c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 9 098 000,00 9 098 000,00 0,00 

                      z toho: DVPP 28 770,00 28 770,00 0,00 

   2. další jednotlivé tituly dotací celkem 1 264 539,00 1 264 534,00 5,00      

         (uvedené v číselníku účelových znaků)     

Uz 33049 Podpora odborného vzdělávání 433 515,00 433 510,00 5,00 

Uz 33052 Zvýšení platů pracovníků reg. školství 831 024,00 831 024,00 0,00 

    

    

    

    

    

    

    

 
Vysvětlivky:    

sloupec 1 - poskytnuto = výše dotací převedených jejich poskytovateli na účet příjemce do 31.12.2016 

sloupec 2 - použito = výše dotací skutečně použitých příjemcem pro stanovené účely do 31.12.2016 

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

    

Poznámky:    

řádek Dotace poskytnuté celkem = součet jednotlivých titulů 
dotací     

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

řádek 2. - další jednotlivé tituly dotací podle číselníku účelových znaků stanovených MF pro rok 2016 

               (u dotací na výzkum a vývoj včetně investičních)  

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

                přímých výdajů na vzdělávání.   

    

Vypracovala: Lenka Cingrošová    

Datum:  20.02.2017    

Telefon: 379 410 626                                                             
 
Odpovídá: Lenka Cingrošová, účetní                                                                                       
 
Schválila: Mgr. Zdeňka Buršíková, ředitelka SOU   
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       Peněžní fondy      

       v Kč 

                       Tvorba 2016       
Peněžní fondy 

organizace 
číslo 
účtu 

Stav k 
1.1.2016 

Příděl ze 
zlepš. HV 

Jiné zdroje Čerpání 
Stav k 

31.12.2016 
Změna stavu                  
za rok 2016 

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

Fond odměn 411 244 249,00 799,32 0,00 130 813,00 114 235,32 -130 013,68 

FKSP 412 152 002,78 0 380 188,99 311 209,45 220 982,32 + 68 979,54 

Rezervní fond 413 1 309 560,79 3 197,28 136 305,93 142 491,77 1 306 572,23 - 2 988,56 

Rezervní fond 414 595,00 0 98 200,00 98 200,00 595,00 0,00 

Investiční fond 416 3 489 989,88 0 6 314 947,05 4 765 801,25 5 039 135,68 + 1 549 145,80 

CELKEM  5 196 397,45 3 996,60 6 929 641,97 5 448 515,47 6 681 520,55 + 1 485 123,10 

         
 

                        Krytí účtů peněžních fondů  

    v Kč  

      rok 2016    

Název bankovního 
účtu 

  Běžný účet Ostatní běžné účty Běžný účet FKSP 
 

    241 244 243  

Fond odměn   114 235,32 0 0,00  

FKSP   0,00 0 203 595,33  

Rezervní fond   758 516,66 548 650,57 0,00  

Investiční fond   3 003 742,63 0 0,00  

CELKEM FONDY   3 876 494,61 548 650,57 203 595,33  

Komentář       

      

FKSP- rozdíl 17.386,99 Kč je převod peněžních prostředků za 12/2016 z účtu 241 na 243.  
Investiční fond – rozdíl 2 035 393,05 Kč jedná se o nekryté odpisy. 
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Vyhodnocení plnění závazných ukazatelů 
 
Přímé náklady na vzdělávání 

                                        
Rozpočet:                                                                                           Kč 

Limit počtu zaměstnanců                      84,64   

Přímé neinvestiční výdaje celkem                                             33 186 000,--                                        

           z toho prostředky na platy                                              24 039 000,--  

           z toho prostředky na ostatní osobní náklady                       49 000,--  

 

Plnění:  

Limit počtu zaměstnanců                       83,76 

Přímé                                                                                            33 186 000,--  

         z toho : prostředky na platy                                                24 039 000,-- 

       z toho prostředky na ostatní osobní náklady                            49 000,-- 

 

ONIV na přímé výdaje ve školství – vyčerpány               568 849,-- 

 

 

 

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 dle zákona č. 250/2000 Sb.

   

      

 Hospodářský výsledek za rok 2016       5 422,74 Kč 

        

 Návrh na rozdělení HV za rok 2016  

  Fond odměn:                                       1 084,55 Kč 

      

  Fond rezervní:                   4 338,19 Kč 

 

 

      

Vypracovala: Lenka Cingrošová 

Datum:     20.02.2017  

Telefon:    379 410 626     

      

Odpovídá: Lenka Cingrošová, účetní 

  

Schválila: Mgr. Zdeňka Buršíková, ředitelka SOU Domažlice  
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B.   Výsledky kontrol 2016: 

 
Daňová kontrola, vykonána v období 11.12.2015 – 13.4.2016 úředními osobami Finančního 

úřadu pro Plzeňský kraj, odd. kontroly zvláštních činností III.  

Předmět kontroly: kontrola skutečností rozhodných pro správné zjištění a stanovení odvodu 

za porušení rozpočtové kázně  dle § 44 a § 44a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozd. 

předpisů u peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu a ze státního rozpočtu na 

předfinancování výdajů, které mají být kryty z ESF v rámci OP VK, na projekt „Zlepšení 

podmínek pro vzdělávání na středních školách“ reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0639. 

Provedenou kontrolou použití dotace ze státního rozpočtu a ze státního rozpočtu na 

předfinancování výdajů, které mají být kryty z ESF v rámci OP VK na projekt „Zlepšení 

podmínek pro vzdělávání na středních školách“ reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0639 nebylo 

zjištěno porušení rozpočtové kázně. 
 

Daňová kontrola, vykonána v období 11.12.2015 – 18.2.2016 úředními osobami Finančního 

úřadu pro Plzeňský kraj, odd. kontroly zvláštních činností III.  

Předmět kontroly: kontrola skutečností rozhodných pro správné zjištění a stanovení odvodu 

za porušení rozpočtové kázně  dle § 44 a § 44a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozd. 

předpisů u peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu a ze státního rozpočtu na 

předfinancování výdajů, které mají být kryty z ESF na základě „Smlouvy o realizaci 

grantového projektu v rámci globálního grantu  CZ.1.07/1.1.30 Zvyšování kvality ve 

vzdělávání v Plzeňském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. 

Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že v daném konkrétním případě je příjemce dotace 

Plzeňský kraj, nikoli Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, řízení 

bylo ukončeno. 

 

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.  
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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. 

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. 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor kontroly OP, Praha 

Kontrola zahájena: 1.3.2016 

Předmět kontroly: Ověření realizace projektu, že: 

a) výstupy a indikátory deklarované v monitorovacích zprávách jsou v souladu se 

skutečným stavem, 

b) při zadávání veřejných zakázek v rámci projektu příjemce dotace dodržuje pravidla 

pro zadávání veřejných zakázek stanovená v Příručce pro žadfatele a příjemce výzvy 

č. 56 (příloha č. 5), 

c) příjemce dotace dodržuje pravidla stanovená v uzavřeném právním aktu. 

Kontrolované období: 1.7.2015 do 31.12.2015 

Veřejnosprávní kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, k nimž by kontrolovaná osoba 

byla povinna přijmout opatření k jejich odstranění. 

 
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 

 

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. 
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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 
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C)  Fotografie   
 

 

 

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

návštěvě Domažlic 5. března 2015 

 

 
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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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 

Konop – vedoucí učitel strojírenských oborů, Ing. Aleš Polzer, Ph.D. - z Fakulty strojního inženýrství 

VUT v Brně. 
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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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Milan Polák – vítěz krajské soutěže ENERSOL 2016 v Plzni, 4. místo získal v republikovém kole 

v kategorii ENERSOL a praxe se svým projektem Sruby v Nymburku a jako jeden z nejúspěšnějších studentů 

českých středních škol představil svůj projekt v konkurenci obdobných prací svých vrstevníků ze 

zahraničí. Mezinárodní kolo se konalo v Brně a nebylo již soutěží, ale předvedením toho nejlepšího, co 

v daných zemích na toto téma ve středních školách vzniklo. Milan Polák je žákem 2. ročníku oboru truhlář. 

 

 
Jan Mathauser při druhém soutěžním úkolu – měření v krajském kole soutěže KOVO Junior 2016 – 

strojní mechanik, pořádané na SOU Domažlice dne 16. 3. 2016. Umístil se na 1. místě a postoupil do 

republikového kola, kde se umístil na 9. pozici (žák 3. ročníku oboru strojní mechanik se zaměřením na 

obsluhu lisů pro vstřikování plastů). 
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Senátor Jan Látka blahopřeje Nikolasu Havlovi za 3. místo v jubilejním 10. ročníku republikové 

soutěži GES Electronics CUP 2016, kterou jsme pořádali ve Stodě. Je vítězem republikové soutěže 

elektronických bezpečnostních systémů JABLOTRON CUP 2015 konané v České Třebové (žák 3. ročníku 

oboru elektromechanik pro zařízení a přístroje). 

 

 

 

 
Šárka Pokorná věnuje svůj vítězný výrobek hejtmanovi Plzeňského kraje Václavu Šlajsovi. 

V rukodělné soutěži Řemeslo má zlaté dno získala, za svůj výrobek kovovou kytici květů s názvem Věčná 

krása, Cenu hejtmana (žákyně 2. ročníku oboru strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování 

plastů). 
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Adam Přibáň - vítěz republikové soutěže „O hoblík Káji Hoblíka“, žák 2. ročníku oboru truhlář 

s hodnotnou cenou. Soutěž jsme pořádali na SOU Domažlice 6. 4. 2016. Adam Přibáň obsadil v soutěži Zlaté 

české ručičky 2016 v kategorii hlavolam 2. místo ze 150 soutěžících (žák 2. ročníku oboru truhlář). 

 

 
Zdeněk Staš – získal 2. místo v republikové soutěži „O hoblík Káji Hoblíka“, kterou jsme pořádali na 

SOU Domažlice. Ze všech soutěžících byl v praktické části nejrychlejší. Cenu, kterou za umístění získal, 

přímočarou pilu ihned o víkendu vyzkoušel a použil. Je vítěz soutěže Zlaté české ručičky 2016 v kategorii 

pevná hračka. Získal titul „Zlaté české ručičky 2016“ (žák 2. ročníku oboru truhlář). 
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Jakub Pauer – vítěz okresní olympiády z anglického jazyka v kategorii středních škol a druhý nejlepší 

v krajském kole. Své profesi kuchař – číšník se chce věnovat v zahraničí (žák 3. ročníku oboru kuchař – číšník). 

 
Šárce Pokorné za 2. místo krajské soutěže KOVO Junior 2016 – strojní mechanik konané v Domažlicích 

předává diplom vedoucí OŠMS KÚPK JUDr. Jaroslava Havlíčková, MBA (žákyně 2. ročníku oboru strojní 

mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů). 
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Zleva Vodopád od kadeřnice Ivany Hankeové – Cena kreativity, Růže od kadeřnice Michaely Hánové – 

Cena diváků na 3. ročníku republikové soutěže s mezinárodní účastí s názvem Zlaté zrcadlo, které 

pořádalo SOU Domažlice. 

 

Kadeřnice Ivana Hankeová vykouzlila na své modelce vodopád, který získal Cenu kreativity. 
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Kosmetička Barbora Dolejší nalíčila kopretinovou vílu a získala Cenu diváků na 3. ročníku republikové 

soutěže s mezinárodní účastí Zlaté zrcadlo, které pořádalo SOU Domažlice dne 9.března 2016. 

 

 

 
Osmý ročník  česko – německých zimních radovánek na Velkém Javoru, který se konal ve čtvrtek 

25.2.2016 s naší partnerskou školou Werner-von-Siemens- Berufsschule Cham. Na obrázku chůze na 

sněžnicích, která byla novinkou (též lyže, skateboard, biatlon a sáňky). 
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Žáci oboru strojní mechanik získali svářečské průkazy a osvědčení 

 
 

 
Vítězná dřevěná autíčka s pohonem, která vyrobil Zdeněk Staš, žák 2. ročníku oboru truhlář a získal titul Zlaté 

české ručičky 2016  
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Za stavebnici – hlavolam získal Adam Přibáň, žák 2. ročníku oboru truhlář, 2. místo v soutěži Zlaté české 

ručičky 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 2015/2016. 
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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. 
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Ze slavnostního zahájení Dne otevřených dveří 14.11.2016 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 

15.11.2016  

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 

 



Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 

Zpráva o činnosti organizace 2016 

 

54 

 

 
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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