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Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2012/2013  

 
 

I. Výroční zpráva o činnosti školy 

  

1.Charakteristika školy  

    1.1.Název školy                      Střední odborné učiliště, Domažlice, 

                                                    Prokopa Velikého 640 

          Adresa:                             Prokopa Velikého 640 

         344 01 Domažlice   

          právní forma:                   příspěvková organizace  

          zřizovatel :                        Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň  

          IČO :                                 18230083  

          IZO ředitelství školy:      600008941 

  

    1.2.Kontakty: 

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

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

          číslo faxu:                         379 725 855 (SOU Domažlice) 

           

          e-mailová adresa:            skola@soudom.cz, issstod@issstod.cz 

          www stránky :                  www.soudom.cz  

 

          ředitelka školy:                                                       Mgr. Zdeňka Buršíková 

          zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování SOU Domažlice:  

                                                                                            Mgr. Irena Krutinová              

          zástupce ředitelky pro praktické vyučování SOU Domažlice: Jaroslav Sokol                                                                                                 

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

          zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování –MPV Stod:  

                                                                                             Mgr. Alena Sedláčková 

          zástupce ředitelky pro praktické vyučování - MPV Stod:        

                                                                                              Ing.Martin Jurák  

 

 

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

          školy za hodnocený školní rok 

           

           Datum zápisu do rejstříku škol a školských zařízení :  1.1.2005.           

           Datum poslední aktualizace: 22.3.2012  č.j.  MSMT -11 585/2012-25, 

                                                         4.4.2012 č.j.ŠMS /3389/12    

        

 

          Změny: 

 

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

                              dodatek č. 9 ze dne 14.3.2011 č.j. ŠMS/2314/11 – s účinností od 1.7.2011 

                              se slučuje Integrovaná střední škola, Stod, Plzeňská 322 se Středním  

                              odborným učilištěm, Domažlice, Prokopa Velikého 640 

                              dodatek č. 11 ze dne 8.3.2013 č.j.: ŠMS/2611/13  

mailto:skola@soudom.cz
http://www.soudom.cz/
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                              rozhodnutí MŠMT č.j.: MSMT-11-585/2012-25 ze dne 22.3.2012 se  

                              provádí zápis s účinností od 1.9.2012 : 

 

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

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

-  64-41-L/524 Podnikání (dálková forma)  3 roky – dobíhající obor  

 

S účinností od 1.9.2012 se provádí výmaz se školského rejstříku: 

 

    26-43-L/001  Mechanik elektronik (denní forma) 4 roky – dobíhající obor  

    33-42-L/502  Dřevařská a nábytkářská výroba (denní forma) 2 roky  

    66-41-L/008  Obchodník (denní forma) 4 roky – dobíhající obor  

    69-41-L/004  Kosmetička (denní forma) 4 roky – dobíhající obor  

 

 

                                 rozhodnutí KÚ PK č.j.: ŠMS/3389/12 ze dne 4.4.2012  

Stanovení,  pro obor 64-41-L/51 Podnikání (denní forma vzdělání) 2 roky, nejvyššího 

povoleného počtu žáků v oboru 120  

 

  

    1.4.Přehled učebních plánů (včetně schvalovacích doložek) 

 

   Ve školním roce 2012/2013 zabezpečovalo SOU Domažlice výuku pro 668 žáků v těchto   

   oborech denního vzdělání podle KKOV a RVP:   

 

    23-45-L/001 Mechanik seřizovač  

- schválen MŠMT ČR dne 29.8.2000 

- č.j. 26 257/2000-23, s platností od 1.9.2000  

 

    23-45-L/01 Mechanik seřizovač  

          - schválen MŠMT ČR dne 17.2.2010 

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

  

   66-41-L/01 Obchodník  

- schválen MŠMT dne 23.2.2009 

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

 

   69-41-L/01 Kosmetické služby  

-    schválen MŠMT dne 23.2.2009 

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

    

   65-41-L/01 Gastronomie 

- schválen MŠMT dne 23.2.2009 

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

 

   23-51-H/01 Strojní mechanik  

- schválen MŠMT dne 23.2.2009 

          -č.j.:3 486/2009-21, s účinností od 1.9.2009   
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    23-56-H/01 Obráběč kovů  

-   schválen MŠMT dne 23.2.2009 

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

 

     33-56-H/01 Truhlář  

-     schválen MŠMT dne 23.2.2009 

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

       

       65-51-H/01 Kuchař-číšník  

- schválen MŠMT dne 23.2.2009 

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

 

       69-51-H/01 Kadeřník  

- schválen MŠMT dne 23.2.2009 

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

 

       26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik 

         - schválen MŠMT dne 29.5.2008 

         - č.j. 6-9072008-23, s účinností od 1.9.2010 

        

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

       - schválen MŠMT dne 6.5.2009 

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

 

       64-41-L/524 Podnikání (dálkové studium)  

       - schválen MŠMT dne 14.2.2004 

        Č.j.21 236/2004 – 23 , s účinností od 1.9.2004    

 

 

     

1.5. Součásti školy  
   

 

 

IZO a název součásti       

 

Kapacit

a 

součásti 

/cílová/ 

            

▲ 

Počet 

uživatel

ů 

celkem 

          *     

Počet 

vlastních 

uživatelů 

(žáků) 

Počet  

pracovníků 

součásti 

celkem 

Z toho počet 

pedagogických 

pracovníků 

 

 

Fyz. 

 

Přep. 

 

Fyz. 

 

Přep. 

018230083 SOU Domažlice 

(včetně MPV Stod ) 
1335   102 94,913 70 65,058 

018230083 SOU Domažlice  590 473 473 59 56,248 46 43,848 

110018460 Školní jídelna SOU 

Domažlice  
350 271 196 4,0 3,7 - - 

150071523 ŠJ-výdejna SOU 

Domažlice  
144 122 113 0 0      -      - 

SOU Domažlice -MPV Stod    276 203 30 26,765 24 21,21 

110031971 Domov mládeže – 

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

110031989 Školní jídelna –

MPV Stod  
190   128  92  5   4,2  0 - 
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*   údaje pouze za denní formu studia 

▲ žáci + dospělí 

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

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

                         

 1.6. Počet tříd a žáků  včetně žáků závěrečných ročníků  

  

 

Kód a název oboru      

Počet žáků ve 

všech formách 

studia 

Z toho počet 

žáků denního 

studia 

 

       * 

Počet 

tříd  

 

Průměr

ný 

počet 

žáků na 

třídu 

k 30.9. 

2012 

k 31.8. 

2013 

k 30.9. 

2012 

k 31.8. 

2013 

23-45-L/001 Mechanik seřizovač   18 18 18 18 1   

23-45-L/01   Mechanik seřizovač  66 63 66 63 3  

26-41-L/01   Mechanik elektrotechnik (MPV Stod) 18 18 18 18 1  

69-41-L/01   Kosmetické služby  48 47 48 47 2,7*  

66-41-L/01   Obchodník  18 17 18 17 0,5*  

65-41-L/01   Gastronomie  52 53 52 53 2,6*  

23-51-H/01  Strojní mechanik  16 15 16 15 0,7*  

23-56-H/01  Obráběč kovů  55 52 55 52 2*  

26-52-H/01  Elektromechanik pro zař. a přístroje 12 14 12 14 0,5  

33-56-H/01  Truhlář  27  25  27  25  0,9*  

65-51-H/01  Kuchař-číšník  71 64 71 64 2,7*  

65-51-H/01  Kuchař-číšník (MPV Stod)  48 41 48 41 2  

69-51-H/01  Kadeřník  51 46 51 46 1,9*  

69-51-H/01  Kadeřník (MPV Stod) 77 69 77 69 3,5*  

64-41-L/51   Podnikání (denní studium) 43 31 43 31 2  

64-41-L/51   Podnikání (denní studium- MPV Stod) 48 38 48 38 2  

celkem 668 611 668 611 29 22,53 

       

64-41-L/51  Podnikání (dálkové studium) 54 49   2  

64-41-L/524 Podnikání (dálkové studium)  19 20 - - 1  

celkem 73 69 - - 3 21,0 

 
 * víceoborové třídy   
 

2. Údaje o zaměstnancích ( stav k 30.6.2013 )   

 
Počet pracovníků 

celkem 

fyzický/přepočtený 

Z toho počet 

pedagogických  prac. 

fyzický/přepoč. 

Počet pedag. 

prac. se 

vzděláním 

VŠ / SŠ 

Průměrná délka 

pedagog. praxe 

/za všechny 

pedagog.prac./ 

Počet pedagog. 

prac. splňujících 

pedagogickou 

způsobilost 

101/95,152 73/67,677 44/29 15 58 
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2.1. Další údaje o pedagogických pracovnících 

 
 

Ped.pracov

- 

ník – číslo 

 

 

Pracovní zařazení, 

Funkce 

 

Úvazek 

 

Kvalifikace – stupeň vzdělání, obor, 

aprobace,DPS 

 

Vě

k 

Rok

ů  

ped. 

prax

e 
1 UVVP 1,0 VŠ učitelství Čj a Nj pro stř.školy 27 2 
2 UOP 1,0 VŠMSP,obor Veřejná správa a 

region.rozvoj  Vysvědč.o státní jaz. 

škole (Nj), DPS 

42 10 

3 ředitelka SOU 1,0 VŠ učitelství VVP, biologie-chemie 43 18 
4 UOP 1,0 VŠ BSP,obor učitelství PV a OV, DPS 

pro UOP  
51 15 

5 UOP 1,0 stř.odbor. s mat.zk. – kosmetička, 

ped.studium – učitel PV a OV 
41 7 

6 UVVP 1,0 VŠ učitelství VVP, Tv-obč.výchova 41 15 
7 UVVP 1,0 VŠ učitelství pro 6.-9.roč. ZDŠ,Rj-Tv   

+ učitelství VVP,Rj-Tv 
61 37 

8 D UOP 0,905 VŠ učitel OP pro učňovské zařízení, 

DPS pro vyuč. OP na uč.školách a 

odbor.učilištích 

65 43 

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

fyzika + učitelství VVP M-fyzika 
60 35 

10 UVVP 1,0 Střed.vzděl. s matur.zk. - gymnazium, 

DPS 
59 18 

11 UOP 1,0 VŠ obor technologie dřeva, DPS pro 

učitele OP 
53 13 

12 D UOP 0,953 VŠ učitelství pro uč.zař.KOVO, 

sped.stud. pro vých. poradce na 

PFUK 

65 23 

13 D UVVP 0,976 VŠ učitelství pro ZDŠ 6.-9.ročník, 

chemie – fyzika 
70 45 

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

učitele OP 
45 13 

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

dějepis 
56 29 

16 UVVP 1,0 VŠ, obor strojní technologie 59 18 
17 zástupce řed. pro TV 1,0 VŠ učitelství VVP, M - zeměpis  53 27 
18 UVVP 1,0 VŠ učitelství pro 6.-9.roč. ZDŠ, Čj-

obč. nauka, pedagog.způsobilost 

k výuce Čj na střed.školách 

58 10 

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

Vysvěd. o st.jaz.zk. – AJ, DPS 
51 4 

20 UOP 0,048 VŠ mag.st.progr. Hospod.pol. a 

správa +Veř.spr. a reg.rozvoj, VŠ 

bak.st.progr. obor učitelství PV  

39 18 

21 UVVP 0,905 VŠ učitelství pro 2.stupeň zákl. škol a 

střední školy, Čj - dějepis 
39 9 

22 UOP 1,0 VŠ  obor stroje a zařízení pro 

strojírenskou výrobu, DPS 
45 4,5 

23 UVVP 1,0 VŠ obor vojenská chemie, DPS 54 4 
24 UOP 0,191 VŠ bak.stud.progr., obor 

Management obchod. činností,DPS 
25 2 

 
25 D UOP 1,0 Vysvědčení o rozšíření pedag.způsob. 

k učitelství odb.předm. pro obory 
63 22 
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obchod a služby na stř. školách-VŠ 

UK, fak, pedag., DPS 

26 UVVP 1,0 VŠ učitelství VVP pro SŠ, Čj-F, 

Osvědčení o rozšíření 

pedag.způsobilosti – Nj pro 2.stupeň 

ZŠ 

37 11 

27 D UOP 0,286 VŠ obor teorie řízení 74 16 
28 UOP 1,0 VŠ obor hospodářská politika, DPS 39 5 
29 UOV 1,0 VŠ BSP. obor Veřejná správa, SPŠ 

obor strojírenství 
44 17 

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

strojírenství, VL stroj.zámečník, DPS 
48 11 

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

oborech obchodu a služeb,  VL 

kosmetička, DPS 

29 8 

32 UOV 0,8 Stř.vzd. s matur.zk. obor kosmetička, 

DPS 
25 1,5 

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

nábyt.výroba, VL truhlář, DPS 
35 11,5 

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

strojírenství, VL nástrojař, DPS 
55 6,5 

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

strojírenství, VL automechanik, DPS 
60 13 

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

VL obráběč kovů 
39 5 

37 UOV 1,0 Stř.vzděl.s matur.zk.,obor stravování, 

VL kuchařka-servírka, DPS 
45 11,5 

38 

 

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

VL číšník – servírka, DPS 
44 3 

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

oborech obchodu a služeb, VL holička 

a kadeřnice, DPS  

51 13 

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

strojírenství, VL soustružník kovů, 

DPS 

55 10,5 

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

v oborech stroj.zámečník, VL 

stroj.zámečník, DPS 

58 10 

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

VL truhlář – výroba nábytku, DPS 
31 9,5 

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

truhlářství, VL truhlář, DPS 
61 30 

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

ekonom.zeměd.,VL kadeřnice, DPS 
49 15,5 

45 ZŘ 1,0 VŠ ,PF – Pdg, Obč.vých. 58 35 
46 UOP 0,762 stř.vzděl.s matru.zk.,obor Podnikání 

v oborech obchodu a služeb, VL 

kadeřnice, DPS 

56 19 

47 UOP 0,762 VŠ obor provoz a ekonomika 

zemědělství, DPS  
47 15 

48 UOP 1,0 VŠ obor veř.správa a reg.rozvoj,DPS  46 17 
49 UVVP 1,0 VŠ učitelství Nj a psychologie pro SŠ 29 3 
50 UVVP 1,0 VŠ učitelství pro 1.st. ZŠ 56 11 
51 UOP 1,0 VŠ obor aut.systémy řízení, DPS 49 12 
52 UVVP 1,0 VŠ učitelství Čj a psychologie pro SŠ 31 5 
53 UOP 1,0 Stř.odbor.s matur.zk. obor hotel. a 

stravování, DPS 
53 8 
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54 UVVP 0,857 VŠ učitelství pro 1. st. ZŠ 55 25 
55 ZŘ 1,0 VŠ  učitelství VVP – MAT, FYZ  51 27 
56 UVVP 1,0  VŠ  učitelství VVP – TV, OBN 49 26 
57 UVVP 1,0 VŠ  učitelství VVP –MAT, CHE 52 29 
58 UOP 0,286 Stř vzděl. s matur.zk, obor 

zabezpeč.technika 
63 15 

59D UOP 0,428 Stř. vzděl. s matur.zk.obor 

elektrotechnika, DPS 
59 12 

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

v  oborech, VL kadeřnice, DPS 
35 8 

 UOV 0,7 Stř. vzděl. smatur.zk,obor 

zabezpeč.technika 
63 15 

61 UOV 1,0 Stř.vzděl. smatur.zk.obor provoz 

společ.stravování, VL kuchařka, DPS 
46 21 

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

v oborech, VL kadeřnice, DPS 
37 11 

63 ZŔ 1,0 VŠ obor radiotechnika, DPS 47 13 
64 UOV 0,5 Stř. vzděl..s matur.zk.obor podnikání, 

VL holička a kadeřnice,  DPS  
53 3 

 UOV 0,65 Stř.vzděl..s matur.zk., obor 

elektrotechnika, DPS 
59 12 

65 UOV 1,0 VŠ BSP, obor učitel. OP, VL 

kuchařka, SŠ obor provoz spol.strav. 
49 20 

66 VYCH 1,0 Stř.odb.s matur., obor vychovatelství 47 9 
67 VYCH 1,0 Stř.odb.s matur. obor oděvnictví, DPS 

vysvědčení o ped.způsobilosti - UOP 
40 14 

68 VYCH 1,0 Stř.odbor., obor vychovatelství 59 37 
69 UVVP 0,286 Stř.odbor.s matru.zk.-gymnazium 40 1 
70 UOP 1,0 VŠ BSP, obor Tv + sport 26 1 
71 UOP 1,0 VŠ BSP,  obor hospodář.pol. + 

správa, DPS 
38 1 

72 UVVP 0,381 VŠ, obor ekologie 27 1 
73 UVVP 0,619 VŠ BSP, obor historické vědy 28 1 

 

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

              u externích  pedagog. pracovníků vyznačte vedle poř. čísla Ex  

 

   

2.2. Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Počet akcí v průběhu školního roku: 10    

 

Počet zúčastněných pedagogů :    7          

 

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

 

vzdělávání v oblastech DVPP- 

 

leden – červen 2013  - jazykový kurz AJ pro začátečníky – Mgr. Petra Váchalová,  

Mgr. Lenka Schrödlová – osvědčení o absolvování kurzu 

 

8.3.  2013 – Finance a bankovnictví – J. Holá (MPV Stod) 
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23.3.2013 - Vila Tugendhat v Brně a klášter Porta Coeli V Předkláštěří u Tišnova – 

Mgr. Lenka Schrödlová – odborná exkurze pro učitele dějepisu 

 

28.-29.3.2013 – Berlín pro milovníky architektury – Mgr.Petra Váchalová, Mgr. Lenka 

Schrödlová - akce určená pro učitele německého jazyka a dějepisu 

 

17.4.2013 – Projekty v hodinách CJL  - Mgr. Olga Koutná (MPV Stod) 

 

13.5.2013 English Tenses Made Easy – seminář k výuce ANJ  -Mgr. Jindříška Jírovcová 

(MPV Stod) 

 

14.5., 21.5. 2013  - Digitální video -. Mgr. M-Jurák (MPV Stod) 

 

14.5.2013 Kosmetika z hlediska zdraví a ochrany životního prostředí –Mgr. Jana 

Weberová(MPV Stod) 

 

6.6. 2013 Mediální výchova a využití dokumentárních filmů ve výuce na ZŠ a SŠ – 

osvědčení o absolvování akce 

Mgr. Šárka Fišrová, Mgr. Ivana Vondrovicová 

 

13.6.2013 Z historie těžby kaolinu  a uhlí – Mgr. Jana Weberová (MPV Stod) 

 

12.8.-16.8.2013 – Am Ball bleiben – kurz německého jazyka s rodilými mluvčími 

z různých spolkových zemí – 40 vyučovacích hodin – osvědčení o absolvování kurzu 

 

 

 

Finační náklady na DVPP  za školní rok 2012/2013   

        Celkem  hrazeno z přímé  

dotace  

hrazeno z ost. ONIV 

1.9.2012-31.12.2012        0,-- Kč     0,-- Kč        0,-- Kč  

1.1.2013-31. 8. 2013   20 390,-- Kč                                20 390,-   Kč                     0,-- Kč  

    

Celkem za šk.rok     

2012/2013 

 

  20 390,-- Kč 20 390,--  Kč       0,-  Kč  

  

2.3. Výuka vedená odborně způsobilým učitelem 

 

 

 

Předmět 

  

Celkový počet hodin 

odučených týdně 

  

Z toho 

odučených 

aprobovaně 

Administrativa 10 10 

Anglický jazyk 40 0 

Český jazyk a literatura  48 48 

Daňová soustava 3 3 

Dějepis 5 5 
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Ekonomika 31 31 

Estetická výchova 3 3 

Fyzika 9,5 9,5 

Chemie 10 10 

Informační technologie 25,5 0 

Konstrukce 6 6 

Kosmetika 9 9 

Laboratorní cvičení 5 5 

Marketing a management  4 4 

Matematika 45 39 

Materiály 10,5 10,5 

Německý jazyk 50 44 

Občanská nauka 17 17 

Obchodní provoz 4 4 

Potraviny a výživa 11 11 

Právo 4 4 

Programování 2 2 

Programování CNC strojů 4 4 

Psychologie 1 1 

Psychologie a společenská výchova 4 4 

Řeč a komunikace 1 1 

Společenská výchova 1 1 

Stolničení 10 10 

Stroje a zařízení 2 2 

Strojírenská technologie 8 8 

Strojnictví 14 14 

Technická dokumentace 11 11 

Technika administrativy 3 3 

Technika provozu 2 2 

Technologie 47,5 47,5 

Technologie výroby  1 1 

Tělesná výchova 27 27 

Účetnictví 15 15 

Výrobní zařízení 4 4 

Výtvarná výchova 3 3 

Základy ekologie  3 3 

Základy ekologie a chemie 4 4 

Základy podnikání 1 1 

Základy přírodních věd 3 3 

Základy technické mechaniky 2 2 

Zbožíznalství 5 5 

Zdravověda 9 9 

Základy práva  1 1 

celkem 539 461,5 
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2. 3. Výuka vedená odborně kvalifikovaným učitelem (MPV Stod) 

 

 

Předmět 
Celkový počet hodin 

odučených týdně 

Z toho odučených 

aprobovaně 

Německý jazyk 24 21 

Odborné elektrotechnické předměty 17 2 

Odborné ekonomické předměty 51,5 50,5 

celkem 92,5 73,5 

 

 

3. Údaje o přijímacím řízení  

 

3.1.1.  Přijímací řízení do 1.ročníku SŠ v denní formě studia (stav k 31.8.2013)            

  
 

 

 

 

Součást 

Počet žáků 

(uchazečů) 

přihlášených 

celkem 

 

 

Počet žáků 

(uchazečů) přijatých 

celkem 

k 31.8.2013 

  

Počet 

podaných 

odvolání proti 

nepřijetí ke 

studiu 

Počet žáků přijatých 

do 

vyššího ročníku než 

prvního 

(na základě 

rozhodnutí ŘŠ) 

 

1. kolo 

př.říz. 

Další 

kola 

př.říz. 

 

018230083      

SOU Domažlice  267 13 137 8 5 

SOU Domažlice – 

MPV Stod  

106 21 74 0 3 

Celkem 373 34 211 8 8 

 

 

 

3. 1. 1 Přijímací řízení do 1.ročníku SŠ v ostatních formách  studia (MPV Stod) 

 

 

Součást 

Počet žáků (uchazečů) 

přihlášených celkem 

Počet žáků 

(uchazečů) 

přijatých celkem 

k 31. 8. 2012 

Počet podaných 

odvolání proti 

nepřijetí ke 

studiu 

Počet žáků přijatých 

do vyššího ročníku než 

prvního (na základě 

rozhodnutí ŘŠ) 1.kolo 

PŘ 

Další kola 

PŘ 

Střední 

škola 
0 0 0 0 0 
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3.2.    Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studijních a učebních oborů denního    

          studia včetně nástavbového studia 

 

 

 

 
Kód  a název oboru 

 

Počet žáků 

přihlášených 

celkem 

Počet žáků 

přijatých 

celkem 

 

k 31.8.2013 

 

Počet 

odvolání 

proti 

nepřijetí 

 

 

Počet 

tříd 

 

      *        

Z toho 

víceoborové 

třídy  
1.kolo 

př.říz. 

Další 

kola 

př.říz. 

23-45-L/001 Mechanik seřizovač  55 0 32 6 1 0 

66-41-L/01 Obchodník  5 0 0 0 0 0 

69-41-L/01 Kosmetické služby 17 0 0 0 0 0 

65-41-L/01 Gastronomie  22 1 9 0 1 0 

23-51-H/01 Strojní mechanik  32 0 18 0 1 0 

23-56-H/01 Obráběč kovů  44 1 21 0 1 0 

33-56-H/01 Truhlář 11 5 13 0 0,4* 0,4* 

65-51-H/01 Kuchař-číšník  28 6 20 2 0,6* 0,6* 

65-51-H/01 Kuchař-číšník (MPV 

Stod) 

12 0 0 0 0 0 

66-53-H/01 Operátor skladování 

(MPV Stod) 

8 0 0 0 0 0 

69-51-H/01 Kadeřník 41 0 24 0 1 0 

69-51-H/01 Kadeřník (MPV Stod)  36 9 32 0 1 0 

26-52-H/01 Elektromechanik pro 

zařízení a přístroje (MPV Stod) 

15 8 18 0 1 0 

64-41-L/51    Podnikání (denní 

studium) 

12 0 0 0 0 0 

64-41-L/51 Podnikání (denní 

studium- MPV Stod) 

35 4 24 0 1 0 

celkem 373 34 211 8 9 1 

* víceoborové třídy 

 

 

 

 

3. 2 Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studijních a učebních oborů včetně 

nástavbového studia v ostatních formách studia(MPV Stod) 

 

Kód  a název oboru 

 

Počet žáků 

přihlášených 

celkem 

Počet žáků 

přijatých 

celkem 

k 31. 8. 2013 

 

Počet 

odvolání 

proti 

nepřijetí 

Počet 

tříd 

* 

Z toho 

více-

oborové 

třídy 

1.kolo 

PŘ. 

Další 

kola PŘ 

64-41-L/51 

Podnikání (dálkové studium)  
0 0 0 0 0 - 

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

      (podle statistického zjišťování úřadů práce k 30.4.2013) 

 
 

Kód a název oboru 

Počet 

evidovaných 

absolventů 

 

Poznámka 

 
celkem     

 

Vzhledem k tomu, že Úřad práce ČR – krajská pobočka v Plzni, pracoviště Domažlice, 

přešel na nový program, nedokáže pracovnice úřadu práce z nové databáze 

nezaměstnané absolventy vygenerovat.   

 

 

4. Výsledky výchovy a vzdělávání   

 

4.1. Prospěch žáků  
   

Prospěch žáků celkem  

( včetně závěrečných ročníků ) 

  

  

Počet žáků 

 

  

  

% 

  
Žáci celkem    (k 31.8.2013) 431 xxx 

Prospěli s vyznamenáním 
 

8 1,85 

Prospěli 400    93,00 

Neprospěli 21 4,87  

Žáci vyloučeni ze studia v průběhu hodnoceného škol. roku 2        

                                                

4. 1 Prospěch žáků  - denní studium (MPV Stod) 

 

Prospěch žáků celkem 

( včetně závěrečných ročníků ) 
Počet žáků % 

Žáci celkem    (k 31.8.2013) 180 100 

Prospěli s vyznamenáním 2 1,11 

Prospěli 163 90,56 

Neprospěli 15 8,33 

Neklasifikováni 0 0 

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

 

 

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

Prospěch žáků celkem 

( včetně závěrečných ročníků ) 
Počet žáků % 

Žáci celkem    (k 31. 8. 2013) 69 100 

Prospěli s vyznamenáním 1 1,45 

Prospěli 49 71,01 

Neprospěli 19 27,54 

Neklasifikováni 0 0 

Žáci vyloučeni ze studia v průběhu hodnoceného škol. roku 0 0 
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4.2. Výsledky maturitních zkoušek,  závěrečných zkoušek   

 

      
 

 

Součást – kód a název oboru 

žáci, 

konající 

zkoušky 

celkem 

 

prospěli s 

vyznamenáním 

 

 

prospěli 

 

 

neprospěli 

konali  

/budou konat/ 

zkoušku 

v opravném 

termínu  

Maturitní  zkouška:      

23-45-L/01  Mechanik seřizovač  22 

(17+5) 

0 18 4 

 

4 

69-41-L/01   Kosmetické služby  12 0 6 6 6 

66-41-L/01   Obchodník  12 

(9+3) 

0 4     

(3+1) 

8 

(6+2) 

8 

65-41-L/01  Gastronomie  11 0 6 5 5 

64-41-L/51   Podnikání  16 0 6 10 10 

Celkem 73 

(65 řádné + 

8 opravné) 

0 40 33 33 

Závěrečná zkouška:      

23-56-H/001 Obráběč kovů  12 0 11 1 1 

33-56-H/001 Truhlář 10 1 9 0 0 

69-51-H/01 Kadeřník 12 2 10 0 0 

65-51-H/01 Kuchař-číšník  22 2 18 2 2 

Celkem 56 5 48 3 3 

       

Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek (k 30. 9. 2013)- MPV Stod  

 

 

součást – kód a název oboru 
žáci, konající 

zkoušky 

celkem 

prospěli 

s vyzna- 

menáním 

prospěli neprospěli 

konali 

 zkoušku 

v opravném 

termínu 

Maturitní  zkouška 

 
26-43-L/001 

Mechanik elektronik (18 ž.) 
18 

 
0 

16 

 

2 

 
3 

64-41-L/51 

Podnikání  (denní studium) 

15 ž. 

13 

(9+4) 
0 

12 

(8+4) 

1 

(1+0) 

5 

(1+4) 

64-41-L/524 

Podnikání  (dálkové studium) 

20 ž. 
20 (19+1) 0 

16 

(16+0) 

4 

(3+1) 

7 

(6+1) 

 

celkem                      53 žáků 

 

51 

(46+5) 
0 

44 

(40+4) 

7 

 (6+1) 

15 

 (10+5) 

Závěrečná zkouška 

 
69-1-H/001 

Kadeřník 

20 ž. 

20 1 17 2 7 
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65-51-H/01 

Kuchař-číšník pro pohostinství 

17 ž. 

16 0 12 4 7 

 

celkem                     37 žáků 

 

36 1 29 6 14 

 

        

 4.3. Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2012/2013 

 
Druh postižení Počet žáků Ročník přípravy 

Sluchové postižení                     1                1 

Zrakové postižení   

S vadami řeči   

Tělesné postižení                                          

S kombinací postižení   

S vývojovými  poruchami učení                  45                  1,2,3,4,  
Pozn.:  V komentáři uveďte jaké máte zkušenosti z výchovně vzdělávací práce s těmito  postiženými  žáky  

 

 

Žáci SOU Domažlice s vývojovými poruchami učení   

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

žáky se středně těžkým postižením jsou učiteli jazykových předmětů a matematiky 

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

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

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

nižšími intelektovými schopnostmi. 

 

 4.3 Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2012/2013 (MPV Stod)  

 

Druh postižení Počet žáků Ročník přípravy 

Sluchové postižení 0 0 

Zrakové postižení 0 0 

S vadami řeči 0 0 

Tělesné postižení 0 0 

S kombinací postižení 0 0 

S vývojovými poruchami učení 2 2.,3. 

 

 

4.4.  Hodnocení výsledků výchovného poradenství. 

 

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

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

zprávy u žáků vyšších ročníků. 

Na  základě těchto dokumentů zpracovali učitelé předmětů, jichž se doporučení z PPP týkala, 

individuální vzdělávací plány, které jsou k dispozici u VP. 

V jednom případě byli učitelé požádáni VP, aby zpracovali názornější pomůcky pro žákyni se 

sluchovým postižením v souladu s dohovorem mezi VP a její kurátorkou. 

V průběhu školního roku vedl VP 14 pohovorů s jednotlivými žáky naší školy s různým 

obsahem, vždy s důrazem na zlepšení jejich chování při vyučování, v případě jedné třídy 
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druhého ročníku byly provedeny čtyři intervenční pohovory za přítomnosti třídní učitelky 

s ohledem na situaci v dané třídě. 

S rodiči žáků bylo provedeno pět informačních pohovorů za účelem zlepšení jejich chování a 

prospěchu. 

Ve třech případech se VP podílel na řešení kázeňských přestupků řešených na úrovni 

ředitelky školy. 

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

boje proti rakovině – květen 2013).  

V uvedených případech žáci vzorně reprezentovali školu a dostalo se jim od institucích, 

pořádajících uvedené akce, písemného poděkování. 

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

případech ihned, v ostatních po dohovoru kdykoli. 

 

 

                                                                            

4.5 Účast školy na mezinárodních programech vyhlášených MŠMT, krajem případně 

jiným subjektem 

 

Ve dnech 1.- 4.11.2012 uskutečnilo 35  žáků SOU Domažlice a 12 žáků Realschule 

Neunburg vorm Wald v rámci dotačního programu „Podpora mezinárodní spolupráce 

v oblasti mládeže a spolufinancování mezinárodních studijních programů v roce 2012“ 
společný třídenní výlet do Francie. První den si žáci  prohlédli budovu Evropského 

parlamentu ve Strasburgu a poté strávili 2 dny v Paříži prohlídkou města a nejznámějších 

památek . Cílem akce bylo podpořit česko – německou spolupráci, podnítit  zájem žáků o EU, 

zeměpis a historii a dále přispět k odbourání jazykových bariér. Akce se setkala s velkým 

ohlasem na české i německé straně, následují další společné výlety a aktivity. 

  

15. května 2012 bylo uzavřeno partnerství mezi sousedními středními odbornými 

školami – Středním odborným učilištěm Domažlice a Berufsschule Cham, kdy jsme se 

zavázali, že „i v budoucnosti budeme pokračovat ve vzájemné spolupráci a výměně žáků i 

učitelů a prohlubovat tak všemi silami oboustranné partnerství. Osobní setkávání žáků i 

učitelů a společné projekty škol přispějí nejen k odbourání jazykových bariér, ale především 

k podpoře odborného vzdělávání a výměně odborných zkušeností. Společná práce škol 

přispěje k rozvoji regionů západní Čechy – východní Bavorsko a rovněž podpoří myšlenku 

vytvoření společné Evropy“. Na toto partnerství navázaly další aktivity. 

 

 Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem ve spolupráci 

s Berufsschule Cham, místem vzdělání v Rodingu, v době od 18. 2. – 8. 3. 2013 uskutečnilo 

třítýdenní odbornou praxi pro 5 studentů tříletého oboru obráběč kovů a čtyřletého oboru 

mechanik seřizovač v německých firmách v Rodingu, Waldmünchenu, Zandtu a Chamu. 

Studenti si vyzkoušeli práci na nejmodernějších strojích s nejnovější technologií a zdokonalili 

se v německém jazyce. V každé firmě se našemu žákovi věnoval pracovník z učňovského 

oddělení. Žáci pracovali na CNC a NC strojích, na frézách, obráběcích strojích nebo s nástroji 

pro ruční opracování. Nejen při práci, ale i ve volném čase zdolávali jazykovou bariéru. 

Součástí praxe byla i společná večeře všech účastníků, včetně vedení škol SOU Domažlice a 

Berufsschule Cham a také pracovníků a vedení firem. Cílem praxe bylo získání pracovních, 

jazykových, interkulturních  i osobních zkušeností a také větší uplatnění našich žáků na trhu 

práce. Tuto zkušenost budou moci prokazovat i Europassem. 
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27.2.2013 prostřednictvím koordinačního centra česko-německých výměn mládeže 

Tandem jsme uskutečnili s Berufsschlule Cham zimní radovánky na Velkém Javoru ve 

sjezdovém lyžování, biatlonu, jízdě na snowboardu i v sáňkování. Soutěže byly připraveny 

pro lyžaře i snowboardisty ve slalomu a sjezdu. 

 
Za účasti Akčního spolku Čerchov, v Technické škole ve Waldmünchenu, která je 

součástí naší partnerské školy Berufsschule Cham, se 20.4.2013 konala druhá část semináře 

o technice pro regenerativní zdroje energie. První část semináře proběhla již 7.12.2012. 

Osm žáků a učitelů z SOU Domažlice se účastnilo velice zajímavé přednášky Prof. Dr.-Ing. 

Stefan Murzy z univerzity v Augsburgu o zdrojích energie. Poprvé byly za absolvování tohoto 

dvoudenního semináře, pořádaného Technickou školou předány certifikáty i českým 

posluchačům.   

 

Z Česko-německého fondu budoucnosti je realizován projekt ,,Hranice překračující 

vzdělávání“. Tento projekt je určen žákům čtyřletého oboru vzdělání zakončeného maturitní 

zkouškou mechanik seřizovač, umožní jim nejen doplňující kvalifikaci ke vzdělání v oboru 

mechanik seřizovač, ale i jazykové a praktické zkušenosti. Žáci se v průběhu čtyřletého studia 

účastní kurzů odborné němčiny v SOU Domažlice a 8 týdenního (4x2 týdny za celou dobu 

studia) pobytu v Německu, kde získají odborné i jazykové zkušenosti. Po úspěšném 

absolvování všech modulů a složení zkoušek získají certifikát vydaný IHK Regensburg, což 

zvýší jejich uplatnitelnost na trhu práce nejen u nás, ale i v zahraničí. Dále budou mít možnost 

ve zkráceném termínu vystudovat stejný obor v Německu a získat výuční list. Zemský rada 

Franz Löffler tuto spolupráci obou škol velmi ocenil, podtrhl její přínos pro česko-bavorský 

příhraniční region a vyjádřil jí svoji podporu. 

 

14.- 18.4. 2013 se 14 žáků oborů vzdělání gastronomie a kosmetička 1. a 2.  ročníků 

zúčastnilo projektu „ Creative Attack“ – jednalo se o tanečně – jazykovou akci, kdy se žáci 

pod vedením renomovaného tanečníka Alana Brookse učili vyjadřovat tancem svoje pocity. 

Společné česko – německé představení se konalo v neunburgské Schwarzachtalhalle 18.dubna 

2013 za účasti ředitelek obou škol a významných hostů z řad města Neunburg vorm Wald. 

Tento projekt financovaly: Cíl 3, Euregio, Europäischer Fonds für regionale Entwicklung, 

Sparkasse im Landkreis Schwandorf. 

 

 

Rozvojové programy (2012/2013) 

 

Dotační program 

 Střední odborné učiliště Domažlice ve školním roce 2012/2013 obdrželo dotaci na 

program „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2012“ ve 

výši  98.000,-- Kč. 

Kroužek kovo - I CNC je počítač                                      9.000,-- Kč 

Kroužek truhlářský – Truhlařinou k řemeslné dovednosti                  15.000,-- Kč 

Kroužek elektro – Ovládání jednoduchých elektronických zařízení tablety 74.000,-- Kč 

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

technických oborů, konkrétně na naší škole podpora technických oborů: mechanik seřizovač, 

obráběč kovů, strojní mechanik, truhlář a elektromechanik pro zařízení a přístroje. Žáci ze 

základních škol docházeli na pracoviště odborného výcviku, aby si zde pod dohledem učitelů 

odborného výcviku vyzkoušeli jednotlivé pracovní činnosti a postupy, seznámili se 

s bezpečností, nářadím, strojovým vybavením a vyrobili si výrobky, které si odnesli domů. 

V kroužku KOVO se žáci seznámili se základy ručního zpracování kovů, základy soustružení, 
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frézování a programování CNC strojů. Kroužek truhlářský byl zaměřen na ruční zpracování 

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

používá při výrobě nábytku. V kroužku ELEKTRO žáci ovládali jednoduché elektronické 

stavebnice a tablety s návazností na zabezpečovací techniku. 

 

 

4. 8 Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů 

 

Ve školním roce 2012/2013 se škola zapojila do následujících projektů: 

 

Plzeňský kraj – podpora zájmové činnosti v roce 2013 – zpracována žádost o finanční 

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

téma: „Naši olympionici“ 16.1.2013, dotace 2.500,- Kč ze Střediska služeb školám v Plzni. 

 

 Plzeňský kraj – podpora zájmové činnosti v roce 2013 – zpracována žádost o finanční 

příspěvek na soutěž „KOVO Junior 2013“ v odborných dovednostech oboru mechanik 

seřizovač, obráběč kovů, strojní mechanik, 22.2.2013, dotace 4.000,-Kč ze Střediska 

služeb školám v Plzni. 

 

Plzeňský kraj – podpora zájmové činnosti v roce 2013 – zpracována žádost o finanční 

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

mechanik elektronik, 25. a 26.3.2013, dotace 15 000,- Kč ze Střediska služeb školám v Plzni. 

 

Plzeňský kraj „Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji“ byl realizován 

v 24.-27.6. 2013 na naší škole SOU Domažlice. Odborné kempy byly určeny pro talentované 

žáky 1.ročníků oborů vzdělávání truhlář, obráběč kovů. Realizátorem projektu bylo Středisko 

služeb školám v Plzni. Odborných kempů se zúčastnilo 22 žáků ze SŠ Plzeňského kraje, 

celková částka na realizaci činila 56.588,--Kč. 

 

 Ukázkové dny pro žáky základních škol realizované na SOU Domažlice 

prostřednictvím Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje. Poskytnutá částka 6.165,--

Kč. Dne 16.11.2012 navštívilo SOU Domažlice 24 žáků ze ZŠ Klatovy Čapkova ul., dne 

5.12.2012 18 žáků ze ZŠ Klenčí pod Čerchovem a 15 žáků ze ZŠ Blovice. Žáci se seznámili 

se vzdělávací nabídkou naší školy a prohlédli si učebny pro teoretické vyučování a prostory 

dílen, ve kterých připravujeme žáky po stránce odborných dovedností v rámci odborného 

výcviku. Seznámili se s bezpečností práce, s nářadím, strojovým vybavením a vyrobili si na 

CNC stroji kuželku z duralu a vrtačkou si vyvrtali do přívěsku v podobě matice dírku. 

V truhlářské dílně vyrobili nosič na příbory.  

 

Ve školním roce 2012/2013 SOU Domažlice pokračovalo v přípravě vzdělávacích 

programů dalšího vzdělávání dospělých v rámci projektu UNIV 3 (Podpora procesů 

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

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

z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. V rámci tohoto projektu 

se učitelé odborného výcviku a učitelé odborných předmětů zapojili do tvorby vzdělávacího 

programu profesní kvalifikace „Pracovník výroby sesazenek“ a do tvorby konkrétního zadání 

pro zkoušku ,dle zákona 179/2006 Sb., k profesní kvalifikaci „Dělník čištění a kontroly dílců, 

balení výrobků“. Tvorba uvedených vzdělávacích programů probíhala od 1. 3. 2013 do 31. 5. 

2013. 
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Projekty 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Ve školním roce 2012/2013 pokračovala realizace grantového projektu z Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.1. Zvyšování kvality ve 

vzdělávání s názvem „Zavádění inovativních technických výukových modulů do 

odborného výcviku a přírodovědných předmětů na SOU Domažlice“ – reg. č. 

CZ.1.07/1.1.30/01.0006, který byl v souladu s výzvou Plzeňského kraje zaměřen na podporu 

technických oborů a přírodovědných předmětů. Během realizace projektu došlo k vytvoření 

tří výukových modulů pro obory vzdělávání Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Strojní 

mechanik a Truhlář. Všechny vytvořené materiály byly zároveň pilotně ověřeny ve výuce.  

V rámci projektu byl ve škole zaveden e-learningový systém Moodle, proběhla instalace 

nových softwarových programů FANUC a SAP, odborné učebny byly vybaveny novou ICT 

technikou a byla vybudována a kompletně vybavena nová učebna Fyziky. Projekt byl 

spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 

Předpokládané celkové výdaje projektu dosahují částky 5.565.912,64 Kč. Ke dni 31. 8. 2013 

byl projekt úspěšně dokončen. 

 

1. 9. 2012 byla zahájena realizace druhého projektu z Operačního programu 

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

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

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

vzdělávání na středních školách, známé jako tzv. Šablony pro SŠ.  Projekt je zaměřen na 

podporu výuky žáků především v oblastech čtenářské a informační gramotnosti, cizích 

jazyků, matematické gramotnosti, odborných kompetencí a finanční gramotnosti. Z projektu 

je hrazena tvorba moderních výukových materiálů, rozšířená skupinová výuka zaměřená na 

individuální přístup k žákům a zavádění nových volitelných předmětů. Součástí uvedených 

aktivit jsou i potřebná školení pro učitele a nákup nového vybavení a ICT techniky pro výuku.  

Projekt bude dokončen nejpozději do 31. 8. 2014 a předpokládané celkové výdaje dosahují 

částky 2.045.284 Kč. 

 

Další úspěšná projektová žádost byla podána do 2. výzvy Plzeňského kraje v rámci 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.1. Zvyšování 

kvality ve vzdělávání. Také tento grantový projekt s názvem Tvorba výukových modulů pro 

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

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

sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Realizace projektu byla zahájena 1. 3. 

2013 a předpokládaná délka jeho trvání je stanovena na období dvou let. Projekt je zaměřena 

na podporu, zlepšení a zefektivnění výuky oborů vzdělávání Gastronomie, Kuchař číšník, 

Kadeřník, Kosmetické služby a Podnikání. Náplní klíčových aktivit projektu je především 

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

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

Projekt zahrnuje i pořízení moderního vybavení a technologií pro výše uvedené obory, včetně 

potřebného školení pro učitele odborných předmětů a odborného výcviku. Celková výše 

schválené dotace činí 3.981.971,40 Kč. 

 

Regionální operační program (ROP) regionu soudružnosti NUTS II Jihozápad 
V červnu 2012 SOU Domažlice využilo 19. výzvu ROP NUTS II Jihozápad a úspěšně 

podalo projektovou žádost do oblasti podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního 

a vyššího odborného školství. 
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Projekt s názvem Inovace a zkvalitnění výuky odborného výcviku kovooborů Středního 

odborného učiliště v Domažlicích – reg. č. CZ.1.14/2.4.00/19.02586, je zaměřen na 

dovybavení a modernizaci pracoviště odborného výcviku KOVO v Rohově ulici. Získané 

investiční prostředky budou využity především k pořízení nových strojů, zařízení a 

technologií. Projekt mimo jiné zahrnuje pořízení 5-ti osého CNC vrtacího a frézovací centra, 

3-osého CNC soustruhu, měřících přístrojů, 3D tiskárny a vybudování PC učebny pro výuku 

odborného výcviku oborů vzdělávání Mechanik seřizovač, Obráběč kovů a Strojní mechanik. 

Realizace projektu byla zahájena 2. 5. 2013. Celkové předpokládané výdaje projektu, 

podpořeného v rámci 19. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, 

dosahují částky 15. 352. 607,- Kč. 

 

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

 

        Velmi dobrá spolupráce je s Úřadem práce v Domažlicích. Dne 11.10.2011 se 

v objektu Vzdělávacího centra v Horšově SOŠ a SOU Horšovský Týn uskutečnilo setkání 

ředitelů středních škol a výchovných poradců základních škol regionu Domažlice 

s pracovníky Úřadu práce v Domažlicích a s ředitelkou Pedagogicko psychologické poradny 

v Domažlicích. Realizovali jsme ve spolupráci s Úřadem práce v Domažlicích dva 

rekvalifikační kurzy obsluhy CNC strojů. 

Pro školní rok 2012/2013 uzavřelo SOU Domažlice v souladu se školským zákonem č. 

561/2004 Sb. celkem 53 smluv o provádění praktického vyučování na pracovištích fyzických 

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

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

uzavřené smluvní pracoviště pro technicky zaměřené obory vzdělání – mechanik seřizovač, 

obráběč kovů a to nejen v domažlickém regionu, ale i v regionu Plzeň – jih.  Pro školní rok 

2013/2014 také v krajském městě Plzni, a to ve firmě „ŠKODA POWER A Doosan 

company“. 

Prohloubila se spolupráce s firmou Gerresheimer Horšovský Týn. Po intenzivních 

náborových akcích pro školní rok 2012/2013 a po jednáních s finančním manažerem firmy 

Gerresheimer, se firma rozhodla zasponzorovat žáky tříletého oboru zakončeného výučním 

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

2012/2013 se přihlásilo 12 žáků (z toho 1 dívka). Žáci tohoto oboru a zaměření dostávají 

1.000,-Kč měsíčně, žáci 2. ročníku 2.000,-Kč měsíčně a žáci 3.ročníku 3.000,-měsíčně. 

Podmínkou je sepsání smlouvy zákonného zástupce žáka a firmy Gerresheimer, že po 

vystudování budou 3 roky pracovat ve firmě. Tímto si firma snaží zajistit kvalifikované 

pracovníky a finance do nich vložené takto ošetřit. Pro školní rok 2013/2014 se do tříletého 

oboru vzdělání zakončeným výučním listem strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů 

pro vstřikování plastů přihlásilo 16 žáků. I tyto žáky firma zasponzoruje. 

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

rozhodly pro sponzorování žáků i další firmy – ZF Staňkov (Ohůčov), Galí Optik Service k.s. 

Domažlice. Sponzorování těchto firem se bude týkat žáků oboru strojní mechanik. 

 

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

hospodářská komora Domažlice 6. ročník veřejné prezentace studijních nabídek a pracovních 

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

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

18.10.2012. Spolupráce se velmi dobře rozvíjí s Okresní hospodářskou komorou Domažlice. 

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

dne 31.10.2012 uspořádala 4.ročník veřejné prezentace studijních nabídek a pracovních 

příležitostí pod názvem „Veletrh perspektivy řemesel“. Navázána je spolupráce s městem 
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Stod. I nadále se rozvíjí spolupráce s Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje a 

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

Berufsschule Cham probíhají intenzivní kurzy německého jazyka pro čtyřletý obor mechanik 

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

našich žáků v německých firmách. 

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

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

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

poskytovaného vzdělání připravili kroužek kovo a kroužek truhlářský v rámci grantového 

programu Plzeňského kraje v oblasti mládeže a sportu pro rok 2012 „Motivace pro technické 

vzdělávání mládeže Plzeňského kraje 2012“, v nichž si žáci pod přímým dohledem učitelů 

odborného výcviku po dobu 16 hodin vyhotovili výrobek, který si odnesli domů (na CNC 

stroji naprogramovali a vysoustružili kuželku z duralu, vyhotovili nosič na příbory). Žáci si 

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

strojovým vybavením. V kroužku KOVO se žáci seznámili se základy ručního zpracování 

kovů, základy soustružení, frézování a programování CNC strojů. Kroužek truhlářský byl 

zaměřen na ruční zpracování dřeva, spojování desek, kolíkování apod. Seznámili se 

s programem PRO 100, který se používá při výrobě nábytku. V kroužku ELEKTRO žáci 

ovládali jednoduché elektronické stavebnice a tablety s návazností na zabezpečovací techniku. 

 

Ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje jsme realizovali na 

místě poskytovaného vzdělání v Rohově ulici 232 a 233 „Ukázkový den“. Žáci 8. a 9. tříd ZŠ 

si sami vyzkoušeli jednotlivé pracovní činnosti v technicky zaměřených oborech, např. 

vrtačkou si vyvrtali do přívěsku v podobě matice dírku, v truhlářské dílně vyrobili nosič na 

příbory.  Připraveny pro ně byly i vědomostní nebo poznávací soutěže.  
Ve spolupráci s Městem Domažlice v prostorách MKS Domažlice jsme 16.1.2013 

pořádali 4. ročník regionální soutěže pro kuchaře-číšníka ve stolování na téma Naši 

olympionici. V prostorách MKS ve Stodě pořádala naše škola 8. ročník gastronomické 

soutěže Hrnečku vař 2012. V místě poskytovaného vzdělání ve Stodě jsme pořádali 

celorepublikovou soutěž GES-ELECTRONICS-CUP 2013 pro žáky čtyřletého oboru 

mechanik elektronik. V Domažlicích jsme pořádali regionální kolo soutěže Kovo Junior 2013 

pro žáky čtyřletého oboru mechanik seřizovač a tříletých oborů obráběč kovů, strojní 

mechanik. 

Prohloubila a zintenzivnila se mezinárodní spolupráce s Berufsschule v Chamu. 

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“. 

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

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

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

třetím rokem prezentujeme kooperační vzdělávání s firmou Gerresheimer Horšovský Týn. 

Tato firma v Horšovském Týně na své náklady vybudovala vzdělávací středisko pro žáky, 

kam pořídila dva vstřikovací lisy. Společně na všech prezentačních akcí, na schůzkách rodičů 

nabízíme tříletý obor vzdělání zakončený výučním listem – strojní mechanik se zaměřením na 

obsluhu lisů pro vstřikování platů. Tímto reagujeme na potřeby trhu práce, na přípravu 

kvalifikovaných pracovníků v plastikářském průmyslu, neboť ve vzdělávací soustavě ČR 

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

2012/2013 bylo přijato 16 žáků do tříletého oboru strojní mechanik, z toho 13 žáků se 

zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů. Rovněž se podařil nábor žáků do tříletého 

oboru vzdělání elektromechanik pro zařízení a přístroje, bylo přijato 14 žáků. 
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Pro širokou veřejnost a různé organizace a firmy nejen domažlického regionu 

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

banketní obsluhu spojenou s ukázkou společenského stolování. Do kadeřnických salonů 

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

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

KOVO. 

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

jih. 

Ve spolupráci s Úřadem práce v Domažlicích a Úřadem práce v Klatovech byl 6. 2. 

2013 otevřen již v pořadí 5. rekvalifikační kurz Obsluha CNC obráběcích strojů. Do 

kurzu bylo Úřadem práce v Domažlicích vybráno 5 účastníků a 1 účastník byl vybrán Úřadem 

práce v Klatovech. Tento kurz byl však kurzem prvním, který byl zakončen zkouškou 

ověřující dosažení profesní kvalifikace 23-026-H Obsluha CNC obráběcích strojů. Zkouška 

odpovídala Hodnotícímu standartu profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací. 

Zkoušejícími byli autorizované osoby z řad vyučujících lektorů ze Středního odborného 

učiliště Domažlice. Všech 6 účastníků úspěšně zakončilo tento rekvalifikační kurz a obdrželo 

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 

provedli účastníci první krok v dalším vzdělávání pro získání úplné profesní kvalifikace 

Obráběč kovů. 

 

Velmi dobrá je spolupráce vedení školy se školskou radou. 

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

kovo a odborového svazu pracovníků školství. 

 

 

 

 

Účast žáků v soutěžích 
  

1) Soutěže v odborných dovednostech (středoškolská odborná činnost, olympiády atd.), 

především počet účastníků a jejich umístění  

  

Datum  Soutěž             Počet žáků      Umístění 

10.-             Soutěž mladých strojařů v programování CNC strojů       5                 2.m 

14.9.2013     soutěž se konala v Brně             

                    Oldřich Kylian, Tomáš Peteřík, Jakub Pavlíček,Rostislav Bek 

 

25.9.2013   Soutěž pro truhláře  - Machři roku - Plzeň 

                                                                                                                     2                  4.m 
                  Lukáš Liška a Erik Verner 4. místo s výrobkem-rámeček na zubový spoj osazený    

                  příčkou 

 

17.10.2012 Přírodovědný klokan                                                                36 

                   7.ročník  celostátní soutěže ve přírodovědných znalostech (MPV Stod) 

 

19.10.2012  Pišqworky 2012  

                     5.ročník celostátní soutěže logické hry                                   30                1.m 
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31.10.2012   GLAMOUR – Kouzlo krásy 2012                                                               

                     Martin Kováč a Jiřina Duchková, MPV Stod                    2                 1.m 

                     Martina Olejníková, Lukáš Holub                                      4                 4.m    

- 8. ročník kadeřnické soutěže  -  v Sušici v sušické Sokolovně. Téma bylo “Originální 

pohádkový pár.”Soutěže se zúčastnili žáci třetího ročníku. 1) Téma: Šípkové království, 

dám.kategorii Martina Olejníková a v pán. kategorii Lukáš Holub 2) Téma: Láska rohatá 

v dámské kategorii Kristýna Čermáková a v pánské kategorii Petra Šimanová. Žáci se umístili 

na čtvrtém místě. Kadeřnické týmy doprovodily studentky Kosmetických služeb – Pavlína 

Milerová(2. ročník) a Nikola Inderholcová (3. ročník), které soutěžící nalíčily k danému 

tématu. 

 

6.11.2012      JABLOTRON CUP 2012                                                     2                   2.m 

                      Martin Doubrava, Tomáš Kabourek (MPV Stod) 

                     soutěž v odborných znalostech odborných systémů, 12. ročník 

 

 

7.11.2012      Olympiáda z českého jazyka  (MPV Stod)                             7     

                         

20.11.2012    Olympiády z aj a nj - školního kolo  -1.část                           24 

29.11.2012    Olympiády z aj a nj - školního kolo  -                                    16 

 

 

 

 

 

7.11. 2012      Olympiáda z čj – školní kolo -1.část                                     21  

15.11. 2012 –  Olympiády z čj – školní- 2část                                             20 

Do okresního kola postoupila Zdeňka Pitnerová ze třídy  G4. a Kateřina Zedníková  ze třídy           

G1.K 

 

 

 28.11. 2012   Hrnečku vař!      (MPV Stod)                   2                   2.m 

                      Téma: Salát z čerstvé zeleniny 

                      Jiří Maule, Lenka Sládečková 

                           

  

21.-22.11.2012  „Truhlář roku 2012 „                             3                3.m 

                          – republikové kolo             

Soutěž se konala v Českých Budějovicích. Školu reprezentovali žáci Tomáš Ježek a Lukáš 

Liška. T.Ježek získal 3. místo v jednotlivcích a SOU obsadilo v soutěži škol  rovněž 3. místo 

s výrobkem – ozdobný obal na truhlík. 

 

 

23. 11. 2012   Mistrovství České republiky mladých kadeřníků             2 

                        a kosmetiček       
                           Erika Čárová, Jana Zikudová               
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- v Českých Budějovicích. Soutěž ve fantazijním líčení v dekorativní kosmetice měla téma: 

Francouzská elegance ve stylu Coco Chanel. Studentka 3. ročníku Erika Čárová získala 

umístění ve stříbrném pásmu. 

Žákyně 3. ročníku Jana Zikudová v dámské kategorii, kde vytvořila dámský objemný účes 

pro slavnostní příležitost na soutěžní téma ,, Live Ball.“ Žákyně obsadila bronzové pásmo. 

 

 

25.11.2012 - Literární soutěž na Vlnách modrého delfína – školu reprezentovala práce 

Kristýny Málkové, která byla pozvána na slavnostní vyhlášení do plzeňské literární  kavárny 

Artamo. 

 

18.12.2012    Sapere –vědět jak žít                                                            54               5.m 

28.2.2013      Krajské kolo – David Tesárek, Václav Karel, Milan Korčík                     

 

16. 1. 2013        Regionální soutěž ve stolování   v Domažlicích              4                  4.m 

                          Téma: Olympijské hry        
                           Eva Bauerová, Jana Hlinková,Tereza  Vavříková, JakubVolfík 

                          Lenka Sládečková, Vaclav Karel, Pavel Kuneš (MPV Stod) 

 

18.1.2013           ALHOL CUP SHŠ Plzeň                                                 5                 4.m 

                           Soutěž kuchařů a čísníků 
                           Veronika Hubená,Klára Králíková,Michal Kundrát  

                            Milan Bolovanský, Diana Paroubková  

 

 

25.1.2013           Soutěž v balení a aranžování  Region 2013 -Plzeň       4                 2.m         

                           Martin Šubrt  získal v balení knihy  2.místo.                                                                         

 

                     

 

 

14. 2. 2013         Kalibr cup 2013  s tématen DÍVKA PLÁŽE 

 - Lanškroun,13. ročník mezinárodní soutěže žáků středních škol v kosmetické a kadeřnické 

tvorbě. 

Simona Rubášová  -kategorie  make-up. Na předem vybrané modelce předvedla líčení, lepení 

řas a celkové sladění oblečení s tématem. 

MPV Stod – Jiřina Duhková 

5. 2. 2013          Kadeřnická soutěž v účesové tvorbě  

- Tábor, 16. ročník, téma Astronomická znamení zvěrokuhu 2013 

                 Kristýna Čermáková                                                                                         2.m 

 

 

5.2.2013         Olympiáda z německého jazyka  - okresní kolo                       2 

                       Pavla Spilerová, Ladislava Ublová 

 

8.2. 2013           Olympiáda z českého jazyka – okresní kolo                          2 

                  K. Zedníková  ze třídy G1.K obsadila  5. Místo 
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19.2. 2013   Olympiáda  z   anglického jazyka                                             2                 3.m 

                    Jakub Pauer – 3. ročník mechanik-seřizovač 

                    Petr Velič  (MPV Stod)                                                                                   6.m 

 

22.2.2013 Regionální soutěž KOVO Junior – pořádalo SOU Domažlice 

                 -soutěž pro mechaniky seřizovače, kovoobráběče a strojní mechaniky 

                1.m Rostislav Bek – mechanik - seřizovač 

                2.m  Jakub Pavlíček 

                3.m  Pavel Havlíček   

 

                1.m Pavel Vinklárek   - strojní mechanik 

                2.m Lukáš Drábek - kovoobrábeč 

 

Finálové kolo celostátní odborné soutěže KOVO Junior 2013obor mechanik seřizovač 

 se konalo 22.3. 2013 v Brně –Rostislav Bek – 12 . místo. 

 

  

V kategorii obrábeč kovů obsadil žák Lukáš Drábek 10. místo v Chomutově -9.-10.4.2013 

 

V kategorii strojní mechanik obsadil Pavel Vinklárek 7. místo – Brno 16.-17.4.2013 

 

 

7.3. 2013  - ENERSOL  2013                                                                         9                 1.,3.m 

soutěž  na téma: Úspory energií, obnovitelné zdroje energií, snižování emisí v dopravě 

proběhla na Krajské konferenci Plzeňského kraje Enersol 2013, se zúčastnilo 9 žáků. Martin 

Bureš s prací na téma „Toyota Prius hybrid“, Jan Jaroslav Petrásek s prací na téma „Jaderná 

energie“ a žáci Michal Bělohlávek, Lukáš Heinrich, Michael Plecitý, Alžběta Slámová, Pavel 

Škvareniak, Zdeněk Böhm a Lukáš Mandlík zpracovali návrhy na logo a plakát Enersolu. Se 

svými návrhy se Michael Plecitý umístil na 3. místě a Zdeněk Böhm v této kategorii zvítězil. 

                  

12.3.2013    Silový šestiboj  (MPV Stod)                                                      16 

 

13.3.2013 – Zdobení velikonočních perníčků                                             2            1.m      

                   (Stod)                                                                                                                 

                    Kateřina Šebková, Štěpánka Šebková                                        2            4.m 

                    Miroslava Zborníková, Miroslava Anderlová(MPV Stod)   

                       

20.-22.3. 2013    Zámecký rendlík                                                                2             4.m 

                     Marcela Šmejkalová, Dominik Schötterl  

                     Lenka Sládečková, Marcela Hradecká (MPV Stod) 

 

25.-26.3.2013       GES ELEKTRONICS CUP (pořádá MPV Stod)           2              1.m 

                      Tomáš Kabourek, Pavel Hašana 

 

27.3.2013      Matematický klokan (MPV Stod)                                          55   

 

15.4.2013       Zelená myš                                                                                    

                       Soutěž odborných dovedností (MPV Stod)-Patrik Tesárek                    5.m            
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19.4.2013      EKOFÓR  - hnutí Brontosaurus           (MPV Stod)              28      

 

22.4.2013     Velká cena Becherovky                                                          3 

                       Klára Králíková, Michal Kundrát 

                      2. ročník, soutěž pořádá SOU Planá 

 

10.4.2013 – „ Kája Hoblík“ – soutěž odborných dovedností  o hoblík Káji Hoblíka                              

                                                                                                                      2           7.,9.m 
                   Michal Berka ,Radek Jarina. 

Soutěž se konala již po jedenácté, letos v Kynšperku nad Ohří. Soutěžili žáci z 8 škol 

Plzeňského a Karlovarského kraje.   

 

15.5. 2013        Plzeňský korbel  2013                                                        5             3.m (Stod)  

                          Jiří Jíra, Jakub Volík                                                         

                          Marek Černý, Václav Voves, Ladislav Šmíd (MPV Stod) 

 

17.-18.5.2013       SUSO –soutěž učńů stavebních oborů 

 

Regionálního kola v Českých Budějovicích , již 17. ročníku soutěže, se zúčastnili žáci 1. 

ročníku oboru Truhlář – Radek Jarina a Michal Berka. Tento dvoučlenný tým musel podle 

výkresu zhotovit daný výrobek během 2 dnů a ještě zvládnout náročný test.Ve velké 

konkurenci o rok starších učňů získala škola 7. místo.  

 

 

22.5.2013        Borská vařečka                                                                 4            4.m 

                        Lenka Němcová, Václav Sladký  

                       Lenka Sládečková, Jiří Maule  

 

 

 

 

2) Sportovní soutěže  ( počet účastníků, jejich umístění ) 

- soutěže uvádějte jmenovitě 

 

datum    název akce                            počet žáků               pořadí  

 

12.9.2012     Středoškolský pohár v lehké atletice , okresní kolo     12 dívek                      3.m 

                                                                                                           12 hochů                     3.m 

17.10.2012   Pohár Josefa Masopusta                                                14 žáků                       3.m 

29.11.2012   O pohár ředitelky SOU – kopaná                                  40 žáků 

6. 12.2012    O pohár ředitelky SOU – kopaná                                  32 žáků 

12.12.2012    Turnaj  - florbal                                                            10 žáků                       5.m 

28.2.2013      O pohár ředitelky SOU – odbíjená                               56 žáků                   

7.3.2013        O pohár ředitelky SOU – odbíjená                               32 žáků 

4.4.2013        O pohár ředitelky SOU – košíková                               32 žáků 

11.4.2013      O pohár ředitelky SOU – košíková                               34 žáků. 

27.6.12013    Sportovní den                                  72 žáků 
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4.8. Další vzdělávání 

 

kurzy k doplnění základního vzdělání - počet účastníků  0 

rekvalifikační kurzy – 1 

kurzy dalšího vzdělávání – 1  

  

                                                                            

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

vyučování  

 

Datum Kurz                                                           Počet účastníků         

 

 5.– 9.11.2012  Barmanský kurz        20  

 5 - 8.3.   2013                   Kurz studené kuchyně                                          20  

 10. 12.   2012                   Mikromasáž očního okolí      8  

 21. 3.     2013              Permanentní prodlužování řas      8  

 21.5.      2013                  Školení na téma barva a střih-fa Maxima  40   

 31.5.      2013                  Školení na téma barva a střih- fa. Schwarzkopf   40             

 

 

 

 

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

     inspekce provedené ČŠI ) 

 

Ve školním roce 2012/2013 nebyla provedena inspekce ČŠI. 

 

 

6.Činnost školy 

 

Činnost školské rady ve školním roce 2012 / 2013 

 

Složení školské rady : Předsedkyně : Mgr. Lenka Schrödlová 

                                    Členové           : Jaroslav Bauer 

                                                               Ing. Josef Mazanec 

                                                               Mgr. Jana Weberová 

                                                               Oldřich Kylian 

                                                               Miroslava Paterová 

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

Mgr. Alena Sedláčková, Ing. Martin Jurák, p. Jaroslav Sokol, p. Jaroslava Baierová     

                                   

 

Během školního roku 2012/2013  se uskutečnila dvě zasedání školské rady- 2. října 2012 a 

 4. dubna 2013. 

 

                 Hlavním bodem zasedání školské rady konané dne 2. října 2012  byla Výroční 

zpráva   o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2011/2012. Přítomní byli 

prostřednictvím ředitelky SOU Mgr. Zdeňky Buršíkové velmi podrobně informováni o všech 

významných akcích, kterých se žáci či pracovníci SOU zúčastnili či se podíleli na jejich 
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realizaci. K ekonomické  části zprávy podala výklad účetní SOU  p. Jaroslava Baierová. Po 

seznámení s obsahem Výroční zprávy byl tento dokument členy školské rady schválen.   

 

                  Na zasedání školské rady konané dne 4. dubna 2013 byli členové  rady i ostatní 

přítomní prostřednictvím ředitelky SOU  seznámeni se Zprávou o činnosti organizace za rok 

2012. Prezentace tohoto velmi podrobného dokumentu mapujícího aktivity školy 

v předchozím roce byla doplněna o ukázku Kroniky SOU, jejíž jádro tvoří kromě článků 

velké množství fotografií z nejrůznějších akcí  školy. Školská rada Zprávu o činnosti 

organizace schválila bez připomínek.  

 

                                                                                                                                               
 

Studentský parlament ani sdružení rodičů na škole nepůsobí.  

 

 

Počet evidovaných stížností celkem:         0 

z toho  a) oprávněných:                              0 

 b) částečně oprávněných:               0 

 c) neoprávněných:                          0 

 d) postoupených jinému orgánu:    0 

 

 

Aktivity školy uspořádané pro veřejnost  

 

 11.9. 2012 Světluška – charitativní sbírka na podporu nevidomých – prodej 

sbírkových předmětů - zúčastnilo se 6 žáků z 3. ročníku oboru kadeřník. 

 

20.9.2012  V MKS Domažlice se konala akce Centra zdravotně postižených, na 

které 4 žákyně 3. a 4. ročníku oboru kosmetické služby nabízely 

účastníkům manikúru a lakování nehtů. 

 

3.10.2012 V restauraci Komenského náměstí ve Stodě proběhla akce Polévka je 

grunt. 10 žáků prvního a třetího ročníku oboru kuchař-číšník uvařili a 

prodávali osm druhů netradičních polévek. 

 

 3.10.2012 Domov pro seniory – 9 žákyň 3.ročníku oboru kosmetické služby  

nabízelo  kosmetické služby v Penzionu, v Domažlicích v Břetislavově 

ul. Obyvatelky penzionu měly nejvíce zájem o manikúru s lakováním 

nehtů, masáž rukou a depilaci  obličeje. 

 

10.10.2012 Tři studentky 3. ročníku oboru Kosmetické služby prezentovaly svůj 

obor v městském centru sociálně rehabilitačních služeb - Domov pro 

seniory na pořádané akci Den otevřených dveří v penzionu. Mezi 

nabízenými službami byl největší zájem o manikúru, lakování nehtů a 

líčení. 

 

12.10.2012 Slavnostní rautové pohoštění pro 100 osob při příležitosti dokončení 

rekonstrukce centra sociální rehabilitace v Meclově při  Diecezní 

charitě v Plzni připravilo 10 žáků třetího ročníku oboru kuchař – číšník 

a 9 žáků oboru gastronomie druhého ročníku. Dopoledne probíhal raut 
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v prostorách diecézní charity v Domažlicích, odpoledne pak v novém 

centru v Meclově. 

 

18.10.2012 V MKS Domažlice se konala akce s názvem „Od vzdělání 

k zaměstnání“. Pro žáky osmých a devátých tříd proběhla prezentace 

oborů kovo, truhlář, mechanik elektronik, operátor skladování, 

gastronomie, kosmetické služby a kadeřník. Žáci SOU předvedli své 

dovednosti v podobě  ukázek  líčení, stříhání pro veřejnost a  

programování CNC,  zabezpečovací techniky a truhlářských prací . Na 

pódiu proběhlo kulturní vystoupení  kosmetiček, kadeřnic a barmanů.  

                                   Žáci oboru gastro a kuchař-číšník připravili raut pro VIP návštěvníky. 

 

24.10.2012 Slavnostní vyhlášení dárců krve - 3 žáci druhého ročníku oboru kuchař-

číšník se podíleli na akci, která se konala  na  MÚ  Domažlice. 

Připravili a servírovali  občerstvení pro 45 účastníků . 

31.10.2012 Veletrh perspektivy řemesel ve Stodě. Naši žáci prezentovali obory 

kovo, truhlář, mechanik elektronik, operátor skladování, gastronomie, 

kosmetické služby a kadeřník. Akci doplnily ukázky líčení a stříhání , 

které byly určeny pro širokou veřejnost. Naši žáci rovněž předvedli 

praktické ukázky programování CNC, u oborů kovo, mechanik 

elektronik a truhlář. Žáci oboru kuchař-číšník připravili a prodávali 

výborný guláš. Pro veřejnost měli  naši žáci připravený kulturní 

program – vystoupení kadeřnic, kosmetiček, barmanů a tanečnic 

z nástavbového oboru podnikání. 

 7.11.2013 Akademie řemesel – Klatovy. Akce pro širokou veřejsnost pořádaná 

Hospodářskou komorou v kulturním domě v Klatovech. Naši žáci 

vystoupili s kulturním programem – vystoupení kadeřnic, kosmetiček, 

barmanů a taneční skupiny Avanti. V připraveném stánku jsme  

prezentovali obory kovo, truhlář, mechanik elektronik, operátor 

skladování, gastronomie, kosmetické služby a kadeřník. Účastníci měli 

možnost nechat se nalíčit nebo  ostříhat. Se zájmem se rovněž setkaly  

ukázky programování CNC. Žáci oboru kovo, mechanik elektronik a 

truhlář předvedli praktické ukázky svých dovedností. Žáci oboru kuchař 

– číšník připravili pro návštěvníky akce občerstvení. 

 

12.11.2012 Setkání železničářů - 8 žáků  2. ročníku kuchař-číšník zajistilo obsluhu 

pro 100 osob  v Domě  seniorů v Domažlicích 

12.11.2012 Domov pro seniory - 6 žákyň 4.ročníku oboru kosmetické služby 

navštívilo v rámci odborného výcviku Penzion v Domažlicích 

v Břetislavově ul. Obyvatelky penzionu měly zájem o manikúru 

s lakováním nehtů, masáž rukou a depilaci  obličeje. 

13.11.2012 Kam na školu, kam do učení, kam za vzděláním  - MKS Tachov.  

Naši žáci si připravili  kulturní program– vystoupení kadeřnic, 

kosmetiček, barmanů a taneční skupiny Avanti. V připraveném stánku 

jsme prezentovali obory kovo, truhlář, mechanik elektronik, operátor 

skladování, gastronomie, kosmetické služby a kadeřník. Zájemci se 

mohli nechat nalíčit i či ostříhat. Velký zájem byl rovněž o ukázky 

programování CNC, o ukázky výrobků oboru kovo, mechanik 

elektronik a truhlář. Žáci oboru kuchař – číšník připravili pro účastníky 

občerstvení. 
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16.11.2012 V  SOU Domažlice a MPV Stod proběhl Den otevřených dveří pro 

veřejnost. Žáci oboru kuchař-číšník zhotovili 7 tabulí s různými tématy, 

připravili občerstvení s obsluhou pro veřejnost včetně čepování piva. 

Žáci si připravili kulturní program s vystoupením kadeřnic, kosmetiček, 

barmanů a taneční skupiny Avanti. Zajímavá byla rovněž ukázka 

sebeobrany. Program si žáci sami moderovali. 

28.11.2012 Den pro maminky a tatínky v SOU Domažlice. Pro rodiče žáků, ale i 

pro ostatní veřejnost, připravilo 6 žáků 3. ročníku oboru gastronomie 

zabijačkové pochoutky a svoje služby nabízel kosmetický a kadeřnický 

salon. 

29.11.2012 Perspektiva technických oborů ve 3. tisíciletí. Akce pořádaná ve 

Středním odborném učilišti v Plzni Hospodářskou komorou. Naši žáci 

prezentovali obory kovo, truhlář, mechanik elektronik, operátor 

skladování, gastronomie, kosmetické služby a kadeřník. Byly 

předvedeny praktické ukázky líčení a stříhání ,programování CNC, 

prezentovali se i obory  kovo, mechanik elektronik a truhlář. 

12.12.2012 10 žáků oboru kuchař-číšník prodávalo na předvánoční akci 

Rozsvěcování vánočního stromu ve Stodě horké nápoje a perníčky, 

které sami připravili 

5.12.2012 V  SOU Domažlice proběhl den otevřených dveří pro veřejnost. Žáci 

oboru kuchař-číšník zhotovili 7 tabulí s různými tématy, připravili 

občerstvení s obsluhou pro veřejnost, včetně čepování piva. Žáci si 

připravili kulturní program s vystoupením kadeřnic, kosmetiček, 

barmanů a taneční skupiny Avanti. Rovněž byla předvedena ukázka 

sebeobrany. Program si žáci sami moderovali. 

12.12.2012 Ve Valdštejnském paláci v Praze proběhlo vyhlášení soutěže O 

nejkrásnější nádraží. Pro pozvané návštěvníky připravilo 12 žáků 

třetího ročníku oboru gastronomie raut. 

13.12.2012 11 žáků prvního a třetího ročníku oboru kuchař-číšník uvařilo punč a 

upekli vánoční cukroví a perníčky, které potom prodávali pracovníkům 

Krajského úřadu Plzeňského kraje. Prezentace se rovněž účastnili 2 

žákyně třetího ročníku oboru kadeřník a 2 žákyně oboru kosmetické 

služby druhého ročníku, které rovněž nabízely kosmetické a kadeřnické 

služby 

14.12.2012 Výroční a hodnotící schůze Městského úřadu Horšovský Týn. 14 žáků 

druhého a třetího ročníku oboru gastronomie připravilo raut pro 70 lidí. 

 

18.12.2012 Domov pro seniory - 9 žákyň 3.ročníku oboru kosmetické služby  

navštívilo  Penzion v  Domažlicích v Břetislavově ul. Nejčastěji 

obyvatelky penzionu měly zájem o manikúru s lakováním nehtů, masáž 

rukou a depilaci v obličeji. 

 

20.12.2012 V domově dětí ve Stodě 10 žáků 2.ročníků oboru kuchař číšník a 5 

žákyň 3. ročníku oboru kadeřník vystoupilo na akci „Vánoční zpívání“ 

a zároveň  předalo dětem  vlastnoručně vyrobené perníčky. 

21.12.2012 IMAGOLUX Domažlice -  v zámku v Trhanově uspořádalo 20 žáků 

raut pro 80 osob. Během rautu proběhlo vystoupení taneční skupiny 

Avanti, barmani míchali nápoje a  kosmetičky návštěvníky akce líčily. 

 10.1.2013 Den otevřených dveří – společná prezentace SOU Domažlice a 

MPV Stod ve Stodě. Žáci oboru kuchař-číšník zhotovili slavnostní 
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tabuli, připravili občerstvení s obsluhou pro veřejnost. Byly předvedeny 

ukázky oborů kadeřnic, kosmetiček, elektro oborů, truhlářů a kovo. 

 10.1.2013 6 žáků třetího ročníku oboru kuchař-číšník připravilo raut pro 30 lidí na 

oslavu narozenin 

 16.1.2013 Regionální soutěž ve stolování  - při příležitosti 4. ročníku   byla 

provedena prezentace oborů kovo, truhlář, mechanik elektronik, 

operátor skladování, obchodník, gastronomie, kosmetické služby a 

kadeřník. Byly předvedeny ukázky líčení a stříhání pro veřejnost a 

ukázky programování CNC, u oborů kovo, mechanik elektronik a 

truhlář předvedli žáci praktické ukázky svých dovedností. Pro účastníky 

soutěže připravili 3 žáci 2. ročníku kuchař-číšník občerstvení.   

 30.1.2013 Žákyně 3. ročníku oboru kadeřník a 2. ročníku kosmetické služby 

seznámili žákyně devátých ročníků ZŠ Horšovský Týn s prací ve  svých 

oborech s praktickou ukázkou kosmetické péče . 

  5.2.2013 V plzeňské Techmánii probíhalo Slavnostní ocenění škol Plzeňského 

kraje v rámci vyhlášení 0. ročníku soutěže Objevujte jinak! Na tuto akci 

připravilo 14 žáků čtvrtého ročníku oboru gastronomie raut s obsluhou 

pro 155 osob. Zároveň naši žáci prezentovali obory kovo, truhlář, 

mechanik elektronik, operátor skladování, gastronomie, kosmetické 

služby a kadeřník. Byly předvedeny ukázky líčení a stříhání   a ukázky 

programování CNC,  oborů kovo, mechanik elektronik a truhlář. 

  7.2.2013 Ve Stodě 8 žáků prvního a třetího ročníku oboru kuchař-číšník 

připravilo zabijačkové hody pro veřejnost s následným prodejem 

výrobků. 

19.2.2013 Tři žákyně 4. ročníku oboru kosmetické služby navštívily mateřskou 

školu v Domažlicích. Na dětské tváře nalíčily různá zvířátka a 

ornamenty. Doprovázely je žákyně 1. ročníku oboru kadeřník, které děti 

učesaly přiměřeně jejich věku. 

 25.2.2013 V městské knihovně ve Stodě probíhal křest knihy, ke kterému 

připravili čtyři žáci druhého ročníku kuchař-číšník raut. 

   6.3.2013 Neuburg, Německo. Prezentace naší školy na nabídkové výstavě 

pracovních příležitostí, pořádané na škole v Neuburgu (Německo). Naši 

žáci prezentovali obory kovo, truhlář, mechanik elektronik, operátor 

skladování, gastronomie, kosmetické služby a kadeřník. Byly 

předvedeny ukázky líčení, stříhání a míchání nápojů pro veřejnost a 

ukázky programování CNC, u oborů kovo, mechanik elektronik a 

truhlář předvedli žáci praktické ukázky výrobků. 

6-7.3.2013 Ve Stodě 9 žáků prvního a třetího ročníku oboru kuchař-číšník 

připravilo zabijačkové hody pro veřejnost s následným prodejem 

výrobků. 

15.3.2013          Azubi Live =  žáci živě.  Prezentační akce konaná v Bad Kötztingu 

(Německo) tematicky zaměřená k volbě povolání žáků ZŠ 

v Schulzentru Bad Kötzting, na které se prezentovaly naše obory 

vzdělání kovo, truhlář, mechanik elektronik, , gastronomie, kosmetické 

služby a kadeřník. Byly předvedeny ukázky líčení, manikúry, stříhání 

vlasů, míchání nápojů pro veřejnost a ukázky programování CNC. 

Obory kovo, mechanik elektronik a truhlář předvedly praktické ukázky 

– výrobky žáků. Náš stánek truhlářů navštívil ministerský předseda 

Bavorska p. Seehofer. 
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22.3. 2013                Na Velikonoční výstavu v MKS Stod připravilo 9 žáků 1. a 3.  ročníku 

oboru kuchař-číšník perníčky a prezentovali zájemcům způsoby 

správného stolování 

22.3.2013 12 žáků 1. a 3. ročníku oboru kuchař-číšník učilo žáky ZŠ ve školní 

restauraci ve Stodě zásady a pravidla stolování  . 

  3.4.2013 ZŠ Staňkov - 8 žáků  4. ročníku oboru gastronomie připravilo pro 22 

žáků   banketní obsluhu spojenou se základy společenského stolování.   

10.4.2013 ZŠ Staňkov - 8 žáků 4. ročníku oboru gastronomie připravilo pro 19 

žáků   banketní obsluhu spojenou se základy společenského stolování.   

17.4.2013 ZŠ Staňkov - 8 žáků 4. ročníku oboru gastronomie připravilo pro 23 

žáků   banketní obsluhu spojenou se základy společenského stolování.  

18.4.2013 ZŠ Staňkov - 8 žáků 4. ročníku oboru gastronomie připravilo pro 18 

žáků   banketní obsluhu spojenou se základy společenského stolování.  

19.4.2013 V bývalém pivovaru Světovar v Plzni proběhla akce Venkovské Expo-

veřejná akce MAS Plzeňského kraje. Sedm žáků 1. a 3. ročníku oboru 

kuchař-číšník  prodávalo na této akci  chutné výrobky, předem 

připravená staročeská jídla. Jeden žák oboru truhlář a dva žáci oboru 

strojní mechanik předváděli praktické ukázky svých řemesel.  

10.5.2013 4 žáci druhého a třetího ročníku oboru gastronomie připravili raut pro 

50 osob, který proběhl v klubovně hasičské zbrojnice v Domažlicích. 

K rautu patřila i obsluha. 

11.5.2013        Má vlast - prezentace krajů v Praze na Vyšehradě. Žáci naší školy  

prezentovali obory kovo, truhlář, gastronomie, kosmetické služby a 

kadeřník. Byly předvedeny ukázky líčení, stříhání a míchání nápojů pro 

veřejnost a ukázky programování CNC, u oborů kovo a truhlář 

předvedli žáci praktické ukázky  svého řemesla. Žáci oboru 

gastronomie připravili a prodávali chodské speciality a předvedli 

flambování palačinek. 

24.5.2013 6 žáků 2.  ročníku oboru gastromomie připravilo občerstvení pro 30 

osob v knihovně v Domažlicích 

29.5. 2013             Den dětí - v mateřské škole Msgr. B.Staška-  dvě žákyně 3. ročníku 

oboru kosmetické služby malovaly dětem   na obličej i tělo nejrůznější 

motivy a obrázky dle jejich přání, například srdíčka, kytičky, kočičky a 

tygříčky. Tři žákyně třetího ročníku oboru kadeřník vytvořily dětičkám 

různé účesy a použily barevné spreje na vlasy 

29.5.2013 Slavnostní vyhlášení dárců krve - 3 žáci prvního a jeden žák třetího 

ročníku oboru kuchař-číšník se podíleli  v MÚ  Domažlice na 

občerstvení pro 40 účastníků    

31.5.2013 Dva žáci třetího ročníku oboru kuchař-číšník připravili raut pro 50 lidí 

na oslavu narozenin 

 1.6.2013 Dvacet žáků oboru gastronomie prvního až třetího ročníku obsluhovali 

svatební hostinu pro 200 osob v Gut Hötzingu SRN 

 6.6.2013 Na pracovišti kovo SOU Domažlice proběhl koncert hudebníka Laco 

Deczi s kapelou. Koncertu se zúčastnilo 450 žáků ze základních a 

středních škol z celých Domažlic. Po ukončení koncertu navštívila 

kapela kosmetický salon SOU Domažlice, kde jim naše žákyně 

poskytly kosmetické služby a masáže lávovými kameny. 

13.6. 2013          V Plzni,Techmania Science center o.p.s.proběhlo vyhodnocení soutěže 

Řemeslo má zlaté dno, kde žák Jakub Liška obdržel cenu diváků za 

vlastnoručně zhotovený výrobek, kterým byla aromatická lampa . 
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24.-27.6. 2013          Tři žáci oboru gastronomie 2..ročníku a tři žáci oboru K-Č 1. ročníku 

připravili kompletní stravování tj.snídaně,oběd a večeře pro účastníky 

kempu pro nadané žáky 

9..-11.7. 2013          Osm žáků oboru kuchař-číšník 1.-3..ročníku připravili obědy včetně 

rautu pro účastníky konference ENERSOL 

 

 

 

 

7. Závěr 

 

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

oblast řídící a oblast ekonomicko hospodářskou byly ve školním roce 2012/2013 úspěšně 

plněny. 

         Škola v tomto školním roce vyučovala 668 žáků (465 žáků v Domažlicích + 203 ve 

Stodě) z toho 220 v 4 čtyřletých oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní 

zkouškou, 357 žáků v 5 tříletých oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním 

listem se zaměřením na kovoobrábění, dřevozpracování, a služby. 91 žáků v dvouleté denní a 

73 žáků ve tříleté dálkové formě vzdělání nástavbového studia. Cílová kapacita školy je 1335, 

z toho kapacita Prokopa Velikého 640 v Domažlicích je 590 žáků. Prospěchové výsledky 

žáků v průběhu studia a výsledky závěrečných zkoušek jsou srovnatelné se školním rokem 

2011/2012. U maturitních zkoušek se projevil neprospěch většinou z jedné části zkoušky, ať 

to již byly písemná práce, didaktický test nebo ústní zkouška. 

        Za úspěch považujeme přetrvávající zájem žáků o čtyřletý obor vzdělání mechanik 

seřizovač a tříletý obor vzdělání obráběč kovů. Pro školní rok 2012/2013 jsme otevřeli tříletý 

obor vzdělání strojní mechanik i se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů, v místě 

poskytovaného vzdělání ve Stodě tříletý obor vzdělání elektromechanik pro zařízení a 

přístroje. Významný byl úspěch našich žáků v soutěžích odborných dovedností.  

V republikové soutěži dovedností v programování CNC strojů Mladí strojaři 

v programování CNC obráběcích strojů v Brně 10. září 2012 náš žák 3. ročníku oboru 

mechanik seřizovač Rostislav Bek obsadil 2. místo. SOU Domažlice pořádalo regionální 

soutěž KOVO Junior 2013 pro žáky oborů vzdělání mechanik seřizovač, obráběč kovů, strojní 

mechanik. Naši žáci většinou obsadili medailové příčky. Žáci oboru mechanik seřizovač 

obsadili – 1. místo Rostislav Bek, 2. místo Jakub Pavlíček, žáci oboru strojní mechanik – 1. 

místo Pavel Vinklárek a z oboru obráběč kovů – Pavel Havlíček 3. místo. V republikovém 

kole odborné soutěže „KOVO Junior 2013“ se nejlépe umístil strojní mechanik Pavel 

Vinklárek, který obsadil 7. místo, obráběč kovů Lukáš Drábek se umístil na 10. místě, 12. 

místo získal Rostislav Bek z oboru mechanik seřizovač. 

V republikové soutěži GES ELEKTRONICS CUP, kterou pořádala naše škola v MPV 

Stod, získali 1. místo Tomáš Kabourek, Pavel Hašana, žáci 4. ročníku oboru mechanik 

elektronik. Tomáš Kabourek a Martin Doubrava vybojovali v silné konkurenci nádherné 2. 

místo v republikové soutěži JABLOTRON CUP 2012. V republikovém kole v Českých 

Budějovicích v soutěži Truhlář roku 2013 obsadili Tomáš Ježek a Lukáš Liška 3. místo. V 8. 

ročníku kadeřnické soutěže GLAMOUR – Kouzlo krásy 2012 v Sušici na téma Originální 

pohádkový pár vybojovali 1. místo Martin Kováč a Jiřina Duchková z naší školy z MPV ve 

Stodě. Na 16. ročníku Soutěže v účesové tvorbě v Táboře obsadila 2. místo Kristýna 

Čermáková z Domažlic. V soutěži v balení a aranžování Region 2013 vybojoval 2. místo 

Martin Šubrt, žák 4. ročníku oboru obchodník.  

První místo získaly stodské žákyně Miroslava Zborníková a Miroslava Anderlová ve 

Zdobení velikonočních perníčků. 2.místo obsadili žáci oboru kuchař-číšník ve složení týmu 
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Jiří Maule a Lenka Sládečková na regionální soutěži, kterou pořádala naše škola v MPV Stod 

s názvem Hrnečku vař!  A doslova do třetice 3. místo získali stodští v soutěži Plzeňský korbel 

2013 ve složení Marek Černý, Václav Voves, Ladislav Šmíd. V Domažlicích jsme pořádali 

regionální soutěž pro kuchaře – číšníka ve stolování na téma Naši olympionici. 

Naši žáci prezentovali své výrobky na 4. ročníku soutěže „Řemeslo má zlaté dno“ 

konané 13. června 2013 v Techmanii Science Center v Plzni, vyhlašované Plzeňským krajem. 

Regionální soutěže „ENERSOL 2013“ na téma Úspory energií, obnovitelné zdroje 

energií, snižování emisí se zúčastnilo 9 žáků. Martin Bureš a Jan Jaroslav Petrásek si 

připravili práce na daná témata, ostatní zpracovali návrhy na logo a plakát Enersolu. Se svými 

návrhy Zdeněk Böhm v této kategorii zvítězil a Michael Plecitý se umístil na 3. místě. 

  

 Významné pro SOU Domažlice bylo zajištění prezentace Plzeňského kraje na výstavě 

„Má vlast“, konané 11. května 2013 v Praze na Vyšehradě,  

 

Úspěchem byla realizace rekvalifikačního kurzu „Obsluha CNC strojů“ ve spolupráci 

s Úřadem práce Domažlice a Úřadem práce  Klatovy (v pořadí již 5. rekvalifikační kurz) a 

pilotáž inovovaného vzdělávacího programu pro další vzdělávání „Obsluha CNC strojů“ 

v rámci projektu MŠMT UNIV 2 Kraje. Oba tyto kurzy byly zakončeny zkouškou ověřující 

dosažení profesní kvalifikace 23-026-H Obsluha CNC obráběcích strojů. Zkouška odpovídala 

Hodnotícímu standartu profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.  

 

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

rokem ve školním roce 2012/2013 skládali nové závěrečné zkoušky, podle jednotného zadání 

a to písemné, praktické a ústní. Získali tak k výučnímu listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce 

i certifikát, že zkoušku úspěšně složili v rámci národního projektu Nová závěrečná zkouška.

 Žáci čtyřletých oborů zakončených maturitní zkouškou třetím 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. 

        Naši absolventi již čtvrtým 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 5 studentů, kteří se účastnili třítýdenní výměnné odborné praxe v německých 

firmách, získali Europass, v němž mají odborné a profesní kompetence, kterých odbornou 

praxí získali. Program podpory česko-německých odborných praxí prostřednictvím 

koordinačního centra Tandem jsme realizovali třetím rokem. Odbornou praxí žáků se 

prohloubila spolupráce s jednateli německých firem, jejich instruktory a Berufsschule 

v Chamu.  

 Vyvrcholením mezinárodní spolupráce bylo slavnostní oficiální partnerství Středního 

odborného učiliště v Domažlicích a Berufsschule Cham. Tato významná akce se uskutečnila 

15. května 2012 na Čerchově. Na toto partnerství navázaly další aktivity např. exkurze ve 

firmě RKT v Rodingu, tisková konference k pilotnímu projektu IHK Cham „Hranice 

překračující vzdělání“, kdy tento projekt umožní žákům prohloubit německý jazyk o 

odbornou terminologii v pneumatice a Logo řízení a umožní jim získat osvědčení IHK 

Regensburg, které žákům usnadní vstup na evropský trh práce. Dalšími významnými 

společnými aktivitami byly např. třítýdenní praxe našich žáků v německých firmách, 

sportování na Velkém Javoru, výlet do Mnichova, účast našich žáků na výuce češtiny 

v Chamu, kurz regenerativních zdrojů energie ve Waldmünchenu, Den Země v Technické 
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škole ve Waldmünchenu pro 140 žáků 1.ročníků, 6.ročník mezinárodního turnaje v kopané 

konané v Chamu, výlet do Berlína a další drobné aktivity. 

 Úspěšně se rozvíjí česko-německá spolupráce s Realschule Neunburg vorm Wald. I 

s touto školou jsme společně realizovali mnoho akcí, např. společný výlet do jižní Francie, 

Baumesse v Mnichově, tanečně – jazykový projekt „Creative Attack“, kdy se žáci pod 

vedením renomovaného tanečníka Alana Brookse učili vyjadřovat tancem svoje pocity. 

Uskutečnilo se 3 denní praktikum německých žáků na našich pracovištích odborného 

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

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. 

 

 Za prospěch s vyznamenáním u závěrečných zkoušek získá Radek Chlubna, absolvent 

tříletého oboru vzdělání truhlář, na slavnostním předání v Praze Osvědčení Hospodářské 

komory České republiky (4. října 2012). Hospodářská komora České republiky udělila čestné 

uznání Střednímu odbornému učilišti, Domažlice, Prokopa Velikého 640 za vysokou úroveň 

praktické přípravy absolventa oboru truhlář. 13.10.2011 získal Osvědčení hospodářské 

komory České republiky ve školním roce 2010/2011 absolvent oboru truhlář Lukáš Heinrich. 

 

V rámci podpory talentovaných žáků Plzeňského kraje se 24.-27.6.2013 konal na naší 

škole Středním odborném učilišti v Domažlicích odborný kemp, kterého se zúčastnilo 22 

talentovaných žáků ze tříletých oborů vzdělání obráběč kovů, truhlář ze středních škol 

Plzeňského kraje.   

  

           SOU Domažlice již čtvrtým rokem pořádá pro své žáky odborné a poznávací exkurze. 

Nabízí  jim tak další možnost, jak rozšířit své znalosti a jazykové dovednosti. V rámci těchto 

akcí již navštívili například veletrh v Lipsku věnovaný gastronomii či Mezinárodní 

mistrovství kadeřníků a kosmetiček v Paříži. Zájem byl také o zájezd do Vídně, do 

Norimberku i o exkurzi do jižní Francie. Pro veliký zájem jsme realizovali již 2 exkurze do 

Paříže zaměřené historicky a odborně buď po stránce gastronomické nebo profesně 

kadeřnicko-kosmetické. 

 

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

firmou Siemens ČR a Středním odborným učilištěm Domažlice. Tímto podpisem se SOU 

Domažlice stalo jedinou střední školou na jihozápadě České republiky, která je partnerem 

nadnárodního elektrotechnického a elektronického koncernu Siemens AG. Střední odborné 

učiliště Domažlice je „Certifikovaný partner pro CNC školení“ a spolupráce se týká 

především školení obsluhy CNC strojů v řídicím systému Sinumeric. V rámci této spolupráce 

bylo vyškoleno a certifikováno 6 lektorů z řad učitelů odborného výcviku a učitelů odborných 

předmětů. Tato certifikace umožňuje lektorům ze SOU Domažlice účast na systému školení 

Siemens AG ve školícím 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. 

 

Výsledky své práce prezentovalo SOU Domažlice také na prezentačních akcích 18. 

října 2012 „Od vzdělání k zaměstnání“ v MKS Domažlice, na „Perspektivě řemesel“ ve Stodě 

dne 31. října 2012, na „Akademii řemesel“ v Klatovech dne 7. listopadu 2012, „Kam na 

školu, kam do učení, kam za vzděláním“ v Tachově 13. listopadu 2012, 29. listopadu 2012 
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„Perspektivy technického a odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“. Ukázku řemesel jsme 

představovali návštěvníkům výstavy zaměřené na odpovědný přístup obyvatel ke krajině a 

k prostředí vesnic a měst s názvem „Má vlast“, která se konala 11.5.2013 na Vyšehradě 

v Praze, kde jsme prezentovali společně s Plzeňským krajem. Prezentovali jsme se také na 

veletrzích k volbě povolání „Azubi Live“ v Kötztingu 15. března 2013, kterou pořádal 

Landkreis Cham, v Neunburgu vorm Wald 6. března 2013.  

 

Střednímu odbornému učilišti Domažlice bylo uděleno 2. místo v soutěži                   

„O nejúspěšnější školu v soutěžích  ve školním roce 2012/2013. 

 

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

škola Plzeňského kraje ve školním roce 2012/2013. 

 

Střednímu odbornému učilišti Domažlice byla na celostátní konferenci Asociace 

kuchařů a cukrářů v Praze udělena bronzová medaile M. D. Retigové. 

 

Úspěšné bylo vystoupení a prezentace ředitelky SOU Domažlice na konferenci 

projektu UNIV 2 kraje, která se konala 14. záři v Plzni. Ředitelka SOU Domažlice představila 

vzdělávací nabídku školy, spolupráci s firmami a mezinárodní spolupráci a Ing. Miroslav 

Šimáček představil další vzdělávání, pilotované programy a rekvalifikační kurzy.  

Již třetím rokem byl významný příspěvek ředitelky SOU Domažlice na 

Mariánskolázeňských dialozích 2012, které se konaly 8. listopadu 2012 v Mariánských 

Lázních. Příspěvek se týkal mezinárodní spolupráce SOU Domažlice a kooperativního 

vzdělávání s firmou Gerresheimer Horšovský Týn v rámci strojního mechanika se zaměřením 

na obsluhu lisů pro vstřikování plastů. Organizátorem dialogů byla Řemeslnická komora 

Dolního Bavorska a Horního Falcka. Poprvé se této akce zúčastnili i žáci, kteří si vyhledali 

brigádu v Německu přes pracovní agentury – Lukáš Heinrich nebo se účastnili třítýdenní 

odborné praxe v německých firmách zprostředkované koordinačním centrem česko-

německých výměn mládeže Tandem – Stanislav Kopp.  

Dne 22. listopadu 2012 se v Hrádku u Sušice konalo 2.zasedání pracovních skupin 

Přeshraniční spolupráce Plzeňský kraj – Dolní Bavorsko, na kterém ředitelka SOU Domažlice 

představila školu a prezentovala postupně se vyvíjející spolupráci mezi SOU Domažlice a 

Berufsschule Cham (15.5.2012 bylo uzavřeno partnerství mezi oběma školami na Čerchově. 

Tímto partnerstvím se obě školy zavázaly, že „budou i v budoucnosti pokračovat ve vzájemné 

spolupráci a výměně žáků i učitelů, a prohlubovat tak všemi silami oboustranné partnerství. 

Osobní setkávání žáků i učitelů a společné projekty škol přispějí nejen k odbourání 

jazykových bariér, ale především k podpoře odborného vzdělávání a výměně odborných 

zkušeností. Společná práce škol přispěje k rozvoji regionů západní Čechy – východní 

Bavorsko a rovněž podpoří myšlenku vytvoření společné Evropy“). 

Tuto mezinárodní spolupráci prezentovala ředitelka SOU Domažlice na 3. 

partnerském fóru na téma „Hospodářství“ v Neunburgu vorm Wald dne 13.5.2013. 

Rovněž se zúčastnila společného fóra „Strategie odborného vzdělávání v Plzni a 

Plzeňském kraji“, které pořádala Okresní hospodářská komora Plzeňsko 2.dubna 2013. 

 

SOU Domažlice ve školním roce 2012/2013 prezentovalo úspěchy žáků v soutěžích, v 

odborných dovednostech a aktivity konané pro veřejnost v médiích, televizi ZAK, denním 

tisku, na teletextu televize Prima. 

 

          Hospodaření SOU Domažlice proběhlo ve školním roce 2012/ 2013 bez vážných 

problémů.  Z  vlastních  investičních  zdrojů   byl  pořízen   Stravovací  systém   (6/2013) 
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za  165 156,-- Kč,  elektrické   rozvody  do  PC  učebny  v  Rohově ulici 233  (3/2013)    za  

51 790,50 Kč.  

 

  

  Důkazem dobré a úspěšné práce SOU Domažlice je stálý zájem o studium na této 

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

trhu práce, případně pokračuje v dalším studiu. 

 

Datum zpracování zprávy:     Datum projednání ve školské radě: 

1.října 2013       2. října 2013 

 

 

 
 

 

 

Předsedkyně Školské rady SOU Domažlice 

Mgr. Lenka Schrödlová 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Mgr. Zdeňka Buršíková 

                                                                                        ředitelka SOU Domažlice 
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II. Výroční zpráva o hospodaření školy 
 

A.            

  

Přehled o hospodaření k 31.12. 2012 ( v Kč ) 
 

a) příjmy 

1. celkové příjmy               48 889 061,07 

 

2. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných  

    zákonných zástupců 

                        - 

3. příjmy z hospodářské činnosti                    499 707,78 

4. ostatní příjmy               48 389 353,29 

 

b) výdaje 

1. investiční výdaje celkem                 7 870 062,60 

2. neinvestiční výdaje celkem a z toho:               48 801 062,59 

 náklady na platy pracovníků školy               25 475 473,00 

 ostatní osobní náklady                 1 386 080,00 

 zákonné odvody zdravot. a soc. pojištění                 9 319 010,00 

 výdaje na učebnice, uč. texty a uč. pomůcky                    156 713,40 

 stipendia                          - 

 ostatní provozní náklady                12 463 786,19 
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B.  

 

Okresní správa sociálního zabezpečení Domažlice 

Msgre. B. Staška 265, 344 74 Domažlice 

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

Kontrolu provedla: Marie Pelnářová 

Kontrolované období: 01.07.2010 – 31.10.2012 

Předmět kontroly:  

plánovaná kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při 

odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále 

jen pojistné) stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., zákonem č. 582/1991 Sb., a zákonem č. 

589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon č. 589/1992 Sb.).  

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Vzhledem k výsledkům kontroly nebyla nápravná 

opatření uložena. 

 

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje 

Územní odbor Domažlice 

Břetislavova 158, 344 01 Domažlice 

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

Kontrolu provedl: por.Bc. Jaroslav Sokol, komisař PO 

Datum zahájení kontroly: 20.2.2013 

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

zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o 

požární ochraně) a § 45 odst. 1 písem. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb.,  stanovení podmínek 

požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). 

Opatření a lhůty k odstranění zjištěných závad: 

Opatření k bodu 1. a) – udržovat dokumentaci o začlenění činností do kategorie se 

zvýšeným požárním nebezpečím, zpracovanou prostřednictvím osoby odborně způsobilé 

dle § 11 odst. 1 zákona o požární ochraně či prostřednictvím technika požární ochrany 

dle § 11 odst. 2 zákona o požární ochraně, v souladu se skutečným stavem v souladu s § 

15 odst. 1 zákona o požární ochraně. 

Opatření k bodu 1. c) – doplnit prostřednictvím osoby odborně způsobilé dle § 11 odst. 1 

zákona o požární ochraně či prostřednictvím technika požární ochrany dle § 11 odst. 2 

zákona o požární ochraně do dokumentace požární ochrany přílohu požárního řádu – 

přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek, věcných prostředků požární 

ochrany v souladu s § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně v návaznosti na § 31 odst. 3 

vyhlášky o požární prevenci. 

Opatření k bodu 1. i) – určit prostřednictvím osoby odborně způsobilé dle § 11 odst. 1 

zákona o požární ochraně či prostřednictvím technika požární ochrany dle § 11 odst. 2 

zákona o požární ochraně podmínky požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným 

požárním nebezpečím v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně 

v návaznosti na § 15 vyhlášky o požární prevenci. 

Závady uvedené ve stati II. – opatření k bodu 1. a), 1. c), 1. i) byly odstraněny ve 

stanoveném termínu. 

 

Krajský úřad Plzeňského kraje 

Škroupova 18, 306 13 Plzeň 

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

Kontrolu provedly: Libuše Křenková, vedoucí kontrolní skupiny, 
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   Eva Haasová, DiS., členka kontrolní skupiny, 

   Bedřich Dvořák, člen kontrolní skupiny 

Předmět kontroly: Mimořádná kontrola, jejíž předmětem bylo prověření jednotlivých 

bodů stížnosti, týkající se nehospodárného nakládání s finančními prostředky 

organizace. 

Ředitelka školy byla upozorněna na skutečnost, že stěžovatelka si v době, kdy byla 

zaměstnancem školy pro svoji potřebu, pořídila kopie vnitřních dokumentů školy včetně 

informací o výši platů zaměstnanců. Tím došlo k porušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o 

ochraně osobních údajů) a § 301 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů. (dále jen zákoník práce). 

Mgr. Zdeňce Buršíkové bylo doporučeno, aby upozornila zaměstnance školy na 

povinnost dodržování § 301 zákoníku práce a zákona o ochraně osobních údajů s tím, že 

v případě porušení jako ředitelka školy vyvodí důsledky dle platného zákoníku práce. 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

C. 

 

Kopie účetních výkazů k 31.12. 2012 u příspěvkových organizací zřízených krajem ( výkaz 

Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce ). 

  

  

  

 

 

 

  

D. Fotografie   
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