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Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014  

 
 

I. Výroční zpráva o činnosti školy 

  

1.Charakteristika školy  

    1.1.Název školy                      Střední odborné učiliště, Domažlice, 

                                                    Prokopa Velikého 640 

          Adresa:                             Prokopa Velikého 640 

         344 01 Domažlice   

          právní forma:                   příspěvková organizace  

          zřizovatel :                        Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň  

          IČO :                                 18230083  

          IZO ředitelství školy:      600008941 

  

    1.2.Kontakty: 

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

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

                                                     377 901 644  (MPV Stod)   

          číslo faxu:                         379 725 855 (SOU Domažlice) 

           

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

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

          www stránky :          www.soudom.cz , 

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

 

          ředitelka školy:                                                       Mgr. Zdeňka Buršíková 

          zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování SOU Domažlice:  

                                                                                            Mgr. Petra Váchalová              

          zástupce ředitelky pro praktické vyučování SOU Domažlice: Jaroslav Sokol                                                                                                 

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

          zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování –MPV Stod:  

                                                                                             Mgr. Alena Sedláčková 

          zástupce ředitelky pro praktické vyučování - MPV Stod:        

                                                                                              Ing.Martin Jurák  

 

 

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

          školy za hodnocený školní rok 

           

           Datum zápisu do rejstříku škol a školských zařízení :  1.1.2005.           

           Datum poslední aktualizace: 19.3.2014  č.j.  MSMT -9706/2014-1, 
                                                     1.7.2014   č.j.ŠMS /6727/14    
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 Změny:     

 
Zřizovací listina:  dodatek č. 12 zřizovací listiny příspěvkové organizace Středního 

odborného učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, PSČ 344 01, IČO: 18230083, ze dne 
31.srpna 2001                  

 
Plzeňský kraj jako zřizovatel mění s účinností od 1.července 2014 v souladu s usnesením 
Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 507/14 ze dne 9.června 2014 tímto dodatkem zřizovací 

listinu příspěvkové organizace Středního odborného učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 
640. (Č.j.: ŠMS/6090/14 ze dne 17.6.2014).                                                             

                                                                                             
S účinností od 1.9.2014 se provádí výmaz ze školského rejstříku : 
- 23-45-L/001 Mechanik seřizovač (denní forma) 4 roky – dobíhající obor  

- 26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik (denní forma) – 4 roky – dobíhající obor  
- 64-41-L/524 Podnikání (denní forma) – 2 roky – dobíhající obor  

- 64-41-L/524 Podnikání (dálková forma) – 3 roky – dobíhající obor  
- 66-51-H/01   Prodavač (denní forma) – 3 roky  
- 66-53-H/01   Operátor skladování (denní forma)-  3 roky 

 
 

                              Rozhodnutí KÚ PK č.j.: ŠMS/6727/14 ze dne 1.7.2014: 
- s účinností od 1.9.2014  
   - stanovení nejvyššího nepřekročitelného počtu žáků oboru 26-52-H/01 Elektromechanik  

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

    1.4.Přehled učebních plánů (včetně schvalovacích doložek) 

 

   Ve školním roce 2013/2014 zabezpečovalo SOU Domažlice výuku pro 668 žáků v těchto   
   oborech denního vzdělání podle KKOV a RVP:   

 
    23-45-L/01 Mechanik seřizovač  
          - schválen MŠMT ČR dne 17.2.2010 

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

   66-41-L/01 Obchodník  
- schválen MŠMT dne 23.2.2009 
- č.j.:3 486/2009-21, s účinností od 1.9.2009   

 
   69-41-L/01 Kosmetické služby  

-    schválen MŠMT dne 23.2.2009 
- č.j.:3 486/2009-21, s účinností od 1.9.2009   

    

   65-41-L/01 Gastronomie 
- schválen MŠMT dne 23.2.2009 

          -č.j.:3 486/2009-21, s účinností od 1.9.2009   
 
   23-51-H/01 Strojní mechanik  

- schválen MŠMT dne 23.2.2009 
          -č.j.:3 486/2009-21, s účinností od 1.9.2009   
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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  
      
       26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje  

           - schválen MŠMT dne 22.3.2012  
           - č.j.MŠMT – 11 585/2012-25,  s účinností od 1.9.2012 

 
       64-41-L/51 Podnikání (denní studium) 
       - schválen MŠMT dne 6.5.2009 

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

1.5. Součásti školy  
   

*   údaje pouze za denní formu studia 

▲ žáci + dospělí 

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

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

 

 

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   94 89,72 67 63,195 

018230083 SOU Domažlice  590 481 427 54 51,969 42 40,219 

110018460 Školní jídelna SOU 

Domažlice  

350 241 172 4,0 3,5 - - 

150071523 ŠJ-výdejna SOU 
Domažlice  

144 139 132 1 0,2      -      - 

SOU Domažlice -MPV Stod    203 156 27 25,851 22 19,976 

110031971 Domov mládeže – 

MPV Stod  

105  24 21  4   4,0  3 3,0 

110031989 Školní jídelna –
MPV Stod  

190   127  98  5   4,2  0 - 
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 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. 

2013 

k 31.8. 

2014 

k 30.9. 

2013 

k 31.8. 

2014 

23-45-L/01   Mechanik seřizovač  91 87 91 87 4  

69-41-L/01   Kosmetické služby  34 33 34 33 1,7*  

66-41-L/01   Obchodník  10 6 10 6 0,4*  

65-41-L/01   Gastronomie  49 50 49 50 2,9*  

23-51-H/01  Strojní mechanik  33 31 33 31 1,7*  

23-56-H/01  Obráběč kovů  62 58 62 58 2,7*  

26-52-H/01  Elektromechanik pro zař. a přístroje 31 33 31 33 1,5*  

33-56-H/01  Truhlář  28  23  28  23  1*  

65-51-H/01  Kuchař-číšník  64 60 64 60 2,2*  

65-51-H/01  Kuchař-číšník (MPV Stod)  25 21 25 21 1  

69-51-H/01  Kadeřník  56 54 56 54 2,4*  

69-51-H/01  Kadeřník (MPV Stod) 81 70 81 70 2,5*  

64-41-L/51   Podnikání (denní studium- MPV Stod) 46 32 46 32 2  

celkem 610 558 610 558 26 23,46 

       

64-41-L/51  Podnikání (dálkové studium) 19 18 - - 1  

celkem 19 18 - - 1 19 
 

 * víceoborové třídy   
 

2. Údaje o zaměstnancích ( stav k 30.6.2014 )   

 

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 

97/90,698 68/62,748 40/28 16 59 

 

 
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 0,976 VŠ učitelství Čj a Nj pro stř.školy 28 3 
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2 UOP 1,0 VŠMSP,obor Veřejná správa a 

region.rozvoj  Vysvědč.o státní jaz. 

škole (Nj), DPS 

43 11 

3 ředitelka SOU 1,0 VŠ učitelství VVP, biologie-chemie 44 19 
4 UOP 1,0 VŠ BSP,obor učitelství PV a OV, DPS 

pro UOP  
52 16 

5 UOP 0,976 stř.odbor. s  mat.zk. – kosmetička, 

ped.studium – učitel PV a OV 
42 8 

6 UVVP 1,0 VŠ učitelství VVP, Tv-obč.výchova 42 16 
7 D UOP 0,381 VŠ učitel OP pro učňovské zařízení, 

DPS pro vyuč. OP na UŠ a OU  
66 44 

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

fyzika + učitelství VVP M-fyzika 
61 36 

9 UVVP 0,738 Střed.vzděl. s  matur.zk. - gymnazium, 

DPS 
60 19 

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

učitele OP 
54 14 

11 D UOP 0,5 VŠ učitelství pro uč.zař.KOVO, 

sped.stud. pro vých. poradce na 

PFUK 

66 24 

12 D UVVP 0,548 VŠ učitelství pro ZDŠ 6.-9.ročník, 

chemie – fyzika 
71 46 

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

učitele OP 
46 14 

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

dějepis  
57 30 

15 UVVP 1,0 VŠ, obor strojní technologie, DPS 60 19 
16 UVVP 1,0 VŠ učitelství VVP, M - zeměpis  54 28 
17 UVVP 1,0 VŠ učitelství pro 6.-9.roč. ZDŠ, Čj-

obč. nauka, pedagog.způsobilost 

k výuce Čj na střed.školách 

59 11 

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

Vysvěd. o st.jaz.zk. – AJ, DPS 
52 5 

19 UVVP 0,952 VŠ učitelství pro 2.stupeň zákl. škol a 

střední školy, Čj - dějepis  
40 10 

20 UVVP 1,0 VŠ obor vojenská chemie, DPS  55 5 
21 UOP 0,048 VŠ bak.stud.progr., obor 

Management obchod. činností,DPS  
26 3 

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

k učitelství odb.předm. pro obory 

obchod a služby na stř. školách-VŠ 

UK, fak, pedag., DPS 

64 23 

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

Osvědčení o rozšíření 

pedag.způsobilosti – Nj pro 2.stupeň 

ZŠ 

38 12 

24 UOP 1,0 VŠ obor hospodářská politika, DPS  40 6 
25 UOV 1,0 VŠ BSP. obor Veřejná správa, SPŠ 

obor strojírenství, DPS 
45 18 

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

strojírenství, VL stroj.zámečník, DPS  
49 12 

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

oborech obchodu a služeb,  VL 

kosmetička, DPS 

30 9 

28 UOV 1,0 Stř.vzd. s  matur.zk. obor kosmetička, 

DPS 
26 2,5 

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

nábyt.výroba, VL truhlář, DPS  
36 12,5 
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30 UOV 1,0 stř.vzděl. s matur.zk., obor 

strojírenství, VL nástrojař, DPS 
56 7,5 

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

strojírenství, VL automechanik, DPS 
61 14 

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

VL obráběč kovů 
40 6 

33 

 

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

VL číšník – servírka, DPS 
45 4 

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

oborech obchodu a služeb, VL holička 

a kadeřnice, DPS  

52 14 

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

strojírenství, VL soustružník kovů, 

DPS 

56 11,5 

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

v oborech stroj.zámečník, VL 

stroj.zámečník, DPS  

59 11 

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

VL truhlář – výroba nábytku, DPS 
32 10,5 

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

truhlářství, VL truhlář, DPS  
62 31 

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

ekonom.zeměd.,VL kadeřnice, DPS 
50 16,5 

40 ZŘ 1,0 VŠ ,PF – Pdg, Obč.vých. 59 36 
41 UOP 0,786 stř.vzděl.s matru.zk.,obor Podnikání 

v oborech obchodu a služeb, VL 

kadeřnice, DPS  

57 20 

42 UOP 0,857 VŠ obor provoz a ekonomika 

zemědělství, DPS  
48 16 

43 UOP 0,905 VŠ obor veř.správa a reg.rozvoj,DPS  47 18 
44 UVVP 1,0 VŠ učitelství Nj a psychologie pro SŠ  30 4 
45 UVVP 0,976 VŠ učitelství pro 1.st. ZŠ  57 12 
46 UOP 1,0 VŠ obor aut.systémy řízení, DPS  50 13 
47 UOP 0,905 Stř.odbor.s matur.zk. obor hotel. a 

stravování, DPS 
54 9 

48 UVVP 1,0 VŠ učitelství pro 1. st. ZŠ  56 26 
49 ZŘ 1,0 VŠ  učitelství VVP – MAT, FYZ  52 28 
50 UVVP 1,0  VŠ  učitelství VVP – TV, OBN 50 27 
51 UVVP 1,0 VŠ  učitelství VVP –MAT, CHE 53 30 
52 UOV 1,0 Stř.vzděl. s matur.zk.,obor podnikání 

v  oborech, VL kadeřnice, DPS  
36 9 

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

zabezpeč.technika 
64 16 

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

společ.stravování , VL kuchařka, DPS  
47 22 

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

v oborech, VL kadeřnice, DPS  
38 12 

56 ZŔ 1,0 VŠ obor radiotechnika, DPS  48 14 
57 UOV 0,5 Stř. vzděl.s matur.zk.obor podnikání, 

VL holička a kadeřnice,  DPS  
54 4 

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

elektrotechnika, DPS 
60 13 

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

kuchařka, SŠ obor provoz spol.strav. 
50 21 

60 VYCH 1,0 Stř.odb.s matur., obor vychovatelství 48 10 
61 VYCH 1,0 Stř.odb.s matur. obor oděvnictví, DPS 

vysvědčení o ped.způsobilosti - UOP 
41 15 
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62 D VYCH 1,0 Stř.odbor., obor vychovatelství 60 38 
63 UOP 1,0 VŠ BSP, obor Tv + sport 27 2 
64 UOP 1,0 VŠ BSP,  obor hospodář.pol. + 

správa, DPS 
39 2 

65 UOP 1,0 VŠ obor strojírenská technologie, 

učitelství OP na SOŠ a SOU   
61 25 

 UOV 0,1 VŠ učitel. OP pro učňovské zařízení, 

DPS pro vyuč.OP na UŠ a OU 
66 44 

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

dějepis  
37 8 

67 UOP 0,5 SŠ, mechanik elektronik  22 1 
68 UOP 1,0 VŠ BSP, učitelství praktického 

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

Provoz hotelů a společ.stravování 

42 10 

 

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 

 

Počet akcí v průběhu školního roku:    35 

 

Počet zúčastněných pedagogů :      131       

 

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

 

vzdělávání v oblastech DVPP- 

– pro garanci kvality v oblasti odborných praxí jsme absolvovali konferenci ve 

Waldmünchenu,  
-  pro výuku cizích jazyků :Kurz odborné němčiny pro strojaře, anglický jazyk pro 

začátečníky                                        
- pro výuku gastronomie a kuchaře – číšník – seminář na téma „Zvěřina v moderní 

úpravě“ 

- pro výuku odborného výcviku kosmetické služby – kurz Airbrush  
-pro výuku odborných elektrotechnických předmětů pravidelné semináře 

Elektrotechnického cechu a odborné školení programu Multisim od firmy National 
Instruments k simulaci elektronických obvodů 
 - pro výuku odborných předmětů a odborného výcviku oboru Kadeřník školení 

výrobků a technologií firmy HAIR COMPANY  
- pro výuku ekonomických předmětů a finanční gramotnosti - seminář  Finance 

v praxi, Podpora výuky finanční gramotnosti na SŠ, Finance a bankovnictví, Finanční 
matematika, seminář k novému občanskému zákoníku, školení k účetnímu programu Vario  

- pro podporu průřezového tématu Člověk a životní prostředí jsme absolvovali 

konferenci učitelů ekologie, exkurzi do Geosvěta v Praze, Krajskou konferenci 
k environmentální výchově na školách, Veletrh ekologických výukových programů, 

Chemické látky v elektrických a elektronických zařízeních   
- pro podporu ICT dovedností 3D kreslení v programu Google SketchUP, školení 

v programu PowerPoint, úprava digitálních fotografií a LMS Moodle, tvorba 3D modulů a 

jejich využití na interaktivní tabuli, e-mail- moderní způsob komunikace  
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- pro podporu výuky občanské nauky konferenci k problematice kyberšikany, 
Evropský parlament v kontextu evropské unie, společenskovědní aspekty fenoménů 
„vyrovnávání“ s minulostí“ v kontextu výchovy k občanství   

- pro podporu výuky žáků se specifickými poruchami učení – seminář Školáci se 
specifickou poruchou učení a maturitní zkouška  

- k podpoře výuky českého jazyka a maturitní zkoušky seminář k nové učebnici 
českého jazyka pro SŠ a SOU , Literatura k maturitě a film 

- příprava hodnotitelů maturitní zkoušky 

- pro management školy - studium pro ředitele škol a školských zařízení Právo ve 
škole, koučování ředitelů škol – osobnostní a profesní rozvoj vedoucích pracovníků škol v PK  

- pro výuku tělesné výchovy moderní trendy v posilování, inovace výukových metod a 
přístupu v gymnastice v rámci tělesné výchovy  

- pro preventivní výchovu – setkání školních metodiků prevence- hodnocení činnosti 

metodiků na školách, absolvování školení 1. pomoci (ZČU Plzeň – fakulta zdravotnických 
studií)  

    
 

DVPP z přímé dotace  za školní rok 2013/2014  

  
        Celkem  hrazeno z přímé  

dotace  

hrazeno z ost. ONIV 

1.9.2013-31.12.2013      1 960,-  Kč  1 960,-Kč       0,-- Kč  

1.1.2014-31.8.2014      3 400 ,- Kč                                 3 400,-Kč                     0,-- Kč  

    

Celkem za šk.rok     

2013/2014 

 

     5 360,-  Kč   5 360,-Kč       0,-  Kč  

  
2.3. Výuka vedená odborně způsobilým učitelem 

 

 

 

Předmět 

  

Celkový počet hodin 

odučených týdně 

  

Z toho 

odučených 

aprobovaně 

Administrativa 1 1 

Anglický jazyk 32 0 

Český jazyk a literatura  41 41 

Dějepis 4 4 

Ekonomika 24 24 

Estetická výchova 1 1 

Fyzika 11 11 

Chemie 10 1 

Informační technologie 23 0 

Konstrukce 6 6 

Kosmetika 6 6 

Laboratorní cvičení 2,5 2,5 

Marketing a management  1 1 

Matematika 37 25 

Materiály 11 11 
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Německý jazyk 46 44 

Občanská nauka 16 16 

Obchodní provoz 2 2 

Potraviny a výživa 11 11 

Programování 2 2 

Programování CNC strojů 4 4 

Psychologie a společenská výchova 2 2 

Společenská výchova 1 1 

Stolničení 10 10 

Strojírenská technologie 10 10 

Strojnictví 7 7 

Technická dokumentace 12 12 

Technika administrativy 3 3 

Technika provozu 2 2 

Technologie 47,5 47,5 

Technologie výroby  3 3 

Tělesná výchova 24 18 

Účetnictví 6 6 

Výrobní zařízení 4 4 

Výtvarná výchova 3 3 

Základy ekologie  2 1 

Základy ekologie a chemie 4 4 

Základy podnikání 1 1 

Základy přírodních věd 3 3 

Základy technické mechaniky 2 2 

Zbožíznalství 3 3 

Zdravověda 7 7 

Základy práva  1 1 

celkem 449 364 

 

 

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

 

 

Předmět 
Celkový počet hodin 

odučených týdně  

Z toho odučených 

aprobovaně  
Německý jazyk 21,5 21,5 

Anglický jazyk  22,5 0 

Všeobecně vzdělávací předměty  103 82 

Odborné elektrotechnické předměty 13 13 

Odborné ekonomické předměty 43 37 

Odborné předměty – kadeřník 17 17 

Odborné předměty – kuchař-číšník  13 13 

celkem 233 183,5 
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3. Údaje o přijímacím řízení  

 

 

3.1.1.  Přijímací řízení do 1.ročníku SŠ v denní formě studia (stav k 31.8.2014)            
  

 
 

 

 

 

Součást 

Počet žáků 

(uchazečů) 

přihlášených 

celkem 

 

 

Počet žáků 

(uchazečů) přijatých 

celkem 

k 31.8.2014 

  

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  209 19 114 5 4 

SOU Domažlice – 

MPV Stod  

106 24 87 0 2 

Celkem 315 43 201 5 6 

 
 

 
 
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. 2014 

Počet podaných 

odvolání proti 

nepřijetí ke 

studiu 

Počet žáků přijatých 

do vyššího ročníku než 

prvního (na základě 

rozhodnutí ŘŠ) 1.kolo 

PŘ 

Další kola 

PŘ 

SOU –
MPV 
Stod 

16 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 31.8.2014 

 

Počet 

odvolání 

proti 

nepřijetí 

 

 

Počet 

tříd 

 

      *        

Z toho 

víceoborové 

třídy  

1.kolo 

př.říz. 

Další 

kola 

př.říz. 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač  43 1 28 1 1 0 

66-41-L/01 Obchodník   3 0 0 0 0 0 

69-41-L/01 Kosmetické služby 13 3 9 0 0,4* 0,4* 

65-41-L/01 Gastronomie  13 3 12 0 0,6* 0,6* 

23-51-H/01 Strojní mechanik  32 2 14 2 0,6* 0,6* 

23-56-H/01 Obráběč kovů  40 1 19 0 1 0 

33-56-H/01 Truhlář 17 2 9 0 0,4* 0,4* 

65-51-H/01 Kuchař-číšník  21 0 0 1 0 0 

65-51-H/01 Kuchař-číšník (MPV 

Stod) 

18 3 12 0 0,5* 0,5* 

66-53-H/01 Operátor skladování 

(MPV Stod) 

4 0 0 0 0 0 

69-51-H/01 Kadeřník 27 7 23 1 1 0 

69-51-H/01 Kadeřník (MPV Stod)  34 9 27 0 1 0 

26-52-H/01 Elektromechanik pro 

zařízení a přístroje (MPV Stod) 

25 2 18 0 0,5* 0,5* 

64-41-L/51 Podnikání (denní 

studium- MPV Stod) 

25 10 30 0 1 0 

celkem 315 43 201 5 8 3 

* 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)  

16 0 0 0 0 - 

celkem 16 0 0 0 0 - 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

3.3. Údaje o nezaměstnaných absolventech  

      (podle statistického zjišťování úřadů práce k 30.4.2014 –za obě školy SOU Domažlice ) 

 
 

Kód a název oboru 

Počet 

evidovaných 

absolventů 

 

Poznámka 

 
celkem     

64-41-L/51 Podnikání  1  
23-45-l/001 Mechanik seřizovač  1  

69-41-L/004 Kosmetička  1  
33-56-H/001 Truhlář  1  

65-51-H/01 Kuchař-číšník  4  
69-51-H/001 Kadeřník  3  

Celkem  11  

 

 

 

4. Výsledky výchovy a vzdělávání   

 

4.1. Prospěch žáků  
   

Prospěch žáků celkem  

( včetně závěrečných ročníků ) 

  

  

Počet žáků 

 

  

  

%  

  
Žáci celkem    (k 31.8.2014) 402 100,0 

Prospěli s  vyznamenáním 
 

8 1,99 

Prospěli 371    92,29 

Neprospěli 23 5,72  

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 31.8.2014) 156 100,0 

Prospěli s vyznamenáním 3 1,92 

Prospěli 137 87,82 

Neprospěli 16 10,26 

Neklasifikováni 0 0 

Žáci vyloučeni ze studia v průběhu hodnoceného škol. roku 0 0 
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4. 1. 1 Prospěch žáků  - dálkové studium (MPV Stod) 

 

Prospěch žáků celkem 

( včetně závěrečných ročníků ) 
Počet žáků % 

Žáci celkem    (k 31. 8. 2014) 18 100,0 

Prospěli s vyznamenáním 4 22,22 

Prospěli 13 72,22 

Neprospěli 1 5,56 

Neklasifikováni 0 0 

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

 
4.2. Výsledky maturitních zkoušek,  závěrečných zkoušek   

      

 

 

Součást – kód a název oboru 

žáci, 

konající 

zkoušky 

celkem 

 

prospěli s  

vyznamenáním 

 

 

prospěli 

 

 

neprospěli 

konali  
 zkoušku 

v opravném 

termínu  

Maturitní  zkouška:      

23-45-L/01  Mechanik seřizovač  13 

 

0 10 3 

 

3 

69-41-L/01   Kosmetické služby  8 0 4 4 4 

66-41-L/01   Obchodník  5 

 

0 4      1 1 

65-41-L/01  Gastronomie  19 

  

0 11 8 8 

Celkem 45 

 

0 29 16 16 

Závěrečná zkouška:      

23-56-H/001 Obráběč kovů  19 0 18 1 1 

33-56-H/001 Truhlář 3 0 3 0 0 

69-51-H/01 Kadeřník 15 1 13 1 1 

65-51-H/01 Kuchař-číšník  16 0 15 1 1 

Celkem 53 1 49 3 3 

       

Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek (k 30. 9. 2014)- MPV Stod  
 

součást – kód a název oboru 
žáci, konající 

zkoušky 

celkem 

prospěli 

s vyzna- 

menáním 

prospěli neprospěli 

konali 

 zkoušku 

v opravné

m termínu 

Maturitní  zkouška 

 
64-41-L/51 

Podnikání  (denní studium) 

 

                  

19 

 

0 9 

                 

10 

 

 6 

64-41-L/524 

Podnikání  (dálkové studium) 
 

1 0 0 1 1 

 

celkem                       
20 0 9 11 7 
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Závěrečná zkouška 

 
69-51-H/01 

Kadeřník 
 

18 0 17 1 5 

65-51-H/01 

Kuchař-číšník  
16 0 12 4 7 

 

celkem                      
34 0 29 5 12 

 

        

 4.3. Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2013/2014 

 
Druh postižení Počet žáků Ročník přípravy 

Sluchové postižení                                      

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 2013/2014 (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 6 1,2,3 

 
 

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 průběhu školního roku vedl VP 16 pohovorů s jednotlivými žáky naší školy 

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

bylo provedeno šest informačních pohovorů za účelem zlepšení jejich chování a prospěchu. 
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Ve dvou případech se VP podílel na řešení kázeňských přestupků řešených na úrovni 
ředitelky školy. 

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

Den boje proti rakovině – květen 2014, humanitární sbírka fondu SIDIUS). V uvedených 
případech žáci vzorně reprezentovali školu a dostalo se jim od institucí, pořádajících uvedené 

akce, písemného poděkování. 
Služba výchovného poradenství je žákům i učitelům k dispozici trvale, konzultace 

v akutních případech ihned, v ostatních po dohovoru kdykoli. 

 
                                                                          

4.5 Účast školy na mezinárodních programech vyhlášených MŠMT, krajem případně -   
      jiným subjektem 
 

Česko-německá spolupráce 

 

Cham – ekologické vzdělávání v Technikerschule ve Waldmünchenu – 7 tříd SOU Domažlice 
a 1 ze Stoda – ekologické vzdělávání probíhalo vždy v pondělí v době od 23.9.2013 -
11.11.2013. Žáci se zúčastnili nejen teoretické výuky, ale nabyli mnoho poznatků i v praxi, 

např. v elektrárně  na dřevoštěpky nebo ve vodní elektrárně či bioplynce, Celkem bylo 
proškoleno 150 žáků. 

 
23.10.2013 Rohrbach – příležitosti oslav 20 let Euroregia  obdržela škola šek na 400 Euro na 
výlet do Euroregionu v rámci projektu Ekologické vzdělávání žáků SOU Domažlice  

v Technické škole ve Waldmünchenu. Tyto finanční prostředky byly využity na společné 
setkání 30 žáků 1. ročníku oboru mechanik seřizovač se studenty z partnerské 
školy Berufsschule Cham. Toto setkání se uskutečnilo v lanovém centru ve Waldmünchenu 

24.6.2014, kde společně překonávali překážky a bariéry nejen jazykové. Obě školy tak 
vyčerpaly odměnu ve výši 400 Euro, kterou obdržely za projekt Ekologické vzdělávání. 

 
Neunburg vorm Wald – 2. - 4.10.2013  - česko-německé setkávání. 12 žáků z Realschule 
Neunburg vorm Wald strávilo v Domažlicích 3 dny – poznávali město, školu a také Evropské 

hlavní město kultury roku 2015 - Plzeň. Akce proběhla ve spolupráci s organizací Tandem a 
za přispění dotací Plzeňského kraje. 

 
5.12.2013  - prezentace vysoké školy z Deggendorfu, zástupce školy představili možnosti 
studia a zároveň i produkty školy – elektromobil a elektrokoloběžku. Přednášky se zúčastnilo 

40 žáků oboru mechanik seřizovač. 
 

11.12.2013  výlet do Mnichova - cílem byla návštěva Muzea BMW nebo robotizovaného 
výrobního procesu BMW.  
 

27.1.-16.2.2014 – třítýdenní praxe žáků SOU v SRN – obor obráběč kovů,  mechanik 
seřizovač – akce se uskutečnila poprvé za finanční podpory z fondu Leonardo da Vinci za 

spolupráce s Centrem koordinačního centra pro mládež Tandem. Akce se zúčastnilo 6 žáků: 
ze 2.ročníku oboru mechanik seřizovač – J. Wuchterle, L.Svoboda, J.Cedidla, D.Toupal 
ze 3.ročníku oboru obráběč kovů – T. Súkeník, S. Beisbier. 

 

27.1.-16.2.2014 – souvislá 3týdenní praxe gastronomů v hotelech a restauracích v SRN – 

v Rodingu. Finančně byl projekt podpořen z Česko-německého fondu budoucnosti. Zúčastnili 
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se 4 žáci z Domažlic a 2 ze Stoda: Lenka Němcová, Ondřej Nechoďdomů, Michaela Straková 
a Pavla Spillerová. Ze Stoda Marek Černý a Milan Korčík. 
 

31.1.2014 – akce v Neunburgu – charitativní akce „Škola pro smysl – Schule für die Sinne“ – 
6 žáků oboru gastronomie připravovalo míchané nápoje a společně s německými žáky 

obsluhovalo hosty slavnostní akce. 
 
21.2.2014 – tradiční AZUBI – Roding – prezentace škol a firem 

28.2.2014 – lyžování na Javoru 3. ročník mezinárodní akce – tradičně jsme závodili 
v disciplínách – sjezdové lyže, sáňky a snowboard 

 
3.2.-5.2.2014 – Waldmünchen – setkání žáků gastro-oborů z české a německé školy – akce 
pořádaná sdružením Knoflík, které podporuje česko-německé vztahy. Téma – Zdravé 

stravování. Po třídenním semináři si žáci vybrali téma projektu, jehož výsledky porovnali  na 
společném setkání, které proběhlo v Domažlicích dne 31.3.2014. Akce se zúčastnilo 12 

studentů gastronomie z 1. a 2. ročníku. 
 

3.3.-14.3.2014 – projekt PNEUMATIKA – týdenní kurz v oboru pneumatika v Rodingu 

Účastnili se : Š. Krajča, M.Jurgovský, O.Karban, J. Kuželík a F. Nedvěd. Žáci 3. ročníku 
oboru mechanik seřizovač, žáci se vzdělávali v oboru pneumatika a Logo řízení pod vedením 

učitelů odborných předmětů ve škole v Rodingu. 
 
9.-11.4.2014 – česko-německý výlet do Prahy – akce se konala poprvé a setkala se s velkým 

ohlasem, celkem se zúčastnilo 24 žáků z obou partnerských škol. 
 
19.-21.5.2014 – tradiční výlet do Berlína – 4 žáci z SOU, doprovázel je učitel odborného 

výcviku Bc. Wacker 
 

5.6.2014 slavnostní uzavření partnerství s Realschule Neunburg vorm Wald – v Centu 
Bavaria Schönsee – školy uzavřely společné partnerství po 3 leté aktivní spolupráci a řadě 
společných akcí a projektů – každoroční praktika žáků ze SRN na SOU, taneční projekt 

Creative Attack nebo výroba deskové hry s tématem středověku. Školy tak stvrdily svoji 
budoucí spolupráci. Realschule Neunburg je po BS Cham 2. partnerskou školou SOU 

Domažlice.  
 

23.6. 2014 – tradiční fotbalové utkání se konalo v Domažlicích na stadionu Jiskry. Vítězné 

družstvo z Chamu si po čtyřech letech odvezlo pěkný putovní pohár z Domažlic.  
 

 
Rozvojové programy (2013/2014) 

 

Dotační program 

 Střední odborné učiliště Domažlice ve školním roce 2013/2014 obdrželo dotaci na 

program „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2013“ ve 
výši  90.000,-- Kč. 
 

Kroužek truhlářský – Tvar a vůně dřeva                                  45.000,-- Kč 
Kroužek elektro – Environmentální stavebnice                                               45.000,-- Kč 

 Cílem tohoto dotačního programu je zvýšit zájem žáků základních škol ke studiu 
technických oborů, konkrétně na naší škole podpora technických oborů: truhlář a 
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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.  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. 
 

„Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2013“  

Adaptační kurz byl určen žákům 1. ročníků, konal se ve dnech  9.-11.9.2013 v Trhanově. 
Celkem se zúčastnilo  120 žáků domažlické i stodské části. Cílem kurzu bylo ulehčit žákům 

nástup do nového kolektivu, seznámit se s novými spolužáky i třídními učiteli, rychleji se 
začlenit do kolektivu, navodit pozitivní klima třídy, posílit pocit zodpovědnosti vůči vlastní 
osobě i kolektivu. 

Výše dotace 20 000,- Kč. 
 

„Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a spolufinancování mezinárodních 

studijních programů v roce 2013“ 

Ve dnech 2. - 4.10.2013  se realizovalo česko-německé setkávání. 12 žáků z Realschule 

Neunburg vorm Wald strávilo v Domažlicích 3 dny. Společně jsme poznávali město, školu a 
také Evropské hlavní město kultury pro rok 2015 - Plzeň. Akce proběhla ve spolupráci 
s organizací Tandem a za přispění dotací Plzeňského kraje. 

Výše dotace 20 000,-Kč . 
 

Rozvojový program 

Rozvojový program MŠMT na podporu odborného vzdělávání v roce 2014 – 1. etapa,          

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

elektromechanik pro zařízení a přístroje. Výše poskytnuté podpory 205.900,- Kč. Finanční 

prostředky jsou určeny na mzdové prostředky a příslušné zákonné odvody. 

 

 

4. 8 Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů 

 

Ve školním roce 2013/2014 se škola zapojila do následujících projektů: 
 

Plzeňský kraj – podpora zájmové činnosti v roce 2014 – zpracována žádost o finanční 

příspěvek na soutěž v odborných dovednostech ve stolování pro oboru kuchař – číšník na 
téma: „ Budoucnost IT “ 21.1.2014, dotace 2.500,- Kč ze Střediska služeb školám v Plzni. 

 
 Plzeňský kraj – podpora zájmové činnosti v roce 2014 – zpracována žádost o finanční 

příspěvek na soutěž „ O hoblík Káji Hoblíka““ v odborných dovednostech oboru truhlář 

12.2.2014, dotace 5.000,-Kč ze Střediska služeb školám v Plzni. 
 

Plzeňský kraj – podpora zájmové činnosti v roce 2014 – zpracována žádost o finanční 
příspěvek na soutěž „GES-ELECTRONICS-CUP“ v odborných dovednostech oboru 
mechanik elektronik, 24. a 25.3.2014, dotace 15 000,- Kč ze Střediska služeb školám v Plzni 

a 19 060,-Kč v podobě sponzorských darů pro žáky účastnících se soutěže od firmy GES a.s. 
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Plzeňský kraj „Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji“ byl realizován 
v 23.-26.6. 2014 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 23 žáků ze SŠ Plzeňského kraje, 
celková částka na realizaci činila 53.459,-Kč. 

 
 Ukázkové dny pro žáky základních škol realizované na SOU Domažlice 
prostřednictvím Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje. Poskytnutá částka 

7 573,50-Kč. Dne 15.11.2013 navštívilo v rámci tohoto projektu SOU Domažlice celkem 41 
žáků, z toho 9 žáků ze ZŠ Poběžovice,  25 žáků ze ZŠ Klatovy Čapkova ul. a 7 žáků ze ZŠ 

Komenského 17, Domažlice. 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 2013/2014 SOU Domažlice pokračovalo v přípravě vzdělávacích 

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

uznávání) dle zákona č. 179/2006 Sb.. 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 jsme pilotně ověřili 4 rekvalifikační programy Obsluha CNC obráběcích 
strojů (23-026-H) Kosmetička (69-030-M), Asistent kadeřníka (69-023-E) a Dílenský 

montážník nábytku  (33-020-H) . 
  Kurz Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) probíhal od 17. 9. 2013 do 13. 12. 
2013 v celkovém rozsahu 215 hodin. Na kurz se přihlásilo celkem 18 zájemců, z nichž 14 

kurz úspěšně zakončilo závěrečnou zkouškou. 
Kurz Kosmetička (69-030-M) byl realizován v termínu 10. 1. 2014 - 11. 4. 2014 

s celkovou časovou dotací 300 hodin. Z původně 12 přihlášených zájemkyň o uvedenou 
profesní kvalifikaci jich u závěrečné zkoušky uspělo 9. 

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

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

Kurz Dílenský montážník nábytku (33-020-H) byl zahájen 12. 4. 2014 a ukončen  
21. 6. 2014. Celková hodinová dotace kurzu činila 100 hodin a do pilotního ověřování bylo 

zapojeno 9 účastníků. U závěrečných zkoušek prokázalo potřebné znalosti a dovednosti pro 
výkon uvedené profesní kvalifikace 8 účastníků. 

 
 

 

Kurzy pro zaměstnavatele 

V období od 20. 1. 2014 do 7. 5. 2014 uspořádalo SOU Domažlice kurz Obsluha CNC 

obráběcích strojů pro zaměstnance firmy Wuppermann Kovotechnika s. r. o. Holýšov. 
Vzdělávací program byl přizpůsoben konkrétním podmínkám a potřebám firmy. Celková 
hodinová dotace kurzu činila 215 hodin a z velké části byla zaměřena především na 

praktickou část výuky. 6 účastníků úspěšně zakončilo uvedený rekvalifikační kurz a obdrželo 
Osvědčení o účasti v akreditovaném kurzu, podle vyhlášky MŠMT č.176/2009 Sb.  
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Projekty 

 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

Ve školním roce 2013/2014 pokračovala druhým rokem realizace 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. Jednalo se o oblast podpory 1.5. Zlepšení 

podmínek pro vzdělávání na středních školách, známé jako tzv. Šablony pro SŠ. V rámci 
klíčových aktivit zaměřených na individualizaci výuky (I/1, II/1, III/1, IV/1) bylo celkem 

odučeno 960 individualizovaných hodin a to formou rozdělení žáků do skupin podle předem 
stanovených kritérií, formou zavedení nového volitelného předmětu pro žáky a formou 
zapojení druhého pedagogického pracovníka do výuky. U klíčových aktivit zaměřených na 

inovaci a zkvalitnění výuky (II/2, III/2, V/2, VI/2) bylo vytvořeno v širokém spektru 
vyučovacích předmětů celkem 16 sad nových vzdělávacích materiálů, které výrazným 

způsobem podporují využití moderních ICT a dalších technologií ve výuce. Všechny 
vytvořené materiály jsou přístupné pedagogickým pracovníkům, žákům i široké veřejnosti.  
Klíčová aktivita VI/3 podpořila 2 pedagogické pracovníky školy, kteří absolvovali ucelené 

vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji 
finanční gramotnosti žáků středních škol. Získané vědomosti a dovednosti následně předávají 

žákům především v rámci výuky ekonomických předmětů. Během realizace projektu došlo u 
všech vybraných klíčových aktivit k naplnění plánovaných výstupů a cílů projektu. Projekt 
byl ukončen 31. 8. 2014 a celkové způsobilé výdaje dosahují částky 2.045.284 Kč. 

 
Druhým realizovaným projektem z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost je 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. Tento 
projekt byl vybrán k financování z prostředků Evropského sociálního fondu a státního 

rozpočtu České republiky v rámci 2. výzvy Plzeňského kraje, v oblasti podpory 1.1. 
Zvyšování kvality ve vzdělávání. 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. V rámci projektu bylo pořízeno 
moderní vybavení a technologie pro výše uvedené obory, včetně potřebného školení pro 
učitele odborných předmětů a odborného výcviku. Celková výše schválené dotace činí 

3.981.971,40 Kč a plánované ukončení projektu je stanoveno na 28. února 2015. 
 

Od 1. 9. 2013 se SOU Domažlice zapojilo do projektu Plzeňského kraje jako partner 
s finanční účastí. Projekt s názvem Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 

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

středních a základních škol v Plzeňském kraji a k motivaci žáků základních škol ke 
vzdělávání se v technických oborech. Předpokládaná doba trvání projektu od 01.09. 2013 do 

30.06. 2015. 
Projekt je určen jak žákům technických oborů na SOU v Domažlicích, tak žákům 

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

Domažlice, ZŠ Mrákov, ZŠ Poběžovice, ZŠ Klenčí pod Čerchovem a ZŠ Staňkov. Děti ze ZŠ 
se v druhém pololetí školního roku účastnily jednotlivých bloků sdílené výuky, čímž si plnily 

povinnou výuku pracovních činností na pracovišti odborného výcviku SOU v Rohově ulici. 
Postupně si tak vyzkoušely ruční a strojní zpracování kovů a obsluhu strojírenského robota. 
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V závěru školního roku 2013/2014 byla zahájena i další aktivita projektu a to kroužek 
„Robotika a obrábění kovů“ pro žáky SOU Domažlice, který je zaměřen na rozšiřování 
odborných znalostí žáků. Aktivita pokračuje i v následujícím školním roce. Další aktivitou 

projektu je i společné setkávání spolupracujících středních škol. Dne 13. května 2014 se 
konalo na SOU Domažlice v místě poskytovaného vzdělání odborného výcviku KOVO 

v Rohově ulici 233 první setkání v rámci této aktivity. Cílem aktivity je vzájemná výměna 
zkušeností škol podobného zaměření. Naši školu navštívili zástupci ze SŠ Horažďovice, 
SOUE v Plzni a SPSŠ a SOŠ prof. Švejcara v Plzni. V průběhu schůzky byli účastníci stručně 

seznámeni s cíli projektu, prohlédli si prostory odborného výcviku KOVO a na závěr setkání 
proběhla praktická ukázka strojírenského robota 

Na projekt je vyhrazena částka Kč 3.319.497,41 Kč. Projekt je financován z 85% 
z Evropského sociálního fondu a 15% ze státního rozpočtu ČR. Část prostředků je určena na 
modernizaci učeben a pořízení nového vybavení a zbývající část na mzdové výdaje. SOU 

Domažlice využilo finanční prostředky na pořízení strojírenského robota IRB 120 
s příslušenstvím od firmy ABB, s.r.o., Praha v hodnotě 499.972 Kč. Součástí dodávky robota 

bylo proškolení učitelů odborného výcviku, kteří s robotem pracují.  Pro žáky se tak otevřela 
možnost seznámit se se základy robotiky, simulačního ovládání a programování robota i 
s jeho využitím při obrábění. Prozatím jsou z projektu pořízeny nástroje a nářadí od firmy         

M & S spol. s r. o., Strakonice v celkové hodnotě 182.565 Kč a materiál na výuku a 
zhotovování výrobků při klíčových aktivitách od firmy Nett-Metal s.r.o., Žebrák v hodnotě 

149.766 Kč.  
. 
 

Regionální operační program (ROP) regionu soudružnosti NUTS II Jihozápad 
 

Nadále pokračovala realizace projektu s názvem Inovace a zkvalitnění výuky 

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

odborného výcviku KOVO v Rohově ulici. Získané investiční prostředky jsou využívány 
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. Uvedený projekt byl 

vybrán k financování v rámci 19. výzvou ROP NUTS II Jihozápad v oblasti podpory 2.4 
Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství. Celkové výdaje 
projektu dosáhnou částky 15. 352. 607,- Kč. 

 
Koncem školního roku 2013/2014 podalo SOU Domažlice projektovou žádost do 34. 

výzvy Regionálního operační program NUTS II Jihozápad v oblasti podpory 2.4 Rozvoj 
infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství. Plánovaný projekt 
s názvem Modernizace a obnova strojového vybavení kovooborů na SOU Domažlice je 

zaměřen na podporu praktického vyučování žáků oborů vzdělání Mechanik seřizovač, 
Obráběč kovů a Strojní mechanik. Zahrnuje mimo jiné pořízení nových moderních soustruhů 

a vybavení dílen praktického vyučování kompletními sestavami pro výuku hydrauliky a 
pneumatiky. Projektová žádost splnila formální náležitosti i podmínky přijatelnosti a 
postoupila do další fáze hodnocení Regionálního operační program NUTS II Jihozápad. 
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4.6 Spolupráce školy se sociálními partnery (úřadem práce, zaměstnavateli a dalšími) 
 
        Velmi dobrá spolupráce je s Úřadem práce v Domažlicích. Dne 14.10.2013 se 

v objektu ZŠ a OŠ 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.  
Pro školní rok 2013/2014 uzavřelo SOU Domažlice v souladu se školským zákonem č. 

561/2004 Sb. celkem 51 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 2013/2014 a po jednáních s finančním manažerem firmy 
Gerresheimer, firma rozhodla zasponzoruje žáky tříletého oboru zakončeného výučním listem 
– strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů. Pro školní rok 

2013/2014 se přihlásilo15 žáků. Žáci tohoto oboru a zaměření dostávají 1.000,-Kč měsíčně, 
žáci 2. ročníku 2.000,-Kč měsíčně a žáci 3. ročníku 3.000,-měsíčně. Podmínkou je sepsání 

smlouvy zákonného zástupce žáka a firmy Gerresheimer, že po vystudování budou 3 roky 
pracovat ve firmě. Tímto si firma snaží zajistit kvalifikované pracovníky a finance do nich 
vložené takto ošetřit. Pro školní rok 2014/2015 se do tříletého oboru vzdělání zakončeným 

výučním listem strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů 
přihlásilo 11 žáků.  

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

rozhodly pro sponzorování žáků i další firmy – ZF Staňkov (Ohůčov), ROC Galvanik s.r.o. 
Domažlice - sponzorování těchto firem se bude týkat žáků oboru strojní mechanik. 

KDYNIUM a.s. Kdyně, KOVO TOMANDL CNC s.r.o., Stolfig s.r.o. Chotěšov zasponzorují 
žáky oborů mechanik seřizovač, obráběč kovů, strojní mechanik. 

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

firmou Siemens ČR a Středním odborným učilištěm Domažlice. Tímto podpisem se SOU 
Domažlice stalo jedinou střední školou na jihozápadě České republiky, která je partnerem 

nadnárodního elektrotechnického a elektronického koncernu Siemens AG. Střední odborné 
učiliště Domažlice je „Certifikovaný partner pro CNC školení“ a spolupráce se týká 
především školení obsluhy CNC strojů v řídicím systému Sinumeric. V rámci této spolupráce 

bylo vyškoleno a certifikováno 6 lektorů z řad učitelů odborného výcviku a učitelů odborných 
předmětů. Tato certifikace umožňuje lektorům ze SOU Domažlice účast na systému školení 

Siemens AG ve 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. Ve dnech 17. – 18. října 2013 se na 

naší škole uskutečnilo setkání partnerských škol spolupracujících s firmou Siemens ve 
vzdělávání (SOU Domažlice, SPŠ Jičín, SŠ Mohelnice). Cílem jednání bylo stanovení 
podmínek soutěže O pohár Siemensu a domluvení se na kritériích hodnocení. V průběhu 

května a června 2014 se uskutečnilo několik schůzek k přípravě žáků na soutěž 
v programování CNC obráběcích strojů a to ve frézování Siemens ShopMill. Nezávislá 

komise složená ze zástupců firmy Siemens a odborníka z katedry ústavu strojírenské 
technologie vyhodnotili přípravu naší školy jako velice úspěšnou a oproti ostatním školám 
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zaměřenou na praktickou aplikaci programování. Ing. Aleš Polzer, Ph.D. z Vysokého učení 
technického v Brně žákům a učitelům sdělil: „Veškeré tyto akce převyšují reálnou možnost 
škol v rámci středoškolského vzdělávání. Tito žáci jsou na velice vysoké odborné úrovni. 

Zadaný úkol vypracovali z hlediska praktického využití jako nejlepší.“ 
 

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

hospodářská komora Domažlice 7. 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 

24.10.2013. Spolupráce se velmi dobře rozvíjí s Okresní hospodářskou komorou Domažlice. 
 Spolupráce se velmi aktivně rozvíjí s Okresní hospodářskou komorou Plzeň – jih, která 
dne 20.11.2013 uspořádala 5.ročník veřejné prezentace studijních nabídek a pracovních 

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

Obchodní a průmyslovou komorou Regensburg. Ve spolupráci s IHK Regensburg a 
Berufsschule Cham probíhají intenzivní kurzy německého jazyka pro čtyřletý obor mechanik 
seřizovač, odborné praxe v Rodingu zaměřené na pneumatiku a Logo řízení a odborné praxe 

našich žáků v německých firmách. 
 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 2013 „Motivace pro technické 
vzdělávání mládeže Plzeňského kraje 2013“, v nichž si žáci pod přímým dohledem učitelů 
odborného výcviku po dobu 16 hodin vyhotovili výrobek, který si odnesli domů. Žáci si 

vyzkoušeli jednotlivé pracovní činnosti a postupy, seznámili se s bezpečností, nářadím, 
strojovým vybavením. Kroužek truhlářský byl zaměřen na ruční zpracování dřeva, spojování 

desek, kolíkování apod. Seznámili se s programem PRO 100, který se používá při výrobě 
nábytku. V kroužku ELEKTRO žáci ovládali jednoduché elektronické stavebnice a tablety 
s návazností na zabezpečovací techniku. 

 
 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 22.1.2014 

pořádali 5. ročník regionální soutěže pro kuchaře-číšníka ve stolování na téma Budoucnost IT. 
V prostorách MKS ve Stodě pořádala naše škola 9. ročník gastronomické soutěže Hrnečku 

vař 2013. V místě poskytovaného vzdělání ve Stodě jsme pořádali celorepublikovou soutěž 
GES-ELECTRONICS-CUP 2014 pro žáky čtyřletého oboru mechanik elektronik a žáky 
tříletého oboru zakončeného výučním listem elektromechanik pro zařízení a přístroje. 

V Domažlicích jsme pořádali regionální kolo soutěže O hoblík Káji Hoblíka pro žáky oboru 
truhlář. Pořádali jsme 1.ročník mezinárodní kadeřnicko-kosmetické soutěže Zlaté zrcadlo. 

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“ a 5. června 
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2014 jsme uzavřeli oficiální partnerství mezi oběma školami v prostorách Centra Bavaria 
Bohemia v Schönsee. 

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

všech oborů vzdělání. Žáci ZŠ si mohou vyzkoušet jednoduché manuální činnosti 
jednotlivých oborů a podívat se v jakých prostorách budou vykonávat odborný výcvik. Již 

čtvrtým rokem prezentujeme kooperační vzdělávání s firmou Gerresheimer Horšovský Týn. 
Tato firma v Horšovském Týně na své náklady vybudovala vzdělávací středisko pro žáky, 
kam pořídila dva vstřikovací lisy. Společně na všech prezentačních akcí, na schůzkách rodičů 

nabízíme tříletý obor vzdělání zakončený výučním listem – strojní mechanik se zaměřením na 
obsluhu lisů pro vstřikování platů. Tímto reagujeme na regionální potřeby trhu práce, na 

přípravu kvalifikovaných pracovníků v plastikářském průmyslu, neboť ve vzdělávací soustavě 
ČR neexistuje obor, který by připravoval kvalifikované obsluhy těchto lisů. Pro školní rok 
2013/2014 bylo přijato 18 žáků do tříletého oboru strojní mechanik, z toho 15 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 17 žáků. Ve školním roce 

2013/2014 se nám nepodařilo pro malý počet odevzdaných zápisových lístků otevřít čtyřletý 
obor kosmetické služby v Domažlicích a tříletý obor kuchař – číšník ve Stodě. 

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

pořadů o vaření a televizního hobby magazínu Receptář prima nápadů, připravil ve středu 
11.6.2014 společně s kuchařkami a žáky odborného výcviku v naší školní kuchyni polední 

menu pro strávníky SOU. Sezónní suroviny, jednoduchá příprava, ochota ze strany Petra 
Stupky podělit se o zkušenosti jsou věci, které bavili všechny zúčastněné. Užili si i strávníci: 
polévku zeleninový krém s bylinkovým máslem, hlavní chod Alsaské ragú s chřestem a 

sýrovou omáčkou a jako dezert pohankový nákyp s ovocem a smetanovým přelivem. Chřest 
je sezónní zelenina, kterou  někteří ochutnali poprvé, proto některé reakce byly rozpačité, ale i 
tak byl školní oběd pro všechny jiný: chutnal znamenitě a jelikož jíme i očima, paráda i po 

vizuální stránce. 
 

Pro širokou veřejnost a různé organizace a firmy nejen domažlického regionu 
připravujeme rauty, občerstvení spojené s obsluhou, pro žáky základních škol pořádáme 
banketní obsluhu spojenou s ukázkou společenského stolování. Do kadeřnických salonů 

v Domažlicích a ve Stodě a kosmetického salonu v budově školy v Domažlicích pravidelně 
dochází zákazníci. Stále přetrvává zájem o zakázkovou výrobu truhlářské dílny a pracoviště 

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

jih. 

Velmi dobrá je spolupráce vedení školy se školskou radou. 
Dobrá je spolupráce vedení školy se dvěma odborovými organizacemi – odborového svazu 

kovo a odborového svazu pracovníků školství. 
 
 

 
 

Účast žáků v soutěžích 
  

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

především počet účastníků a jejich umístění  
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Jazykové soutěže 

 

Olympiády 

 – český jazyk školní kolo 15.11.2013 – zúčastnilo se 30  žáků 

 postup do okresního kola – Kateřina Zedníková G2.K a David Fictum, který 

obsadil 5.-7. místo. 

 

Olympiáda německý jazyk a anglický jazyk – školní kolo – 27.11. a 3.12.2013 

Celkem se zúčastnilo 20 žáků německé části, 15 anglické. 

Do okresního kola postoupili: Nj –Nicole Jungerová, Aj – Jakub Pauer, který obsadil 

pěkné 4.místo  

 

     Vítěz školního kola soutěže olympiády v čj Jiří Reimer – M1.S . – postup do    

     okresního kola pro bilingvní žáky – 8.místo (13.3.2014) 

 

17.9.2013 Machři roku 2013, Ostrava 2 4.m 

11.10.2013 Soutěž mladých strojařů v programování, Brno 1 2.m 

 Marek Jurgovský 

 

23.10.2013 Glamour 2013, Sušice 4 1.a 4.m 

 Michaela Valečková, Adéla Giňová 

 

6.11.2013 Kadeřnická soutěž Tábor 2 1.a 6.m 

 Jiřina Duchková 

 

6.11.2013 Hrnečku vař, Stod  2 1.m 

 Miroslava Andrlová a Barbora Reidlová 

 

20.11.2013 Harmonie 2013, České Budějovice 2 bronz. pás. 

 Mistrovství ČR mladých kadeřníků a kosmetiček 

 

21.11.2013 Programátor CNC, České Budějovice  1 4.m 

 

22.1. 2014 Regionální soutěž ve stolování  MKS Domažlice     4 7.m 

 

24.1. 2014 AHOL CUP Plzeň 5 4.m 

 

24.1. 2014 Region 2014 Plzeň 1 3.m  

 

12.2. 2014 O hoblík Káji Hoblíka  SOU Domažlice  2 4.m 

 

25.2. 2014 Kovo Junior MS 2014 Rokycany 1 3.m 

 

5.3.  2014 Zlaté zrcadlo  MKS Domažlice  8 1.m 

 

11.3. 2014 Chodovarské čepování  - Chodová Planá 1 4.m 

 

12.3. 2014 KOVO Junior OK 2014 SPŠS Plzeň 1 1.m 

 

27.3. 2014 Zlatý pohár Linde  Rokycany 1 5.m 
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 Sportovní soutěže 

 

     Corny 2013 – pohár v atletice – 6.9.2013 

     Zúčastnilo se 9 dívek  a  12 chlapců 

     Žákyně Kuželíková – vrh koulí – školní rekord – vrh koulí 

 

     16.10.2013  Pohár Josefa Masopusta – středoškolský pohár ve fotbale  - zúčastnilo se   

                         15 chlapců – 1. Místo – postup do kraje (jaro 2014) 

 

      O pohár ředitelky školy   5.12. a 12.12. 2013  fotbalový turnaj 

 

     10.1.2014 – turnaj ve florbale- středoškolský turnaj 2.místo 

24.2. a 6.3.2014 – turnaj „ O pohár ředitelky školy „- odbíjená – zapojeno 80 žáků 

školy a 9 tříd 

     27.3. a 3.4.2014 - turnaj „ O pohár ředitelky školy „ – košíková – zapojeno 9 tříd -63     

                                                 žáků 

 

9.4.2014 – středoškolský pohár ve fotbale – O pohár Josefa Masopusta – SOU se 

probojovalo do krajského finále, které proběhlo v Plzni. Obsadili jsme 3.místo -16 

žáků 

     14.4.2014 – Sportovní hry středních škol – fotbal Domažlice – 2.místo -10 žáků 

     23.6.2014 – turnaj v kopané v rámci mezinárodní spolupráce , 3 družstva ze SRN – ze   

                         školy z Furth im Wald, Roding a Cham , 1 družstvo ze Stoda a 2 z SOU 

      Za Domažlice se zapojilo 24 žáků – obsadili jsme 2.a3. místo. Pohár putoval do   

      Chamu. 

 

     26.6.2014 – sportovní den – netradičně pojatý sportovní den, žáci plnili sportovní i   

     vědomostní disciplíny na trase dlouhé asi 2 km v okolí Domažlic – zapojilo se 120  

     žáků  a všichni vyučující 

 

Výchovně -vzdělávací akce 

     Filmové představení Ostře sledované vlaky – 4.4.2014      150 žáků 

Exkurze Plzeň – třída G2.   Rozhlas Plzeň (mediální výchova)  28.3.2014  
     „Autorské“ čtení – knihy B.Hrabala ( k 100. výročí narození B.Hrabala)                                 
      12.3. (LT) – účast zástupců tříd- D2.C,K1.B, K2.B, K2.A, M3.S  - 16 žáků                           

                           Četli učitelé: Nikl, Kalíšková, Hájková, Hájek, Inger, Vlčková, Hadrava 
 

                            19.3. (ST) – účast zástupců tříd- G2.K, K1.A, M2.S, T2.s, S1. T1.K, G1. 
                            Četli učitelé: Váchalová, Kalíšková, Hájková, Šlaisová, Vlčková,    
                                                    Obdržálková, Anderlová 

 
14.-16. 4. tři besedy s mluvčí České republiky – paní Brožová – třídy G1.K, S1. A,  

                                                                                                                      K3.C 

Memento – divadelní zpracování knihy Radka Johna – divadlo 1 herce  

 

Environmentální vzdělávání 

 

- Ekologické vzdělávání ve Waldmünchenu  od 23.- 11.11. 2013 – všechny 1. 
ročníky 
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- Přednášky na téma „Doba jedová“ – přídatné látky (konzervanty, zvýrazňovače 
chuti) v jídle i kosmetice 

- účast v soutěži Přírodovědný klokan 

Projektové dny – vůně hub, lesní pedagogika a práce v lese, čištění lesa po těžbě, 
výuka v přírodě – městský ekosystém a ekosystém městský park, Den Země 

Mezinárodní program Ekoškola je vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby 
žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí 
ve škole a jejím okolí. 

Krajská konference Enersol 2014 Plzeňského kraje  se konala 24. února 2014 
v prostorách SOUE v Plzni. Svůj projekt s názvem  „Elektrárna na dřevěné štěpky ve 

Waldmünchenu“ prezentoval žák  2. ročníku oboru truhlář Robin Beran. Umístil se 
v kategorii Enersol a praxe na 2. místě a bude se svojí prací reprezentovat Plzeňský kraj na 
Celostátní konferenci Enersol 2014 ve dnech 13. a 14. března v Praze. Ve stejné kategorii 

prezentoval svůj projekt i  žák 1. ročníku oboru elektromechanik David Kříž. Se svou prací 
„Malá vodní elektrárna Stod" se umístil na 4. - 5. místě. Žákyně druhého ročníku oboru 

kuchař – číšník Jana Karbanová se v kategorii Enersol a propagace s návrhem plakátu 
„Enersol“ umístila na 3. místě. Robin Beran se svojí prací Elektrárna na dřevoštěpky ve 
Waldmünchenu reprezentoval Českou republiku jako náhradník na 10. ročníku Mezinárodní 

konference Enersol 2014, která se konala 10. a 11. dubna 2014 v Otrokovicích. 
  

           
4.8. Další vzdělávání 

 

kurzy k doplnění základního vzdělání - počet účastníků  0 
rekvalifikační kurzy – 5 
kurzy dalšího vzdělávání –1 

  
                                                                            

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

vyučování  

 

Datum Kurz                                                           Počet účastníků   
       

 4.-9.11.      2013  Barmanský kurz          17  

 25.2.-28.2. 2013              Kurz studené kuchyně                                          18  

 15.4.          2013              Baristický kurz                                                      17 

 8.4.            2013              Trvalá řas                                                               12 

 2.4.            2013        Foto-make-up                                                         10 

 27.11.        2013              Indická masáž hlavy                             11 

 9.9.-19.11.2013               Svářečský kurz                                                      15 

 9.1.            2014              Školení Fanola barvy                                            56 

 12.2., 3.4.  2014              Kurz Gelové nehty                                                24 

 15.4.          2014              Školení Fanola barvy                                            10 

 14.2.          2014              Školení Hair Campany – barvy                           56 
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5. Výsledky kontrol a inspekcí provedených v průběhu školního roku  ( včetně výsledků  

     inspekce provedené ČŠI ) 

 

Ve školním roce 2013/2014 byla provedena inspekce ČŠI. 
 

Předmět kontroly: Kontrola dodržování vybraných ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění účinném v kontrolovaném období, a souvisejících a prováděcích právních předpisů, 

které se vztahují k poskytování vzdělávání, vykonávaná podle § 174 odst. 2 písm. d) 
školského zákona, zaměřená zejména na vytvoření podmínek pro realizaci společné části 

maturitní zkoušky školou (§ 80 odst. 5 písm. a), b) a c) a § 80a odst. 1 školského zákona). 
Kontrolní zjištění:  

1. Kontrola plnění povinností ředitele školy při zajištění maturitní zkoušky podle § 80 

odst. 5 písm. a), b) a c) školského zákona a § 35 odst. 4 písm. a) vyhlášky č. 177/2009 
Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní 

zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále vyhláška č. 177/2009 Sb.“) 
V tomto bodě nebylo zjištěno porušení uvedených ustanovení právního předpisu. 

2.  Kontrola složní zkušebních maturitních komisí pro dílčí zkoušku společné části 

maturitní zkoušky konané ústní formou a pro zkoušky profilové části maturitní 
zkoušky podle § 35 odst. 1,2 a 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb. 

V tomto bodě nebylo zjištěno porušení uvedených ustanovení právního předpisu 
 
6.Činnost školy 

 

Činnost školské rady ve školním roce 2013 / 2014 

 

Složení školské rady : Předsedkyně : Mgr. Lenka Schrödlová                                                                                         
                                     Členové           :  p.Jaroslav Bauer  

                                                               Ing. Josef Mazanec   
                                                               Mgr. Jana Weberová  
                                                               p. Oldřich Kylian                                                                                                                                                                                      

                                                               p. Miroslava Paterová  
                                                                                                    

Jednání se dále účastnili: Mgr. Zdeňka Buršíková, Mgr. Petr Dušek, Mgr. Petra Váchalová,                                                                                    
Mgr. Alena Sedláčková, Ing. Martin Jurák, p. Jaroslav Sokol, p. Jaroslava Baierová, Ing.Jitka 
Rubášová     

Během školního roku 2013/2014  se uskutečnila dvě zasedání školské rady- 2. října 
2013 a 3. dubna 2014. 

Hlavním bodem zasedání školské rady konané dne 2. října 2013 v MPV Stod byla 
Výroční zpráva   o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2012/2013.  Ředitelka SOU 
Mgr. Zdeňka Buršíková přítomné  velmi podrobně informovala o   všech významných akcích, 

kterých se žáci či pracovníci SOU zúčastnili či se podíleli na jejich realizaci. K  ekonomické  
části zprávy podala výklad účetní SOU  p. Jaroslava Baierová. Po seznámení s obsahem 

Výroční zprávy byl  dokument členy školské rady schválen. Dále byl projednán návrh 
struktury autoevaluace školy. Součástí tohoto zasedání školské rady bylo i slavnostní otevření 
nově    zrekonstruovaného  domova  mládeže v  MPV Stod.  Jednalo se o vyvrcholení jednoho 

z nejdůležitějších projektů, který SOU naplánovalo a úspěšně zrealizovalo. 
Na zasedání školské rady konané dne 3. dubna 2014 byli členové rady i ostatní 

přítomní prostřednictvím ředitelky SOU seznámeni se Zprávou o činnosti organizace za rok 
2013. Prezentace tohoto velmi podrobného dokumentu mapujícího aktivity školy v 
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předchozím roce byla doplněna o praktickou ukázku dovedností našich žáků, kteří předvedli 
flambování a servírování palačinek. Školská rada Zprávu o činnosti organizace schválila bez 
připomínek. 

Ve dnech 14.4., 16.4.2014 (Domažlice) a 15.4.2014 ( MPV Stod) proběhly na základě 
Rozhodnutí ředitelky SOU Domažlice 1/2014 volby do školské rady z důvodu doplnění jejích 

členů. Novými členy školské rady  byli zvoleni: 
za SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640: žák Marek Jurgovský  
za Stod, Plzeňská 245:    žák Jan Jaroslav Petrásek  

 
 

 

Složení školské rady je v současné době následující: 

Mgr. Lenka Schrödlová, za pedagogické pracovníky školy Domažlice, předsedkyně školské 

rady 
Mgr. Jana Weberová- za pedagogické pracovníky MPV Stod 

p. Jaroslav Bauer - za zřizovatele (Plzeňský kraj) 
Ing. Josef Mazanec - za zřizovatele (Plzeňský kraj) 
p. Marek Jurgovský - za nezletilé a zletilé žáky ( žák  SOU Domažlice) 

p. Jan Jaroslav Petrásek - za nezletilé a zletilé žáky  ( žák SOU Domažlice –MPV Stod) 
                                                                                                                                               

 
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  

 
10.-12.9.2013Stod V restauraci Komenského náměstí proběhla akce Slavnosti jablek. Žáci 

oboru kuchař-číšník předváděli a prodávali výrobky z jablek 
 
14.9. 2013Stod Světluška – charitativní sbírka na podporu nevidomých – prodej 

sbírkových předmětů - zúčastnilo se 6 žáků z e všech  oborů 
 

14.9.2013 V Mirošově u Rokycan se konal v Domově  Harmonie den otevřených 
dveří. Dvě žákyně oboru kosmetické služby dvě žákyně oboru kadeřník 
nabízely obyvatelům a návštěvníkům domova své služby. 

 
18.9.2013 V Domě hudby v Plzni proběhlo slavnostní setkání medailistů a trénérů 

VI. letní olympiády dětí a mládeže. Na toto setkání připravili 
občerstvení  čtyři žáci 4. ročníku  oboru gastronomie  

 

20.9.2013 V kulturním domě v Chodově proběhla celostátní Podčerchovská 
včelařská prodejní výstava, na kterou připravilo raut 6 žáků prvního 

ročníku oboru gastronomie. 
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30.9.2013 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. 
 

3.10.2013 Sedm žáků  oboru gastronomie provedlo banketní obsluhu pro 25 žáků 
a vychovatelů. ročníku ze Střediska výchovné péče Domažlice. 

 

9.10.2013 Tři studentky 3. ročníku oboru Kosmetické služby prezentovaly svůj 
obor v městském centru sociálně rehabilitačních služeb - Domov pro 

seniory na pořádané akci Týden sociálních služeb. Mezi nabízenými 
službami byl největší zájem o manikúru, lakování nehtů a líčení. 

 

15.10.2013 Čtyři žáci 4. ročníku oboru gastronomie připravili občerstvení pro 
představitele Plzeňského kraje včetně obsluhy. 

 
17.10.2013 V SOU Domažlice proběhla konference firmy Siemens pro vybrané 

partnery. 12 žáků čtvrtého ročníku oboru gastronomie na ní připravili 

rautové pohoštění pro 25 účastníků partnerského setkání 
 

18.10.2013 Ve firmě Gerresheimer v Horšovské Týně se konal den otevřených 
dveří pro zájemce o zaměstnání v této firmě. Ve školícím středisku 
probíhal raut který byl dílem 8 žáků oboru gastronomie prvního 

ročníku. 
 
23.10.2013 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 . 

 
24.10.2013 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.  

 
31.10.2013 Čtyři žákyně 2. ročníku oboru kosmetické služby provedli obyvatelkám 

Penzionu Břetislavova, Domažlice manikúru, depilaci a masáže rukou 
 
31.10.2013 Setkání ředitelů pojišťoven v SOU Domažlice. Žáci oboru gastronomie 

připravili pohoštění a večeři. Žákyně oboru kadeřník účastníky srazu 
učesaly, žákyně oboru kosmetické služby poskytly masáže rukou, 

parafínový zábal a úpravu obočí. 
 
6.11.2013 Akademie řemesel – Klatovy. Akce pro širokou veřejnost 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 
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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. 

 
12.11.2013 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. 

 
15.11.2013 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. 

 

20.11.2013 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. 
 

27.11.2013 Domov pro seniory – 11 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. 
 

28.11.2013 6 žáků 2. ročníku  oboru gastronomie provedli banketní obsluhu pro 25 
žáků a vychovatelů ze Střediska výchovné péče Domažlice. 

 

29.11.2013 V mateřské škole v Zahradní ulici v Domažlicích proběhlo setkání 
zaměstnanců mateřských škol z Domažlic, na které připravili čtyři žáci 

prvního ročníku oboru gastronomie občerstvení. 
 
1.12.2013Stod Ve Stodě proběhlo slavnostní zahájení adventu, na kterém žáci oboru 

kuchař-číšník vařili a podávali teplé nápoje. 
 

3.12.2013 Perspektiva technických oborů ve 3. tisíciletí. Akce pořádaná ve 
Středním odborném učilišti v Plzni Hospodářskou komorou. Naši žáci 
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prezentovali obory kovo, truhlář, mechanik elektronik, operátor 
skladování, gastronomie, kosmetické služby a kadeřník. Praktické 
ukázky předváděli žáci oboru mechanik elektronik. 

 
4.12.2013 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. 

 
6.12.2013 Výroční členskou schůzi pořádal Veteran car club Domažlice, na kterou 

připravilo 8 žáků druhého ročníku oboru gastronomie rautové pohoštění  

 
12.12.2013 Ve Valdštejnském paláci v Praze proběhlo vyhlášení soutěže O 

nejkrásnější nádraží. Pro pozvané návštěvníky připravilo 11 žáků oboru 
4 ročníku gastronomie raut. 

 

17.12.2013 Domov pro seniory - 6 žákyň 2.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. 

 

19.12.2013 Výroční a hodnotící schůze Městského úřadu Horšovský Týn. 9 žáků 
čtvrtého  ročníku oboru gastronomie připravilo raut pro 50 lidí. 

 

19.12.2013Stod 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. 
 
16.1.2014Stod Den otevřených dveří – společná prezentace SOU Domažlice a MPV 

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

ukázky oborů kadeřnic, kosmetiček, elektro oborů, truhlářů a kovo. 
 
22.1.2014 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.   
 

 23.1.2014 Čtyři žákyně 3 ročníku nabídly své služby obyvatelům i zaměstnancům 
Penzionu pro seniory v ulici Prokopa Velikého. Domluvily si 
pravidelné návštěvy dle zájmu. 

 
28.1.2014 Domov pro seniory - 6 žákyň 2.ročníku oboru kosmetické služby 

navštívilo v rámci odborného výcviku Penzion v Domažlicích 
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v Břetislavově ul. Obyvatelky penzionu měly zájem o manikúru 
s lakováním nehtů, masáž rukou a depilaci  obličeje. 

 

 4.2.2014 V plzeňské Techmánii probíhalo Slavnostní ocenění škol Plzeňského 
kraje v rámci vyhlášení 1. ročníku soutěže Objevujte jinak! Na tuto akci 

připravilo 16 žáků oboru gastronomie raut s obsluhou pro 170 osob. 
Zároveň naši žáci prezentovali obory kovo, truhlář, gastronomie, 
kosmetické služby a kadeřník.   

 
13.2.2014 6 žáků oboru kuchař-číšník 1. ročníku provedlo banketní obsluhu pro 

25 žáků a vychovatelů ze Střediska výchovné péče Domažlice. 
 
24.2.2014 Domov pro seniory - 5 žákyň 2.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. 
 
26.2.2014 Domov pro seniory - 6 žákyň 2.ročníku oboru kosmetické služby 

navštívilo v rámci odborného výcviku Penzion v Domažlicích v ulici 
Prokopa Velikého. Největší zájem byl o masáž rukou a 

depilaci obličeje. 
 
28.2.2014Stod Žáci třetího ročníku oboru kuchař- číšník provedli praktickou ukázku 

stolování pro žáky mateřské školy ve Stodu. 
 
  12.3.2014 Neuburg, Německo. Prezentace naší školy na nabídkové výstavě 

pracovních příležitostí, pořádané na škole v Neuburgu (Německo). Naši 
žáci prezentovali obory kovo, truhlář,  gastronomie, kosmetické služby 

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

 

25.3.2014 ZŠ Koloveč - 8 žáků 3. ročníku oboru kuchař-číšník připravilo pro 20 
žáků   banketní obsluhu spojenou se základy společenského stolování.  

 
10.4.2014 Šest žáků 2. ročníku oboru kuchař-číšník provedli banketní obsluhu pro 

25 žáků a vychovatelů ze Střediska výchovné péče Domažlice. 

 
11.4.2014 V MKS Domažlice se konala akce s názvem Sportovec roku, na kterou 

připravili žáci 4. ročníku oboru gastronomie raut pro 170 osob. 
 
15-18.4. 2014  Stod  Na Velikonoční výstavu v MKS Stod připravilo 9 žáků 1. a 3.  ročníku 

oboru kuchař-číšník perníčky a prezentovali zájemcům způsoby 
správného stolování 

 
30.4.2014 Tři žákyně 3. ročníku oboru kosmetické služby navštívily školní 

družinu ZŠ v Domažlicích. Na dětské tváře nalíčily různá zvířátka a 

motivy. 
 

16.5.2014 4 žáci 1. ročníku oboru gastronomie provedli banketní obsluhu pro 60 
žáků a vychovatelů ze Střediska výchovné péče Domažlice. 
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10.5.2014        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.  

 
20.5.2014 ZŠ Koloveč – žákyně 3.ročníku oboru kosmetické služby provedly 

přednášku žákyním 6. a 7. Tříd. Seznámily je s péčí o pleť, o akné. 
Vysvětlily žákyním jak se správně líčit a jak pečovat o ruce a nehty a 
předvedly praktickou ukázku. 

 
22.5.2014 Domov pro seniory - 6 žákyň 3.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. 

 
27.5.2014 Domov pro seniory - 5 žákyň 3.ročníku oboru kosmetické služby 

navštívilo v rámci odborného výcviku Penzion v Domažlicích v ulici 
Prokopa Velikého. Největší zájem byl o masáž rukou a depilaci 
obličeje. 

29.5.2014 Slavnostní vyhlášení dárců krve - 3 žáci prvního ročníku oboru 
gastronomie se podíleli na akci, která se konala  na  MÚ  Domažlice. 
Připravili a servírovali  občerstvení pro 45 účastníků . 

 
10.6.2014 V plzeňské Techmánii probíhalo slavnostní vyhlášení soutěže Řemeslo 

má zlaté dno. Na tuto akci připravilo 14 žáků druhého ročníku oboru 
gastronomie raut s obsluhou pro 150 osob. Zároveň naši žáci 
prezentovali obory kovo a truhlář. Při této příležitosti byl vyhodnocen  

žák 2. ročníku truhlář Michal Berka , který získal cenu hejtmana  a to 
krásný tablet za exponát dýhované kazety 

 
16.5.2014 6 žáků 2. ročníku oboru gastronomie provedli banketní obsluhu pro 25 

žáků a vychovatelů ze Střediska výchovné péče Domažlice. 

 
21.6.2014 V Postřekově se konal fotbalový zápas mezi TJ Jiskra Domažlice a 

Viktorií Plzeň. Na tuto akci přiravilo 7 žáků prvního ročníku oboru 
gastronomie raut pro pozvané VIP. 

 

 
 

7. Závěr 

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

oblast řídící a oblast ekonomicko hospodářskou byly ve školním roce 2013/2014 úspěšně 
plněny. 

         Škola v tomto školním roce vyučovala 610 žáků (427 žáků v Domažlicích + 183 ve 
Stodě) z toho 184 v 4 čtyřletých oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní 
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zkouškou, 380 žáků v 5 tříletých oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním 
listem se zaměřením na kovoobrábění, dřevozpracování, a služby. 46 žáků ve dvouleté denní 
a 19 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 2012/2013. 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, strojní mechanik, strojní mechanik se 
zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů a elektromechanik pro zařízení a přístroje. 

Ve školním roce 2013/2014 se nám nepodařilo otevřít čtyřletý obor kosmetické služby pro 
menší počet žákyň, které odevzdaly zápisový lístek. 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 11. října 2013 náš žák 3. ročníku oboru 

mechanik seřizovač Marek Jurgovský obsadil 2. místo.  
21.11. 2013 v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo 2013 se konal 7. ročník celostátní 

soutěže v oboru CNC techniky – Programátor CNC. Marek Jurgovský, žák 3.ročníku oboru 

mechanik seřizovač  obsadil 4. místo  v programování v systému Heidenhain 530i. 
V regionálním kole KOVO Junior 2014 konané ve Střední škole Rokycany, v oboru mechanik 

seřizovač. Se Marek Jurgovský, žák 3. ročníku oboru mechanik seřizovač umístil na 3. pozici 
v programování v systému Heidenhain 530i.  

V regionálním kole KOVO Junior 2014 konané ve Střední průmyslové škole 

strojnické a Střední odborné škole profesora Švejcara v Plzni se Miroslav Skácel, žák 2. 
ročníku oboru obráběč kovů umístil na 1. místě a na celostátní soutěži ve Žďáru nad Sázavou 

obsadil pěkné 7. místo. 
Na 12. ročníku soutěže ve svařování Zlatý pohár Linde v krajském kole v Rokycanech 

se v soutěži jednotlivců umístil Jakub Liška, žák 2. ročníku strojní mechanik, který vybojoval 

5. místo v metodě 135  obloukovém svařování  tavicí se elektrodou v aktivním plynu. Soutěž 
se skládala z testu BOZP, z testu teoretické části technologie a z praktického provedení svaru. 

 Dne 12.2.2014  se konal 12. ročník soutěže odborných dovedností pro truhláře s názvem 
O hoblík Káji Hoblíka, které pořádalo Střední odborné učiliště Domažlice. V soutěži 
jednotlivců se Radek Jarina umístil na 4. místě a  Jakub Velegán na  5.místě  a v soutěži 

družstev jsme obsadili  2. místo. Na soutěži učňů stavebních oborů SUSO v Praze obsadilo 
naše družstvo truhlářů 5. místo ve složení Radek Jarina a Jakub Velegán.                    

Dne 22.10. 2013 se konal 13. ročník soutěže odborných dovedností Jablotron –CUP 
2013 v Liberci. Družstvo  žáků 2. ročníku oboru elektromechanik pro zařízení a přístroje 
Antonín Beneš  a Vít Urban obsadilo v kategorii bezpečnostních systémů 4. místo. Dne 

11.2.2014 v Ostravě pořádala firma NAM systém a.s. celostátní soutěž  Zelená myš na téma 
Pulty centrální ochrany. Družstvo druhého ročníku ve složení Antonín Beneš a Vojtěch 

Hrudička obsadilo 4. místo. V místě poskytovaného vzdělání ve Stodě jsme pořádali 
republikové soutěži GES ELEKTRONICS CUP 2014. 

Střední odborné učiliště Domažlice pořádalo dne 5.3.2014 v Domažlicích 1.ročník  

mezinárodní kadeřnicko-kosmetické soutěže Zlaté zrcadlo. V dekorativní kosmetice na téma 
Slavnostní líčení se umístila na 1. místě Simona Rubášová, žákyně 3. ročníku kosmetické 

služby, na 2. míst Markéta Marcellová, žákyně 3. ročníku kosmetické služby a na 4. pozici 
Kateřina Jansová, žákyně 3. ročníku kosmetické služby. Ve společenském účesu pro maturitní 
ples se na 2. místě umístila Adéla Giňová, žákyně 3. ročníku oboru kadeřník z MPV Stod a 

cenu poroty získala Daniela  Nováková,  žákyně 2. ročníku oboru kadeřník (4. místo) a Nikola 
Pechová žákyně, 3.ročníku oboru kadeřník završila úspěchy našich žákyň  5. místem. 
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Na 9. ročníku kadeřnické soutěže Glamour Kouzlo krásy 2013 konané v Sušici 
zvítězily Michaela Valečková a Adéla Giňová, žákyně 3. ročníku oboru kadeřník z MPV Stod 
a Lucie Císlerová a Lucie Ulrichová, žákyně 3. ročníku kadeřník z Domažlic obsadily- 

3.místo. Na 17. ročníku kadeřnické soutěže v Táboře vyhrála a obsadila zlatou medailovou 
pozici Jiřina Duchková, žákyně 3. ročníku obor kadeřník z MPV Stod a domažlická Sabina 

Levá, žákyně 3. ročníku oboru kadeřník 5. místo. 
V soutěži v balení a aranžování Region 2014 vybojovala 3. místo Michaela Hradilová, 

žákyně 4. ročníku oboru obchodník.  

První místo získaly stodské žákyně Miroslava Andrlová a Barbora Reidlová na 9. 
ročník soutěže „Hrnečku vař 2013“, kterou pořádala 10. prosince 2013 naše škola v místě 

poskytovaného vzdělání ve Stodě. Zvítězily s přípravou polévky ze sezónních surovin. 
V Domažlicích jsme pořádali regionální soutěž pro kuchaře – číšníka ve stolování na téma 
Budoucnost IT. Na soutěži Zámecký rendlík s tématem Česká kuchyně v moderní úpravě 

obsadilo stodské družstvo kuchařů – číšníků ve složení Lukáš Hrách a Pavel Kuneš 4. místo. 
Stejnou pozici jsme získali na soutěži AHOL CUP v Plzni ve složení Veronika Martínková, 

Pavel Dresler, Aneta Simonová, Zbyněk Krásnický a Jakub Volfík. Na 1. ročníku soutěže  
Chodovarského čepování konané v Chodové Plané jsme opět obsadili 4. pozici ve složení Jiří 
Jíra, Ondřej Nechod´domů. Na soutěži ve Zdobení velikonočních perníčků v Plané u 

Mariánských Lázní se družstvo Jitka Šmalclová a Lucie Kazdová opět umístili na 4. místě a 
družstvo Lenka Vrbová  a Markéta Zborníková ze Stoda na místě 5. Opět 4. místa jsme 

obsadili na soutěži o nejlepšího výčepního Plzeňský korbel (Kateřina Zedníková, Jiří Jíra, 
Ondřej Nechoďdomů) a na soutěži Borská vařečka na téma Hovězí pečeně po burgundsku 
s krupicovými noky (Miroslava Anderlová  a Markéta Zbojníková ze Stoda). 

Naši žáci prezentovali své výrobky na 5. ročníku soutěže „Řemeslo má zlaté dno“ 
konané 10. června 2014 v Techmanii Science Center v Plzni, vyhlašované Plzeňským krajem. 
Michal Berka, žák 2.ročníku oboru truhlář se svým výrobkem s Kazetou dýhovanou 

s šachovnicí obdržel a obhájil cenu hejtmana. Za účast v soutěžích byl odměněn Marek 
Jurgovský, Vít Urban a Antonín Beneš, kteří z rukou hejtmana Plzeňského kraje Václava 

Šlajse obdrželi fotoaparáty.  
Regionální soutěže „ENERSOL 2014“ na téma Úspory energií, obnovitelné zdroje 

energií, snižování emisí se zúčastnili 2 žáci. Robin Beran, žák 2. ročníku oboru truhlář, 

prezentoval svoji práci Elektrárnu na dřevěné štěpky ve Waldmünchenu jak na regionální 
konferenci v Plzni, tak i na republikové v Praze a byl přítomen i na mezinárodní konferenci 

v Otrokovicích. 
  
 Významné pro SOU Domažlice bylo zajištění prezentace Plzeňského kraje na výstavě 

„Má vlast“, konané 10. května 2014 v Praze na Vyšehradě. Rovněž příprava rautu a obsluhy 
v Hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu ČR při vyhodnocení soutěže Nejkrásnější 

nádraží ČR 2013 dne 12. prosince 2013. 
 

Úspěchem byla pilotáž inovovaného vzdělávacího programu pro další vzdělávání 

„Obsluha CNC obráběcích strojů“ v rámci projektu UNIV 3 KRAJE (celkem se realizovaly 3 
inovované pilotáže v projektu UNIV 3 KRAJE a ve spolupráci s Úřadem práce Domažlice a 

Úřadem práce  Klatovy 5 rekvalifikačních kurzů) a pilotní ověření tří nových vzdělávacích 
programů  v rámci projektu UNIV 3 KRAJE – kosmetička, asistent kadeřníka, dílenský 
montážník nábytku.  

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

rokem ve školním roce 2013/2014 skládali nové závěrečné zkoušky, podle jednotného zadání 
a to písemné, praktické a ústní. Získali tak k výučnímu listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce 
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i certifikát, že zkoušku úspěšně složili v rámci národního projektu Nová závěrečná zkouška.
 Žáci čtyřletých oborů zakončených maturitní zkouškou čtvrtým 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 pátým rokem obdrželi Europass, který prezentuje informace o 
profesních schopnostech a dovednostech a profesním uplatnění v jazyce, kterému se u nás 

učili, a tím zvýší jejich možnost uplatnění na trhu práce v zemích EU. 
 Rovněž 12 žáků, kteří se účastnili třítýdenní výměnné odborné praxe v německých 

firmách, získali Europass, v němž mají odborné a profesní kompetence, kterých odbornou 
praxí získali. Program podpory česko-německých odborných praxí prostřednictvím 
koordinačního centra Tandem a za finanční podpory z fondu Leonardo da Vinci jsme 

realizovali pro mechaniky seřizovače a obráběče kovů (6 žáků) čtvrtým rokem. Prvním rokem 
6 žáků oboru gastronomie konali souvislou 3týdenní praxi v hotelech a restauracích v SRN – 

v Rodingu. Finančně byl projekt podpořen z Česko-německého fondu budoucnosti. Odbornou 
praxí žáků se prohloubila spolupráce s jednateli německých firem a gastronomických zařízení, 
jejich instruktory a Berufsschule v Chamu.  

 Na partnerství uzavřené mezi Středním odborným učilištěm Domažlice a Berufsschule 
Cham 15. května 2012 navázaly další aktivity např. exkurze ve firmě RKT v Rodingu, Zollner 

v Zandtu, tisková konference k pilotnímu projektu IHK Cham „Hranice překračující 
vzdělání“, kdy tento projekt umožňuje žákům prohloubit německý jazyk o odbornou 
terminologii v pneumatice a Logo řízení, naučit a vyzkoušet si pneumatiku a Logo řízení 

v učebnách v Berufsschule v Chamu a vykonat 14 denní praxe v německých firmách a získat 
tím osvědčení Berufsschule Cham, které žákům usnadní vstup na evropský trh práce. 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 škole ve Waldmünchenu pro 140 žáků 1.ročníků, 7.ročník mezinárodního turnaje 
v kopané konané v Domažlicích, výlet do Berlína, společný výlet do Prahy a další drobné 
aktivity. 

 Úspěšně se rozvíjí česko-německá spolupráce naší školy s Realschule Neunburg vorm 
Wald. I s touto školou jsme společně realizovali mnoho akcí, např. společný výlet do jižní 

Francie, Baumesse v Mnichově, tanečně – jazykový projekt „Creative Attack“, kdy se žáci 
pod vedením renomovaného tanečníka Alana Brookse učili vyjadřovat tancem svoje pocity. 
Uskutečnilo se 3 denní praktikum německých žáků na našich pracovištích odborného 

výcviku, v rámci výběru povolání navštívili žáci partnerské školy truhlářskou dílnu, kde si 
pod vedením učitele odborného výcviku a za pomoci českých žáků vyrobili jednoduchý 

výrobek. Žáci oboru gastronomie se účastnili charitativní akce „Škola pro smysl – Schule für 
die Sinne“, kde společně s německými žáky pomáhali při obsluze hostů slavnostní akce, na 
které vařilo 7 významných kuchařů z okolí Neunburgu. 

Veškeré tyto aktivity vedly k rozvoji komunikačních, jazykových, odborných a 
multikulturních dovedností. Dne 5. června 2014 došlo ke slavnostnímu uzavření partnerství 

Středního odborného učiliště v Domažlicích s Realschule Neunburg vorm Wald – v Centu 
Bavaria Schönsee – školy uzavřely společné partnerství po 3 leté aktivní spolupráci a řadě 
společných akcí a projektů. Realschule Neunburg je po Berufsschule Cham 2. partnerskou 

školou SOU Domažlice.  
 

 Za prospěch s vyznamenáním u závěrečných zkoušek získal Tomáš Ježek, absolvent 
tříletého oboru vzdělání truhlář, na slavnostním předání v Praze Osvědčení Hospodářské 
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komory České republiky (31. října 2013). Stejné osvědčení, které dokladuje výbornou 
přípravu v odborném výcviku a dokládá požadovanou kvalitu mladých pracovníků ze strany 
zaměstnavatelů, převzala (7 listopadu 2013) Martina Olejníková, absolventka tříletého oboru 

vzdělání kadeřník. Hospodářská komora České republiky udělila čestné uznání Střednímu 
odbornému učilišti, Domažlice, Prokopa Velikého 640 za vysokou úroveň praktické přípravy 

absolventa oboru truhlář a absolventa oboru kadeřník (je potěšující, že již 3. rokem získávají 
absolventi oboru truhlář takto významné ocenění - 4.10.2012 Radek Chlubna  a 13.10.2011 
Lukáš Heinrich).  

 
V rámci podpory talentovaných žáků Plzeňského kraje se 23.-26.6.2014 konal na naší 

škole Středním odborném učilišti v Domažlicích odborný kemp, kterého se zúčastnilo 23 
talentovaných žáků ze tříletých oborů vzdělání obráběč kovů, truhlář ze středních škol 
Plzeňského kraje.   

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

Nabízí jim tak další možnost, jak rozšířit své znalosti a jazykové dovednosti. V rámci těchto 
akcí již navštívili například veletrh v Lipsku věnovaný gastronomii či Mezinárodní 
mistrovství kadeřníků a kosmetiček v Paříži. Zájem byl také o zájezd do Vídně, do 

Norimberku i o exkurzi do jižní Francie. Pro veliký zájem jsme realizovali již 2 exkurze do 
Paříže zaměřené historicky a odborně buď po stránce gastronomické nebo profesně 

kadeřnicko-kosmetické. Významné jsou školení světoznámých firem jako například Hair 
Company Professional. Školení probíhalo ve firmě v Miláně v Itálii a zúčastnily se ho 
učitelky odborného výcviku a odborných předmětů oboru kadeřník z Domažlic a ze Stoda (7 

učitelek). Veškeré náklady hradila firma. 
 

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

firmou Siemens ČR a Středním odborným učilištěm Domažlice. Tímto podpisem se SOU 
Domažlice stalo jedinou střední školou na jihozápadě České republiky, která je partnerem 

nadnárodního elektrotechnického a elektronického koncernu Siemens AG. Střední odborné 
učiliště Domažlice je „Certifikovaný partner pro CNC školení“ a spolupráce se týká 
především školení obsluhy CNC strojů v řídicím systému Sinumeric. V průběhu května a 

června 2014 se uskutečnilo několik schůzek k přípravě žáků na soutěž v programování CNC 
obráběcích strojů a to ve frézování Siemens ShopMill.   

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

spolupracovat a zaměstnávají naše absolventy. Spokojenost zaměstnavatele s našimi žáky je 

pro nás nejlepším zhodnocením naší práce. 
 

Výsledky své práce prezentovalo SOU Domažlice také na prezentačních akcích 24. 
října 2013 „Od vzdělání k zaměstnání“ v MKS Domažlice, na „Perspektivě řemesel“ ve Stodě 
dne 20. listopadu 2013, na „Akademii řemesel“ v Klatovech dne 6. listopadu 2013, „Kam na 

školu, kam do učení, kam za vzděláním“ v Tachově 12. listopadu 2013, 3. prosince 2013 
„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 Rodingu 21. února 2014, kterou pořádal 
Landkreis Cham, v Neunburgu vorm Wald 8. listopadu 2013. Velmi významné byly Dny 

otevřených dveří na SOU Domažlice ve dnech 15. listopadu 2013 a 4. prosince 2013 a v místě 
poskytovaného vzdělání ve Stodě konaných ve dnech 15. listopadu 2013 a 16. ledna 2014. 
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Zástupci Krajského úřadu Plzeňského kraje předali na „Perspektivě řemesel ve Stodě“ 
kufříky ručního nářadí 18 žákům oboru elektromechanik pro zařízení a přístroje a na Dnu 
otevřených dveří na SOU Domažlice 14 žákům oboru strojní mechanik a 19 žákům obráběč 

kovů. 
 

Střednímu odbornému učilišti Domažlice bylo uděleno 3. místo v soutěži                    
O nejúspěšnější školu v soutěžích odborných dovedností ve školním roce 2013/2014 
v kategorii střední odborná učiliště Plzeňského kraje. 

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

Plzeňského kraje ve školním roce 2013/2014 (2.místo jsme z loňského školního roku 
obhájili). 

 

Taneční skupina AVANTI, která působí při Středním odborném učilišti Domažlice, se 
v letošním roce 2014 stala Mistry ČR SUT v plesových formacích a zároveň získali titul za 

nejlepší latinsko-americké formace pro rok 2014. 
 
Velmi úspěšné bylo představení kooperačního vzdělávání SOU Domažlice ředitelkou 

školy a firmy Gerresheimer Horšovský Týn Mgr. Vendulou Váchalovou 20. září 2013 se ve 
firmě Gerresheimer Horšovský Týn, kde se konalo setkání s předsedou senátního Výboru pro 

vzdělávání, vědu, kulturu a lidská práva PhDr. Marcelem Chládkem na téma „Prezentace 3 
modelů úspěšné spolupráce středních škol a firem, potřebné legislativní změny“, které 
pořádala Komise pro technické vzdělávání Plzeňského kraje a Okresní hospodářská komora 

Plzeňsko. 
Již čtvrtým rokem byl významný příspěvek ředitelky SOU Domažlice na 

Mariánskolázeňských dialozích 2013, které se konaly 7. listopadu 2013 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. Podruhé se této akce zúčastnili i žáci, kteří se účastnili 
třítýdenní odborné praxe v německých firmách zprostředkované koordinačním centrem česko-

německých výměn mládeže Tandem – Marek Jurgovský, .  
Spolupráci Středního odborného učiliště v Domažlicích s firmou Siemens 

prezentovala ředitelka SOU Domažlice na 1. workshopu Podpora technického vzdělávání 
v Plzeňském kraji. 

Rovněž se zúčastnila diskusního workshopu „Společně pro kvalifikovanou pracovní 

sílu“, kterou pořádala ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje 
Asociace hospodářských komor Jihozápad a Regionální kancelář Plzeň, Obchodní a 

průmyslové komory Regensburg a Česko-německé obchodní a průmyslové komory dne 
25.června 2014. 

 

Dne 16. října 2013 navštívil naší školu Střední odborné učiliště Domažlice hejtman 
Plzeňského kraje Milan Chovanec společně s Jiřím Stručkem náměstkem hejtmana pro oblast 

školství, sportu, cestovního ruchu a projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 
v rámci návštěvy města Domažlice. 

Hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs pozval ředitelku SOU Domažlice na setkání 

s prezidentem České republiky Milošem Zemanem u příležitosti jeho oficiální návštěvy 
v Plzeňském kraji dne 14. května 2014. 

Dne 22.5.2014 se na SOU elektrotechnickém v Plzni uskutečnilo setkání s ministrem 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR PhDr. Marcelem Chládkem MBA, ministrem průmyslu a 
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obchodu ČR Ing. Janem Mládkem, CSc. a ministryní práce a sociálních věcí ČR Mgr. 
Michaelou Marksovou. Zde ministr školství zmínil návštěvu ve firmě Gerresheimer 
Horšovský Týn a spolupráci se školou (návštěva 20.9.2013). 

Představitelé Plzeňského kraje v čele s hejtmanem Václavem Šlajsem přijali v pátek 
23. května úspěšné účastníky a reprezentanty Plzeňského kraje jubilejní, desáté Mezinárodní 

konference Enersol 2014 zaměřené na úspory energií, obnovitelné zdroje energií a snižování 
emisí v dopravě. Jednalo se o žáky Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni a 
Střední odborného učiliště Domažlice s doprovodem ředitelů škol a jejich učitelů. Za naši 

školu se zúčastnila ředitelka školy, koordinátorka EVVO Ing. Dana Hájková a Robin Beran, 
žák 2.ročníku oboru truhlář. 

 
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 2013/2014 bez vážných 

problémů.  

V průběhu roku 2013 jsem byla dokončena rekonstrukce objektu bývalého ředitelství 
ve Stodě v Plzeňské ulici na domov mládeže, který se nově nachází v bezprostřední blízkosti 

školy. Toto technické zhodnocení zařazeno v prosinci 2013 bylo financováno ze dvou zdrojů, 
a to ve výši 8 376 953,60 Kč investičním příspěvkem od zřizovatele a ve výši 726 663,99 Kč 
z investičního fondu.   

V budově SOU v Domažlicích byla rekonstruována plynová kotelna – náhradou 
stávajících kotlů kaskádou kondenzačních kotlů. Dva moderní plynové kotle s významně 
menší spotřebou nahradily původní velkoobjemové a původní jednostupňová regulace byla 

nahrazena IRC regulací. Technické zhodnocení zařazené v prosinci 2013 bylo financováno ze 
dvou zdrojů, a to investičním příspěvkem zřizovatele ve výši 2 000 000 Kč a prostředky 

investičního fondu ve výši 511 383 Kč. 
Stávající strojový park v místě poskytovaného vzdělávání kovooborů SOU Domažlice 

v Rohově ulici 233 byl doplněn univerzálním hrotovým soustruhem OPTI v prosinci 2013. 

Financování tohoto majetku bylo ze dvou zdrojů, a to ve výši 300 000 Kč z investičního 
příspěvku od zřizovatele a částkou 199 Kč z investičního fondu.  

V rámci projektu OPVK „Tvorba výukových modulů pro službové obory SOU 
Domažlice a jejich implementace do výuky“  reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.30/02.0037 byly 
pořízeny následující přístroje a zařízení pro pracoviště odborného výcviku: 

v Domažlicích  
- pro obor kadeřník přístroj k prodlužování a zahušťování vlasů v hodnotě 51 996 Kč 

(01/2014), 
- pro obory gastronomie a kuchař-číšník elektrický konvektomat v hodnotě 48 387,90 

Kč (04/2014), 
- pro obor kosmetické služby přístroj na odstranění rohové vrstvy kůže včetně sady 

pedikérských fréz v hodnotě 46 035 Kč (05/2014), 

ve Stodě: 
- pro obor kuchař-číšník restaurační pokladna včetně dotykové obrazovky v hodnotě 

57 475 Kč (02/2014), 
- pro obor kadeřník přístroj s technologií OXYSKIN v hodnotě 47 164 Kč (03/2014). 

 
     V rámci projektu OPVK „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském 

kraji“ reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0002 jsme pořídili strojírenský robot IRB120 
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s příslušenstvím od firmy ABB, s.r.o., Praha v hodnotě 499 972 Kč (05/2014). Robot je 
umístěn v místě poskytovaného vzdělávání v Rohově ulici 232 a slouží k výuce robotiky, jak 
pro žáky SOU Domažlice, tak pro žáky z partnerských základních škol.  Dále z tohoto 

projektu byly pořízeny nástroje, nářadí v celkové hodnotě 182 565 Kč a materiál na výuku a 
zhotovování výrobků při klíčových aktivitách v hodnotě 149 766 Kč.  

 
     Z významných položek pořízeného dlouhodobého drobného hmotného majetku namátkou 
uvádíme pořízení 37 ks kovových šatních trojskříněk v hodnotě 241 673 Kč v měsíci březnu 

2014. 
     Z významných položek pořízeného dlouhodobého drobného nehmotného majetku 

namátkou uvádíme pořízení softwaru pro navrhování nábytku ve výši 38 720 Kč pro obor 
truhlář (7/2014). 
  

  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: 

8.října 2014       9. října 2014 
 

 

 
 

 

 

Předsedkyně Školské rady SOU Domažlice 

Mgr. Lenka Schrödlová 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Mgr. Zdeňka Buršíková 

                                                                                        ředitelka SOU Domažlice  
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B. Kontrolní činnost 
 
Protokol o ústním jednání sepsaný dne 17. července 2014 
Předmět jednání: Žádost o prošetření postupu ředitelky školy Mgr. Zdeňka Buršíkové 

Přítomny: Mgr. Zdeňka Buršíková – ředitelka školy 
  Mgr. Petra Váchalová – zástupkyně ředitelky školy 
  paní Věra Tichotová – mzdová účetní a referent personální práce 

  paní Alena Zemanová, Mgr. Věra Šašková – pracovnice Odboru školství,  
  mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje 

Mgr. Zdeňka Buršíková byla seznámena se žádostí Mgr. Ivy Anderlové, která se týkala 
neprodloužení smlouvy na dobu určitou. 
Šetřením na místě, prostudováním příslušné dokumentace bylo zjištěno, že ředitelka 

Středního odborného učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Mgr. Zdeňka Buršíková 
postupovala v dané věci v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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C. Výroční zpráva o hospodaření školy 
 
Kopie účetních výkazů k 31.12. 2013 u příspěvkových organizací zřízených krajem ( výkaz 

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

 

Přehled o hospodaření k 31.12. 2013 ( v Kč ) 

 

a) příjmy 

1. celkové příjmy               51 468 409,46 

 

2. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných  
    zákonných zástupců 

                        - 

3. příjmy z hospodářské činnosti                    350 501,22 

4. ostatní příjmy               51 117 908,24 

 

b) výdaje 

1. investiční výdaje celkem                 6 703 157,49 

2. neinvestiční výdaje celkem a z toho:               51 398 361,23 

 náklady na platy pracovníků školy               25 598 771,00 

 ostatní osobní náklady                 2 321 011,00 

 zákonné odvody zdravot. a soc. pojištění                 9 495 128,00 

 výdaje na učebnice, uč. texty a uč. pomůcky                    178 474,60 

 stipendia                        3 000,00 

 ostatní provozní náklady               13 801 976,63 

            

 
 

 

 

Ve školním roce 2013/2014 byl pořízen následující dlouhodobý hmotný majetek: 
 

Název majetku Pořizovací cena v Kč Zdroj financování 

Technické zhodnocení Domov 
mládeže,Plzeňská 322, Stod 

8 376 953,60 inv. příspěvek zřizovatele 
726 663,99 investiční fond 

Soustruh OPTI 
300 000,00 inv. příspěvek zřizovatele 

199,00 investiční fond 

Technické zhodnocení – rekonstrukce 
kotelny v budově SOU, Prokopa Velikého 
640, Domažlice 

2 000 000,00 
 

inv. příspěvek zřizovatele 

511383,00 investiční fond 

Přístroj k prodlužování a zahušťování vlasů 51996,00 

projekt OPVK „Tvorba výukových 
modulů pro službové obory SOU 
Domažlice a jejich implementace do 
výuky č. CZ.1.07/1.1.30/02.0037 

Restaurační pokladna včetně dotykové 
obrazovky 

57 475,00 

projekt OPVK „Tvorba výukových 
modulů pro službové obory SOU 
Domažlice a jejich implementace do 
výuky č. CZ.1.07/1.1.30/02.0037 

Přístroj s technologií OXYSKIN 47 164,00 
projekt OPVK „Tvorba výukových 
modulů pro službové obory SOU 
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Domažlice a jejich implementace do 
výuky č. CZ.1.07/1.1.30/02.0037 

Elektrický konvektomat 48 387,90 

projekt OPVK „Tvorba výukových 
modulů pro službové obory SOU 
Domažlice a jejich implementace do 
výuky č. CZ.1.07/1.1.30/02.0037 

Přístroj na odstranění rohové vrstvy kůže 
včetně sady pedikérských fréz 

46 035,00 

projekt OPVK „Tvorba výukových 
modulů pro službové obory SOU 
Domažlice a jejich implementace do 
výuky č. CZ.1.07/1.1.30/02.0037 

Robot ABB IRB120 499 972,00 
projekt OPVK „Podpora technického a 
přírodovědného vzdělávání v Plzeňském 
kraji č. CZ.1.07/1.1.00/44.0002 
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D. Fotografie   

 

Ve dnech 9. – 11. září 2013 se uskutečnil v Trhanově adaptační kurz pro 120 žáků 1. 

ročníků v rámci grantového programu Plzeňského kraje Podpora preventivních aktivit 

a výchovy k toleranci v roce 2013. 

 
 
Projekt „Ekologické vzdělávání žáků SOU Domažlice v Technické škole ve 

Waldmünchenu“, který umožnil 140 žákům 1. ročníků seznámit se s principy a 

praktickými ukázkami alternativních zdrojů energie. 
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Od 1.9.2013 probíhá realizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji – reg.č. 

CZ.1.07/1.1.00/44.0002. Projekt je určen jak žákům technických oborů SOU Domažlice 

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

základních škol. 

 
 
Pilotní projekt Pneumatika ve spolupráci s IHK Regensburg, týdenní kurz 

v Berufsschule v Rodingu, na obrázku Marek Jurgovský 
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20.9.2013 jednání ve firmě Gerresheimer Horšovský Týn  na téma 
„Prezentace 3 modelů úspěšné spolupráce SŠ a firem, potřebné legislativní 
změny“ – pořádané Komisí pro technické vzdělávání Plzeňského kraje. 

 
Zleva: za HK ČR Dagmar Divišová, PhDr. Marcel Chládek, MBA, předseda senátního 

Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu a lidská práva, k datu zpracování výroční zprávy 
ministr školství, mládeže a tělovýchovy, Mgr. Zdeňka Buršíková, ředitelka SOU Domažlice 

 

 
Zleva: za firmu Gerresheimer Horšovský Týn Mgr. Vendula Váchalová, Ing. Jindřich 

Špilar - jednatel, Jiří Struček – náměstek hejtmana pro oblast školství, sportu a cestovního 

ruchu 
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Dne 16. října 2013 navštívil naší školu Střední odborné učiliště Domažlice 

hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec společně s  Jiřím Stručkem náměstkem 

hejtmana pro oblast školství, sportu, cestovního ruchu a projektu Plzeň – Evropské 

hlavní město kultury 2015 v rámci návštěvy města Domažlice. 

 

 

 
 
Zleva: radní Mgr. Šobr, náměstek hejtmana Jiří Struček, hejtman Plzeňského kraje Milan 

Chovanec, k datu zpracování výroční zprávy ministr vnitra, náměstek hejtmana a člen školské 
rady Jaroslav Bauer, ředitel Úřadu práce Domažlice – kontaktní pracoviště Ing. Zdeněk 
Písařík 
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Představitelé Plzeňského kraje v čele s hejtmanem Václavem Šlajsem přijali 

v pátek 23. května úspěšné účastníky a reprezentanty Plzeňského kraje jubilejní, desáté 

Mezinárodní konference Enersol 2014 zaměřené na úspory energií, obnovitelné zdroje 

energií a snižování emisí v dopravě. Jednalo se o žáky Středního odborného učiliště 

elektrotechnického v Plzni a Střední odborného učiliště Domažlice s  doprovodem 

ředitelů škol a jejich učitelů. Za naši školu se zúčastnila ředitelka školy, koordinátorka 

EVVO Ing. Dana Hájková a Robin Beran, žák 2.ročníku oboru truhlář. 
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Naši žáci prezentovali své výrobky na 5. ročníku soutěže „Řemeslo má zlaté dno“ 

konané 10. června 2014 v Techmanii Science Center v Plzni, vyhlašované Plzeňským 

krajem. Michal Berka, žák 2.ročníku oboru truhlář se svým výrobkem s Kazetou 

dýhovanou s šachovnicí obdržel a obhájil cenu hejtmana. Za účast v soutěžích byl 
odměněn Marek Jurgovský, Vít Urban a Antonín Beneš, kteří z rukou hejtmana Plzeňského 

kraje Václava Šlajse obdrželi fotoaparáty.  
 

 
Zleva: hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs, Michal Berka, náměstek hejtmana pro oblast 
školství, sportu, cestovního ruchu a projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 Jiří 

Struček 
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Taneční skupina AVANTI - Mistři ČR SUT v plesových formacích a zároveň získali 

titul za nejlepší latinsko-americké formace pro rok 2014 

 

 
 

 

Poprvé jsme pořádali 1. ročník kadeřnicko – kosmetické soutěže Zlaté zrcadlo 
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Vítězka kadeřnické soutěže - Bratislava 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                                                       2.  místo Adéla Giňová, žákyně 3. ročníku 
                                                                                      oboru kadeřník z MPV Stod 
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Maturitní ples oborů mechanik seřizovač, kosmetické služby a obchodník 
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