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Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2015/2016  

 
 

 

I. Výroční zpráva o činnosti školy 

  

1.Charakteristika školy  

    1.1.Název školy                      Střední odborné učiliště, Domažlice, 

                                                    Prokopa Velikého 640 

          Adresa:                             Prokopa Velikého 640 

         344 01 Domažlice   

          právní forma:                   příspěvková organizace  

          zřizovatel :                        Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň  

          IČO :                                 18230083  

          IZO ředitelství školy:      600008941 

  

    1.2.Kontakty: 

          číslo telefonu:                    379 410 620 – 42  (SOU Domažlice) 

                                                   377 901 657,  377 901 306 (MPV Stod) 

                                                      

           

           

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

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

          www stránky :          www.soudom.cz , 

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

 

          ředitelka školy:                                                       Mgr. Zdeňka Buršíková 

          zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování SOU Domažlice:  

                                                                                            Ing. Pavel Richter               

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

          

          zástupkyně ředitelky  –MPV Stod:  Mgr. A. Sedláčková                                                                                         

                      

                                                                                                              

 

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

          školy za hodnocený školní rok 

           

           Datum zápisu do rejstříku škol a školských zařízení :  1.1.2005.           

           Datum poslední aktualizace: 19.3.2014  č.j.  MSMT -9706/2014-1, 

                                                     1.7.2014   č.j.ŠMS /6727/14    

        

 

 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                  

mailto:skola@soudom.cz
mailto:issstod@issstod.cz
mailto:skola@soudom-stod.cz
http://www.soudom.cz/
http://www.soudom-stod.cz/
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Plzeňský kraj jako zřizovatel mění s účinností od 1.července 2014 v souladu s usnesením 

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

listinu příspěvkové organizace Středního odborného učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 

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

                                                                             

               

   Rozhodnutí KÚ PK č.j.: ŠMS/6727/14 ze dne 1.7.2014: 

- s účinností od 1.9.2014  

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

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

   

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

- s účinností od 1.9.2016  

  - stanovení nepřekročitelných počtů žáků u těchto oborů a forem vzdělávání 

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

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

 

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

-   s účinností od 26.5.2016 se provádí výmaz ze školského rejstříku  

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

 

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

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

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

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

                                                                                                              333 01 Stod  

                          

 

    1.4.Přehled učebních plánů (včetně schvalovacích doložek) 

 

   Ve školním roce 2015/2016 zabezpečovalo SOU Domažlice výuku pro 613 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   
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   23-51-H/01 Strojní mechanik  

- schválen MŠMT dne 23.2.2009 

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

  

    23-56-H/01 Obráběč kovů  

-   schválen MŠMT dne 23.2.2009 

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

 

     33-56-H/01 Truhlář  

-     schválen MŠMT dne 23.2.2009 

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

       

       65-51-H/01 Kuchař-číšník  

- schválen MŠMT dne 23.2.2009 

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

 

       69-51-H/01 Kadeřník  

- schválen MŠMT dne 23.2.2009 

- 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 

 

 

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 700 613 87 82,646 61 57,752 

018230083 SOU Domažlice  590 497 444 53 51,831 41 39,681 

110018460 Školní jídelna SOU 

Domažlice  
350 246 183 3,0 3,0 - - 

150071523 ŠJ-výdejna SOU 

Domažlice  
144 178 172 1,0 0,2      -      - 

SOU Domažlice -MPV Stod   260 191  169 22 20,315 17 15,071 

110031971 Domov mládeže – 

MPV Stod  
105  30 29  4   4,0  3 3,0 

110031989 Školní jídelna –

MPV Stod  
190  149  122  4   3,3  0 - 
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▲ žáci + dospělí 

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

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

  

 

                       

 1.6. Počet tříd a žáků  včetně žáků závěrečných ročníků  

  

 

Kód a název oboru      

Počet žáků ve 

všech formách 

studia 

Z toho počet 

žáků denního 

studia 

 

       * 

Počet 

tříd  

 

Průměr

ný 

počet 

žáků na 

třídu 

k 30.9. 

2015 

k 31.8. 

2016 

k 30.9. 

2015 

k 31.8. 

2016 

23-45-L/01   Mechanik seřizovač  112 111 112 111 4,5*  

69-41-L/01   Kosmetické služby  23 23 23 23 1,3*  

66-41-L/01   Obchodník  0 0 0 0 0  

65-41-L/01   Gastronomie  32 31 32 31 2,2*  

23-51-H/01  Strojní mechanik  50 47 50 47 2,4*  

23-56-H/01  Obráběč kovů  69 68 69 68 3  

26-52-H/01  Elektromechanik pro zař. a přístroje 50 44 50 44 1,9*  

33-56-H/01  Truhlář  26  26  26  26  1*  

65-51-H/01  Kuchař-číšník  44 43 44 43 1,6*  

65-51-H/01  Kuchař-číšník (MPV Stod)  11 9 11 9 0,4*  

69-51-H/01  Kadeřník  66 57 66 57 3  

69-51-H/01  Kadeřník (MPV Stod) 67 67 67 67 2,7*  

64-41-L/51  Podnikání  22 16 22 16 1  

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

       

celkem 613 577 613 577 27 22,7 

 * víceoborové třídy   
 

 

 

2. Údaje o zaměstnancích ( stav k 30.6.2016 )   

 
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 

94/87,495 68/62,557 39/29 15 55 
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2.1. Další údaje o pedagogických pracovnících 

 
 

Ped.pracov

- 

ník – číslo 

 

 

Pracovní zařazení, 

Funkce 

 

Úvazek 

 

Kvalifikace – stupeň vzdělání, obor, 

aprobace,DPS 

 

Vě

k 

Rok

ů  

ped. 

prax

e 
1 ředitelka SOU 1,0 VŠ učitelství VVP, biologie-chemie 46 21 
2 UOP 1,0 VŠ BSP,obor učitelství PV a OV, DPS 

pro UOP  
54 18 

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

ped.studium – učitel PV a OV 
44 10 

4 UVVP 1,0 VŠ učitelství VVP, Tv-obč.výchova 44 18 
5 D UOP 0,238 VŠ učitel OP pro učňovské zařízení, 

DPS pro vyuč. OP na UŠ a OU  
67 46 

 UOV 0,40 VŠ učitel OP pro učňovské zařízení, 

DPS pro vyuč. OP na UŠ a OU  
67 46 

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

fyzika + učitelství VVP M-fyzika 
63 38 

7 UVVP 0,976 Střed.vzděl. s matur.zk. - gymnazium, 

DPS 
62 21 

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

učitele OP 
56 16 

9 D UOP 1,0 VŠ učitelství pro uč.zař.KOVO, 

sped.stud. pro vých. poradce na 

PFUK 

68 26 

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

učitele OP 
48 16 

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

dějepis 
59 32 

12 UVVP 1,0 VŠ, obor strojní technologie, DPS 62 21 
13 UVVP 1,0 VŠ učitelství VVP, M - zeměpis  56 30 
14 UVVP 1,0 VŠ učitelství pro 6.-9.roč. ZDŠ, Čj- 

k výuce Čj na střed.školách 
61 14 

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

Vysvěd. o st.jaz.zk. – AJ, DPS obč. 

nauka, pedagog.způsobilost 

54 7 

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

střední školy, Čj - dějepis 
42 12 

17 UVVP 1,0 VŠ obor vojenská chemie, DPS 57 7 
18 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 

66 25 

19 ZŘ 1,0 VŠ obor hosp.politika, DPS 43 7 
20 UOP 1,0 VŠ obor hospodářská politika, DPS 42 8 
21 UOV 1,0 VŠ BSP. obor Veřejná správa, SPŠ 

obor strojírenství, DPS 
47 20 

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

strojírenství, VL stroj.zámečník, DPS 
51 14 

23 UVVP 1,0 VŠ učitelství pro SŠ 37 10 
24 UOV 1,0 VL obor strojní mechanik 43 1 
25 UOV 1,0 Stř.vzděl. s matur.zk.-obor dřevo a 

nábyt.výroba, VL truhlář, DPS 
38 14,5 

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

strojírenství, VL nástrojař, DPS 
58 9,5 
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27 UOV 1,0 Stř.vzděl. s matur.zk.,obor 

strojírenství, VL automechanik, DPS 
63 16 

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

VL obráběč kovů 
42 8 

29 

 

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

VL číšník – servírka, DPS 
47 6 

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

oborech obchodu a služeb, VL holička 

a kadeřnice, DPS  

54 16 

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

kosmetické služby 
21 1 

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

v oborech stroj.zámečník, VL 

stroj.zámečník, DPS 

61 13 

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

VL truhlář – výroba nábytku, DPS 
34 12,5 

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

truhlářství, VL truhlář, DPS 
64 33 

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

ekonom.zeměd.,VL kadeřnice, DPS 
52 18,5 

36 UOV 1,0 Stř.vzděl. s mat.zk., obor strojírenství 57 1 
37 UOP 0,809 stř.vzděl.s matru.zk.,obor Podnikání 

v oborech obchodu a služeb, VL 

kadeřnice, DPS 

59 22 

38 UOV 1,0 Stř.vzdělání s mat.zk., obor 

chovatelství 
50 0,5 

39 UVVP 1,0 VŠ učitelství pro 1.st. ZŠ 59 14 
40 UOP 1,0 VŠ obor aut.systémy řízení, DPS 52 15 
41 UOP 0,547 Stř.odbor.s matur.zk. obor hotel. a 

stravování, DPS 
56 11 

 UOV 0,5 Stř.odbor.s matur.zk. obor hotel. a 

stravování, DPS 
56 11 

42 UVVP 1,0 VŠ učitelství pro 1. st. ZŠ 58 28 
43 ZŘ 1,0 VŠ  učitelství VVP – MAT, FYZ  54 30 
44 UVVP 1,0  VŠ  učitelství VVP – TV, OBN 52 29 
45 UVVP 1,0 VŠ  učitelství VVP –MAT, CHE 55 32 
46 UOV 1,0 Stř.vzděl. s matur.zk.,obor podnikání 

v  oborech, VL kadeřnice, DPS 
38 11 

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

zabezpeč.technika 
66 18 

48 UVVP 0714 VŠ učitelství pro stř.školy 42 19 
49 UOV 1,0 Stř.vzdělání s mat. .zk., obor 

podnikání v oborech, VL kadeřnice, 

DPS 

40 14 

50 UOV 0,5 Stř. vzděl.s matur.zk.obor podnikání, 

VL holička a kadeřnice,  DPS  
56 6 

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

elektrotechnika, DPS 
62 15 

52 VYCH 1,0 Stř.odb.s matur., obor vychovatelství 50 12 
53 VYCH 1,0 Stř.odb.s matur. obor oděvnictví, DPS 

vysvědčení o ped.způsobilosti - UOP 
43 17 

54 D VYCH 1,0 Stř.odbor., obor vychovatelství 62 40 
55 UOP 0,953 VŠ BSP,  obor hospodář.pol. + 

správa, DPS 
41 4 

56 UOP 1,0 VŠ obor strojírenská technologie, 

učitelství OP na SOŠ a SOU   
63 27 

57 UVVP 1,0 VŠ učitelství pro 2.st.ZŠ – Čj + 39 10 
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dějepis 

58 UOV 1,0 VŠ BSP, učitelství praktického 

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

Provoz hotelů a společ.stravování 

44 12 

59 UVVP 0,905 SŠ , vysvědčení o st.jaz.zkoušce z Nj 47 2 
60 UOP 1,0 VŠ obor Obchodní podnikání 28 3 

 

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:    32 

 

Počet zúčastněných pedagogů :             32    

 

vzdělání v oblastech DVPP:  
- pravidelné odborné semináře Elektrotechnického cechu – pro výuku odborných 

elektrotechnických předmětů, 

- EVVO – semináře a konference s ekologickou a EVVO tématikou, invaze 

živočichů, přírodovědné exkurze po naučných stezkách na Plzeňsku, Evaluace 

v environmentální výchově, 

- pro výuku cizích jazyků všeobecných a odborných předmětů, jazykový pobyt 

učitelů nejen německého jazyka v Berufsschule Kötzting, Cham – v rámci projektu 

podpory cizích jazyků (shadowing – moderní metody stínování výuky),  

- ICT vzdělávací program (Pinterest, Storify, Diigo), program GibbsCAM, proškolení 

firmou SMC, odborné školení k programu robota firmy ABB, Kamerové systémy 

(výuka EM),  Hair Company (KA), první kroky v Cloudu, 

- pro výuku ekonomických předmětů – Aktuální úprava úřední korespondence, 

- pedagogická oblast - Myšlenkové mapy, Dohodnu se, 

- semináře k přípravě maturitních zkoušek, český jazyk v souvislostech – práce 

s textem,  

- vzdělávací semináře pro výchovného poradce školy, vzdělávací setkání metodiků 

prevence, Řešení konfliktů a výchova k toleranci, Dohodnu se, 

- společensko – vědní oblast – Islámský stát, Evropská unie ve výuce aneb Co 

nového v Bruselu, Migrace, imigrace, emigrace a Evropa – proměny, historie a 

současnost, Za uměním Budapešti, 

- image pedagogického pracovníka, 

- školení pro správce elektronického systému Bakaláři,  

- marketing k webové prezentaci školy. 

 

DVPP z přímé dotace  za školní rok 2015/2016  
  

        Celkem  hrazeno z přímé  

dotace  

hrazeno z ost. ONIV 

1.9.2015-31.12.2015     7. 650,-  Kč  3 630,-Kč    4.020,- Kč  

1.1.2016-31.8.2016   20. 784 ,- Kč                               17 880,-Kč                  2 904-- Kč  

    

Celkem za šk.rok     

2015/2016 

  28.434,-  Kč  21.510,-Kč    6.924,- Kč  
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2.3. Výuka vedená odborně způsobilým učitelem 

 

 

 

 

Předmět 

  

Celkový počet hodin 

odučených týdně 

  

Z toho 

odučených 

aprobovaně 

Administrativa 2 2 

Anglický jazyk 26 18 

Český jazyk a literatura  42 42 

Daňová soustava 1 1 

Dějepis 3 3 

Ekonomika 24 24 

Estetická výchova 3 3 

Fyzika 10,5 10,5 

Chemie 9 9 

Informační technologie 21,5 0 

Konstrukce 6 6 

Kosmetika 7 7 

Laboratorní cvičení 3 3 

Marketing a management  1 1 

Matematika 39 39 

Materiály 9,5 9,5 

Německý jazyk 53 23,5 

Občanská nauka 19 19 

Potraviny a výživa 8 8 

Praktická cvičení 3 3 

Právo 1 1 

Programování 3 3 

Programování CNC strojů 4 4 

Psychologie 1 1 

Psychologie a společenská výchova 4 4 

Stolničení 7 7 

Strojírenská technologie 12 12 

Strojnictví 10 10 

Technická dokumentace 14 14 

Technika administrativy 2 2 

Technika provozu 2 2 

Technologie provozu 1,5 1,5 

Technologie 45,5 45,5 

Technologie výroby  3,5 3,5 

Tělesná výchova 21 12 

Účetnictví 7 7 

Výrobní zařízení 4 4 

Výtvarná výchova 3 3 

Základy ekologie  3 3 

Základy ekologie a chemie 4 4 

Základy podnikání 1 1 
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Základy přírodních věd 2 2 

Základy technické mechaniky 2 2 

Zdravověda 8 8 

celkem 456 388 

 

 

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

 

Předmět 
Celkový počet hodin 

odučených týdně 

Z toho odučených 

aprobovaně 

Německý jazyk 20 20 

Anglický jazyk  22 22 

Všeobecně vzdělávací předměty  121 100 

Odborné elektrotechnické předměty 15 15 

Odborné ekonomické předměty 32 22 

Odborné předměty – kadeřník 17 17 

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

celkem 232,5 201,5 

 

 

3. Údaje o přijímacím řízení  

 

3.1.1.  Přijímací řízení do 1.ročníku SŠ v denní formě studia (stav k 31.8.2016)            

  
 

 

 

 

Součást 

Počet žáků 

(uchazečů) 

přihlášených 

celkem 

 

 

Počet žáků 

(uchazečů) přijatých 

celkem 

k 31.8.2016 

  

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  271 44 160 9 11 

SOU Domažlice – 

MPV Stod  

73 16 59 0 3 

Celkem 344 60 219 9 14 

 

 

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. 2016 

Počet podaných 

odvolání proti 

nepřijetí ke 

studiu 

Počet žáků přijatých 

do vyššího ročníku než 

prvního (na základě 

rozhodnutí ŘŠ) 1.kolo 

PŘ 

Další kola 

PŘ 

SOU –

MPV 

Stod 

0 0 0 0 0 
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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 31.8.2016 

(+ přijetí   

   vyšší  

   ročník) 

 

Počet 

odvolání 

proti 

nepřijetí 

 

 

Počet 

tříd 

 

      *        

Z toho 

víceoborové 

třídy  
1.kolo 

př.říz. 

Další 

kola 

př.říz. 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač  65 3 44+3 6 2 0 

66-41-L/01 Obchodník   2 0 0 0 0 0 

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

65-41-L/01 Gastronomie  11 0 1 0 0 0 

23-51-H/01 Strojní mechanik  28 10 20+1 0 0,6* 0,6* 

23-56-H/01 Obráběč kovů  60 4 25+4 3 1 0 

33-56-H/01 Truhlář 12 6 11 0 0,4* 0,4* 

65-51-H/01 Kuchař-číšník  35 13 25+2 0 1 0 

65-51-H/01 Kuchař-číšník (MPV 

Stod) 

7 0 0 0 0 0 

66-53-H/01 Operátor skladování 

(MPV Stod) 

0 0 0 0 0 0 

69-51-H/01 Kadeřník 39 8 24 0 1 0 

69-51-H/01 Kadeřník (MPV Stod)  35 5 26 0 1 0 

26-52-H/01 Elektromechanik pro 

zařízení a přístroje (MPV Stod) 

11 6 14 0 1 0 

64-41-L/51 Podnikání (denní 

studium- MPV Stod) 

20 5 24 0 1 0 

64-41-L/51 Podnikání (denní 

studium) 

13 0 0 0 0 0 

celkem 344 60 224 9 9 1* 

* víceoborové třídy 

 

 

 

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

nástavbového studia v ostatních formách studia(MPV Stod) 

 

 

Kód  a název oboru 

 

Počet žáků 

přihlášených 

celkem 

Počet žáků 

přijatých 

celkem 

k 31. 8. 2016 

 

Počet 

odvolání 

proti 

nepřijetí 

Počet 

tříd 

* 

Z toho 

více-

oborové 

třídy 

1.kolo 

PŘ. 

Další 

kola PŘ 

64-41-L/51 

Podnikání (dálkové studium)  
0 0 0 0 0 - 

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

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

 
 

Kód a název oboru 

Počet 

evidovaných 

absolventů 

 

Poznámka 

 
celkem     

64-41-L/51 Podnikání  2  
65-41-L/01 Gastronomie 1  

23-45-l/01 Mechanik seřizovač  3  
66-41-L/01 Obchodník 1  

65-51-H/01 Kuchař-číšník  2  
69-51-H/001 Kadeřník  3  

Celkem  12  

 

 

 

4. Výsledky výchovy a vzdělávání   

 

4.1. Prospěch žáků  
   

Prospěch žáků celkem  

( včetně závěrečných ročníků ) 

  

  

Počet žáků 

 

  

  

% 

  
Žáci celkem    (k 31.8.2016) 422 100,0 

Prospěli s vyznamenáním 
 

10  2,37 

Prospěli 390     92,42 

Neprospěli 22 5,21  

Žáci vyloučeni ze studia v průběhu hodnoceného škol. roku 3       -- 

 

             

                                    

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

 

Prospěch žáků celkem 

( včetně závěrečných ročníků ) 
Počet žáků % 

Žáci celkem    (k 31.8.2016) 155 100,0 

Prospěli s vyznamenáním 2 1,29 

Prospěli 134 86,45 

Neprospěli 18 11,61 

Neklasifikováni 1 0,65 

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. 2016) 0 0 

Prospěli s vyznamenáním 0 0 

Prospěli 0 0 

Neprospěli 0 0 

Neklasifikováni 0 0 

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

 

 

4.2. 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  28 

 

1 21 6 

 

3 

69-41-L/01   Kosmetické služby  8 0 5 3 4 

65-41-L/01  Gastronomie  11 

  

0 7 4 5 

Celkem 47 

 

1 33 13 12 

Závěrečná zkouška:      

23-56-H/01 Obráběč kovů  22 0 21 1 3 

23-51-H/01 Strojní mechanik 15 1 12 2 1 

33-56-H/001 Truhlář 9 1 6 2 2 

69-51-H/01 Kadeřník 18 7 11 0 0 

65-51-H/01 Kuchař-číšník  17 3 14 0 2 

Celkem 81 12 64 5 8 

   

Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek (k 30. 9. 2016)- 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) 

 

                  

18 

 

0 7  11 6 

64-41-L/51 

Podnikání  (dálkové studium) 

 

0 0 0 0 0 

 

celkem                       
18 0 7 11 6 
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Závěrečná zkouška 

 

69-51-H/01 

Kadeřník 

 
22 0 17 5 5 

65-51-H/01 

Kuchař-číšník  
0 0 0 0 0 

26-52-H/01 Elektromechanik 

pro zařízení a přístroje  
14 2 7 5 5 

 

celkem                      
36 2 24 10 10 

 

        

 4.3. Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2015/2016 

 
Druh postižení Počet žáků Ročník přípravy 

Sluchové postižení                                      

Zrakové postižení   

S vadami řeči   

Tělesné postižení                                          

S kombinací postižení   

S vývojovými  poruchami učení                  50                  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. 

 

 4.3.1  Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2015/2016 (MPV Stod)  

 

Druh postižení Počet žáků Ročník přípravy 

Sluchové postižení 0 0 

Zrakové postižení 0 0 

S vadami řeči 0 0 

Tělesné postižení 0 0 

S kombinací postižení 0 0 

S vývojovými poruchami učení 3 1,2 

 

 

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 14 pohovorů s jednotlivými žáky naší školy 

s různým obsahem, vždy s důrazem na zlepšení jejich chování při vyučování. S rodiči žáků 
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bylo provedeno deset informačních pohovorů za účelem zlepšení jejich chování a prospěchu. 

Ve čtyřech příípadech 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 2015, 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. 

 

    Žáci mají trvale k dispozici schránku důvěry a zveřejněné konzultační hodiny 

výchovné poradkyně i preventistky, které průběžně využívají. Nově přijaté žáky navštěvuje 

výchovná poradkyně opakovaně v třídnických hodinách, seznamuje je s poradenskými 

službami, které mohou využívat. Získává od nich zpětnou vazbu o jejich adaptaci ve škole. 

    Výchovná poradkyně zajistila i v tomto školním roce pro všechny končící žáky 

odborné exkurze na Úřadu práce, kde získali žáci potřebné informace související s ukončením 

studia a nástupem do zaměstnání. Třídy navštívili zástupci několika firem, kteří nabízeli 

možnost budoucího zaměstnání a to zejména pro obor Elektromechanik pro zařízení a 

přístroje. Také do tříd přijeli s nabídkou dalšího studia zástupci jazykových škol a vojenských 

škol. 

    Výchovná poradkyně se účastnila schůzek PPP Plzeň-jih a dvou vzdělávacích 

seminářů – Než zazvoní (vzdělávací seminář marketingu středních škol) a Jiné dítě ve vaší 

třídě (seminář Mgr. Veselé – Společně k bezpečí). 

    Průběžně během celého školního roku poskytuje výchovná poradkyně konzultace i 

třídním učitelům k problematice chování žáků, zapůjčuje a doporučuje odbornou literaturu a 

vzdělávací materiály příslušných institucí. 

    Stodská škola má výhodu menšího počtu žáků, takže pedagogičtí pracovníci žáky 

velmi dobře znají, spolupracují při každé příležitosti i s jejich rodiči. Díky tomu se daří 

vytvářet ve škole poměrně dobré klima a výchovné problémy se rychle odhalují a řeší. Mezi 

závažnější problémy patří záškoláctví a vyšší míra neomluvených hodin, s tím související. 

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

škola velmi dobře s místní Policií ČR. 

    Výchovné poradenství využívá k působení na žáky také akce z Minimálního 

prentivního programu školy. Ve šk. roce 2015/16 to byly např.: Charitativní sbírka Světluška, 

adaptační kurzy pro 1. ročníky, Příběhy bezpráví – besedy, divadelní a filmová představení, 

sportovní akce, vánoční a velikonoční zpívání pro seniory a děti z dětského domova, 

přednášky Policie ČR, přednášky finanční gramotnosti, přednáška o bezpečnosti na internetu 

či besedy o poruchách příjmu potravy. 

    
 Také v Domažlicích působí odděleně funkce výchovného poradce a preventisty, oba 

učitelé spolu úzce spolupracují. 

 Do činnosti výchovného poradce v Domažlicích se řadí výchovné poradentství žáků 

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

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

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

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

výchovného poradce. Spolupráce výchovného poradce je s preventistou na organizačním 

zajištění adaptačního kurzu pro žáky prvních ročníků ve dnech 22. - 24. září 2015 

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

pohovorů s jednotlivými žáky naší školy s různým obsahem, vždy s důrazem na zlepšení 
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jejich chování při vyučování, v případě jedné třídy druhého ročníku byly provedeny tři 

intervenční pohovory za přítomnosti třídní učitelky s ohledem na situaci v dané třídě. Z akcí 

lze vyjmenovat zejména humanitární akce, jednalo se o akci Život dětem, která proběhla 

v září 2015 a v březnu 2016, dále to byl Den boje proti rakovině v květnu 2016. V uvedených 

případech žáci vzorně reprezentovali školu a dostalo se jim od institucí, pořádajících uvedené 

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

trvale na SOU Domažlice. 

 Z činnosti práce metodika prevence za školní rok 2015/2016 lze zařadit filmové 

představení Romance pro křídlovku, návštěvu „Protidrogového vlaku“, návštěvu Hasičského 

záchranného sboru v Domažlicích, přednášku „Řidiči, znáš 6P“, návštěvu knihovny 

B.Němcové a Muzea J. Jidřicha, dále adaptační kurz konaný v září pro žáky 1. ročníků, 

projektové dny v prosinci Technika je in a cool a Gastronomický, kadeřnicko – kosmetický 

den, v dubnu Den Země, školní výlety a sportovní den konané v červnu. 

  
                                                                         

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

      jiným subjektem 

 

Česko-německá spolupráce 

 

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

německé spolupráce SOU Domažlice a partnerských škol v nedalekém Bavorsku 

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

se rozvíjející kooperaci s Berufsschule Cham – vedle již probíhajícího pilotního 

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

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

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

stranou. Důležitým východiskem mezinárodní kooperace jsou dobré osobní vztahy mezi 

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

Siegfriedem Zistlerem. Rozvíjela se i spolupráce s německou reálkou v Neunburgu vorm 

Wald, v jejímž rámci došlo ke společnému setkání vybraných žáků a pedagogů v Bad 

Kötzting. Česko-německá spolupráce představuje na jedné straně nemalou zátěž pro 

pedagogické pracovníky, na straně druhé dává žákům důležitou možnost poznat odlišné 

školní a kulturní prostředí, seznámit se osobně se svými německy mluvícími vrstevníky, 

prožít s nimi zajímavé akce a v neposlední řadě zlepšit své komunikativní dovednosti v cizím 

jazyce.  

 

18. 9. - 2. 10. 2015 se konala čtrnáctidenní odborná praxe žáků oborů mechanik seřizovač 

(4 žáci - Jiří Steinberger, Jaroslav Chuchel, Kovářik a Liška), obráběč kovů (1 žák Jiří 

Reimer) v německých firmách a kuchař - číšník (1 žákyně Tereza Volfová) v Bad Kötztingu. 

Odborná stáž byla financována z programu Erasmus+ a připravená organizací Tandem - 

koordinační centrum vzdělávání mládeže Plzeň. 

 

23. – 27. 11. 2015 5-ti denní pobyt 14 žáků oboru elektromechanik pro zařízení a přístroje 

v Berufsschule Bad Kötzting v rámci projektu výzva 56 

 

30. 11. 2015 – 4. 12. 2015 – stínování výuky českých pedagogů v Berufsschule Cham a na 

jejich pobočkách – 6 učitelů z Domažlic a Stoda v rámci projektu výzva 56 
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7. – 11. 12. 2015 kurz „Pneumatika“ v Rodingu v rámci pilotního přeshraničního projektu 

Přeshraniční vzdělávání žáků SOU Domažlice (6 žáků). 

 

25. 2. 2016  Sportovní den na Velkém Javoru, v 5 mezinárodních týmech se soutěžilo ve 

sjezdu na lyžích, skateboardu a biatlonu, sjezdu na sáňkách a prošli se na sněžnicích (23 žáků 

SOU Domažlice). 

 

4. 3. 2016  „Azubi Live“ – mezinárodní veletrh pracovních příležitostí – prezentace 

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

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

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

 

19. - 23. 3. 2016 – 5 denní školní výlet do Velké Británie – „Královský Londýn“  - 18 

žáků SOU Domažlice a14 žáků SOU Domažlice MPV Stod.  
 

30. 3. 2016 jsme pořádali 2.ročník burzy práce „Berufsinfomesse“ na SOU Domažlice s 

hojnou účastí německých firem z regionu 15 firem německých, 4 české firmy a 1 německá 

pracovní agentura, zástupci ÚP Domažlice a Cham, OHK Domažlice a IHK Cham, spolupráci 

a studijní možnosti Technické školy ve Waldmünchenu představila partnerská škola Werner-

von-Siemens-Schule, Staatl. Berufsschule Cham.  

 

6. 4. 2016 pořádali jsme 14. ročník rukodělné soutěže „O hoblík Káji Hoblíka“ s německou 

účastí – žáci oboru truhlář z BS Grafenwöhr, překlad soutěžních zadání a otázek do 

elektronického systemu Moodle (3 žáci) 

 

14. 4. 2016  společná navštěva největšího strojírenského veletrhu Bauma v Mnichově (8 

žáků). Hradila partnerská škola Realschule Neunburg vorm Wald.  

 

16. 4. 2016  Návštěva veletrhu zaměřeného na školství a vzdělávání v regionu  - Weiden. 
 

20. – 22. 4. 2016  organizovali 3. ročník česko-německá exkurze do Prahy finančně 

podpořená z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti  (návštěva Senátu, 

velvyslanectví SRN, Pražského hradu, …) (cca 50 českých a německých žáků z Berufsschule 

Cham) 

 

25. a 26. 4. 2016  mezinárodní setkání žáků v Bad Kötzting (6 + 6 žáků a pedagogický 

dozor) v rámci dotačního programu Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a 

spolufinancování mezinárodních studijních programů v roce 2015. 

 

29. 4. 2016 2. rokem jsme slavnostně předáli certifikáty účastníkům česko-německého 

přeshraničního vzdělávání. Slavnostní předání proběhlo na radnici v Domažlicích za 

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

Domažlic (6 žáků – Jakub Cedidla, Jiří Wuchterle, Rostislav Švec, Michal Novotný, Lukáš 

Svoboda, Stanislav Horníček). Celkem tento certifikát již získalo 11 absolventů oboru 

mechanic seřizovač. 

 

4. 5. 2016 Exkurze do firmy Stangl a Kulzer Roding (44 žáků 2. ročníků oborů mechanic 

seřizovač a obráběč kovů). Zaplaceno panem Stanglem. 
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6. 5. 2016 Cham, slavnostně podepsána smlouva mezi okresním úřadem Cham 

a pracovním úřadem ve Schwanndorfu o další podpoře česko-německého odborného 

a jazykového vzdělávání na Středním odborném učilišti v Domažlicích. Podpisu smlouvy 

byli přítomni chamský zemský rada, pan Franz Löffler, dále zástupci pracovního úřadu ve 

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

partnerských škol zapojených do projektu přeshraniční spolupráce (za SOU Domažlice 

Zdeňka Buršíková, za Berufsschule Cham Siegfried Zistler). Projektu umožní posílení 

jazykové vybavenosti žáků, zpřístupnění těch oblastí vzdělání, které nabízí jen německá 

strana, a získání praktických dovedností v německých firmách. Díky finanční podpoře 

z prostředků Evropské unie se přeshraniční spolupráce bude nově nabízet nejen žákům 

prestižního oboru mechanik-seřizovač, ale též gastronomům (tříletým i čtyřletým), truhlářům 

a elektromechanikům ze Stoda. Počet žáků účastnících se přeshraničního vzdělávání tak 

vzroste ze současných šesti až osmi v ročníku na celkem dvacet. 

 

10. 5. 2016 tradiční česko-německý fotbalový turnaj v Domažlicích - 8. ročník fotbalového 

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

Berufsschule Cham). 

 

14. – 16. 5 2016 svatodušní svátky v Bad Kötzting (1 učitel pozván starostou města). 

 

31. 5. - 1. 6. 2016 dvoudenní praxe žáků Realschule Neunburg vorm Wald na vybraných 

pracovištích odborného výcviku SOU Domažlice. 

 

30. 5. až 3. 6. 2016 kurz „Logo-řízení“ (Roding) v rámci česko-německého přeshraničního 

vzdělávání (6 žáků oboru mechanik - seřizovač) 

 

6. – 17. 6. 2016 14denní praxe ve firmách F.EE (Neunburg vorm Wald) a Stangl & Kulzer 

(Roding) v rámci pilotního přeshraničního vzdělávání (6 žáků) 

 

30. 5. – 10. 6. 2016 intenzivní jazykový kurz v Bad Kötzting pro mechaniky-seřizovače, 

účastníky pilotního přeshraničního vzdělávání (8 žáků oboru mechanic – seřizovač 2.ročník) 

 

13.6. - 8. 7. 2016 se konala jednoměsíční odborná praxe žáků oboru obráběč kovů 

v německých firmách (3 žáci 2. ročníku – Dalihod, Trmota, Štěcha) a gastronomie (2 žáci 3. 

ročníku oboru gastronomie – Kůra, Weinfuter) v Bad Kötztingu. Odborná stáž byla 

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

vzdělávání mládeže Plzeň. 

 

13. 6. 2016 Stod, pracovní návštěva zástupců Berufsschule Cham (ředitel S. Zistler, Ch. 

Schötze, R. Nusko, W. Hamperl z úřadu práce Cham) k rozšířené spolupráci pro obor 

elektromechanik pro zařízení a přístroje. 

 

 

4.5.2.  Rozvojové programy (2015/2016) 

 

Rozvojový program MŠMT na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 – 2. 

etapa činila 160.482,- Kč, 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného 

vzdělávání v roce 2016 byla ve výši 255.376,- Kč. 

Rozvojový program MŠMT „Zvýšení odměňování pracovníků regionálního 

školství v roce 2015“ činilo 156.867,- Kč. 
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4.5.3.  Dotační program 

 

 Střední odborné učiliště Domažlice ve školním roce 2015/2016 obdrželo dotaci na 

program „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2015“ ve 

výši  120.000,-- Kč. 

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

         45.000,-- Kč 

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

Kroužek mechatroniky – „CNC stroje hrou“                                         30.000,-- Kč 

 Cílem tohoto dotačního programu je zvýšit zájem žáků základních škol ke 

studiu technických oborů, konkrétně na naší škole podpora technických oborů: truhlář, 

elektromechanik pro zařízení a přístroje a strojírensky zaměřené – strojní mechanik, obráběč 

kovů a mechanik seřizovač. Žáci ze základních škol docházeli na pracoviště odborného 

výcviku, aby si zde pod dohledem učitelů odborného výcviku po dobu 16 hodin vyzkoušeli 

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

vybavením a vyrobili si výrobky, které si odnesli domů.  Kroužek truhlářský byl zaměřen na 

ruční zpracování dřeva, spojování desek, kolíkování apod. Seznámili se s programem PRO 

100, který se používá při výrobě nábytku. V kroužku ELEKTRO žáci ovládali jednoduché 

elektronické stavebnice a tablety s návazností na zabezpečovací techniku a v kroužku 

mechatroniky se seznámili s výukových soustruhem, frézkou a drátořezem. Vyrobili si řadu 

výrobků, které si odnesli domů. Odměnou za jejich práci, snahu, píli a přesnost byl výrobek, 

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

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

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

do kroužku mechatroniky „CNC stroje hrou“ se zapojilo 16 žáků. Podpora v roce 2015 

činila 120.000,- Kč. 
 

 

„Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2015“  

  Adaptační kurz pro žáky 1. ročníků s názvem „Prima parta“ se konal ve dnech 21. 

- 23. září 2015 v areálu trhanovského zámku. Zúčastnili se žáci 1. ročníku oborů kadeřník (z 

Domažlic i ze Stoda), obráběč kovů, strojní mechanik, truhlář, kuchař – číšník (z Domažlic) a 

elektromechanik pro zařízení a přístroje (ze Stoda).  

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. Náplní kurzu byly seznamovací hry, 

komunikační aktivity, kolektivní hry zaměřené na spolupráci, vytvoření pravidel pro 

komunikaci ve třídě. Žáci poznali krásy Chodska – turistický pochod na Výhledy, Hrádek, 

Klenčí pod Čerchovem. Na přednášce si vyslechli historii trhanovského zámku a pověsti o 

Lomikarovi. 

Výše dotace 40 000,- Kč.  

 

 „Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a spolufinancování 

mezinárodních studijních programů v roce 2015“ na česko-německé setkání projektu 

s názvem „Cizí jazyky pro život – Fremschprachen für das Leben“, které umožnilo 

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

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

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

z partnerské školy. Podpora činila 15.000,- Kč. 
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 V rámci Opatření pro zvýšení zájmu žáků o vzdělávání v oborech zakončených 

výučním listem ve vybraných oborech (obráběč kovů, strojní mechanik, elektromechanik pro 

zařízení a přístroje) byl ve školním roce 2015/2016 obdržen příspěvek na ubytování žáků ve 

výši 24.000,-  Kč.  

 

Dar z Nadačního fondu Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji ve 

výši 67.500,- Kč na zakoupení materiálu, který bude využit při výuce jednotlivých 

tematických celků. 

 

Udržitelnost projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání 

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

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

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

 

Zástupci Krajského úřadu Plzeňského kraje předali na „Perspektivě řemesel ve 

Stodě“ 21. října 2015 kufříky ručního nářadí 15 žákům prvního ročníku oboru 

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

13. listopadu 2015 žákům prvních ročníků oborů strojní mechanik 21 a 26 žákům 

obráběč kovů v rámci podpory technického vzdělávání mládeže. 

 

 

4.5.4.  Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů 

 

Ve školním roce 2015/2016 se škola zapojila do následujících projektů: 

 

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

příspěvek na nadregionální soutěž v odborných dovednostech ve stolování pro oboru 

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

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

 

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

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

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

služeb školám v Plzni. 

 

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

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

oboru mechanik elektonik a elektromechanik pro zařízení a přístroje, soutěž jsme pořádali ve 

dnech 21. a 22. 3. 2016, dotace 25 000,- Kč ze Střediska služeb školám v Plzni. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

služeb školám v Plzni. 
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 Darovací smlouva s dárcem společnosti Rosenberg s.r.o. Klenčí pod Čerchovem 

na částku 4.000,- Kč. 

  

Taneční skupina Avanti v rámci mimoškolní činnosti získala: 

Poskytnuta účelová dotace městem Domažlice ve výši 14.000,-Kč – úhrada nákladů 

spojených s realizací „Mistrovství ČR v plesových formacích Chrudim 2015“, ve výši 

30.000,- Kč. 

 

 

4.5.5.  Projekty 

 

I v roce 2015/2016 se SOU Domažlice připravovalo na další vzdělávání dospělých 

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

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

ústav odborného vzdělávání, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního 

rozpočtu České republiky. V rámci tohoto projektu Střední odborné učiliště v Domažlicích 

rozvíjí profesní kompetence pedagogických pracovníků, provozuje počáteční a další 

vzdělávání, dále rozvíjí spolupráci se sociálními partnery.  

Od 15. 6. 2015 do 18. 9. 2015 v celkovém rozsahu 100 hodin jsem realizovali 

pilotní ověřování rekvalifikačního programu pro profesní kvalifikaci Dělník výroby 

dřevařských polotovarů (33-025-E). Do pilotního ověřování bylo zapojeno celkem 14 

účastníků, z nichž 12 prokázalo potřebné znalosti a dovednosti uvedené profesní kvalifikace i 

u závěrečné zkoušky. K uvedené pilotáži bylo zároveň vyškoleno 5 pedagogických 

pracovníků školy pro pozice průvodců a hodnotitelů uvedené profesní kvalifikace. Jednalo se 

o dvoudenní školení v Pardubicích a v Plzni, kdy veškeré náklady byly hrazeny z rozpočtu 

projektu UNIV 3. 

Závěrečný seminář a slavnostní předání Certifikátů úspěšným absolventům 

pilotního ověřování se konalo 15. 10. 2015 se v prostorách SOU Domažlice. Na 

závěrečném semináři k projektu UNIV 3, za účasti krajské koordinátorky projektu Mgr. Pavly 

Chocholové a zástupce Krajského úřadu Plzeňského kraje pana Jaroslava Sokola Na závěr 

semináře, paní ředitelka SOU Domažlice Mgr. Zdeňka Buršíková, předala Certifikáty 

úspěšným absolventům pilotního ověřování profesní kvalifikace Dělník výroby dřevařských 

polotovarů. 

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

Obsluha CNC obráběcích strojů. Zkouška odpovídá Hodnotícímu standartu profesní 

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

vyučujících lektorů ze Středního odborného učiliště Domažlice. Po absolvování kurzu 

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

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

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

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

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

Obráběč kovů. 

 

 

 

Během školního roku 2015/2016 naše škola pokračovala v čerpání prostředků ze 

Strukturálních fondů EU na realizaci projektů a to především z Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK).  
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4.5.5.1.  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

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

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

konkurenceschopnost. Datum ukončení projektu 31. 12. 2015. Celková výše schválené 

dotace činila 990.462,00 Kč. Projekt byl realizován v souladu s projektovou žádostí a 

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

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

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

plánů, zprávy z ověřování a seznamu pořízené literatury a dalších pomůcek. Tyto materiály, 

včetně pořízené literatury a pomůcek, budou nadále využívány v rámci hodin Českého jazyka 

a literatury. U klíčové aktivity č. 2 - Zahraniční jazykový kurz pro učitele, došlo k podpoře 2 

pedagogických pracovníků školy v dalším vzdělávání, kteří získané vědomosti a dovednosti 

využijí přímo ve výuce žáků školy a to jak při samotné výuce cizích jazyků, tak i v dalších 

předmětech prostřednictvím zaváděné metody CLIL. Klíčová aktivita č. 3 - Stínování 

(shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických 

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

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

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

počátečním vzdělávání podpořeno 47 žáků školy. Zahraniční pobyt významně zlepšil jejich 

jazykové kompetence a prohloubil jejich znalosti o navštívené zemi.  

 

Od 1. 9. 2013 se SOU Domažlice zapojilo do projektu Plzeňského kraje jako partner 

s finanční účastí. Projekt s názvem Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 

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

středních a základních škol v Plzeňském kraji a k motivaci žáků základních škol ke 

vzdělávání se v technických oborech. Projekt byl úspěšně ukončen 30. 06. 2015.  

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

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

Domažlice, ZŠ Mrákov, ZŠ Poběžovice, ZŠ Klenčí pod Čerchovem a ZŠ Staňkov. Děti ze ZŠ 

se v prvním pololetí školního roku účastnily jednotlivých bloků sdílené výuky, čímž si plnily 

povinnou výuku pracovních činností na pracovišti odborného výcviku SOU v Rohově ulici. 

Postupně si tak vyzkoušely ruční a strojní zpracování kovů a obsluhu strojírenského robota.  

Na udržitelnost projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 

v Plzeňském kraji jsme získali částku 100.000,- Kč. 

  

 

4.5.5.2.  Regionální operační program (ROP) regionu soudružnosti NUTS II Jihozápad 
 

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

ukončili v červenci 2015. 

 

V průběhu školního roku 2014/2015 byla dokončena realizace projektu s názvem 

Inovace a zkvalitnění výuky odborného výcviku kovooborů Středního odborného 

učiliště v Domažlicích – reg. č. CZ.1.14/2.4.00/19.02586, který byl zaměřen na dovybavení a 

modernizaci pracoviště odborného výcviku KOVO v Rohově ulici. V rámci projektu bylo 

pořízeno 5-ti osé CNC vrtací a frézovací centrum a 3-osý CNC soustruh, 3D tiskárna a další 

vybavení do PC učebny (PC, notebooky, tabule, projektor, ozvučení, nábytek, klimatizace 
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atd.) a také měřící a ostřící přístroje. Celkový rozpočet projektu překročil částku 15 milionů 

korun. 

 

V uplynulém školním roce 2014/2015 byla zahájena realizace projektu podpořeného z 

34. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad v oblasti podpory 2.4 

Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství. Tato výzva byla 

vůbec poslední, která byla vyhlášena v rámci ROP Jihozápad a byla zaměřena na podporu a 

vybavení škol. Projekt s názvem Modernizace a obnova strojového vybavení kovooborů 

na SOU Domažlice zahrnoval mimo jiné pořízení 4 ks nových moderních soustruhů včetně 

rozsáhlého příslušenství a nástrojů, 6 kompletních sestav pro výuku hydrauliky a 6 sestav pro 

výuku pneumatiky. Celkový rozpočet projektu přesáhl částku 4 miliony korun a dokončen byl 

31. 7. 2015.  

 

 

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

 

        Velmi dobrá spolupráce je s Úřadem práce v Domažlicích. Dne 21.10.2015 se 

v Gymnáziu J. Š. Baara v Domažlicích 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 2015/2016 uzavřelo SOU Domažlice v souladu se školským zákonem č. 

561/2004 Sb. celkem 43 smluv o provádění praktického vyučování na pracovištích 

fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným 

oborem vzdělání. 

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

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

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

2015/2016 také v krajském městě Plzni, a to ve firmě MBtech Bohemia. Toto plzeňské 

středisko se zabývá návrhem a realizací výrobních přípravků (zejména pro svařence) a 

nástrojů (vstřikovací formy pro termoplastové výlisky) pro ověřovací série vozidel Mercedes. 

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

navázat, jsme připravili možnost prezentace na Dnech otevřených dveří v Domažlicích i ve 

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

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

setkání žáků budoucích 1. ročníků a jejich rodičů.  

Prohloubila se spolupráce s firmou Gerresheimer Horšovský Týn. Po intenzivních 

náborových akcích pro školní rok 2015/2016 a po jednáních s finančním manažerem firmy 

Gerresheimer, firma rozhodla, že zasponzoruje žáky tříletého oboru zakončeného výučním 

listem – strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů (žáky 

sponzoruje již 5. rokem). Pro školní rok 2015/2016 se přihlásilo 11 žáků. Žáci tohoto oboru a 

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

3.000,-měsíčně. Podmínkou je sepsání smlouvy zákonného zástupce žáka a firmy 

Gerresheimer, že po vystudování budou 3 roky pracovat ve firmě. Tímto si firma snaží zajistit 

kvalifikované pracovníky a finance do nich vložené takto ošetřit. Pro školní rok 2016/2017 se 

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

obsluhu lisů pro vstřikování plastů přihlásilo 9 žáků. Ve školním roce 2014/2015 jsme měli 

první absolventy tohoto oboru a zaměření. 5 žáků nastoupilo přímo do provozu a mistři si je 

velmi chválí. 6 absolventů pokračuje dál u nás ve škole ve dvouletém nástavbovém studiu 

podnikání. Po dobu studia je firma rovněž podporuje formou stipendia. Letos jsme uskutečnili 

firemní praktickou závěrečnou zkoušku, která se konala ve firemním výukovém středisku. 
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Absolventi oboru strojní mechanik byli velmi úspěšní v průběhu studia a manuálně zruční a 

snadno se uplatní na trhu práce.  

 

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

rozhodly pro sponzorování žáků i další firmy – ZF Staňkov (Ohůčov), ROC Galvanik s.r.o. 

Domažlice - sponzorování těchto firem se týká žáků oboru strojní mechanik. KDYNIUM 

a.s. Kdyně, KOVO TOMANDL CNC s.r.o., Stolfig s.r.o. Chotěšov sponzorují žáky 

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

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

koncern Continental. Žáky oboru elektromechanik pro zařízení a přístroje stipendijně 

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

strojní mechanik se zaměřením nástrojař firma Gerresheiemer Horšovský Týn a chystá 

se i firma SWA Stod. 

 

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

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

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

nadnárodního elektrotechnického a elektronického koncernu Siemens AG. Střední 

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

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

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

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

Siemens AG ve školicím středisku v německém Erlangenu. Zde Siemens pořádá workshopy a 

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

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

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

oboru Mechanik seřizovač a tříletém oboru Obráběč kovů. Ve dnech 17. – 18. října 2013 se na 

naší škole uskutečnilo setkání partnerských škol spolupracujících s firmou Siemens ve 

vzdělávání (SOU Domažlice, SPŠ Jičín, SŠ Mohelnice). Cílem jednání bylo stanovení 

podmínek soutěže O pohár Siemensu a domluvení se na kritériích hodnocení. V průběhu 

května a června 2014 se uskutečnilo několik schůzek k přípravě žáků na soutěž 

v programování CNC obráběcích strojů a to ve frézování Siemens ShopMill. Nezávislá 

komise složená ze zástupců firmy Siemens a odborníka z katedry ústavu strojírenské 

technologie vyhodnotili přípravu naší školy jako velice úspěšnou a oproti ostatním školám 

zaměřenou na praktickou aplikaci programování. Ing. Aleš Polzer, Ph.D. z Vysokého učení 

technického v Brně žákům a učitelům sdělil: „Veškeré tyto akce převyšují reálnou možnost 

škol v rámci středoškolského vzdělávání. Tito žáci jsou na velice vysoké odborné úrovni. 

Zadaný úkol vypracovali z hlediska praktického využití jako nejlepší.“ Ve dnech 23. – 24. 10 

2014 se na SPŠ v Jičíně uskutečnilo vyhodnocení 1. ročníku soutěže O pohár Siemensu. 

Postavili jsme 2 družstva, která se umístila na 3. a 4. místě. Ve dnech 22. – 23. 10. 2015 se na 

SŠ v Mohelnici uskutečnilo vyhodnocení 2. ročníku soutěže SINUMERIK CUP 2016. Naše 

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

místo a putovní pohár Siemensu zdobí naší školu. 

 

Ve spolupráci s Městem Domažlice, Úřadem práce v Domažlicích pořádala 

Okresní hospodářská komora Domažlice 9. 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 25. 11. 2015. Spolupráce se velmi dobře rozvíjí s Okresní hospodářskou 

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

která dne 21. 10. 2015 uspořádala 7. ročník veřejné prezentace studijních nabídek a 

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

s městem Stod.  

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

vzděláním“ v Tachově 10. listopadu 2015,  na „Akademii řemesel“ v Klatovech dne 11. 

listopadu 2015, 30. listopadu 2015 „Perspektivy technického a odborného vzdělávání pro 

3. tisíciletí v Plzeňském kraji“ v Plzni. Již šestým rokem jsme prezentovali také na 

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

Landkreis Cham. 

 

 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. 29. dubna 2016 získalo 6 absolventů po čtyřech letech 

realizace projektu „Přeshraniční vzdělávání žáků SOU Domažlice“ Certifikát IHK 

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

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

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

německého odborného a jazykového vzdělávání na Středním odborném učilišti v Domažlicích 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nabízet nejen žákům prestižního oboru mechanik-seřizovač, ale též gastronomům (učňovským 

i studijním programům), truhlářům a výhledově též elektromechanikům z přidružené školy ve 

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

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

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

Nabídka přeshraničního vzdělávání na SOU Domažlice představuje pilotní projekt intenzivní 

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

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

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

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

německého jazyka. 

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

spolupracovat a zaměstnávají naše absolventy. Spokojenost zaměstnavatele s našimi žáky 

je pro nás nejlepším zhodnocením naší práce. Pro spolupracující firmy a pro firmy, které 

s námi chtějí navázat spolupráci, pořádáme konference a v prostorách naší školy jsme 

pořádali dne 30.3.2016 druhý ročník informační burzy studijních a pracovních 
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příležitostí pro naše absolventy s názvem Berufsinfomesse – Veletrh pracovních 

příležitostí. Přítomno bylo 19 firem českých a německých, zástupci škol, hospodářských 

komor, cechů a sdružení. Také zástupci Úřadu práce Domažlice, Landkreis Cham, OHK 

Domažlice a IHK Cham. Tato informační burza pracovních příležitostí v Německu, ale také 

dalšího vzdělávání byla určena pro naše žáky 3. ročníků učebních, 4. maturitních ročníků 

a absolventy nástavbového studia, kteří mohli tak řečeno z první ruky získat velmi cenné 

kontakty ohledně pracovního uplatnění.   

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

poradci. V maximální míře se snažíme o osobní kontakt s žáky ZŠ i s jejich rodiči formou 

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

poskytovaného vzdělání připravili kroužek mechatroniky a kroužek truhlářský a elektro 

kroužek v rámci grantového programu Plzeňského kraje v oblasti mládeže a sportu pro rok 

2015 „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje 2015“, v nichž si žáci 

pod přímým dohledem učitelů odborného výcviku po dobu 16 hodin vyhotovili výrobek, 

který si odnesli domů. Žáci si vyzkoušeli jednotlivé pracovní činnosti a postupy, seznámili se 

s bezpečností, nářadím, strojovým vybavením. Kroužek truhlářský byl zaměřen na ruční 

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

který se používá při výrobě nábytku. V kroužku ELEKTRO žáci ovládali jednoduché 

elektronické stavebnice a tablety s návazností na zabezpečovací techniku. V kroužku 

mechatroniky se seznámili s výukovými moduly soustruh, frézka a drátořez. Z tvrzeného 

polystyrenu si žáci odnesli řadu zajímavých výrobků včetně vánočních a velikonočních 

ozdob.  

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

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

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

Hrnečku vař 2016  dne 16. 2. 2016. V místě poskytovaného vzdělání ve Stodě jsme pořádali 

10. ročník celorepubliké soutěže GES-ELECTRONICS-CUP 2016 pro žáky čtyřletého oboru 

mechanik elektronik a žáky tříletého oboru zakončeného výučním listem elektromechanik pro 

zařízení a přístroje ve dnech 21. – 22. 3 2015. Pořádali jsme 3. ročník mezinárodní 

kadeřnicko-kosmetické soutěže Zlaté zrcadlo dne 9. 3. 2016 v prostorách MKS v 

Domažlicích. Kromě těchto našich soutěží jsme 16. 3. 2016 pořádali krajské kolo soutěže 

KOVO Junior 2016 pro obor strojní mechanik a republikovou soutěž pro obor truhlář – O 

hoblík Káji Hoblíka dne 6. 4. 2016. 

 

Prohloubila a zintenzivnila se mezinárodní spolupráce s Berufsschule v Chamu 

(oficiální partnerství uzavřeno 12. 5. 2012 na Čerchově). Pokračuje spolupráce s Gregor-

von-Scherr Realschule Neunburg vorm Wald, kterou jsme navázali v rámci projektu Cíl 3 

„My jsme Evropa“ projektem „Výměnné školní programy žáků SOU/SOŠ v Plzeňském kraji 

a žáků reálných škol v regionu Horní Falc“ a 5. června 2014 jsme uzavřeli oficiální 

partnerství mezi oběma školami v prostorách Centra Bavaria Bohemia v Schönsee. 

 

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 

šestým rokem prezentujeme kooperační vzdělávání s firmou Gerresheimer Horšovský Týn. 

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

kam pořídila dva vstřikovací lisy. Společně na všech prezentačních 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 
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ČR neexistuje obor, který by připravoval kvalifikované obsluhy těchto lisů. Pro školní rok 

2015/2016 bylo přijato 20 žáků do tříletého oboru strojní mechanik, z toho 9 žáků se 

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

mechanika a 7 se zaměřením na nástrojaře (již 2. rokem, v roce 2014/20105 2 žáci do 

zaměření nástrojař). Rovněž se podařil nábor žáků do tříletého oboru vzdělání 

elektromechanik pro zařízení a přístroje, bylo přijato 14 žáků. Ve školním roce 2016/2017 se 

nám nepodařilo pro malý počet odevzdaných zápisových lístků otevřít čtyřletý obor 

gastronomie a kosmetické služby v Domažlicích a tříletý obor kuchař – číšník ve Stodě. Ve 

školním roce 2015/2016 máme druhým rokem absolventy tříletého oboru strojní mechanik se 

zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů a elektromechanika pro zařízení a přístroje 

se zaměřením na zabezpečovací techniku. Na Dnech otevřených dveří každým rokem přibývá 

prezentujících firem, které se snaží žákům ze ZŠ a jejich rodičům přiblížit a nabídnout jim 

zaměstnání po vystudování zvolených oborů na naší škole. 

 

Pro širokou veřejnost a různé organizace a firmy nejen domažlického regionu 
připravujeme rauty, občerstvení spojené s obsluhou, pro žáky základních škol pořádáme 

banketní obsluhu spojenou s ukázkou společenského stolování. Do kadeřnických salonů 

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

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

KOVO. 

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

jih. 

Velmi dobrá je spolupráce vedení školy se školskou radou. 

 

 Velmi dobrá je spolupráce vedení školy se dvěma odborovými organizacemi – 

odborového svazu kovo a odborového svazu pracovníků školství. 

  

 

4.7.  Účast žáků v soutěžích 
  

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

především počet účastníků a jejich umístění  

 

4.7.1.  Jazykové soutěže - olympiády 

 

Školní kolo olympiády z německého a anglického jazyka se konalo 26.11. a 2.12. Celkem 

se zúčastnilo 30 žáků, z německého jazyka 12 a z anglického 18. 

 

Okresní kolo anglického jazyka (23.2.)     Jakub Pauer (3.roč. kuchař – číšník)      1. místo, 

Krajské kolo anglického jazyka (29.3.)    Jakub Pauer                 2. místo. 

 

Okresní kolo německého jazyka(2.2.)     Maxmilián Wensauer (1.roč. mechanik seřizovač)

             2. místo.

  

Školní kolo olympiády z českého jazyka proběhlo ve dvou termínech: 23.11.2015 a 

30.11.2015, kterého se účastnilo celkem 20 žáků, do okresního kola postoupili 2 žáci.  

Účast:  20 žáků  1. - 3. ročníku 

Okresní kolo olympiády z českého jazyka  -  9. 2. 2016             Šárka Pokorná 6.-9. místo 

         Jiří Reimer      6.-9. místo. 
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Soutěže Rosteme s knihou - Město jako literární kulisa a O zlatého oppera (rozhovor 

s osobností), obou soutěží se účastnili naši žáci.    

  

4.7.2.  Soutěže odborných dovedností 

 

16. 9. 2015 Soutěž „Mladí strojaři v programování CNC obráběcích strojů, součást 57. 

ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, absolutní vítěz 

v programování Sinumerik pro technologii soustružení                  1. místo 

 Dominik Toupal – 4. ročník mechanik seřizovač             

 

22. - 23. 10. Soutěž v programování CNC strojů SINUMERIC CUP 2016 v Mohelnici,  

  soutěžní tým Dominik Toupal, Jiří Wuchterle, Rostislav        1. místo 

 

21. 10. 2015  Mistrovství republiky mladých kadeřníků a kosmetiček Harmonie 2015 

v Českých Budějovicích, v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo 2015. Soutěžní 

téma v dekorativní kosmetice Porcelánová panenka 

Simona Kubáčková, žákyně 1. roč.oboru kosmetické služby     stříbrné pásmo 

Soutěžní téma oboru kadeřník – Elegantní muž 21. století 

Renata Černá, žákyně 3. ročníku oboru kadeřník, Domažlice bronzové pásmo 

 

27. 10. 2015 JABLOTRON CUP 2015, elektronické bezpečnostní systémy, Česká Třebová 

družstvo Nikolas Havel a Tomáš Kasl, žáci 3. a 2. ročníku oboru 

elektromechanik pro zařízení a přístroje            1. místo 

v jednotlivcích Nikolas Havel             1. místo 

     Tomáš Kasl              4. místo 

 

4. 11. 2015 Kadeřnická soutěž GLAMOUR – Kouzlo krásy 2015 v Sušici. Téma „Romeo 

a Julie 3.tisíciletí.“ Úkolem soutěžního týmu bylo připravit originální dámský 

a pánský účes.  

Aneta Němečková a Erika Plecitá, žákyně 3. ročník ze Stoda                3. místo 

Nikola Nedvědová a Šarlota Balátová žákyně 3. ročníku z Domažlic.   4. místo. 

           

21. 1. 2016 Koruna kreativity 2016 finálové republikové kolo oborů kadeřník a 

kosmetička, pořádaná kadeřnickou asociací FISY, zúčastnily se postupující 

žákyně z krajských kol Aneta Němečková, Erika Plecitá, Nicole Paitlová, Stod 

 Kristýna Frčková, žákyně 3. ročníku oboru kadečník, Domažlice        13. misto 

 

19. 1. 2016 7. ročník nadregionální soutěže ve stolování pro kuchaře - číšníka, pořádalo 

SOU Domažlice téma Pocta českému pivu                  

Domažlické družstvo získalo              cenu diváků a odborné veřejnosti  

Anna Hulešová, Pavlína Vítkovičová, Markéta Kaslová a Tomáš Sloup ze 3. 

roč. oboru gastronomie                              stříbrné pásmo 

Stodské družstvo: Eisenhamer, Kočková, Sedláková a Mičková – ze 2.roč. 

              bronzové pásmo 

   

10. 2. 2016 Fiktivní výběrové řízení, 9. ročník krajské soutěže, Plzeň          1. místo 

 Václav Karel, žák 1. ročníku nástavbového studia, Stod 

 

16. 2. 2016 Hrnečku vař Stod, 11. ročník regionální soutěže pořádalo SOU Domažlice 

v MPV ve Stodě, téma Párty pohoštění                               4.místo 
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  Michal Chval, Denisa Králová, žáci 1. ročníku oboru kuchař – číšník  

 

11. 2. 2016 KOVO Junior 2016 – mechanik seřizovač, regionální kolo, Rokycany 

 Stanislav Haas, žák 4. ročníku oboru mechanik seřizovač, programování CNC 

strojů v Heidenhain a postoupil do republikového kola                   3. místo 

 

12. 2. 2015 15. ročník mezinárodní soutěže středních škol a středních odborných učilišť 

KALIBR CUP 2015 v Lanškrounš. Téma Ve víru flamenca  

Šarlota Balátová, žákyně 3. ročníku oboru kadeřník, ze 40 soutěžících16. místo 

 

17. 2 2016 Enersol 2016, 12. ročník krajské soutěže zabývající se úspory energií, 

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

praxe, Plzeň 

 Milan Polák, žák 2. ročníku oboru truhlář, s projektem „Sruby – úsporné a 

ekologické bydlení z obnovitelných zdrojů“,           1. místo 

 postoupil do republikového kola 

 Adam Lindmajer, žák 2. ročníku nástavbového studia, s projektem „Skládkový 

plyn jako alternativní zdroj energie v Černošíně“           2. místo 

 

9. 3. 2016  3.ročník mezinárodní kadeřnicko-kosmetické soutěže Zlaté zrcadlo 2016, 

pořádalo SOU Domažlice, soutěžní téma „Příroda“ 

 Ivana Hankeová, žákyně 3. roč. oboru kadeřník za „Vodopád“ Cena kreativity 

 Michaela Hánová, žákyně 3.roč. oboru kadeřník za „Růži“        Cena diváků 

Soutěž v dekorativní kosmetice na téma Květinová víla  

Barbora Dolejší, žákyně 1. ročníku oboru kosmetické služby        Cena diváků 

 

16. 3. 2016 Barmanská soutěž Junior Grand Prix Pramen 2016, Praha          4. místo 

 Mai Anh Nguyen (3. roč. K-Č), Jakub Strnad (2. roč. gastronomie) 

 

17. – 18. 3.  Zámecký rendlík, Hostouň, regionální kuchařská soutěž            4. místo 

 Pavlína Vítkovičová (3.roč.gastronomie) a Tereza Suchá (1.roč.kuch-číšník) 

 

17. – 18.3. Enersol 2016, 12. ročník celorepublikové konference, Brno        4. místo 

 Milan Polák, žák 2. ročníku oboru truhlář, s projektem „Sruby – úsporné a 

ekologické bydlení z obnovitelných zdrojů“, postoupil na mezinárodní 

konferenci v kategorii Enersol a praxe 

 

21. – 22. 3. GES elektronics CUP 2016, 10. ročník republikové soutěže, pořádalo SOU 

Domažlice, MPV Stod,          v jednotlivcích          3. místo 

 Nikolas Havel, žák 2. ročníku oboru elektromechanik pro zařízení a přístroje, 

 v družstvech: Nikolas Havel a Tomáš Kasl           3. místo 

 

17. 3. 2016 Zlatý pohár Linde, 14. ročník regionální soutěže, Rokycany         5. místo  

 Marek Zvonař, žák 3. ročníku oboru strojní mechanik, svařován í v ochranné 

atmosféře  

 

16. 3. 2016 KOVO Junior 2016 – stojní mechanik, regionální kolo Domažlice    1. místo 

Jan Mathauser, žák 3. ročníku strojního mechanika se zaměřením na obsluhu 

lisů pro vstřikování plastů, postoupil do republikového kola 
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Šárka Pokorná, žákyně 2. ročníku strojního mechanika se zaměřením na 

obsluhu lisů pro vstřikování plastů              2. místo 

 

15. – 16. 3. KOVO Junior 2016 – mechanik seřizovač, republikové kolo, Velešín 

                         4. místo 

  Stanislav Haas, žák 4. ročníku oboru mechanik seřizovač, programování  

  Heidenhain, z 18 soutěžících zastupujících jednotlivé kraje především  

  ze středních průmyslových škol 

 

15. 3. 2016 Zdobení velikonočních perníků, 5. ročník regionální soutěže, Planá   4. místo 

  Miloslava Kočková, Radka Mičková, žákyně 2. ročníku kuch.- číšník, Stod 

 

6. 4. 2016 O hoblík Káji Hoblíka, 14. ročník republikové soutěže, Domažlice 

  Adam Přibáň, žák 2. ročníku oboru truhlář           1. místo 

  Zdeněk Staš, žák 2. ročníku oboru truhlář           2. místo 

 

14. – 15. 4. ENERSOL EU 2016, 12. ročník mezinárodní konference, Brno 

  Milan Polák, žák 2. ročníku oboru truhlář, s projektem „Sruby – úsporné a 

  ekologické bydlení z obnovitelných zdrojů“ představil svůj projekt. Jako jediný  

  reprezentoval Plzeňský kraj. 

 

19. – 20. 4. KOVO Junior 2016 – strojní mechanik, republiková soutěž, Hradec Králové 

 Jan Mathauser, žák 3. ročníku oboru strojní mechanik se zaměřením na obsluhu 

lisů pro vstřikování plastů              9. místo 

 

9. 5. 2016 Zlaté české ručičky 2016, s podtitulem vyrob hračku a udělej radost dětem 

v dětských domovech, 

 Zdeněk Staš, žák 2. ročníku oboru truhlář, titul „Zlaté české ručičky 2016“ 

 kategorii pevná hračka autorů od 17 let           1. místo 

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

 kategorii hlavolam – stavebnice autorů od 17 let 

 

19. 5. 2016 Gastro soutěž Kraslice, nultý ročník, Kraslice, 3 disciplíny: 

 čepování piva Lada Bozděchová, žákyně 1. ročníku kuchař-číšník         2. místo 

 grilování krkovičky Marcel Vlček, žák 1. roč. kuchař – číšník               4. místo 

  slavnostní tabule Barbora Nováčková, žákyně 1. roč. kuchař-číšník       4. místo 

 

20. 4 . 2016 Matematika je hra, regionální soutěž, Plzeň           3. místo 

 Antonín Beneš, Václav Karel, žáci 1. ročníku nástavby Podnikání, Stod 

  

20. – 21. 5. SUSO 2016, republiková soutěž, České Budějovice          9. místo 

Zdeněk Staš a Adam Přibáň, žák 2. ročníku oboru truhlář                   

 

26. 5. 2016 „Řemeslo má zlaté dno“, rukodělná regionální soutěž, Plzeň 

Šárka Pokorná, žákyně 2. ročníku oboru strojní mechanik se zaměřením na 

obsluhu lisů pro vstřikování plastů, s výrobkem kovou kyticí květů 

pojmenovanou „Věčná krása“              Cenu hejtmana Plzeňského kraje 

 

16. 6. 2016 Junior jogging Třebíč, soutěž ve štafetovém běhu číšníků      2. místo 
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 Aneta Kůstová, Jindřich Baar, Lukáš Bozděch, žáci 1.roč. kuchař - číšník

  

 

  

4.7.3.  Sportovní soutěže 

  

19.10.2015 Pohár Josefa Masopusta – středoškolský pohár ve fotbale          1. místo                                      

                                                                                                           - 14 chlapců   

  1.12.2015     Středoškolský pohár ve volejbale – 10 chlapců            1. místo 

 

  8.12.2015     Středoškolský pohár ve florbale – 11 chlapců            2. místo 

 

10.12.2015     Pohár českého florbalu SŠ Plzeň – 10 chlapců           3. místo 

 

15.4.2016       Pohár Josefa Masopusta – středoškolský pohár ve fotbale –  

                                                                                 krajské finále – 16 chlapců           3. místo 

 

10.5.2016       Mezinárodní turnaj ve fotbale, Domažlice –24 žáků              1. místo  

 

 

15.6.2016       Pohár hejtmana-turnaj ve fotbale –10 žáků           1. místo 

  

23.6.2016       Pohár hejtmana-turnaj ve fotbale – Plzeň – krajské finále                5. místo     

                                                             –10 žáků 

 

10.12.2015    Turnaj „O pohár ředitelky školy“ – fotbal – 40 žáků 

17.12.2015    Turnaj „O pohár ředitelky školy“ – fotbal – 64 žáků 

10.3.2016      Turnaj „O pohár ředitelky školy“ – odbíjená – 56 žáků  

17.3.2016      Turnaj „O pohár ředitelky školy“ – odbíjená – 44 žáků 

  

25.2.2016      Lyžování na Velkém Javoru – 20 žáků školy 

   

29.6.2016      Sportovní den pro žáky SOU Domažlice – 240 žáků  

 

Za tyto vynikající úspěchy našich žáků a jejich učitelů Krajský úřad 

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

v soutěži O nejúspěšnější školu v soutěžích ve školním roce 2015/2016. 
 

4.7.4.  Výchovně  - vzdělávací akce 

 Z filmů pro žáky zaměřených na známé autory to bylo dne 15. 4. 2016 – Rozmarné 

léto  a dne 2. 5. 2016 – Romance pro křídlovku. Obou filmů se účastnili téměř všichni žáci 

naší školy, především maturitní třídy. 

 Dne 12. 11. 2015 se zúčastnilo 35 žáků nástavbového studia Podnikání ve Stodě a 14. 

4. 2016 170 žáků 1. ročníků v Domažlicích multimediálního divadelního představení plné 

emocí a dějových zvratů určené všem budoucím a začínajícím řidičům – realita dopravních 

nehod, skutečné příběhy – The Action New Generation.  

 Dne 25. 2. 2016 navštívilo divadlo Archa 100 žáků ze Stoda divadelní představení 

Memento, na motiv knihy o narkomanech Radka Johna s protidrogovou tématikou. 

 Dne 3.5.2016 se zúčastnily žákyně 1. a 2. ročníku oboru kadeřník unikátního projektu 

protidrogové prevence, který je založený na smyslovém vnímání s využitím multimédií  - 
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protidrogový vlak na vlakovém hlavním nádraží v Domažlicích. (32 žáků). 

 Divadlo J.K.Tyla v Plzni – Novou scénu – muzikál Někdo to rád horké navštívilo 30 

žáků ubytovaných na domově mládeže dne 13. 10. 2015 a 10. 5. 2016 muzikál Bonnie a 

clyde. Divadlo ABC v Praze navštívili žáci ze Stoda (výběr) 10. 11. 2015 – divadelní 

představení – Bedřich Smetana The greatest hits a 14. 6. 2016  20 žáků 1. ročníku nástavby 

podnikání představení Evžen Oněgin. 

 

 Exkurze 

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

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

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

koncentračního tábora Osvětim a solných dolů Vělička v Polsku.   

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

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

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

tanky, servis piva. 

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

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

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

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

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

Tondach Stod – program SAP v podniku. 

 Žáci oboru kadeřník – na mezinárodní kadeřnický a kosmetický festival Interbeauty 

2015, firmy Elgon v Plzni, kadeřnických a kosmetických potřeb Vorlíčkovi, Cmíral v Plzni. 

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

Dny vědy a techniky v Plzni (pořádá ZČU Plzeň).  

  

                 

Nástěnky, výstavky knih k významným výročím 

 Nástěnky a výstavky knih k výročím, a to:  

700. výročí  narození českého krále a římského císaře Karla IV. – výstavka knih, 

cestopisů ve školní knihovně, dále 115. výročí úmrtí J. Zeyera, 195. výročí narození K. H. 

Borovského, 140. výročí narození J. Jindřicha a  5. výročí úmrtí Zdeňka Šmída. 

 Žáci během celého školního roku aktualizovali nástěnku EVVO a výstavu přírodnin, 

které získali na exkurzích do přírody. 

   

Kroužky 

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

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

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

školení na hodnocení ústní části maturitní zkoušky.   

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

8 žáků se schází nepravidelně 2x do měsíce. 

Při škole v rámci mimoškolních aktivit působí při škole tyto kroužky: sebeobrany, 

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

s knihou, technologické praktikum, strojírenské praktikum, přípravu k maturitní zkoušce 

z českého jazyka, anglického jazyka, německého jazyka, matematiky, kroužek německého 

jazyka pro mechaniky seřizovače (odborné pojmy v pneumatice a Logo řízení potřebné pro 

pilotní projekt IHK Regensburg), v MPV Stod žáci navštěvují sportovní a kulturní kroužek.  
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4.7.5.  Environmentální vzdělávání 

       

 Environmentální výchova a plnění průřezového tématu Člověk a životní prostředí bylo 

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

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

Vyhlášení roku 2015  Mezinárodním rokem světla a světelných technologií a roku 2016 

Rokem luštěnin si žáci připomněli z informací na nástěnce EVVO a při výuce předmětů 

ekologie, potraviny a výživa, fyzika a základy přírodních věd. Během školního roku 

2015/2016 se žáci zúčastnili v rámci výuky ekologie exkurzí do přírody se zaměřením na 

pozorování ekosystémů, lesní pedagogiku a sběr přírodnin, které využili při projektovém 

vyučování a na výstavu v koutku EVVO. 

 Environmentální výchova byla v tomto školním roce začleněna i v programu 

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

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

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

Domem přírody Českého lesa a Českým zahrádkářským svazem v Holýšově. 

 22. 9. 2015 se žáci tříd T3.K a G2.K zúčastnili akcí k Mezinárodnímu dnu bez aut, 

které proběhly na Náměstí Míru v Domažlicích. 28. 11. 2015 se konala v Holýšově Vánoční 

zahrádkářská výstava, na které žáci prezentovali kromě učebních oborů naší školy také 

ekologickou výchovu na naší škole. Přednáška na téma Rys ostrovid se konala 3. 12. 2015 ve 

škole ve Stodě (p. Beneš – NP a CHKO Šumava) a zúčastnila se jí z SOU Domažlice třída 

G2.K  (20 žáků), S2.K, S2.S a S2. P (60 žáků) a 3 členové přírodovědného kroužku. 

 Dne 16. 12. 2015 se žáci tříd M1.K a M1.S zúčastnili exkurze do Výukového a 

vzdělávacího centra v Černošíně, kde se seznámili se způsobem sběru, třídění a dalšího 

zpracování odpadu a 13. 10. 2015 30 žáků 1. ročníku ze Stoda. Na projektovém dnu 

„Technika je in a cool“ dne 21. 12. 2015 byla ekologická výchova prezentována výstavou 

dřevin a mysliveckou výstavou se zaměřením na bobra evropského. Soutěž „Zlaté zrcadlo“ 

pořádaná naší školou 9. 3. 2016, byla zaměřena na přírodu. Soutěžním tématem kadeřnic byly 

„Přírodní živly“ a kosmetiček „Květinová víla“. Součástí soutěže byla i prezentace ekologické 

výstavy se zaměřením na myslivost, dřeviny a květiny. Projektový den „Den Země“ se konal 

22. 4. 2016 a zúčastnili se ho všichni žáci, kteří v té době měli teoretickou výuku. Žáci se 

svými učiteli navštívili Dům přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem, muzeum 

Jindřicha Jindřicha, arboretum, sběrný dvůr, vypravili se za památnými stromy Domažlic, 

zahráli si hru „Odkud se k nám dostaly?“, vyslechli si přednášku na téma „Myslivost a 

ochrana přírody“ a účastnili se předvedení zásahů Hasičského záchranného sboru 

v Domažlicích. 

 

Celostátní soutěž Enersol 2016 – zaměřená na alternativní zdroje energie 

 Milan Polák, žák II. ročníku oboru truhlář se umístil na 1. místě v krajském kole 

Enersol 2016 se svojí prací Sruby – ekologické bydlení z obnovitelných zdrojů v kategorii 

„Enersol a praxe“, V celostátním kole se umístil na 1. místě za Plzeňský kraj a stal se tak 

členem reprezentačního družstva České republiky na mezinárodní konferenci Enersol 

2016 v Brně.  

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

v environmentální oblasti diplom od ministra životního prostředí. 

 Přístup naší školy k ekologickému chování a výuce environmentalistiky byl již 

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

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

Plzeňského kraje. Umístili jsme se na 3. místě (v loňském školním roce na 2. místě). 
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Žáci během celého školního roku aktualizovali nástěnku EVVO a výstavu přírodnin, 

které získali na exkurzích do přírody. O akcích zaměřených na environmentální výchovu a 

vzdělávání průběžně informujeme veřejnost na webových stránkách naší školy a články 

v tisku. 

     Žáci a učitelé spolu aktivně spolupracují a velká část zodpovědnosti je ponechána 

žákům. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje 

jednání. Ze školy se díky environmentální výchově, vzdělávání a osvětě stává centrum, které 

stahuje pozornost rodičů, okolí, a nutí tak uvažovat o světě a o tom, jakou odpovědnost máme 

za místo, kde žijeme. 

  

 

           

4.8.  Další vzdělávání  

 

kurzy k doplnění základního vzdělání - počet účastníků  0 

rekvalifikační kurzy – 2 

kurzy dalšího vzdělávání, části učiva – 2 

 

Kurzy pro zaměstnavatele 

Ve školním roce 2015/2016 jsme realizovali pro společnost Kdynium Kdyně (2 účastníky), 

Úřad práce Domažlice (2 účastníky) a 1 samoplátce rekvalifikační kurzy Obsluha CNC strojů. 

Pro firmu ROC-Galvanik s.r.o. Domažlice a Galí Optik s.r.o. Domažlice jsme pořádali 2 

kurzy výpočetní techniky základů Excelu (7 účastníků). 

  

                                                                           

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

vyučování  

 

Datum Kurz                                                           Počet účastníků   

       

12.-15.10.2015 Barmanský kurz                                              21 

30.10.2015 Chemický peeling         8 

19.01.2016 Školení  Nové technologické postupy barvení vlasů    14  

  Kurz kosmetického minima                                                      37      

28.04.2016 Kurz baristický                                                        14 

09.05.2016       Školení Duhové barvení, módní střihy    13 

 

 

 

 

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

     inspekce provedené ČŠI ) 

 

Ve školním roce 2015/2016 nebyla provedena kontrola inspekce ČŠI. 
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6. Činnost školy 

 

6.1. Činnost školské rady ve školním roce 2015 / 2016 

 

Složení školské rady: předsedkyně: Mgr. Lenka Schrödlová 

                                     členové:         p. Jaroslav Bauer 

                                                           Ing. Luboš Polívka 

                                                           Mgr. Jana Weberová 

                                                           p. Vladislava Dojčárová 

                                                           p. D. Flachsová 

 

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

Mgr. Alena Sedláčková a Ing. Jitka Rubášová.  

  

  V průběhu školního roku 2015/2016  proběhla dvě jednání školské rady: 1.10.2015 a 

10.3.2016 .   

 Dne 1.10. 2015 byla projednána Výroční zpráva   o činnosti a hospodaření školy ve 

školním roce 2014/2015. Ředitelka SOU Mgr. Zdeňka Buršíková přítomné podrobně 

informovala o všech významných akcích, kterých se žáci či pracovníci SOU zúčastnili či se 

podíleli na jejich realizaci. Po seznámení s obsahem Výroční zprávy byl dokument členy 

školské rady schválen. 

 Hlavním bodem jednání dne 10.3.2016 byla  Zpráva o činnosti organizace za rok 

2015. Na programu jednání bylo opět množství akcí, které škola připravila nebo se jich naši 

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

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

seznámili, jednohlasně ji schválili.  

 

                                                                                             
 

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 

 

6.2.  Aktivity školy uspořádané pro veřejnost  

 

Od 1. 9. 2015 jsme již druhým rokem v kosmetickém salonu rozšířili nabídku  našich služeb o 

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

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

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

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

je toto přínosem, získají tak více zkušeností.  

 

Dne 15. 9. 2015 Domažlice, pivovar, raut pro 100 osob, připravili žáci 3. ročníku obou 

gastronomie, obsluhu zajistili 3 žáci oboru gastronomie a 3 žáci oboru kuchař – číšník.  
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Dne 24. 9. 2015 byl slavnostně otevřen nově vybavený kadeřnický salón v budově školy 

Prokopa Velikého 640. 

  

Dne 25. 9. 2015 raut pro 130 osob v Chotěšově 12 žáků 4. ročníku oboru gastronomie. 

 

Dne 29. 9. 2015 studentky 2. ročníku oboru kosmetické služby nabízely své služby 

obyvatelkám penzionu Břetislavova.  

 

Dne 1. 10. 2015 studentky 2. ročníku oboru kosmetické služby nabízely své služby 

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

 

Dne 3. 10. 2015 připraven raut pro Město Domažlice pro 130 osob, 5 žáků 2. roč. oboru 

gastronomie.    

 

Dne 7. – 8. 10. 2015 degustace vinotéky M – víno Holýšov pro veřejnost spojený 

s přípravou občerstvení a servisem, KD Stod, 12 žáků.                                                              

 

Dne 13. 10. 2015 přijela kosmetička Daniela Majer představit studentkám 2. ročníku 

kosmetiku Larens. Názorně předvedla kosmetické ošetření a studentkám také ukázala 

chemický peeling. Pro studentky byla přednáška velice přínosná, protože měly šanci vidět 

nové věci a seznámit se s novou kosmetickou řadou.  

                 

Dne 14. 10. 2015 obě učitelky odborného výcviku představily žákům 9. třídy v Mrákově 

obor kosmetické služby.                                                       

 

Dne 16. 10. 2015 se konal Kadeřnicko-Kosmetický Veletrh Interprag v Praze. Italská Firma 

BES zde předváděla své produkty a pořádala seminář a kadeřnickou schow na téma „PIXEL“. 

Na různých modelkách předváděli barevné efekty ve tvaru kostiček. Veletrhu se zúčastnili 

žákyně 2. a 3. ročníku, obor kadeřník. (15 žáků)  

 

Dne 16. 10. 2015 studentky 2. a 4. ročníku oboru kosmetické služby spolu s učitelkami 

odborného výcviku navštívily kadeřnicko-kosmetický veletrh Beauty expo. Na 

kosmetickém veletrhu se prezentují české i zahraniční kosmetické firmy s nejnovějšími 

nabídkami kosmetických trendů, přípravků a pomůcek. Na veletrhu předváděli slavní 

vizážisté svůj talent. Návštěva veletrhu je přínosná jak pro studenty, tak pro učitelky OV. Lidé 

z oboru tak mají přehled o aktuálních informacích, novinkách, trendech a možnostech.                                                                                                             

                                                                                                                                                                                              
Dne 19. 10. 2015 se konalo Mistroství České Republiky Koruna Extravagance ,, ve stylu 

LADY GAGA“. Soutěž probíhala v kulturním středisku v Jesenici u Prahy. Soutěžilo se 

v různých odborných kategoriích. Žákyně 3. ročníku Kristýna Frčková soutěžila v kategorii – 

společenský účes - ,,LADY GAGA“, žákyně obsadila 13. místo. Modelka byla předem 

nalíčena a měla patřičný outfit. Časový limit byl 60 minut, kdy soutěžící vytvořila 

extravagantní účes, za pomocí podložek z vlasů. Vlasovou ozdobu zhotovila z vlasů modelky 

ve tvaru mašle.  

  

Dne 21. 10. 2015 připraven pro klienty Střediska výchovné péče Mařenka v Domažlicích 

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

   

Dne 21. 10. 2015 pořádala Asociace Kadeřníků a Kosmetiček celostátní soutěž „Harmonie“ 

2015 v Českých Budějovicích. Celkem soutěžilo 71 účastníků z celé republiky i ze Slovenska. 
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Žákyně 3. ročníku Renata Černá soutěžila v pánské kategorii. Téma soutěže byl „Elegantní 

muž 21. století“. Soutěžící měly časový limit 60 minut a musely pánský model ostříhat podle 

zadání a pak provést foukanou ondulaci do tvaru účesu. Model měl patřičný outfit. Soutěžící 

se umístila v bronzovém pásmu. Mistrovství republiky mladých kadeřníků a kosmetiček. 

Soutěžní téma v dekorativní kosmetice bylo: Porcelánová panenka. Soutěže se zúčastnila 

žákyně 1. ročníku Simona Kubáčková. Za modelku si vybrala svoji spolužačku Natálii 

Krocovou. Simona se na soutěž připravovala velmi svědomitě. Vybojovala krásné umístění 

v bronzovém pásmu.    

Dne 22. 10. 2015 Domažlice, radnice, připraveno drobné občerstvení dárců krve 

s obsluhou, 2 žáci 4. ročníku oboru gastronomie. 

  

Dne 22. 10. 2015 v prostorách SOU Domažlice připravena slavnostní večeře s banketní 

obsluhou pro mládež v tanečním kurzu, 2 žáci 4. ročníku oboru gastronomie a 5 žáků 1. 

ročníku oboru kuchař – číšník. 

                                           

Dne 23. 10. 2015 se konal „Veletrh perspektivy řemesel“ v Stodu. Žákyně druhého ročníku 

oboru kadeřník předvedly vystoupení na téma „Mamma Mia“ (8.žáků). Žákyně 2. ročníku 

oboru Kosmetické služby se prezentovaly vystoupením s fantazijním líčením, účesem a 

kostýmy na téma FITNESS DANCE. Žákyně 4. ročníku nabízely zájemcům líčení, manikúru 

a lakování nehtů. Zároveň poskytovaly informace o svém oboru. Prezentovali rovněž žáci 

oborů strojírenských, truhlář, elektromechanik pro zařízení a přístroje a žáci oboru kuchař – 

číšník a gastronomie. 

 

Ve dnech 23 .10. - 24. 10. 2015 v Regensburgu jsme po dva dny česko-německé kultury 

zajišťovali snídaně, oběd a večeře, prezentovali českou kuchyni pro 50 účastníků 

konference, 3 žáci 1. ročníku oboru kuchař – číšník, 2 žáci 2. ročníku oboru gastronomie. 

  

Dne 23. 10. se žákyně 4. ročníku spolu se svoji učitelkou odborného výcviku uspořádaly 

přednášky na základní škole Msgre. Staška v Domažlicích. Žákům 9. tříd přiblížily nejen 

jak pečovat o pleť, ale o celé tělo. Také nabídly své služby-manikúru, nehtů a líčení. Žákům 

se přednáška velice líbila.                                                                                                                                            

 

Dne 26. 10. 2015 studentky 2. ročníku nabízely své služby obyvatelkám penzionu Prokopa 

Velikého. Největší zájem byl o lakování nehtů a úpravu obočí.                    

 

Dne 30. 10. 2015 se učitelka odborného výcviku Jana Harmáčková zúčastnila v Praze na 

Vinohradech školení chemického peelingu. Školení vedla kosmetička Daniela Majer, která 

pracuje i distribuuje kosmetiku LARENS. Předvedla názornou ukázku, jak se chemický 

peeling nanáší, uvedla jeho účinnost i možné kontraindikace. Školení bylo velmi zajímavé a 

přínosné. 

 

Dne 4. 11. 2015 se konala akce v MKS Domažlice „Od vzdělání k zaměstnání.“ Žákyně 

druhých ročníků poskytovaly kadeřnické služby všem zájemcům. Žákyně druhého ročníku 

předvedly vystoupení na téma „Mamma Mia“ (12 žáků). Žákyně 2. ročníku prezentovaly svůj 

obor tanečním vystoupením na téma FITNESS DANCE. Nabídku a praktickou ukázku 

kosmetických služeb zajišťovaly žákyně 1. ročníku. Prezentovali rovněž žáci oborů 

strojírenských, truhlář, elektromechanik pro zařízení a přístroje a žáci oboru kuchař – číšník a 

gastronomie. V připraveném stánku předvedli své dovednosti v podobě ukázek programování 

CNC, zabezpečovací techniky a truhlářských prací. 

  



 37 

Dne 9. 11. 2015 žákyně 2. ročníku nabízely své služby obyvatelkám penzionu Břetislavova. 

Velký zájem byl nejen o manikúru, ale i lakování nehtů.  

                                                       

Dne 10. 11. 2015 se konala akce v Tachově „ Kam na školu, kam do učení.“ Žákyně 

druhých ročníků poskytovaly kadeřnické služby všem zájemcům. Žákyně druhého ročníku 

předvedly vystoupení na téma „Mamma Mia“ (12 žáků). Žákyně 2. ročníku prezentovaly svůj 

obor tanečním vystoupením na téma FITNESS DANCE. Nabídku a praktickou ukázku 

kosmetických služeb zajišťovaly žákyně 1. ročníku. Žákyně 2. ročníku prezentovaly svůj obor 

tanečním vystoupením na téma FITNESS DANCE. Nabídku a praktickou ukázku 

kosmetických služeb zajišťovaly žákyně 1. ročníku. Prezentovali rovněž žáci oborů 

strojírenských, truhlář, elektromechanik pro zařízení a přístroje a žáci oboru kuchař – číšník a 

gastronomie v připraveném stánku. 

    

Dne 11. 11. 2015 jsme v Praze ve Valdštejnském paláci, v prostorách Senátu ČR, na 

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

osob, 2 žáci 4. ročníku oboru gastronomie, 8 žáků 3. ročníku oboru gastronomie, 2 + 2 žáci 1. 

a 3. ročníku oboru kuchař – číšník. 

                                                       

Dne 11. 11. 2015 se konala akce v Klatovech „ Akademie řemesel.“  Žákyně druhých 

ročníků poskytovaly kadeřnické služby všem zájemcům. Žákyně druhého ročníku předvedly  

vystoupení na téma „Mamma Mia“ (12 žáků). Žákyně 2. ročníku prezentovaly svůj obor 

tanečním vystoupením na téma FITNESS DANCE. Nabídku a praktickou ukázku 

kosmetických služeb zajišťovaly žákyně 1. ročníku. V připraveném stánku předvedli své 

dovednosti v podobě ukázek programování CNC, zabezpečovací techniky a truhlářských 

prací. 

                                                       

Dne 13. 11.  a 9. 12. 2015 – se konaly Dny otevřených dveří v SOU Domažlice. Žákyně 2. 

ročníku předvedly vystoupení na téma „Mamma Mia.“ Dále žákyně poskytovaly kadeřnické 

služby návštěvníkům. Obor Kosmetické služby prezentovaly žákyně 2. ročníku tanečním 

vystoupením na téma FITNESS DANCE V kosmetickém salónu nabízely veškeré 

poskytované služby. Ve vestibulu školy žákyně 1. ročníku líčily zájemkyně, nabízely 

manikúru a lakování nehtů. Zároveň poskytovaly informace o svém oboru. Žáci oboru kuchař 

– číšník a gastronomie připravili ve školní jídelně tabule s různými tématy, připravili 

občerstvení s obsluhou pro veřejnost včetně čepování piva. V kulturním programu vystoupili 

také barmani, taneční skupina Avanti. Rovněž byla předvedena ukázka sebeobrany. Program 

si žáci sami moderovali. Ve vestibulu v přízemí žáci i učitelé prezentovali jednotlivé obory a 

zástupci firem nabízeli možnost stipendijního programu a možnost praxí u nich ve firmě. 

Součástí prezentace byla také prezentace partnerské školy Berufsschule Cham a školy ve 

Stodě. Žákům ze ZŠ byly předvedeny nové technologie např. 3 D tiskárna, drátořez aj. Po 

prohlídce školy se mohli žáci svést na segwayích. Prezentace byla připravena v truhlářské 

dílně, na pracovištích strojírenských oborů a v místě poskytovaného vzdělání ve Stodu, kde 

byly prezentovány obory kuchař – číšník, kadeřník, elektromechanik pro zařízení a přístroje 

se zaměřením na zabezpečovací techniku. 

 

Dne 19. 11. 2015 se konalo Mistrovství české republiky „Koruna kreativity“ na téma 

„Koruna extravagance ve stylu Lady Gaga.“ Soutěž se konala 19. 11. 2015 v Jesenici u Prahy. 

Žákyně  3. ročníku Kristýna Frčková soutěžila v dámské kategorii. Modelku předem nalíčila a 

oblékla do patřičného oufitu. Časový limit bylo 60 minut. Soutěžící museli vytvořit  

dámských, náročný účes k danému tématu. Žákyně obsadila 13. místo z 19. soutěžících.  
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Dne 19. 11. 2015 připraven raut spojený s obsluhou pro zákazníky Komerční banky 

Domažlice, cca 45 osob v ZUŠ Domažlice, 5 žáků 3. ročníku oboru kuchař – číšník. 

 

Dne 20. 11. 2015 připraven raut pro 80 osob slavnostního večera města Stoda, 12 žáků. 

                                                                                                                                

Dne 23. 11. 2015 se žákyně 2. ročníku oboru kosmetické služby zúčastnily v Městském 

kulturním středisku v Domažlicích charitativního vánočního jarmarku, který podpořil 

onkologicky nemocné děti. Žákyně dětem malovaly na obličej zvířátka, ornamenty nebo 

pohádkové postavičky. 

 

Dne 29. 11. 2015 příprava horkých nápojů pro veřejnost k zahájení adventu na pěší zóně 

ve Stodu, 12 žáků 2. ročníku kuchař – číšník. 

                                                                      
1. 12. 2015 – Prezentace oboru kosmetické služby na základní škole Klenčí p. Čerchovem.  

Žákyně prvního ročníku propagovaly obor Kosmetické služby. Žákyním devátého ročníku se 

to velice líbilo. Kosmetičky předváděly ukázku líčení a lakovaly nehty (8 žákyň). 

 

Dne 3. 12. 2015 se konal Vánoční jarmark na krajském úřadě v Plzni. Žákyně Simona 

Frantová, Šárka Baxová, Tereza Pavlová a Nikola Bernardová poskytovaly kadeřnické služby 

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

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

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

(teplé i studené nápoje a minutky) návštěvníkům akce. 

 

Dne 3. 12. 2015 v prostorách odborné učebny pro kuchaře – číšníka na SOU Domažlice 

připravili občerstvení pro 12 účastníků konference MAS Český les zaměřené na 

vzdělávání, 3 žáci 3. ročníku oboru kuchař – číšník. 

 

8.12.2015 Domov důchodců (Vital house) Hamr, žákyně druhého ročníku poskytovaly 

základní kosmetické ošetření (barvení a depilace obočí, depilace horního rtu). Důchodci 

s našimi službami byli velice spokojení (4 žákyně) . 

    

10. 12. 2015  se konaly postupové zkoušky 3. ročníku. Žákyně vytvořily účesy, líčení a 

patřičný kostým na zadané téma a pánský plastický střih.  

10.12.2015 Penzion Prokopa Velikého - Žákyně druhého ročníku poskytovaly v penzionu 

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

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

 

Dne 11. 12. 2015 připraven raut spojený s obsluhou pro 150 osob RENOSTAV, KD 

Koloveč, 2 žáci 2. roč. K-Č, 8 žáků 3. ročníku gastronomie. 

  

11.12.2015 Penzion Břetislavova - Žákyně druhého ročníku poskytovaly základní 

kosmetické služby (trhání obočí, depilaci horního rtu a lakování nehtů). Důchodkyně jsou 

vždy velice spokojení a těší se na naší další návštěvu. (7 žákyň). 

 

Dne 15. 12. 2015 Adventní zpívání našeho školní souboru v DD ve Stodě, předávání 

perníčků od žáků kuchař –číšník 2. ročník. 
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Dne 16. 12. 2015 Vánoční jarmark ve Stodě v parku u nádraží, prezentace školy a oborů 

vzdělávání (kadeřník, kuchař – číšník, elektromechanik, mechanik seřizovač, truhlář), prodej 

výrobků našich žáků.  

 

Dne 16. 12. 2015 připraven v prostorách školní jídelny SOU Domažlice raut spojený 

s obsluhou v rámci vánočního posezení 110 zaměstnanců SOU Domažlice, důchodců a 

partnerů ve vzdělávání, 23 žáků 1. ročníku oboru kuchař – číšník.  

 

Dne 18. 12. 2015 připraven raut pro zaměstnance společnosti 1.Chodská v Klenčí pod 

Čerchovem, 40 osob, 2 + 2 žáci 1. ročníku oboru kuchař – číšník + 4. ročníku oboru 

gastronomie. 

 

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

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

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

     

Dne 19. 1. 2016 se konalo školení od firmy ,,DUSY“ ve školicím centru VOKAPO u 

Vorlíčků v Plzni. Školení se zúčastnily žákyně 2. a 3. ročníku, kde  byly seznámeny produkty 

této firmy a nové technologické postupy barvení vlasů. (14 žáků)  

Dne 19. 1. 2016 jsme pořádali soutěž ve stolničení v prostorách MKS Domažlice, příprava 

a zajištění stravování účastníků soutěže, 40 osob. 23 žáků 1. ročníku oboru kuchař – číšník.   

Dne 21. 1. 2016 příprava rautu a obsluha pro 200 osob při slavnostním otevřením Domu 

Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem, 2 žáci 4. ročníku oboru gastronomie, 23 ž. 1. 

ročníku K-Č. 

                                                                                                    

Dne 8. 2. 2016 se konal seminář od firmy ,,BES.“  Žákyně 2. a 3. ročníku navštívily nové 

školící centrum v Praze – Vysočany. Po prohlídce celého areálu pak navštívily firemní 

prodejnu, kde si mohly zakoupit různé nářadí a materiál. Dále se zúčastnily semináře na téma 

,,MÓDNÍ BARVENÍ A STŘIHY NA JARO A LÉTO 2016“. Akce se zúčastnily i žákyně ze 

Stoda.  (15 žáků)   

Dne 8. 2. 2016 připraven pro 25 žáků ZŠ Staňkov  banket ZŠ Staňkov oběd, slavnostní 

tabule a obsloužení formou banketu, 15 žáků 1. roč. K-Č, 2 žáci 4. ročníku oboru 

gastronomie. 

                                                                                                            

Dne 10. 2. 2016 připraven pro 30 klientů Střediska výchovné péče Mařenka v Domažlicích 

oběd, slavnostní tabuli a obsloužili formou banketu, 12 +3 žáků 3. roč. oboru gastronomie 

a kuchař - číšník. 

 

Dne 17. 2. 2016 Žákyně 2. ročníku poskytovaly kadeřnické služby v Domově důchodců – 

VITALHAUS v THANOVĚ. (6 žáků) 

 

Ve dnech 17. - 19. 2. 2016 realizována ve cvičné kuchyni SOU Domažlice ukázková 

zabijačka spojena s prodejem výrobků, 23 žáků 1. ročníku oboru kuchař – číšník. 

                 

Dne 9. 3. 2016 jsme pořádali 3. ročník   Kadeřnicko – Kosmetické soutěže ,,ZLATÉ 

ZRCADLO 2016“. Soutěže se zúčastnily žákyně 3. ročníku Dominia Sladká, Michaela 
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Hánová, Nikola Koubová, Anna Kuželíková, Ivana Hankeová. Téma soutěže byla příroda 

jako například – stromy, květiny. Časový limit byl 90 minut. Modelka musela mít před 

rozpuštěné vlasy a měla patřičný kostým a líčení. Ivana Hankeová získala cenu Kreativity a 

Michela Hánová cenu Diváků. Soutěže se zúčastnily 4 žákyně oboru kosmetické služby, 

z toho Barbora Dolejší M1.K – 1. ročník vyhrála cenu diváků. Dále se zúčastnily Simona 

Kubáčková M1.K – 1. ročník, Miroslava Janáčková G2.K – 2. ročník, Lenka Kušková G2.K – 

2. ročník. 

Ve dnech 8.3.2016 a  9.3.2016 připravena večeře, oběd a občerstvení pro 40 osob soutěže 

Zlaté zrcadlo, 12+3 žáků 3. ročníku oboru gastronomie a kuchař – číšník. 

  

Dne 10.3.2016 připraveno drobné občerstvení pro Školskou radu SOU Domažlice, 3 žáci 

3. ročníku oboru kuchař – číšník. 

 

Dne 11.3.2016 připraveno občerstvení pro p. Fidranta, občerstvení pro OA, 50 osob, 3 žáci 

3. ročníku oboru K-Č, 3 žáci G3 

 

14.3.2016 se konala přednáška v kosmetickém salonu o chemickém peelingu, kdy paní 

Petráková seznámila žákyně s aplikací peelingu a jeho následnými účinky na pleť. Zúčastnily 

se žákyně z M1.K (8 žákyň)  

Dne 15.3.2016 připraven pro 25 žáků ZŠ Koloveč  banket ZŠ Staňkov oběd, slavnostní 

tabule a obsloužení formou banketu, 23 žáků 1. roč. K-Č, 2 žáci 4. ročníku oboru 

gastronomie. 

 

Dne 16.3.2016 připraveno občerstvení pro účastníky soutěže KOVO Junior pro strojního 

mechanika, kterou jsme v SOU Domažlice pořádali, 23 žáků 1. ročníků oboru kuchař – 

číšník. 

 

Dne 19.3.2016 připraveno občerstvení a servis na Žákovském plese  ZŠ v Holýšově, 

 6 žáků gastro oborů SOU Domažlice.                                                                                      

  

21.3.2016-6.4.2016 proběhala souvislá praxe žákyň 4.tého ročníku (G4.K), kdy 4 žákyně 

plnily 70 hodin v kosmetických salonech v místě bydliště a 4 žákyně zůstaly v kosmetickém 

salonu.    (8 žákyň) 

Dne 21. 3. 2016 připraven banket pro 25 žáků ZŠ Komenského 17, Domažlice, oběd, 

slavnostní tabule a obsloužení formou banketu, 15 žáků 3. roč. K-Č. 

 

22. 3. 2016 navštívily žákyně druhého ročníku (G2.K)  domov důchodců. Prováděli 

důchodcům manikúru, barvení obočí a trhání obočí. Důchodci byli s našimi službami velice 

spokojeni a těšili se na další naši návštěvu. (8 žákyň)  

 

Dne 23. 3. 2016 připravena slavnostní večeře pro mládež v tanečním kurzu formou 

rautové obsluhy, 8 žáků 3. ročníku oboru gastronomie. 

 

Dne 1.4.2016 připraven raut pro 300 osob při otevírání nové prodejny Artes Natur 

v Domažlicích, 2 žáci 4. ročníku gastronomie, 23 žáků 1. ročníku oboru kuchař – číšník. 

 

Ve dnech 5.4.2016 a 7.4.2016 připravena svatební hostina – slavnostní oběd, slavnostně 

prostřená tabule, obsluha banketní - fiktivní svatba ZŠ Msgre. Staška Domažlice 
v prostorách učebny stolničení v SOU Domažlice, 18 žáků 3. ročníku obour kuchař – číšník. 
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Dne 6. 4. 2016 se konalo školení od firmy ,,DUSY“ na téma Dámské a Pánské módní střihy 

v budově SOU Domažlice. Zúčastnilo se žákyň 1. 2. a 3. ročníku. (60 žáků) 

 

Dne 6.4.2016 připraveno občerstvení pro účastníky soutěže O hoblík Káji Hoblíka, kterou 

pořádala SOU Domažlice, 10 žáků 3. ročníku gastronomie. 

 

Dne 7. – 8. 4. 2016 zajištění obsluhy na celorepublikovém sportovním turnaji ve florbalu 

(spolupořádal DDM Stod) v Plzni, 10 žáků kuchař – číšník 2. ročník. 

 

Dne 8.4.2016 připraven raut pro 30 osob firmy LINTECH v Domažlicích, 4 žáci 3. ročníku 

oboru kuchař – číšník. 

 

Dne 13. 4. 2016 připraven raut pro 30 osob pro p. Konrádyho do Českého rozhlasu Plzeň, 

23 žáků 1. ročníku oboru kuchař – číšník. 

 

Dne 29. 4. 2016 na radnici v obřadní síni slavnostní předávání certifikátů pilotního projektu 

Přeshraniční vzdělávání, připraveno občerstvení pro 40 osob, 5 žáků 1. ročníku oboru 

kuchař – číšník. 

 

Dne 3. 5. 2016 se zúčastnily žákyně 1. a 2. ročníku akce -  protidrogový vlak, které se 

konalo na vlakovém hlavním nádraží v Domažlicích (32 žáků). 

 

Dne 6. 5. 2016 zajištění občerstvení pro 200 lidí při oslavách osvobození ve Stodě, výroba 

a prodej, 10 žáků 2. ročníku oboru kuchař –číšník.                    

 

9. 5. 2016 Proběhly postupové zkoušky žákyň 1. ročníku. Žákyně předvedly manikúru, 

masáž rukou a barvení řas a obočí. Všechny žákyně úspěšně splnily postupové zkoušky. 

 

Dne 9. 5. 2016 se konalo školení ve školícím centru Vokapo – Vorlíčkovi v Plzni. Školení 

pořádala firma Dusy na téma Duhové barvení, módní střihy. (13 žákyň)           

 

11. - 13. 5. 2016 se konaly v kosmetickém salonu praktické maturitní zkoušky ročníku 

G4.K. Žákyně byly zkoušeny z kosmetického ošetření a pedikúry. Všechny žákyně úspěšně 

na modelkách zvládly praktickou maturitní zkoušku.  

 

Dne 13. 5. 2016 raut pro p. Sokola, 40 osob, 4 žáci 1. ročník kuchař – číšník 

 

17. 5. 2016 se uskutečnily v kosmetickém salonu postupové zkoušky žákyň 2. ročníku obou 

kosmetické služby. Žákyně předvedly povrchové čistění pleti, napářku, kosmetickou masáž. 

Všechny žákyně úspěšně splnily postupové zkoušky. ( G2.K)                                                              

                             

Dne 21. 5. 2016 se konala v Praze na Vyšehradě akce ,, Má vlast ‘‘. Zúčastnili se žáci 1. a 2. 

ročníku Jaroslava Janderová, Lenka Lipovská, Šimon Procházka, Eliška Hiková. Poskytovali 

kadeřnické služby. Žákyně 1. a 2. ročníku poskytovaly kosmetické služby (líčení, lakování, 

manikúra). (4 žákyně). Martina Vinopalová a Simona Kabourková (ze 2. ročníku oboru 

gastronomie) zajišťovaly občerstvení. 

                                                                                                              

Dne 25. 5. 2016 se konaly postupové zkoušky 2. ročníku.  

1. Pánský střih bez použití stříhacího strojku s konečnou úpravou 
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2. Módní barvení, dámský střih a konečná úprava  

Všechny žákyně postupové zkoušky zvládly.  

 

Dne 26. 5. 2016 Stod – město řemesel a umění, prezentační akce SOU Domažlice a ZUŠ 

Stod určená veřejnosti. Kadeřnice a kosmetičky stříhaly a líčily zákazníky za velmi zajímavé 

ceny s nabídkou do školních salónů, žáci oboru kuchař – číšník nabízeli své výrobky (výroba 

a prodej teplých a studených nápojů a výrobků rychlého občerstvení), truhláři předváděli 

výrobu dětských židliček, elektromechanici představili dron a zabezpečovací techniku, 

mechanici seřizovači prodávali výrobky vyrobené na drátořezu. 

 

Dne 30. 5. 2016 navštívily žákyně 3. ročníku mateřskou školku (Komenského) 

v Domažlicích. Žákyně zde poskytovaly kadeřnické služby ke Dni dětí (9 žákyň). Žákyně 

oboru kosmetické služby  malovaly dětem na obličej obrázky podle šablon ( Hello Kitty, 

Spiderman, lev, pes)  (2. ročník 7 žákyň).  

        

Dne 31. 5. 2016 připraveno drobné občerstvení pro 40 osob u příležitosti předávání 

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

jídelny, 5 žáků 1. roč. kuchař – číšník. 

 

Dne 31. 5. 2016 se konaly postupové zkoušky 1. ročníku. Preparace vlasů, dámská módní 

foukaná, pánský střih s konečnou úpravou. Všichni žáci zkoušky úspěšně zvládli. 

 

2. 6. 2016 navštívily Penzion Prokopa Velikého žákyně oboru kosmetické služby, kde 

poskytovaly kosmetické služby klientkám (manikúra, lakování, barvení a úprava obočí a 

depilace. (7 žákyň) 

 

Dne 8. 6. 2016 žákyně 2. ročníku poskytovaly kadeřnické služby v domově důchodců              

,, Vitalhaus‘‘ v Trhanově ( 6 žákyň).   

 

Dne 8.6.2016 2016 připraven pro 25 klientů Střediska výchovné péče Mařenka v Domažlicích 

oběd, slavnostní tabuli a obsloužili formou banketu, 23 žáků 1. roč. oboru kuchař - číšník. 

 

Dne 30. 6 2016 zajištění celodenní obsluhy návštěvníků firemního dne MD Elektronik 

Chotěšov, 10 žáků 2. ročníku oboru kuchař – číšník. 

 

2. 7. 2016 se náš tým ve složení Simona Kubáčková, Šárka Baxová a Tereza Pavlová 

zúčastnily velmi atraktivního workshopu v Becherově vile v Karlových Varech – 

divadelní líčení. Hlavním partnerem této akce byla Barrandovská studia. Workshop byl 

rozdělen na část teoretickou, během níž filmová maskérka BS Jitka Madrová seznámila 

přítomné s profesí filmového maskéra, a část praktickou, kdy účastníci akce zrealizovali své 

práce pod dohledem profesionálních lektorů. Vyvrcholením pak byla přehlídková část, kdy 

modelky v kostýmech Fundusu BS a jejich doprovodné týmy předvedly své práce v rámci 

vernisáže výstavy. 
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7. Závěr 

 

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

oblast řídící a oblast ekonomicko hospodářskou byly ve školním roce 2015/2016 úspěšně 

plněny. 

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

vzdělání (444 žáků v Domažlicích a 169 žáků ve Stodě), a to 167 ve 3 čtyřletých oborech 

vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou – mechanik seřizovač, 

gastronomie, kosmetické služby, 383 v 6 tříletých oborech vzdělání poskytujících střední 

vzdělání s výučním listem – obráběč kovů, strojní mechanik, strojní mechanik se 

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

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

technika, kuchař – číšník, kadeřník. Absolventům tříletých oborů vzdělání nabízíme 

nástavbové studium podnikání v denní formě studia, ve kterém je 63 žáků. Cílová 

kapacita školy je 850 žáků, z toho kapacita Prokopa Velikého 640 v Domažlicích je 590 žáků. 

Z celkového počtu 604 žáků k 30. září 2016, se 442 vzdělává v Domažlicích a 162 v místě 

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

školním roce 2015/2016, kdy od 1. září 2015 nastoupilo celkem 228 žáků, z toho 171 do 

Domažlic. Ve školním roce 2016/2017 pokračuje veliký zájem o strojírenské obory. Největší 

zájem byl o čtyřletý obor mechanik seřizovač, přijali jsme 44 žáků a vytvořili 1,5 třídy. 
O absolventy tohoto oboru je na trhu práce veliký zájem a nestačíme pokrýt zájem firem 

v regionu domažlickém, klatovském, tachovském a Plzně – jihu. Do tohoto školního roku 

2016/2017 se nám již druhým rokem přihlásilo 7 žáků do oboru strojní mechanik se 

zaměřením nástrojař (v loňském školním roce 2). Již pátým rokem je otevřen tříletý obor 

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

v prvním ročníku vzdělává 9 žáků, z toho 1 dívka a 5 žáků strojního mechanika a 7 žáků 

strojního mechanika se zaměřením nástrojař, ve druhém ročníku 9 žáků, z toho 1 dívka a 3 

žáci strojního mechanika a 2 žáci strojního mechanika se zaměřením nástrojař a ve třetím 

ročníku 9 žáků a 2 žáci strojního mechanika.  

  

 Prospěchové výsledky žáků v průběhu studia a výsledky závěrečných zkoušek jsou 

srovnatelné se školním rokem 2013/2014. U maturitních zkoušek se projevil neprospěch nejen 

z jedné části zkoušky, ať to již byly písemná práce, didaktický test nebo ústní zkouška a 

neprospěch u ústní zkoušky z odborných předmětů 

. 

        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 2014/2015 se nám nepodařilo otevřít tříletý obor kuchař - číšník pro menší 

počet žáků, kteří odevzdali zápisový lístek. Velmi potěšující je, že pro školní rok 2015/2016 

se přihlásili 2 žáci do oboru strojní mechanik se zaměřením nástrojař. 

 

Významný byl úspěch našich žáků v soutěžích odborných dovedností. Žáci SOU 

Domažlice se pravidelně účastní soutěží v odborných dovednostech, na kterých dosahují 

velmi dobrých a v technických oborech v roce 2015/2016 výborných výsledků.  
Za vynikající úspěchy našich žáků a jejich učitelů Krajský úřad Plzeňského kraje 

udělil naší škole 1. místo v kategorii střední odborná učiliště v soutěži O nejúspěšnější 

školu v soutěžích ve školním roce 2015/2016. 
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 V republikové soutěži dovedností v programování CNC strojů Mladí strojaři 

v programování CNC obráběcích strojů v Brně 2015 se náš žák 4. ročníku oboru 

mechanik seřizovač Dominik Toupal stal absolutním vítězem v kategorii Siemens a 

převzal z rukou ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka ocenění dne 27. října 2015 

na slavnostním předání vítězů soutěže na Ministerstvu průmyslu a obchodu v Praze. 
Dne 3. prosince 2015 byl Dominik Toupal oceněn náměstkem hejtmana Plzeňského kraje pro 

oblast školství, sportu, cestovního ruchu a projektu Plzeň – EHMK 2015 Jiřím Stručkem 

v zasedací místnosti RPK v budově KÚ PK. 

 Vítězný tým ve složení Dominik Toupal, Jiří Wuchterle a Rostislav Švec ve 

druhém ročníku soutěže partnerských škol Siemensu SINUMERIK CUP 2015 přivezli 

putovní pohár do Domažlic. Vyhodnocení soutěže se konalo 22. a 23. října 2015 

v Mohelnici. 

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

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

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

 

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

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

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

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

mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů.  

 

Za první místa v republikových technických soutěžích získali ocenění a hodnotné 

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

v plzeňské Techmanii Science Center Dominik Toupal – absolutní vítěz soutěže 

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

elektronických bezpečnostních systémů Jablotron Cup 2015 a Adam Přibáň – první místo 

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

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

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

plastů. Šárka vyrobila vázanou kytici z kovu, kterou pojmenovala Věčná krása a získala za ni 

Cenu hejtmana.  

 

Žáci 2. ročníku oboru truhlář zvítězili v soutěži „Zlaté české ručičky 2016“ 

s podtitulem vyrob hračku a udělej radost dětem v dětských domovech, do které se přihlásilo 

150 soutěžících. Vítězem v kategorii pevná hračka autorů od 17 let se stal Zdeněk Staš a 

získal titul „Zlaté české ručičky 2016“. V kategorii hlavolam – stavebnice autorů od 17 

let se na 2. místě umístil Adam Přibáň. Oba naši truhláři předali vyrobenou hračku a 

hlavolam dětem v dětských domovech. 

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

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

Zdeněk Staš, v družstvech jsme vybojovali 1. místo. 

  

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

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

Slovinska. Jako jediný prezentující za Plzeňský kraj byl Milan Polák, žák 2. ročníku oboru 

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

úspěch na této mezinárodní konferenci svědčí o tom, že na Středním odborném učilišti 
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v Domažlicích je i této oblasti věnována veliká pozornost a práce našich žáků jsou na vysoké 

úrovni. 

 

V odborných dovednostech bezpečnostních systémů na 15. ročníku soutěže 

„Jablotron cup 2015“ konané 27. října 2015 v České Třebové se na 1. místě v družstvech 

umístili žáci oboru mechanik elektrotechnik Nikolas Havel a Tomáš Kasl. V jednotlivcích 

Nikolas Havel na 1. místě, Tomáš Kasl na 4. místě. 

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

soutěže GES ELEKTRONICS CUP 2015 pro žáky elektrotechnických oborů zaměřených 

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

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

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

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

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

technických řemeslných oborů. 

 

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

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

postoupil do krajského kola, kde se umístil v silné konkurenci na úžasném 2. místě.  

 

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

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

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

 

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

Karel, který by pracovní místo získal. 

 

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

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

 

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

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

 

Na 11. ročníku kadeřnické soutěže „GLAMOUR – Kouzlo krásy 2015“ na téma 

Romeo a Julie 3. tisíciletí konané 4. listopadu 2015 v Sušici naše družstvo ve složení Aneta 

Němečková a Erika Plecitá z MPV Stod získali 3. místo, druhé družstvo z Domažlic ve 

složení Nikola Nedvědová a Šarlota Balátová bylo čtvrté.  

 Dne 19. 10. 2015 se konalo Mistroství České Republiky Koruna Extravagance ,,Ve 

stylu LADY GAGA“. Soutěž probíhala v kulturním středisku v Jesenici u Prahy. Soutěžilo se 

v různých odborných kategoriích. Žákyně 3. ročníku Kristýna Frčková soutěžila v kategorii – 

společenský účes - ,,LADY GAGA“, žákyně obsadila 13. místo. Modelka byla předem 

nalíčena a měla patřičný outfit. Časový limit byl 60 minut, kdy soutěžící vytvořila 

extravagantní účes, za pomocí podložek z vlasů. Vlasovou ozdobu zhotovila z vlasů modelky 

ve tvaru mašle. Žákyně 3. ročníku oboru kadeřník vyčesaly nádherný účes v podobě 

kloboučku. 

 Dne 21. 10. 2015 pořádala Asociace Kadeřníků a Kosmetiček celostátní soutěž 

„Harmonie“ 2015 v Českých Budějovicích. Celkem soutěžilo 71 účastníků z celé republiky 

i ze Slovenska. Žákyně 3. ročníku Renata Černá soutěžila v pánské kategorii. Téma soutěže 

byl „Elegantní muž 21. století“. Soutěžící měly časový limit 60 minut a musely pánský 

model ostříhat podle zadání a pak provést foukanou ondulaci do tvaru účesu. Model měl 
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patřičný outfit. Soutěžící se umístila v bronzovém pásmu. Mistrovství republiky mladých 

kadeřníků a kosmetiček. Soutěžní téma v dekorativní kosmetice bylo: „Porcelánová 

panenka“. Soutěže se zúčastnila žákyně 1. ročníku Simona Kubáčková. Za modelku si 

vybrala svoji spolužačku Natálii Krocovou. Simona se na soutěž připravovala velmi 

svědomitě. Vybojovala krásné umístění v bronzovém pásmu.    

Popáté jsme se zúčastnili v Českých Budějovicích mistrovství republiky mladých 

kadeřníků a kosmetiček „HARMONIE 2015“ v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo 2015, kde 

Pavla Milerová, žákyně 4. ročníku oboru kosmetička, získala za Bond Girls stříbrné pásmo a 

Nikola Přecechtělová, žákyně 3. ročníku oboru kadeřník, obsadila za dámský účes na téma 

Lady v trendy barvách bronzové pásmo. Letos jsme se poprvé zúčastnili kadeřnické soutěže 

v Praze Koruna kreativity pořádané asociací FiSy a naše žákyně z MPV Stod Kateřina 

Klímková a Štěpánka Vrátníková vybojovaly postup do finále, kterého se potom pro nemoc 

bohužel nemohly zúčastnit.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

originalita, náročnost provedení, barevná kombinace a celkový harmonizující dojem 

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

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

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

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

Hánová za účes růže. 

 

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

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

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

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

umístili v bronzovém pásmu.  

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

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

z Domažlice ve složení Denisa Králová a Michal Chval.  

 

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

ve složení Mai Anh Nguyen ze 3. ročníku kuchař – číšník a Jakub Strnad ze 2. ročníku 

gastronomie umístili na 4. místě. Stejnou pozici získaly žákyně Pavlína Vítkovičová (3. 

ročník gastronomie) a Tereza Suchá (1. ročník kuchař – číšník) v regionální kuchařské soutěži 

Zámecký rendlík konané 17. – 18. března 2016 v Hostouni. V regionální soutěži Zdobení 

velikonočních perníků v Plané konané 15. března 2016 se naše družstvo ze Stoda, ve složení 

Miloslava Kočková a Radka Mičková, umístilo na 4. místě. V nultém ročníku 19. května 2016 

v gastrosoutěži v Kraslicích se v čepování piva umístila Lada Bozděchová na 2. místě, 

v grilování krkovičky Marcel Vlček na 4. místě a v slavnostní tabuli Barbora Nováčková na 4. 

pozici. Poslední gastronomickou soutěží byla soutěž ve štafetovém běhu číšníků 16. června 

2016 Junior jogging Třebíč, kde naše družstvo složené ze žáků 1. ročníku oboru kuchař – 

číšník – Aneta Kůstová, Jindřich Baar, Lukáš Bozděch vybojovalo 2. místo. 
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Výborných úspěchů jsme dosáhli ve sportovních soutěžích, kdy jsme zvítězili 

v soutěži O pohár Josefa Masopusta ve středoškolském turnaji ve florbale, který se konal 19. 

října 2015 v Horšovském Týně, jsme získali 1. místo. Stejné prvenství získali chlapci 1. 

prosince 2015 ve Středoškolském poháru ve volejbale. Ve Středoškolském poháru ve florbale 

8. prosince 2015 jsme získali 2. místo a 3. místo 10. prosince 2015 v Poháru českého florbalu 

SŠ Plzeň. Celkem 104 žáků se účastnilo soutěže ve fotbale O pohár ředitelky školy.   

 Dne 15.4.2016 proběhl Pohár Josefa Masopusta,  středoškolský pohár ve fotbale a 

v krajském finále naši chlapci obsadili 3. místo. Ve dnech 19.4. a 26.4. byla vyhodnocena 

soutěž „O pohár ředitelky školy“. Paní ředitelka předala vítězným třídám diplomy, sladké 

odměny a vítězné třídě M3.S vítězný putovní pohár. V květnu na mezinárodním turnaji ve 

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

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

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

se jej téměř všechny třídy SOU, které procházeli jednotlivými stanovišti a plnili předem 

stanovené úkoly se sportovní tématikou. Žákům se Sportovní den velmi líbil, žáci vítězných 

třídy obdrželi sladkou odměnu.  

   

Naše škola se přihlásila do mezinárodního vzdělávacího programu Ekoškola a 

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

do zlepšení ekologického chování školy. Našimi sociálními partnery v oblasti 

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

Technické škola ve Waldmünchenu a Svaz zahrádkářů Holýšov. Na Západočeské univerzitě 

jsme využili nabídky přednášek v rámci projektu Systematická podpora popularizace vědy 

ZČU. Městské lesy Domažlice nám umožnily pořádat projektové dny „Poznávej les“ se 

zaměřením na lesní pedagogiku. S technickou školou ve Wandmünchenu jsme spolupracovali 

v rámci projektu Enersol. Střednímu odbornému učilišti Domažlice bylo uděleno 3. místo 

v soutěži „Zelená škola Plzeňského kraje ve školním roce 2014/2015“. Po dva roky 

předtím jsme obsazovali 2. místa. 

 

Na závěr  roku 2015, který byl věnován technickému vzdělávání, proběhly na naší 

škole ve dnech 21. a 22. 12. 2015 dva projektové dny „Technika je in a COOL“ a „Gastro 

den“, „Den kadeřnicko – kosmetický“. Co se pod těmito názvy skrývalo? Žáci technických 

oborů v pondělí 21. 12. připravili pro své spolužáky ze službových oborů prezentace na 14 

stanovištích ve svých dílnách a učebnách. Žáci službových oborů viděli pracovat CNC stroje, 

jejich programování, ověřili si funkčnost hydraulických a pneumatických obvodů, 6-ti osého 

robota, zkusili si práci s hoblíkem.  V úterý 22.12. si své role vyměnili. Žáci službových 

oborů prezentovali žákům strojírenských oborů a truhlářům své dovednosti.  Na deseti 

stanovištích si vyzkoušeli, jak se nosí dva nebo tři talíře u číšníků, krájeli cibuli a loupali 

mrkev v kuchyni, také parafínový zábal u kosmetiček,  mytí a stříhání vlasů u kadeřnic. Tato 

akce umožnila žákům  aspoň částečně poznat problematiku jednotlivých oborů a vytvořit si 

sounáležitost k naší škole. 

 

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

strojírenských oborů Středního odborného učiliště Domažlice. V provozu představili naši 

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

korun. Co jsme pořídili? Pěti osé univerzální CNC frézovací centrum s řídicím systémem 

Siemens, předseřizovací přístroj, soustružnické centrum s řídicím systémem Fanuc, přístroje 

k měření drsnosti a tvarových odchylek výrobků, ostřičku nástrojů a kruhoměr. Také 3 D 

tiskárnu a novou multifunkční učebnu programování s 15 počítačovými sestavami, 
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interaktivním dataprojektorem, vizualizérem, ozvučením a nábytkem. Velmi nás potěšila 

hojná účast zástupců strojírenských firem, úřadu práce, hospodářských komor a zástupců 

Krajského úřadu Plzeňského kraje. Všichni přítomní si prošli dílny a ocenili vybavení naší 

školy. Součástí tohoto slavnostního aktu byla také konference určená spolupracujícím 

strojírenským firmám, kde jsme představili inovovanou možnost spolupráce firem a školy. 

 

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

hydrauliky a pneumatiky na pracovišti odborného výcviku strojírenských oborů 

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

kraji, která realizuje výuku hydrauliky.  

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

Regionálního operačního programu ROP NUTS II Jihozápad. Název projektu „Modernizace a 

obnova strojního vybavení kovooborů na SOU Domažlice“ vypovídá, že i nadále 

pokračujeme v modernizaci strojů a zařízení odborného výcviku strojírenských oborů a 

výukou umožňujeme žáky připravit na potřeby zaměstnavatelů. Toto vybavení bylo pořízeno 

za 4,5 milionu korun. V učebně je 6 kombinovaných výukových panelů na hydrauliku a 

pneumatiku. Získali jsme silný nástroj pro odbornou přípravu nejen strojních mechaniků. 

Zaměstnavatelé potvrzují, že tyto odborné dovednosti jsou v rozvíjejícím se strojírenství 

nezbytné a podporují rozvoj logického myšlení   

Potěšující je, že se v letošním roce podařilo nejen zařadit do vzdělávání, ale také 

otevřít obor strojní mechanik nově se zaměřením nástrojař. Tento obor je velmi žádaný na 

trhu práce a absolventů tohoto oboru je značný nedostatek. Zástupci firem projevili zájem 

žáky oboru nástrojař podpořit stipendiálně. 

 

V úterý 24.9.2015 jsme slavnostně otevřeli nově zrekonstruovaný kadeřnický 

salon, ve kterém jsme nově vybudovaly odpady, rozvod elektriky, osvětlení a hlavně, co 

ocení žákyně a zákaznice, jsme pořídili nové světelné zrcadlové panely a křesla. Čtyři 

zrcadla na míru nám jako sponzorský dar poskytla firma Imagolux Domažlice, se kterou 

dlouhodobě spolupracujeme. 

 

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

3. místo. Stejnou 3. pozici jsme obsadili ve středoškolského turnaji ve flórbale, který se konal 

25. listopadu 2014 v Horšovském Týně. A do třetice, třetí místo jsme získali ve 

středoškolském turnaji v odbíjené 4. prosince 2014 v Domažlicích. Družstvo hochů 

neobhájilo loňské vítězství a ze středoškolského poháru ve fotbale dne 21. října 2014 v 

soutěži „Pohár Josefa Masopusta“ přivezli 4. místo.  

  

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

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

akcí již navštívili například veletrh v Lipsku věnovaný gastronomii či Mezinárodní 

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

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

Paříže zaměřené historicky a odborně buď po stránce gastronomické nebo profesně 

kadeřnicko-kosmetické. Významné jsou školení světoznámých firem jako například Hair 

Company Professional. Školení probíhalo ve firmě v Miláně v Itálii. Návštěva firmy Braun na 

výrobu oken, návštěva kadeřnického salonu v Lamu. 

 

Zúčastnili jsme se řady odborných seminářů, školení a kurzů např. pro kuchaře – 

číšníky kurz studené kuchyně, barmanský kurz, školení „Zdravé vaření“, pro kadeřníky a 

kosmetické služby seminář od firmy „BES“ Milán, školeni „ BEOX“ – brasilský keratin, 
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školení firmy Cmíral značky Fanola a Oro, školení a prezentace španělské kosmetické značky 

Integra a D´Lucanni, prezentační akce Primavera Andorrana s první jílovitou emulzí ve spreji 

Clayspray a Pierre Rene Profesional – nová značka dekorativní kosmetiky a dalšími produkty 

např. Germaine de Capuccini, zaškolení k ošetření biostimulačním laserem a zaškolení na 

suchou pediúru, kurz mikromasáže očního okolí, kurz nehtové modeláže, kurz anticelulitidní 

masáže, pro strojírenské obory školení robota, školení Siemensu v Erlangenu, školení 

Gibscam, školení 3 D tiskárny aj.  

 

V rámci podpory talentovaných žáků Plzeňského kraje se 20. - 22. června 2016 

dva žáci oboru obráběč kovů a dva truhláři účastnili odborného kempu v Tachově. Po dva 

roky (2013, 2014) jsme odborné kempy pro talentované žáky pořádali na naší škole na 

Středním odborném učilišti v Domažlicích. Poprvé se konal odborný řemeslný kemp pro 

talentované žáky 1. ročníků, zúčastnili se 2 žáci oboru elektromechanik pro zařízení a 

přístroje. 
 

Naši žáci prezentovali své výrobky na 7. ročníku rukodělné soutěže „Řemeslo má 

zlaté dno“ konané 26. května 2016 v Techmanii Science Center v Plzni, vyhlašované 

Plzeňským krajem. Oceněnou v rukodělné soutěži Řemeslo má zlaté dno,  která se koná 

pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse, byla Šárka Pokorná – žákyně 2. 

ročníku oboru strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů. Šárka 

vyrobila vázanou kytici z kovu, kterou pojmenovala Věčná krása a získala za ni Cenu 

hejtmana. Za první místa v republikových technických soutěžích získali ocenění a 

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

2016 v plzeňské Techmanii Science Center Dominik Toupal – absolutní vítěz soutěže 

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

elektronických bezpečnostních systémů Jablotron Cup 2015 a Adam Přibáň – první místo 

v soutěži O hoblík Káji Hoblíka. 

 

Na základě častých dotazů našich absolventů jsme 30. března 2016 podruhé pořádali 

v prostorách budovy školy Prokopa Velikého 640 informační burzu pracovních a 

studijních příležitostí s názvem „Berufsinfomesse“ – Veletrh pracovních a studijních 

příležitostí pro naše žáky 3. ročníků učebních, 4. maturitních ročníků a absolventy 

nástavbového studia. Ve spolupráci s Úřadem práce Domažlice, Landkreis Cham, OHK 

Domažlice a IHK Cham jsme připravili pro naše žáky „Veletrh pracovních příležitostí a 

dalšího vzdělávání“. Přítomno bylo kolem 19 zástupců nejen strojírensky zaměřených 

firem, pracovníků škol, komor, cechů a sdružení, a to jak ze strany českých, tak i německých 

firem. Žáci tak získali informace tak říkajíc z první ruky ohledně pracovního uplatnění a 

získali velmi cenné kontakty. Někteří žáci si domluvili brigády o letních prázdninách. 

Přítomni byli zástupci všech oborů, které na škole vyučujeme – strojírenství, 

elektromechanik, truhlář, gastronomie, kadeřník, kosmetička. Tato burza pracovních 

příležitostí měla veliký ohlas nejen u našich žáků, ale také u vystavovatelů, kteří od nás 

odjížděli maximálně spokojeni. 

 

 Významné pro SOU Domažlice bylo zajištění prezentace Plzeňského kraje na výstavě 

„Má vlast“, konané 21. května 2016 v Praze na Vyšehradě. Rovněž příprava rautu a obsluhy 

v Hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu PČR při vyhodnocení soutěže Nejkrásnější 

nádraží ČR 2015 dne 11. listopadu 2015, kdy se podávalo svatomartinské pohoštění. 

 

V úterý 22. září 2015 se na naší škole na Středním odborném učilišti v Domažlicích 

konalo výjezdní zasedání Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR. Ředitelka 
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SOU Domažlice Mgr. Zdeňka Buršíková představila předsedovi Výboru pro záležitosti EU 

profesoru Václavu Hamplovi a místopředsedům tohoto výboru Janu Látkovi, Jaroslavu 

Doubravovi a Ing. Antonínu Maštalíři vzdělávací nabídku školy, spolupráci s firmami a 

institucemi, rozvinutou mezinárodní spolupráci a projekty realizované na škole a financované 

z prostředků Evropské unie. Po prohlídce školy následoval slavnostní oběd složený ze čtyř 

chodového menu, který připravili žáci 3. ročníku oboru gastronomie. Oběd byl servírován 

složitou banketní obsluhou. Po prohlídce truhlářské dílny a nového strojového vybavení 

pracoviště odborného výcviku strojírenských oborů jsme navštívili partnerskou školu 

Berufsschule v Chamu. Zde nás po nové škole provedl ředitel Siegfried Zistler. Velmi 

děkujeme senátorovi Janu Látkovi za možnost představit naší školu, nové stroje a technologie 

pořízené z projektů a mezinárodní spolupráci senátorům PČR.  

  

         Dne 10. listopadu 2015 navštívil naší školu hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs. 

Prohlédl si společně s 1. náměstkem Jaroslavem Bauerem, který je členem školské rady 

naší školy a radním Mgr. Jaroslavem Šobrem nové technologie a strojní vybavení 

pořízené z projektů EU na pracovištích strojírenských oborů za 20 milionů korun. Poté 

si prohlédli budovu školy v ul. Prokopa Velikého 640, kde v učebně stolničení připravili 

žáci 2. ročníku oboru gastronomie slavnostní tabuli a uvařili čtyř chodové meny a 

servírovali banketní obsluhou. Následovala beseda se zaměstnanci školy. 

  

V přijímacím řízení pro školní rok 2015/2016 se naše škola přihlásila do pilotního 

ověřování přijímacích zkoušek ke vzdělávání na střední školu. Do tří čtyřletých oborů 

zakončených maturitní zkouškou tedy mechanika seřizovače, kosmetické služby a 

gastronomie jsme konali přijímací zkoušky. Testy žáci konali z českého jazyka a matematiky. 

Výsledky vyhodnotil Cermat. Výsledky zkoušek se žáci dozvěděli v přijímacím řízení 22. 

dubna 2016 i s tím, zda byli na zvolený obor přijati. Pořadí přijatých uchazečů se odvíjelo od 

prospěchu v 8. třídě a polovině 9. třídy, zdravotní způsobilosti, váhou prospěchu ze ZŠ 50 % a 

alespoň 10% úspěšnosti složení testu z pilotního ověřování z českého jazyka a matematiky. 
  

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

rokem ve školním roce 2015/2016 skládali závěrečné zkoušky podle jednotného zadání a u 

oboru strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů jsme poprvé 

realizovali firemní praktickou závěrečnou zkoušku v prostorách výukového střediska firmy 

Gerresheimer Horšovský Týn. 

 Žáci čtyřletých oborů zakončených maturitní zkouškou šestým rokem skládali státní 

a profilovou část maturitní zkoušky. Státní část maturitní zkoušky se skládala z českého 

jazyka (ústní, písemná část a didaktický test), z cizího jazyka (ústní, písemná část a didaktický 

test) nebo matematiky (didaktický test). Profilová část maturitní zkoušky se skládala ze dvou 

ústních zkoušek z odborných předmětů a praktické maturitní zkoušky. 

 

        Naši absolventi již sedmým rokem obdrželi Europass, který prezentuje informace o 

profesních schopnostech a dovednostech a profesním uplatnění v jazyce, kterému se u nás 

učili, a tím zvýší jejich možnost uplatnění na trhu práce v zemích EU. 

 Rovněž 12 žáků, kteří se účastnili čtrnáctidenní a měsíční výměnné odborné praxe 

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

odbornou praxí získali. Program podpory česko-německých odborných praxí prostřednictvím 

koordinačního centra Tandem a za finanční podpory z fondu Leonardo da Vinci jsme 

realizovali pro mechaniky seřizovače – 4 žáci (Steinberger J., Chuchel,…) a obráběče kovů – 

4 žáci (Reimer, Dalihod, Trmota, Štěcha)  a kuchaře - číšníka – 1 žákyně (Volfová) a 2 žáci 

oboru gastronomie (Kůra, Weinfuter) prvním rokem v Bad Kötztingu (po čtyři roky 
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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.  

 

Dne 30. dubna 2015 získala naše škola mezinárodní certifikát International 

Education Society, London (IES). Naši žáci mají možnost získat tento mezinárodní 

certifikát uplatnitelný jak u nás, tak v zahraničí. Zvyšuje šanci na získání zaměstnání. Jsme 

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

byla naše škola zařazena do mezinárodní databáze International Education Society Ltd. 

(IES) a byl nám v rámci ratingu přidělen expertní skupinou druhý nejvyšší „ratingový stupeň 

BB+“ tj. „instituce s mezinárodní zkušeností“. Cílem projektu Certificate IES je sjednotit 

kritéria při popisování jednotlivých vzdělávacích subjektů a jejich vzdělávacích aktivit. 

Jednotným výstupem projektu jsou mezinárodně srovnatelné certifikáty, které jasně a zřetelně 

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

lektorské zajištění konkrétního vzdělávacího programu. IES v těchto tzv. mezinárodních 

certifikátech IES popisuje formou ratingu aktuální úroveň vzdělávacího subjektu a jeho 

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

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

5. rating lektorského zajištění konkrétního vzdělávacího programu, 6. identifikační číslo, pod 

kterým je absolvent veden v databázi IES). Vydávání mezinárodních certifikátů IES předchází 

certifikace jednotlivých vzdělávacích subjektů a kódové označení konkrétních vzdělávacích 

programů. Informace o certifikovaných vzdělávacích subjektech, jejich programech a 

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

zájemci o tato data sdělena. Informace o mezinárodních certifikátech vydaných jednotlivým 

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

 

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. 

Ve čtvrtek 30. dubna 2015 v obřadní síni domažlické radnice získalo 5 absolventů oboru 

mechanik seřizovač Certifikát Obchodní a průmyslové komory Regensburg (IHK) o 

absolvování projektu přesahujícího hranice Pneumatika a Logo řízení. Po dobu čtyř let měli 

tyto žáci intenzivní kurzy odborné němčiny a 3 čtrnáctidenní praxe, které konali na 

pneumatice v Rodingu, Logo řízení v Chamu a v německých firmách (Jiří Wuchterle, 

Rostislav Švec, Michal Novotný, Lukáš Svoboda, Jakub Cedidla a ). 

Dalšími významnými společnými aktivitami byly např. čtrnáctidenní a měsíční 

odborná praxe našich žáků v německých firmách, sportování na Velkém Javoru, výlet do 

Mnichova, účast našich žáků na výuce češtiny v Chamu, 8. ročník mezinárodního turnaje 

v kopané pro 6 týmů se uskutečnil v Domažlicích, třídenní výlet do Berlína a další drobné 

aktivity. 19. prosince 2014 jsme se zúčastnili slavnostního otevření a vysvěcení nové budovy 

školy pro elektrikáře a mechatroniky v Chamu. Zprovozněna byla jedna z částí nového 

školního komplexu. Společně s partnerskou školou Berufsschule v Chamu jsme se zúčastnili 

česko – bavorských dnů, jako příklad úspěšné přeshraniční spolupráce. Mezinárodní 

konference Enersol konané v Jihlavě v roce 2015 společně zúčastnili i se studenty 

z Technické školy ve Waldmünchenu s prezentací hybridních článků. Další dubnovou akcí 

byla třídenní česko – německá exkurze do Prahy, která měla stejně jako v loňském roce 
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obrovský úspěch. Letos jelo do Prahy 50 žáků z obou škol. Seznámili se nejen s historií a 

nejvýznamnějšími pamětihodnostmi naší metropole, ale také navštívili německé 

velvyslanectví a Senát Parlamentu České republiky. Velmi příjemné bylo setkání s politikem 

domažlického regionu – senátorem Janem Látkou. Největším zážitkem byla opět projížďka na 

Pražský hrad na segwayi.   

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

mezi okresním úřadem Cham a pracovním úřadem ve Schwanndorfu o další podpoře 

česko-německého odborného a jazykového vzdělávání na Středním odborném učilišti 

v Domažlicích v rámci pilotního projektu Přeshraniční vzdělávání. Podpisu smlouvy byli 

přítomni chamský zemský rada, pan Franz Löffler, dále zástupci pracovního úřadu ve 

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

partnerských škol zapojených do projektu přeshraniční spolupráce (za SOU Domažlice 

Zdeňka Buršíková, za Berufsschule Cham Siegfried Zistler). Česká škola získala díky 

podepsané smlouvě prostředky na intenzivní jazykové kurzy němčiny a odborné i praktické 

stáže v německých firmách, které jsou žákům nabízeny coby volitelné moduly během jejich 

běžné školní docházky. Projekt přeshraničního vzdělávání započal už v roce 2012 a jako 

hlavní cíl si od počátku vytyčil posílení jazykové vybavenosti žáků, zpřístupnění těch oblastí 

vzdělání, které nabízí jen německá strana, a konečně získání praktických dovedností 

v německých firmách. Díky finanční podpoře z prostředků Evropské unie se přeshraniční 

spolupráce bude nově nabízet nejen žákům prestižního oboru mechanik-seřizovač, ale též 

gastronomům (učňovským i studijním programům), truhlářům a výhledově též 

elektromechanikům z přidružené školy ve Stodě. Počet žáků účastnících se přeshraničního 

vzdělávání tak vzroste ze současných šesti až osmi v ročníku na celkem dvacet, což bude 

představovat nemalou výzvu i pro učitele německého jazyka na SOU Domažlice, kteří se na 

projektu podílejí jak po odborné, tak po organizační stránce. Nabídka přeshraničního 

vzdělávání na SOU Domažlice představuje pilotní projekt intenzivní kooperace sousedících 

evropských států na poli odborného školství a nemá co do rozsahu a kvality obdoby na jiných 

školách. Všechny nabízené programy mají garantovanou kvalitu a jsou zakončeny 

certifikátem, který absolventům umožňuje absolvovat v Německu učňovské vzdělání ve 

zkrácené podobě – za předpokladu, že žáci prokážou uspokojivou znalost německého jazyka. 

 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. 

 

V září 2015 bylo nejlepším absolventům učňovských oborů za prospěch 

s vyznamenáním u závěrečných zkoušek a splněním dalších kritérií předáno „Osvědčení 

Hospodářské komory ČR“. Toto ocenění převzal z rukou ministra průmyslu a obchodu Jana 

Mládka a prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého absolvent oboru elektromechanik pro 

zařízení a přístroje Antonín Beneš. Naší škole bylo předáno „Čestné uznání Hospodářské 

komory ČR“ jako doklad vysoké úrovně praktické přípravy žáků v oboru elektromechanik pro 

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

absolventa oboru truhlář a absolventa oboru kadeřník (je potěšující, že tři roky získali 

absolventi oboru truhlář takto významné ocenění – 31.20.2013 Tomáš Ježek, 4.10.2012 

Radek Chlubna  a 13.10.2011 Lukáš Heinrich) a absolventka oboru kadeřník druhým rokem – 

30.10.2014 Lucie Císlerová, 7.11.2013 Martina Olejníková) a absolventka oboru kuchař – 

číšník Marcela Zborníková. 

 

Úspěchem byla v rámci dalšího vzdělávání pilotáž kurzu 15. 6. 2015 do 18. 9. 2015 

v celkovém rozsahu 100 hodin. Realizovali jsme pilotní ověřování rekvalifikačního 

programu pro profesní kvalifikaci Dělník výroby dřevařských polotovarů (33-025-E). 

Do pilotního ověřování bylo zapojeno celkem 14 účastníků, z nichž 12 prokázalo potřebné 

znalosti a dovednosti uvedené profesní kvalifikace i u závěrečné zkoušky. K uvedené pilotáži 

bylo zároveň vyškoleno 5 pedagogických pracovníků školy pro pozice průvodců a hodnotitelů 

uvedené profesní kvalifikace. Jednalo se o dvoudenní školení v Pardubicích a v Plzni, kdy 

veškeré náklady byly hrazeny z rozpočtu projektu UNIV 3. 

Závěrečný seminář a slavnostní předání Certifikátů úspěšným absolventům 

pilotního ověřování se konalo 15. 10. 2015 se v prostorách SOU Domažlice. Na 

závěrečném semináři k projektu UNIV 3, za účasti krajské koordinátorky projektu Mgr. Pavly 

Chocholové a zástupce Krajského úřadu Plzeňského kraje pana Jaroslava Sokola Na závěr 

semináře, paní ředitelka SOU Domažlice Mgr. Zdeňka Buršíková, předala Certifikáty 

úspěšným absolventům pilotního ověřování profesní kvalifikace Dělník výroby dřevařských 

polotovarů. 

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

Obsluha CNC obráběcích strojů. Zkouška odpovídá Hodnotícímu standartu profesní 

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

vyučujících lektorů ze Středního odborného učiliště Domažlice. Po absolvování kurzu 

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

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

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

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

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

Obráběč kovů. 

 

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. 

 

Společným cílem pracovnic školní jídelny je nabídnout strávníkům kvalitnější a 

zdravější jídlo. Do jídelníčku zařazujeme ve větší míře nové suroviny – jako přílohu bulgur, 

kuskus, tarhoňu, quinou, cizrnu, do polévek pohanku, kuskus, jáhly, vločky. Maximálně 

využíváme pestrost nabídky sezónní zeleniny, v období podzimu např. červenou řepu, dýni, 

ředkve. Pečlivě dbáme na střídání různých druhů mas, nejen vepřové, drůbeží a ryby, ale i 

králičí, divočinu a maso sójové. Nová jídla zařazujeme postupně. Konzervativní strávníci 

z řad dospělých si na ně zvykají těžko, proto částečně zachováváme jídla klasická, ale 

odlehčujeme je a doplňujeme netradičními surovinami. Nový vítr do plachet přišel s 

příchodem nové vedoucí školního stravování ing. Světlany Librové, která se dlouhá léta 

zajímá o makrobiotiku a zdravý životní styl. Každý den je v jídelníčku možnost volby ze dvou 

jídel, přičemž nově je jedno připraveno jako bezlepkové. Reakce strávníků je velmi pozitivní, 

neboť stále větší množství dětí se potýká s různými potravinovými intolerancemi.  
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Dne 12. října 2012 byla slavnostně podepsána Partnerská smlouva o spolupráci 

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

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

partnerem nadnárodního elektrotechnického a elektronického koncernu Siemens AG. Střední 

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

týká především školení obsluhy CNC strojů v řídicím systému Sinumeric. V průběhu května a 

června 2014 se uskutečnilo několik schůzek k přípravě žáků na soutěž v programování CNC 

obráběcích strojů a to ve frézování Siemens ShopMill.  23. - 24. října 2014 proběhl na VOŠ a 

SPŠ v Jičíně 1. ročník soutěže v programování CNC obráběcích strojů s názvem „O putovní 

pohár Siemensu“ v programu Sinumerik. Dle přiloženého výkresu součástky ramena 

výstředníků měli soutěžící týmy navrhnout a naprogramovat výrobu jednoho kusu. Hodnotila 

se úplnost splnění zadání, navržený technologický postup výroby součásti i celkový výrobní 

čas. Popis upínání a ustavení polotovaru, NC program pro výrobu, použité nástrojové 

vybavení i charakteristiku plánovaného obráběcího stroje každý tým zpracoval formou 

stručné zprávy. Naše škola postavila dva soutěžní týmy, které se umístili na 3. a 4. místě. 

Druhý ročník soutěže probíhal na jaře 2015. Proběhlo několik vzájemných setkání. Ve dnech 

22. a 23. října 2015 proběhlo v Mohelnici vyhodnocení soutěže o putovní pohár partnerských 

škol Siemensu Sinumerik CUP 2015. Úkolem bylo vytvořit CNC program pro tvarovou 

součást ramena výstředníku v programu ShopMill. Ing. Aleš Polzer, Ph.D. z Vysokého učení 

technického v Brně zhodnotil soutěž jako velmi náročnou. Náš tým žáků 3. ročníku oboru 

mechanik seřizovač zvítězil. První místo a putovní pohár Siemensu si odvezl tým ve složení 

Dominik Toupal, Jiří Wuchterle a Rostislav Švec.  

 

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 představovalo SOU Domažlice na prezentačních akcích 
hospodářských komor na „Perspektivě řemesel“ ve Stodě dne 21. října 2015, 25. listopadu 

2015 „Od vzdělání k zaměstnání“ v MKS Domažlice, „Kam na školu, kam do učení, kam za 

vzděláním“ v Tachově 10. listopadu 2015, na „Akademii řemesel“ v Klatovech dne 11. 

listopadu 2015, 30. listopadu 2015 „Perspektivy technického a odborného vzdělávání pro 3. 

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

povolání „Azubi Live“ ve Waldmünchenu 4. března 2015, kterou pořádal Landkreis Cham. 

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 21. 

května 2016 na Vyšehradě v Praze, kde jsme prezentovali společně s Plzeňským krajem.  

Velmi významná byla realizace Dnů otevřených dveří na SOU Domažlice ve dnech 

13. listopadu 2015 a 9. prosince 2015 a v místě poskytovaného vzdělání ve Stodě konaných 

ve dnech 13. listopadu 2015 a 14. ledna 2016. Zúčastnili jsem se Dnu otevřených dveří ve 

firmě Gerresheimer Horšovský Týn, našeho partnera v kooperačním vzdělávání dne 4. 

prosince 2015. Propagace školy a jednotlivých oborů vzdělávání byla formou jednotlivých 

odborných činností a praktických ukázek nebo prodejem výrobků představeni na Vánoční 

výstavě v KD v Holýšově a na Vánočních trzích konaných na nádvoří KÚ PK v Plzni dne 3. 

prosince 2015 a 15. prosince 2015 na Vánočních trzích ve Stodě, kde naši žáci prodávali  

produkty ze zabijačky. Na „Řemeslech v ulicích“ ve Stodě jsme 26. května 2016 prezentovali 

všechny obory, které vyučujeme jak ve Stodě, tak v Domažlicích. Rukodělné činnosti oborů 

truhlář a strojní mechanik představili žáci těchto oborů žákům ZŠ a dalším zájemcům na 

„Ručičkách kraje“, které se konaly 2. června 2016 na KÚ PK v Plzni. 
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Zástupci Krajského úřadu Plzeňského kraje předali na „Perspektivě řemesel ve Stodě“ 

21. října 2015 kufříky ručního nářadí 15 žákům prvního ročníku oboru elektromechanik 

pro zařízení a přístroje a na Dnu otevřených dveří na SOU Domažlice 13. listopadu 2015 

žákům prvních ročníků oborů strojní mechanik 21 a 26 žákům obráběč kovů v rámci 

podpory technického vzdělávání mládeže. 

 

 Hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs se setkal a diskutoval se 40 žáky 4. 

ročníků v jednacím sále Zastupitelstva Plzeňského kraje 19. listopadu 2015 a se 40 žáky 3. 

ročníků tříletých oborů 14. března 2016. Po úvodní videoprojekci o našem kraji, následoval 

soutěžní kvíz a otázky na pana hejtmana a jeho náměstky. Žáci si vyzkoušeli hlasování a 

velmi ocenili informace, které získali a ochotu a vstřícnost pana hejtmana a jeho náměstků. 

 

Hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs potřetí ocenil nejúspěšnější pedagogy 

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

Domažlice toto ocenění převzali z rukou hejtmana PK Václava Šlajse za celoživotní odbornou 

přípravu žáků učitelka odborných předmětů a odborného výcviku oborů gastronomie, kuchař 

– číšník, obchodník a prodavač Mgr. Marie Glötzerová. V loňském roce učitelé odborných 

předmětů strojírenských Mgr. Václav Hruška a elektrotechnických Václav Honal. V roce 

2014 toto ocenění převzali učitelé odborného výcviku strojírenských oborů Václav Tichota a 

vedoucí pracoviště truhlářské dílny Václav Vrátna za to, jak podporují své žáky při 

mimoškolních aktivitách, připravují je na soutěže odborných dovedností a spolupracují na 

odborných kempech pro talentované žáky. 

 

 V úterý 10. listopadu 2015 navštívil naši školu hejtman Plzeňského kraje Václav 

Šlajs. Hejtman Václav Šlajs v doprovodu náměstka Jaroslava Bauera a radního 

Jaroslava Šobra si prohlédli moderně vybavené dílny pro odborný výcvik strojírenských 

oborů, pro truhláře, nově rekonstruované školní kadeřnictví, kosmetický salon a 

výukové centrum pro gastronomické obory.  Žáci oboru gastronomie a kuchař – číšník 

připravili slavnostní menu s banketní obsluhou pro hejtmana a členy rady Plzeňského 

kraje.   

 

V úterý 22. září 2015 se na naší škole na Středním odborném učilišti 

v Domažlicích konalo výjezdní zasedání Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu 

PČR. Ředitelka SOU Domažlice Mgr. Zdeňka Buršíková představila předsedovi Výboru pro 

záležitosti EU profesoru Václavu Hamplovi a místopředsedům tohoto výboru Janu Látkovi, 

Jaroslavu Doubravovi a Ing. Antonínu Maštalíři vzdělávací nabídku školy, spolupráci 

s firmami a institucemi, rozvinutou mezinárodní spolupráci a projekty realizované na škole a 

financované z prostředků Evropské unie. Po prohlídce školy následoval slavnostní oběd 

složený ze čtyř chodového menu, který připravili žáci 3. ročníku oboru gastronomie. Oběd byl 

servírován složitou banketní obsluhou. Po prohlídce truhlářské dílny a nového strojového 

vybavení pracoviště odborného výcviku strojírenských oborů jsme navštívili partnerskou 

školu Berufsschule v Chamu. Zde nás po nové škole provedl ředitel Siegfried Zistler. 

 

   

Aktivní účast na konferencích a prezentace SOU Domažlice  

Od června 2013 je ředitelka SOU Domažlice členkou pracovní skupiny Komise 

pro technické vzdělávání Plzeňského kraje. 

 

22. září 2015 se na naší škole uskutečnilo výjezdní zasedání Výboru pro 

záležitosti Evropské unie Senátu PČR. Ředitelka SOU Domažlice ve své prezentaci 
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představila předsedovi výboru profesoru Václavu Hamplovi a místopředsedům Janu Látkovi, 

Jaroslavu Doubravovi a Ing. Antonínu Maštalíři vzdělávací nabídku školy, spolupráci se 

sociálními partnery, provedla budovou školy i pracovišti odborného výcviku, do kterých 

v rámci projektů EU byly pořízeny nové stroje a zařízení a nové technologie za cca 20 

milionů korun. Rovněž představila rozsáhlou spolupráci s partnerskou školu Werner-von-

Siemens-Schule, Staatl. Berufsschule Cham, kterou jsme společně navštívili.  

  

 27. září 2015 ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek předal Ocenění 

a hodnotný dar Dominiku Toupalovi, žákovi 4. ročníku oboru mechanik seřizovač. 

Dominik se stal absolutním vítězem v kategorii Siemens v soutěži Mladí strojaři 

v programování CNC strojů, která se konala jako součást Mezinárodního 

strojírenského veletrhu v Brně. Slavnostní akt se konal v sále v budově Ministerstva 

průmyslu a obchodu v Praze. Přítomný byl náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard 

Muřický, zástupci Svazu strojírenské technologie, zástupci firmy Siemens, Fanuc 

a Heidenhain. Ředitelka SOU Domažlice v děkovné řeči stručně představila školu, spolupráci 

s firmou Siemens a nové strojové a technologické vybavení pořízené z projektů EU. 

29. září 2015 se uskutečnilo setkání a beseda s ministryní školství, mládeže a 

tělovýchovy Mgr. Kateřinou Valachovou, Ph. D. v Plzni, na kterou byla ředitelka SOU 

Domažlice pozvána. 

5. listopadu 2015 se konal třetí ročník konference „Česká škola 21. století“, která 

je součástí Roku průmyslu a technického vzdělávání. Konala se pod záštitou premiéra 

vlády ČR Bohuslava Sobotky, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy. Na této konferenci ředitelka SOU Domažlice představila kooperační 

vzdělávání s firmou Gerresheimer Horšovský Týn. V loňském roce na pódiové diskuzi 

představila spolupráci Středního odborného učiliště Domažlice s firmami nejen domažlického 

regionu, v nichž žáci v posledních ročnících tříletých nebo čtyřletých oborů vzdělání konají 

odborný výcvik a spolupráci s firmou Siemens, kdy SOU Domažlice je Certifikovaným 

partnerem v programování CNC strojů.  

 10. listopadu 2015 navštívili naši školu hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs,                

1. náměstek hejtmana PK Jaroslav Bauer, radní Mgr. Jaroslav Šobr, JUDr. Jaroslava 

Havlíčková, Jaroslav Sokol. Hejtman PK si prohlédl pracoviště odborného výcviku 

strojírenských oborů, kde se zajímal o nové stroje a zařízení a technologie pořízené z ROP 

NUTS II Jihozápad a OPVK. Po prohlídce truhlářské dílny a budovy školy pobesedoval se 

zaměstnanci školy. 

3. prosince 2015 se na naší škole uskutečnilo jednání u česko-německého kulatého 

stolu, které iniciovala a zorganizovala Místní akční skupina Český les. Pracovní setkání 

zaštítil poslanec Vladislav Vilímec. Přítomni byli také zástupci okresu Neumarkt a 

úřadu práce z Chamu, Regionální hospodářská komora Plzeň. Ředitelka školy představila 

vzdělávací nabídku, organizaci výuky, pracoviště odborného výcviku. Cílem byla výraznější 

podpora učňovského školství s vyšším počtem řemeslníků na trhu práce za pomoci 

evropských dotačních nástrojů a operačních programů.  

9. února 2016 se uskutečnilo v Klatovech setkání a beseda s prezidentem České 

republiky Milošem Zemanem, na kterou byla pozvána ředitelka SOU Domažlice. 
 

 

   

SOU Domažlice ve školním roce 2015/2016 prezentovalo úspěchy žáků 

v soutěžích odborných  dovedností a aktivity konané pro veřejnost v médiích, televizi 

ZAK, Plzeňská 1, denním tisku, na nově vybudovaných webových stránkách školy, 

Českém rozhlasu a dalších rozhlasových stanicích. 
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Hospodaření SOU Domažlice proběhlo ve školním roce 2015/2016 bez vážných 

problémů. 

 

Kadeřnický salón v Domažlicích prošel během prázdninových měsíců celkovou modernizací 

tak, aby se zvýšila jeho atraktivita pro žáky a učitelky odborného výcviku oboru kadeřník i 

zákazníky z řad široké veřejnosti. Jeho původní vybavení bylo kompletně vyměněno: nové 

jsou 2 mycí boxy, 4 kadeřnické obsluhy Helios, 12 kadeřnických stolků a stejný počet křesel, 

skříně, skříňky, to vše v hodnotě 306.290 Kč. Žáci oboru truhlář pod dohledem učitelů 

odborného výcviku sami vyrobili závěsné skříňky na barvy, na ručníky, na ostatní materiál 

včetně věcí na úklid, zázemí pro učitelku odborného výcviku. Doplňkovými výdaji bylo 

posílení sítě elektrické energie, nový strop, osvětlení v hodnotě 73.385 Kč. 

 

Osobní automobil Dacia Logan pořízen v hodnotě 199.900 Kč (12/2015) k obnově vozového 

parku. 

 

Do školní kuchyně v Domažlicích byla výhodně pořízena zachovalá cukrářská pec v hodnotě 

99.944 Kč (11/2015), v druhé školní kuchyni, ve Stodě, byl varný blok doplněn o montáž 

digestoře s odsáváním a pohlcovačem par, která byla demontována v původní kuchyni v 

Hradecké ulici, takže jsme hradili demontáž, montáž a úpravu na novém místě. Nové odpady 

z umývárek a záchodů byly další nezbytností k doplnění komfortu pro kuchařky a žáky.  

 

Pro výuku učebního oboru elektromechanik byl jako učební pomůcka pořízen dron, odborně 

kvadrokoptéra Phantom 3 s 4K Ultra HD kamerou umístěnou na 3-osém stabilizovaném 

závěsu a integrovaným systémem Lightbridge pro přenos obrazu v hodnotě 38.990 Kč 

(11/2015), 3D tiskárna Velleman v hodnotě 19.300 Kč (11/2015) a nový  kávovar Gaggia pro 

obor kuchař – číšník (12/2015). 

 

Do žákovské knihovny jsme pořídili 20 kusů čteček Amazon Kindle Paperwhite3 a 5 kusů 

diktafonů Philips DVT 1200. Pořízení moderních elektronických pomůcek v celkové hodnotě 

81.811 Kč jsme financovali z projektu MŠMT „Podpora cizích jazyků a čtenářské 

gramotnosti“ č.projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0627, ze kterého jsme současně financovali 

rozšíření knihovního fondu žákovské knihovny o tituly české i světové literatury ve výši 

23.510 Kč.  

 

Licence antivirového programu ESET Security v hodnotě 59.285 Kč zakoupena (1/2016) pro 

potřeby školy. 

 

Pro vylepšení zázemí žáků v místě poskytovaného vzdělávání ve Stodě bylo pořízeno 35 ks 

kovových šatních trojskříněk v hodnotě 237.160 Kč (6/2016). 

 

O letních prázdninách roku 2016 byla provedena oprava havarijního stavu technologie a 

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

v Domažlicích. Účelem opravy je zkrácení stávajícího odkanalizování objektu, které je 

mimoúrovňové vůči městské kanalizaci a je nutnost používat soustavu čerpadel. Vzhledem ke 

složitosti obsluhy čerpací stanice a na to navazujících dalších soustav městské kanalizace, je 

měření a regulace doplněna o vizualizaci provozu čerpací stanice v reálném čase s přenosem 

na dispečink CHVAKu, který je v nepřetržitém provozu. Prostředky na opravu v hodnotě 

500.000 Kč poskytl zřizovatel KÚ PK. 

 



 58 

 

 

 

 

Datum zpracování zprávy:     Datum projednání ve školské radě: 

3.října 2016       3.října 2016 

 

 

 
 

 

 

Předsedkyně Školské rady SOU Domažlice 

Mgr. Lenka Schrödlová 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Mgr. Zdeňka Buršíková 

                                                                                        ředitelka SOU Domažlice 
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A. Výroční zpráva o hospodaření školy 
 

  

Přehled o hospodaření k 31.12.2015 ( v Kč ) 

 

a) příjmy 

1. celkové příjmy 49 263 889,60 Kč           

2. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných  

    zákonných zástupců 

0 Kč                  

3. příjmy z hospodářské činnosti 269 433,92 Kč 

4. ostatní příjmy 48 994 455,68 Kč              

 

b) výdaje 

1. investiční výdaje celkem 16 227 306,00 Kč    

2. neinvestiční výdaje celkem a z toho: 49 259 893,00 Kč 

 náklady na platy pracovníků školy 24 899 103,00 Kč               

 ostatní osobní náklady 1 105 742,00 Kč                  

 zákonné odvody zdravot. a soc. pojištění 9 183 212,68 Kč                  

 výdaje na učebnice, uč. texty a uč. pomůcky 251 061,00 Kč                

 stipendia 0 Kč 

 ostatní provozní náklady 13 820 774,32 Kč               
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B. Výsledky kontrol za školní rok 2015/2016 

 
Okresní správa soc. zabezpečení Domažlice  

Kontrola zahájena: 23.11.2015 v 8,30 hod.  

Předmět kontroly: plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při 

odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

v období od 1.11.2012 do 31.10.2015.  

V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny nedostatky.  

  

Finanční úřad pro Plzeňský kraj 

Kontrola zahájena: 11.12.2015 

Předmět kontroly: Kontrola skutečnosti rozhodných pro správné zjištění a stanovení odvodu 

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

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

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.,“) u peněžních prostředků poskytnutých 

ze státního rozpočtu a ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty 

z Evropského sociálního fondu na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 

5013/34/7.1.5/2012 ze dne 28.2.2012, čj.j. MŠMT – 896/2012-469, které vydalo MŠMT ČR 

v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, na projekt „Zlepšení 

podmínek pro vzdělávání na středních školách“ registračního čísla CZ.1.07/1.5.00/34.0639 

včetně dodatku č. 1 č. j. MŠMT – 896/2012-469 ze dne 14.2.2013. 

Provedenou kontrolou použití poskytnuté dotace ze státního rozpočtu a ze státního 

rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty z Evropského sociálního 

fondu v rámci OP VK na projekt „Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních 

školách“ registračního čísla CZ.1.07/1.5.00/34.0639 nebylo zjištěno porušení rozpočtové 

kázně. 

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

Kontrola zahájena: 1.3.2016 

Předmět kontroly: Ověření realizace projektu, že: 

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

skutečným stavem, 

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

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

č. 56 (příloha č. 5), 

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

Kontrolované období: 1.7.2015 do 31.12.2015 

Veřejnosprávní kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, k nimž by kontrolovaná osoba 

byla povinna přijmout opatření k jejich odstranění. 
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C. Fotografie 

 
Vítězná dřevěná autíčka s pohonem, která vyrobil Zdeněk Staš, žák 2. ročníku oboru truhlář a 

získal titul Zlaté české ručičky 2016  

 
Za stavebnici – hlavolam získal Adam Přibáň, žák 2. ročníku oboru truhlář, 2. místo v soutěži 

Zlaté české ručičky 2016 
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27. září 2015 ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek předal Ocenění a hodnotný dar 

Dominiku Toupalovi, žákovi 4. ročníku oboru mechanik seřizovač. Dominik se stal 

absolutním vítězem v kategorii Siemens v soutěži Mladí strojaři v programování CNC 

strojů, která se konala jako součást Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. 

Slavnostní akt se konal v sále v budově Ministerstva průmyslu a obchodu v Praze. 
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Zleva: Mgr. Václav Hruška, hejtman PK Václav Šlajs, Jiří Wuchterle, žák 4. ročníku 

oboru mechanik seřizovač - vítězný tým soutěže Sinumerik CUP 2015, Dominik Toupal, 

žák 4. ročníku oboru mechanik seřizovač – absolutní vítěz v kategorii Siemens v soutěži 

Mladí strojaři v programování CNC strojů, která se konala jako součást Mezinárodního 

strojírenského veletrhu v Brně, člen vítězného týmu soutěže Sinumerik CUP 2015. 

Z návštěvy hejtmana PK na naší škole 10.11.2015 

 

 

 
Vítězný tým soutěže Sinumerik CUP 2015 

Zleva: Bc. Josef Konop – vedoucí učitel strojírenských oborů, Jiří Wuchterle, Rostislav Švec, 

Dominik Toupal, Mgr. Zdeňka Buršíková, Jiří Diviš – učitel odborného výcviku 
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Milan Polák – vítěz krajské soutěže ENERSOL 2016 v Plzni, 4. místo získal 

v republikovém kole v kategorii ENERSOL a praxe se svým projektem Sruby v Nymburku a 

jako jeden z nejúspěšnějších studentů českých středních škol představil svůj projekt 

v konkurenci obdobných prací svých vrstevníků ze zahraničí. Mezinárodní kolo se konalo 

v Brně a nebylo již soutěží, ale předvedením toho nejlepšího, co v daných zemích na toto 

téma ve středních školách vzniklo. Milan Polák je žákem 2. ročníku oboru truhlář. 

 

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

KOVO Junior 2016 – strojní mechanik, pořádané na SOU Domažlice dne 16. 3. 2016. 

Umístil se na 1. místě a postoupil do republikového kola, kde se umístil na 9. pozici (žák 3. 

ročníku oboru strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů). 
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Senátor Jan Látka blahopřeje Nikolasu Havlovi za 3. místo v republikové soutěži 

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

elektronických bezpečnostních systémů JABLOTRON CUP 2015 konané v České 

Třebové (žák 3. ročníku oboru elektromechanik pro zařízení a přístroje). 

 

 

 

 
Šárka Pokorná věnuje svůj vítězný výrobek hejtmanovi Plzeňského kraje Václavu 

Šlajsovi. V rukodělné soutěži Řemeslo má zlaté dno získala, za svůj výrobek kovovou kytici 

květů s názvem Věčná krása, Cenu hejtmana (žákyně 2. ročníku oboru strojní mechanik se 

zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů). 
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Adam Přibáň - vítěz republikové soutěže „O hoblík Káji Hoblíka“, žák 2. ročníku 

oboru truhlář s hodnotnou cenou. Soutěž jsme pořádali na SOU Domažlice 6. 4. 2016. Adam 

Přibáň obsadil v soutěži Zlaté české ručičky 2016 v kategorii hlavolam 2. místo ze 150 

soutěžících (žák 2. ročníku oboru truhlář). 

 

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

jsme pořádali na SOU Domažlice. Ze všech soutěžících byl v praktické části nejrychlejší. 

Cenu, kterou za umístění získal, přímočarou pilu ihned o víkendu vyzkoušel a použil. Je vítěz 

soutěže Zlaté české ručičky 2016 v kategorii pevná hračka. Získal titul „Zlaté české 

ručičky 2016“ (žák 2. ročníku oboru truhlář). 
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Jakub Pauer – vítěz okresní olympiády z anglického jazyka v kategorii středních škol a 

druhý nejlepší v krajském kole. Své profesi kuchař – číšník se chce věnovat v zahraničí 

(žák 3. ročníku oboru kuchař – číšník). 

 

 
Šárce Pokorné za 2. místo krajské soutěže KOVO Junior 2016 – strojní mechanik předává 

diplom vedoucí OŠMS KÚPK JUDr. Jaroslava Havlíčková (žákyně 2. ročníku oboru strojní 

mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů). 
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Zleva Vodopád od kadeřnice Ivany Hankeové – Cena kreativity, Růže od kadeřnice 

Michaely Hánové – Cena diváků na 3. ročníku republikové soutěže s mezinárodní účastí 

s názvem Zlaté zrcadlo, které pořádá SOU Domažlice. 

Kadeřnice Ivana Hankeová vykouzlila na své modelce vodopád, který získal Cenu 

kreativity. 
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Kosmetička Barbora Dolejší nalíčila kopretinovou vílu a získala Cenu diváků na 3. ročníku 

republikové soutěže s mezinárodní účastí Zlaté zrcadlo, které pořádalo SOU Domažlice dne 

9.března 2016. 

 
Osmý ročník  česko – německých zimních radovánek na Velkém Javoru, který se konal ve 

čtvrtek 25.2.2016 s naší partnerskou školou Werner-von-Siemens- Berufsschule Cham. Na 

obrázku chůze na sněžnicích, která byla novinkou (též lyže, skateboard, biatlon a sáňky). 
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Předání cen vítěznému týmu soutěže Sinumerik CUP 2015 na Dnu otevřených dveří na 

SOU Domažlice 13.11.2015. Z leva: Jaroslav Sokol – OŠMS KÚPK, Ing. Václav Štekl – 

radní PK, Mgr. Jaroslav Šobr – radní PK, Jan Látka – senátor PČR, Dominik Toupal, 

Rostislav Švec, Jiří Wuchterle, Mgr. Zdeňka Buršíková – ředitelka SOU Domažlice, Ing. 

Rudolf Vohnout – jednatel MBtech Plzeň. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zleva: Tomáš Dvořák a Barbora Divišová – gastronomové 4. ročník,   David Kraus – 

herec, zpěvák, textař a skladatel, Eliška Kozáková – gastronomka 4. ročník, Jan Tulenko – 

kytarista, Mgr. Zdeňka Buršíková – ředitelka SOU Domažlice – Den otevřených dveří 

13.11.2015 
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Vlevo senátor Jan Látka, senátor Ing. Antonín Maštalíř, vedoucí pracoviště 

strojírenských oborů Bc. Josef Konop a senátor Jaroslav Doubrava si prohlížejí pohár 

vyrobený na 5ti osém CNC, při jejich návštěvě naší školy 22. 9. 2015. 

 

 
Slavnostní podepsání smlouvy – Přeshraniční vzdělávání (intenzivní kurzy německého 

jazyka, odborné kurzy a praxe v německých firmách pro žáky oboru mechanik seřizovač – 

projektem rozšíření na obory gastronomie, truhlář, elektromechanik). 

Zleva: Joachim Ossmann Schwandorf, zemský rada Franz Löffler Cham, Johann Braun 

Cham, zástupci IHK Regensburg Klaus Schedlbauer, Siegried Zistler – ředitel BS Cham, 

Zdeňka Buršíková – ředitelka SOU Domažlice, Pavel Richter – ZŘ pro TV, Martin Šíp – 

koordinátor česko – německých aktivit SOU Domažlice 
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Slavnostní předávání certifikátů IHK Regensburg v rámci Přeshraničního projektu 

Pneumatika a Logo řízení 29. dubna 2016 druhým rokem (Rostislav Švec, Jiří Wuchterle, 

Lukáš Svoboda, Michal Švec, Jakub Cedidla, Stanislav Horníček). 

 
Třídenní česko – německá exkurze do Prahy (50 žáků)20. – 22. 4. 2016 
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Maturitní ples 4. ročníku oboru mechanik seřizovač 
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14.4.1016 návštěva největšího strojírenského veletrhu Bauma v Mnichově s partnerskou 

školou Realschule Neunburg vorm Wald 
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