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Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2018/2019  

 
 

 

I. Výroční zpráva o činnosti školy 

  

1.Charakteristika školy  

    1.1.Název školy                      Střední odborné učiliště, Domažlice, 

                                                    Prokopa Velikého 640 

          Adresa:                             Prokopa Velikého 640 

         344 01 Domažlice   

          právní forma:                   příspěvková organizace  

          zřizovatel :                        Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň  

          IČO :                                 18230083  

          IZO ředitelství školy:      600008941 

  

    1.2.Kontakty: 

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

                                                   377 901 657,  377 901 306 (MPV Stod) 

                                                      

           

           

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

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

          www stránky :          www.soudom.cz , 

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

 

          ředitelka školy:                                                       Mgr. Zdeňka Buršíková 

          zástupce ředitelky pro teoretické vyučování SOU Domažlice:  

                                                                                            Ing. Pavel Richter               

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

                                                                                   od 7. ledna 2019   Mgr.Vladimír Felix 

          zástupkyně ředitelky  – MPV Stod:  Mgr. A. Sedláčková                                                                                         

                      

                                                                                                              

 

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

          školy za hodnocený školní rok 

           

           Datum zápisu do rejstříku škol a školských zařízení :  1.1.2005.           

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

                                                     1.7.2014   č.j.ŠMS /6727/14    

        

 

 

 

 

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

 

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

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

31.srpna 2001                  

 

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

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

listinu příspěvkové organizace Středního odborného učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 

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

                                                                            

 

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

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

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

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

      činnost, správa a údržba nemovitostí  

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

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

       území Stod  

 

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

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

        12.6.2017 tímto dodatkem zřizovací listinu příspěvkové organizace Středního odborného  

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

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

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

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

  -    Příloha č. 2: Okruhy doplňkové činnosti organizace          

                          

- č.j.:MSMT-19666/2019-1  

- s účinností od 1.7.2019 se provádí výmaz ze školského rejstříku: 

- 66-41-L/01 Obchodník – denní forma vzdělávání    

 

 

    1.4.Přehled učebních plánů (včetně schvalovacích doložek) 

 

   Ve školním roce 2018/2019 zabezpečovalo SOU Domažlice výuku pro 577 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  

  

 

   69-41-L/01 Kosmetické služby  

-    schválen MŠMT dne 23.2.2009 

- č.j.:3 486/2009-21, s účinností od 1.9.2009   
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   65-41-L/01 Gastronomie 

- schválen MŠMT dne 23.2.2009 

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

 

   23-51-H/01 Strojní mechanik  

- schválen MŠMT dne 23.2.2009 

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

  

    23-56-H/01 Obráběč kovů  

-   schválen MŠMT dne 23.2.2009 

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

 

     33-56-H/01 Truhlář  

-     schválen MŠMT dne 23.2.2009 

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

       

       65-51-H/01 Kuchař-číšník  

- schválen MŠMT dne 23.2.2009 

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

 

       69-51-H/01 Kadeřník  

- schválen MŠMT dne 23.2.2009 

- 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   
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1.5. Součásti školy    
   

*   údaje pouze za denní formu studia 

▲ žáci + dospělí 

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

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

  

                      

 1.6. Počet tříd a žáků  včetně žáků závěrečných ročníků  

  

 

Kód a název oboru      

Počet žáků ve 

všech formách 

studia 

Z toho počet 

žáků denního 

studia 

 

       * 

Počet 

tříd  

 

Průměr

ný 

počet 

žáků na 

třídu 

k 30.9. 

2018 

k 31.8. 

2019 

k 30.9. 

2018 

k 31.8. 

2019 

23-45-L/01   Mechanik seřizovač  135 135 135 135 5,68*  

69-41-L/01   Kosmetické služby  14 14 14 14 0,82*  

65-41-L/01   Gastronomie  7 7 7 7 0,5*  

23-51-H/01  Strojní mechanik  38 36 38 36 1,77*  

23-56-H/01  Obráběč kovů  65 61 65 61 3  

26-52-H/01  Elektromechanik pro zař. a přístroje 54 53 54 53 2,78*  

33-56-H/01  Truhlář  31  26 31 26  1,23*  

65-51-H/01  Kuchař-číšník  66 57 66 57 3  

69-51-H/01  Kadeřník  58 55 58 55 3  

69-51-H/01  Kadeřník (MPV Stod) 76 69 76 69 3,22*  

64-41-L/51   Podnikání (denní studium- MPV Stod) 33 27 33 27 2  

       

celkem 577 540 577 540 27 21,37 

 * víceoborové třídy   

 

 

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 665   577 88 78,796 64 56,346 

018230083 SOU Domažlice  590 470   414 56 50,695 44 39,795 

110018460 Školní jídelna SOU 

Domažlice  

350 259   200    2   2 - - 

150071523 ŠJ-výdejna SOU 

Domažlice  

144 130   122    1   0,2      -      - 

SOU Domažlice -MPV Stod   260 186   163 23 19,3 17 13,550 

110031971 Domov mládeže – 

MPV Stod  

30  24     24    3   3    3   3 

110031989 Školní jídelna –

MPV Stod  

190 169  145    4   3,8   - - 
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2. Údaje o zaměstnancích ( stav k 30.6.2019 )     

 
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 

88/78,7966 64/56,3466 37/27 17,5 55 

 

 

2.1. Další údaje o pedagogických pracovnících   
 

Pořadí 

 

Pracovní zařazení, 

Funkce 

 

Úvazek 

 

Ped.pracovník  

 

 
Věk 

Roků  

ped. 

praxe 
1 ředitelka SOU 1,0 VŠ učitelství VVP, biologie-chemie 49 24 
2 UVVP 1,0  VŠ humanitní studia, sociální a 

kulturní antropologie, DPS 
60 28 

3 UOP 0,5238 SŠ odbor. s mat.zk. – kosmetička, 

ped.studium – učitel PV a OV 
47 13 

 UOV 0,6 SŠ odbor. s mat.zk. – kosmetička, 

ped.studium – učitel PV a OV 
47 13 

4 D UOP 0,2858 VŠ učitel OP pro učňovské zařízení, 

DPS pro vyuč. OP na UŠ a OU  
70 49 

 UOV 0,35 VŠ učitel OP pro učňovské zařízení, 

DPS pro vyuč. OP na UŠ a OU  
70 49 

5 D UVVP 0,5250 VŠ učitelství pro 6.-9.roč. ZDŠ, M-

fyzika + učitelství VVP M-fyzika 
66 41 

6 D UVVP 0,8572 SŠ s matur.zk. - gymnazium, DPS 65 24 
7 D UOP 1,0 VŠ učitelství pro uč.zař.KOVO, 

sped.stud. pro vých. poradce na 

PFUK 

71 29 

8 UOP 0,2858 VŠ obor strojní technologie, DPS  pro 

učitele OP 
51 19 

9 D UOP 0,1905 VŠ, obor strojírenská technologie 67 0,5 
10 D UVVP 1,0 VŠ, obor strojní technologie, DPS 65 24 
11 UVVP 1,0 VŠ učitelství VVP, M - zeměpis  59 33 
12  UOP 0,6668 VŠ, obor ekonomika zahraničního 

obchodu, DPS 
55 26 

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

Vysvěd. o st.jaz.zk. – AJ, DPS 
57 10 

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

střední školy, Čj - dějepis 
45 15 

15 D UOP 0,9048 Vysvědčení o rozšíření pedag.způsob. 

k učitelství odb.předm. pro obory 

obchod a služby na stř. školách-VŠ 

UK, fak, pedag., DPS 

69 28 

16 ZŘ 1,0 VŠ obor hosp.politika, DPS 46 10 
17 UOP 1,0 VŠ obor hospodářská politika, DPS 45 11 
18 UOP 1,00 VŠ, obor policejní managemet a 

kriminalistika 
49 0,5 

19 UOP 0,1428 SŠ s matur.zk. obor strojírenství, VL 

stroj.zámečník, DPS 
54 17 

 UOV 0,9875 SŠ s matur.zk. obor strojírenství, VL 54 17 
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stroj.zámečník, DPS 

20 UVVP 1,0 VŠ učitelství pro SŠ 40 13 
21 UOP 0,5952 VŠ učitelství odborných předmětů, 

dřevařské inženýrství, VL tesař 
38 11 

 UOV 0,2 VŠ učitelství odborných předmětů, 

dřevařské inženýrství, VL tesař 
38 11 

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

nástrojař, DPS 
61 12,5 

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

automechanik, DPS 
66 19 

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

VL obráběč kovů 
45 11 

 UOP 0,2142 VŠ bak.st.progr. obor UPV a OV,  

VL obráběč kovů 
45 11 

25 

 

UOV 1,0 SŠ s matur.zk.-gymnazium,  

VL číšník – servírka, DPS 
50 9 

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

obchodu a služeb, VL holička a 

kadeřnice, DPS  

56 18 

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

v oborech stroj.zámečník, VL 

stroj.zámečník, DPS 

64 16 

28 UOV 0,7 VŠ elektroenergetika 56 1 
 UOP 0,2858 VŠ elektroenergetika 56 1 
29 D UOV  1 SŠ s matur.zk., obor truhlářství, VL 

truhlář, DPS 
67 36 

30 UOP 0,9525 SŠ s matur.zk., obor 

ekonom.zeměd.,VL kadeřnice, DPS 
55 21,5 

31 UOV 1,0 SŠ s mat.zk., obor strojírenství, DPS 60 4 
32 UOV 0,8 SŠ s matur.zk., obor truhlářství, VL 

truhlář, DPS 
57 0,5 

33 UOV 1,0 SŠ s matur.zk., obor chovatelství, DPS 53 3,5 
34 UVVP 0,7620 VŠ učitelství pro 1.st. ZŠ 62 17 
35 UOV 1,00 SŠ s matur.zk., podnikání v oborech 

obchodu a služeb, VL kosmetička, 

DPS 

35 10 

36 UVVP 0,9742 VŠ učitelství pro 1. st. ZŠ 61 31 
37 ZŘ 1,0 VŠ  učitelství VVP – MAT, FYZ  57 33 
38 UVVP 1,0  VŠ  učitelství VVP – TV, OBN 55 32 
39 UVVP 1,0 VŠ  učitelství VVP –MAT, CHE 58 35 
40 UOV 1,0 SŠ s matur.zk.,obor podnikání v  

oborech, VL kadeřnice, DPS 
41 14 

41  VYCH 1,0 SŠ s matur.zk., předškolní a 

mimoškolní pedagogika 
39 3,5 

42 UVVP 0,6668 VŠ učitelství pro stř.školy 45 22 
43 UOV 1,0 SŠ s matur. .zk., obor podnikání 

v oborech, VL kadeřnice, DPS 
43 17 

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

holička a kadeřnice,  DPS  
59 9 

45 D UOV 0,5 SŠ s matur.zk., obor elektrotechnika, 

DPS 
65 18 

46 VYCH 1,0 SŠ odb.s matur., obor vychovatelství 53 15 
47 VYCH 1,0 SŠ odb.s matur. obor oděvnictví, DPS 

vysvědčení o ped.způsobilosti - UOP 
46 20 

48 UOP 0,6190 VŠ BSP,  obor hospodář.pol. + 

správa, DPS 
44 7 
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49 D UOP 1,0 VŠ obor strojírenská technologie, 

učitelství OP na SOŠ a SOU   
66 30 

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

dějepis, ZSS ČJ + literatura pro SŠ 
42 13 

51 UOV 1,0 SŠ s matur.zk, obor podnikání VL 

Kadeřník, DPS 
25 0,5 

52 UVVP 1,0 VŠ učitelství TV a geografie pro SŠ 27 3 
53 UVVP 1,0 VŠ dopravní – Vojenská fakulta, 

ZU Plzeň – PF příprava učitelů 

odb.předmětů na SŠ  

56 21 

54 UOP 0,1905 VŠ zemědělská, fakulta ekonomická, 

DPS 
53 13 

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

DPS 
45 3 

 UOP 0,1428 Střední odborné - VL obráběč kovů, 

DPS 
45 3 

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

DPS 
45 3 

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

spol.stravování, DPS  
56 3 

58 UOV 0,50 SŠ s matur., obor podnikání 

VL mechanik elektronických zařízení 
61 2,5 

 UOP 0,4285 SŠ s matur., obor podnikání 

VL mechanik elektronických zařízení 
61 2,5 

59 UVVP 1,0 VŠ zemědělská, obor prov. podnik., 

DPS 
43 8 

60 UVVP 1 VŠ učitelství pro SŠ – ČJ – psych 29 2 
61 UVVP 0,2142 VŠ elektroenergetika, DPS 43 12 
62 D UVVP 0,5 VŠ učitelství pro ZŠ, chemie –fyzika 76 51 
63 UOP 0,9762 VŠ učitelství prakt.vyuč. a OV 44 2,5 
64 UOP 0,4 SŠ operátor provozu a ek. dopravy 48 1,5 

 

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 2018/2019:      22 

Počet zúčastněných pedagogů:                                 30 

 

Vzdělávání v oblastech DVPP (akreditované semináře převážně z nabídky Krajského 

centra vzdělávání a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Plzni): 

- Exkurze za uměním Krakow a Wroclav 

- Procvičování 4 jazykových dovedností 

- Hry a aktivity ve výuce českého jazyka 

- Microsoft Excel pro začátečníky 

- Krajská konference učitelů ekologické výchovy 

- Acrosport v hodinách tělesné výchovy 

- Psychohygiena učitele v pedagogické praxi 

- Efektivní procvičování slovní zásoby 

- Monet a Brueghel v předvánoční Vídni 

- Jak podpořit čtenářskou gramotnost 

- Relaxační postupy 
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- Kariérové poradenství 

- Geogebra v matematice 

- Nejen Čapkem živ jest člověk, existují komiksy 

Ostatní vzdělávání pedagogů a učitelů odborných výcviků: 

- Kuchařský souboj Jan Horský vs. Martin Svatek (ASOCIACE KUCHAŘŮ A 

CUKRÁŘŮ) 

- Školení SOLIDWORKS SIMULATION (Solidvision s.r.o.) 

- Kynutá těsta (ASOCIACE KUCHAŘŮ A CUKRÁŘŮ) 

- Identifikace IT rizik (SEMINARIA, s.r.o.) 

- Specializační kurz prevence rizikového chování (Centrum protidrogové prevence a 

terapie, o.p.s.) 

 

DVPP za školní rok 2018/2019: 

Celkem (1. 9. 2018 – 30. 6. 2019)  64 979,-Kč 

Z přímé dotace hrazeno:   40 830,-Kč 

Ostatní prostředky:    24 149,-Kč 

 

 

 

2.3.1 Výuka vedená odborně způsobilým učitelem  

 

 

 

 

Předmět 

  

Celkový počet hodin 

odučených týdně 

  

Z toho 

odučených 

aprobovaně 

Administrativa 2 2 

Anglický jazyk 23 23 

Český jazyk a literatura  43 43 

Daňová soustava 1 1 

Dějepis 4 4 

Ekonomika 19 19 

Estetická výchova 1 1 

Fyzika 11,5 11,5 

Chemie 8 8 

Informační technologie 23,5 0 

Konstrukce 6 6 

Kosmetika 4 4 

Laboratorní cvičení 3 3 

Marketing a management  1 1 

Matematika 41 41 

Materiály 9,5 5,5 

Německý jazyk 52,5 39 

Občanská nauka 19 19 

Potraviny a výživa 6 6 
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Praktická cvičení 3 3 

Právo 1 1 

Programování 3 3 

Programování CNC strojů 5 5 

Psychologie 0 0 

Psychologie a společenská výchova 2 2 

Společenská výchova 0 0 

Stolničení 5,5 5,5 

Strojírenská technologie 13 13 

Strojnictví 10 10 

Technická dokumentace 14 14 

Technika administrativy 0 0 

Technika provozu 2 2 

Technologie provozu 1,5 1,5 

Technologie 46,5 44 

Technologie výroby  3,5 3,5 

Tělesná výchova 29 29 

Účetnictví 7 7 

Výrobní zařízení 4 2 

Výtvarná výchova 3 3 

Základy ekologie  2 2 

Základy ekologie a chemie 4 4 

Základy podnikání 0 0 

Základy přírodních věd 3 3 

Základy technické mechaniky 4 4 

Zdravověda 5 5 

celkem 448 414,5 

 

 

 

2.3.2 Výuka vedená odborně kvalifikovaným učitelem (MPV Stod) 

 

Předmět 
Celkový počet hodin 

odučených týdně 

Z toho odučených 

aprobovaně 

Německý jazyk 18 14 

Anglický jazyk  16 0 

Všeobecně vzdělávací předměty  63,5 61,5 

CJL,DEJ,OBN,PSV,TEV 40 40 

MAT,FYZ,CHE 23,5 21,5 

Odborné elektrotechnické předměty 15 6 

MCH,BES,ELN,ZEL,ELM   

Odborné kadeřnické předměty  24 24 

TEC?MTR,ZDR,VYV   

Odborné ekonomické předměty 34 28 

MMN,PRA,DŇS,EKO,PCV,UCT, 

ADM 

  

Informační technologie  15 0 

celkem 185,5 133,5 (72 %) 
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3. Údaje o přijímacím řízení  

 

3.1.  Přijímací řízení do 1.ročníku SŠ v denní formě studia (stav k 31.8.2019)            

  
 

 

 

 

Součást 

Počet žáků 

(uchazečů) 

přihlášených 

celkem 

 

 

Počet žáků 

(uchazečů) přijatých 

celkem 

k 31.8.2019 

(odevzdali zápisový 

lístek) 

  

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  236 25+8

vyšší 

roč. 

118+2 vyšší roč. 12 2 

SOU Domažlice – 

MPV Stod  

86 15+2 

vyšší 

roční

k 

72+2 vyšší ročník 0 2 

Celkem 322 40 

+10 

vyšší 

roč. 

190 + 4 vyšší roč. 12 4 
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3.2.1    Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studijních a učebních oborů denního    

          studia včetně nástavbového studia 

 

 

 

 
Kód  a název oboru 

 

Počet žáků 

přihlášených 

celkem 

Počet žáků 

přijatých celkem 

 

k 31.8.2019 (+ 

přijetí   

   vyšší  

   

ročník)/odevzdali 

zápisový lístek 

 

Počet 

odvolání 

proti 

nepřijetí 

 

 

Počet 

tříd 

 

      *        

Z toho 

víceoborové 

třídy  
1.kolo 

př.říz. 

Další 

kola 

př.říz. 

23-45-L/01 Mechanik 

seřizovač  

22 4+2 

vyšší 

roč. 

16+1 vyšší 

ročník 

0 0,67 0,67* 

69-41-L/01 Kosmetické služby 10 4 8 0 0,33* 0,33* 

65-41-L/01 Gastronomie  8 2vyšší 

roč. 

1 vyšší roč. 0 0 0 

23-51-H/01 Strojní mechanik  25 3 13 0 0,48* 0,48* 

23-56-H/01 Obráběč kovů  57 4+4 

vyšší 

roč. 

28 7 1 0 

33-56-H/01 Truhlář 23 3 14 0 0,52* 0,52* 

65-51-H/01 Kuchař-číšník  46 2 25 3 3 0 

69-51-H/01 Kadeřník 45 5  14 2 1 0 

69-51-H/01 Kadeřník (MPV 

Stod)  

38 5+1 

vyšší 

ročník 

31+1 vyšší 

roč. 

0 1 0 

26-52-H/01 Elektromechanik 

pro zařízení a přístroje (MPV 

Stod) 

22 3+1 

vyšší 

ročník 

16+1 vyšší 

roč. 

0 1 0 

64-41-L/51 Podnikání (denní 

studium- MPV Stod) 

26 7 25 0 1 0 

celkem 322 40+10 

vyšší 

roč. 

190+4 vyšší 

roč. 

12 10 2* 

 

* víceoborové třídy 

 

 

3.2.2 Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studijních a učebních oborů včetně 

nástavbového studia v ostatních formách studia(MPV Stod) 

 

Kód  a název oboru 

 

Počet žáků 

přihlášených 

celkem 

Počet žáků 

přijatých 

celkem 

k 31. 8. 2019 

 

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 - 
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3.3. Údaje o nezaměstnaných absolventech -opravit 

      (podle statistického zjišťování úřadů práce k 30.4.2019-za obě školy SOU Domažlice ) 

 
 

Kód a název oboru 

Počet 

evidovaných 

absolventů 

 

Poznámka 

 
celkem     

65-41-L/01 Gastronomie 1  
23-45-l/01 Mechanik seřizovač  1  

69-51-H/01 Kadeřník  1  
Celkem  3  

 

 

 

4. Výsledky výchovy a vzdělávání   

 

 

4.1.1. Prospěch žáků – denní studium Domažlice 
   

Prospěch žáků celkem  

( včetně závěrečných ročníků ) 

  

  

Počet žáků 

 

  

  

% 

  
Žáci celkem    (k 31.8.2019) 391 100,00 % 

Prospěli s vyznamenáním 
 

9 2,30 % 

Prospěli 359 91,82 % 

Neprospěli 23 5,88 % 

Žáci vyloučeni ze studia v průběhu hodnoceného škol. roku 2 -- 

 

             

                                    

4.1.2. Prospěch žáků  - denní studium (MPV Stod) 

 

Prospěch žáků celkem 

( včetně závěrečných ročníků ) 
Počet žáků % 

Žáci celkem    (k 31.8.2019) 149 100% 

Prospěli s vyznamenáním 9 6 % 

Prospěli 134 90% 

Neprospěli 6 4% 

Neklasifikováni 0 0% 

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

 
 

 

Součást – kód a název oboru 

žáci, 

konající 

zkoušky 

celkem 

 

prospěli s 

vyznamenáním 

 

 

prospěli 

 

 

neprospěli 

konali  

 zkoušku 

v opravném 

termínu  

Maturitní  zkouška:      

23-45-L/01  Mechanik seřizovač  35 0 20 15 27 

65-41-L/01  Gastronomie 3 0 1 2 3 

69-41-L/01  Kosmetické služby  9 0 6 3 4 

Celkem 47 0 27 20 34 

Závěrečná zkouška:      

23-56-H/01 Obráběč kovů  22 0 22 0 4 

23-51-H/01 Strojní mechanik 12 1 11 0 3 

33-56-H/001 Truhlář 3 0 3 0 0 

65-51-H/01 Kuchař-číšník 16 2 11 3 1 

69-51-H/01 Kadeřník  19 3 16 0 0 

Celkem 72 6 63 3 5 

           

   

 

Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek (k 30. 9. 2019)- 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) 

 

                  

15 

 

0 4  11 5 

 

celkem                       
15 0 4 11 5 

Závěrečná zkouška 

 
69-51-H/01 

Kadeřník 

 

11 1 8 2 0 

26-52-H/01 Elektromechanik 

pro zařízení a přístroje  
15 1 12 2 4 

 

celkem                      
26 2 20 4 4 
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 4.3. Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2018/2019 

 
Druh postižení Počet žáků Ročník přípravy 

Sluchové postižení                                      

Zrakové postižení   

S vadami řeči   

Tělesné postižení                                          

S kombinací postižení   

S vývojovými  poruchami učení                 31                  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 2018/2019 (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 10 1,2 

 

 

 

4.4.  Hodnocení výsledků výchovného poradenství  

 

Ve Středním odborném učilišti Domažlice působí dva výchovní poradci – jeden 

ve škole v Domažlicích a jedna ve škole ve Stodě.  

V měsíci září shromáždila výchovná poradkyně v místě poskytovaného vzdělání ve 

Stodě podklady o nových žácích se specifickými poruchami učení či jinými výchovnými 

a vzdělávacími problémy od pedagogicko psychologických poraden a od rodičů. S 

vyučujícími pak zpracovala úpravy podle doporučení pedagogicko psychologických poraden 

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

hodnocení a využívání kompenzačních pomůcek při výuce, případně individuální přístup k 

žákům, bez dalších finančních nákladů.  

Celkem v tomto školním roce bylo zpracováno : 

Stupeň PO 2 – 1 žák s IVP 

Stupeň PO 3 – 2 žáci s IVP 

Plán pedagogické podpory – 7 žáků (všichni PO 2 bez IVP) 

Někteří rodiče upozornili na individuální problematiku žáků – silně se množí počet žáků 

užívajících různá psychofarmaka a mající psychické problémy. 

Během školního roku pak probíhaly konzultace mezi vyučujícími a výchovnou poradkyní za 

účelem zjištění účinnosti opatření a v červnu vyhodnocení úspěšnosti zavedených opatření. 



 15 

Na začátku roku proběhly tradiční adaptační kurzy pro první ročníky, které organizuje 

metodička prevence. 

Ve školním roce 2018/19 bylo přijato velké množství žáků do oboru Kadeřník. Žáci 

naplnili celou jednu třídu a ještě jedna skupina byla spojena s oborem Elektromechanik. 

V průběhu prvního pololetí se začaly objevovat kázeňské problémy v souvislosti s naplněností 

třídy, zejména v odborných předmětech. S uvedenou třídou intenzivně pracovala po celý 

školní rok výchovná poradkyně a metodička prevence. Ke konci školního roku se situace 

normalizovala. 

Většina pedagogů potřebuje po celý školní rok intenzivní psychickou podporu a 

možnost probírání konkrétních situací v hodinách s náměty na řešení. 

V průběhu školního roku vedla výchovná poradkyně nebo třídní učitelé celkem 45 

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

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

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

Po delší době jsme v tomto školním roce spolupracovali i s PČR v jednorázovém případě 

prokázání distribuce a užití drog. 

Dále připravovala výchovná poradkyně s třídními učiteli podklady pro jednání 

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

žáků z důvodů závažného porušování školního řádu.  

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

akutních případech ihned, v ostatních po dohovoru kdykoli. Žáci mají trvale k dispozici 

schránku důvěry a zveřejněné konzultační hodiny výchovné poradkyně i preventistky, které 

průběžně využívají.  

Nově přijaté žáky navštěvuje výchovná poradkyně opakovaně v třídnických hodinách, 

seznamuje je s poradenskými službami, které mohou využívat. Získává od nich zpětnou vazbu 

o jejich adaptaci ve škole.  

Třídy navštívili zástupci několika regionálních 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.  

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.  

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

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

podchycovat závažnější problémy již v zárodku. Nově se zapojila do spolupráce kariérová 

poradkyně. 

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

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

spolupracuje škola s místní Policií ČR. Poprvé jsme v tomto roce řešili problém 

sebepoškozování (na domově mládeže). 

Setkáváme se stále častěji i s nezvládnutím výchovných situací v rodinách – např. během 

závěrečných zkoušek (praktická část) došlo ke slovním vulgárním výpadům dvou žákyň vůči 

matkách a babičkám, které jim dělaly modely. Jiný žák zase terorizuje matku tak, že ta žádá o 

jeho ubytování na domově mládeže, ačkoliv je místní (ve škole žák bezproblémový). 

Pokusy o šikanu se daří podchycovat v začátcích. Je znát, že žáci jsou v této oblasti hodně 

informování již ze základních škol. Často však označují za šikanu každou neshodu se 

spolužáky. Je poměrně náročné tyto situace sledovat, aby nedošlo k podcenění a zanedbání. 

Nejčastěji se jedná o spory mezi dívkami, někdy i s fyzickým útokem. 

Stále se zvyšují mezi žáky případy poruchy příjmu potravy a přibývá nám také psychických 

onemocnění žáků.  
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Zaměřujeme se i na prevenci kyberšikany a vzdělávání pedagogů v této problematice.  

 

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 17. - 19. září 2018 

v prostorách Cheznovic Sv. Štěpán u Rokycan. Všichni zúčastnění absolvovali přednášku 

Renáty Demeterové z Diakonie o problematice dospívání, problematika drog a kyberšikany 

byla rovněž zmíněna. Dále byl proveden informativní pohovor se všemi přítomnými žáky, 

kteří mají zprávu z PPP. Výsledky pohovorů byly předány třídním učitelům. Třídní učitelé 

využili možnosti seznámit se s nově vznikajícím kolektivem jejich třídy v mimoškolním 

prostředí. 

V uplynulém školním roce bylo provedeno třináct intervenčních pohovorů se žáky za 

přítomnosti třídního učitele s ohledem na situaci v jejich třídě, 7 konzultačních pohovorů 

s třídními učiteli, 3 projednání na úrovni ředitelky školy. V průběhu školního roku vedení 

evidence zpráv z PPP, spolupráce s třídními učiteli při zpracování IVP a Sdělení školy.                                

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

humanitární akce, jednalo se o akci Život dětem, která proběhla v září 2018 a v březnu 2019, 

v říjnu 2017 proběhla humanitární akce Tyfloservis Bílá pastelka, což je veřejná sbírka ve 

prospěch zrakově postižených dětí. Další akcí byla sbírka ve prospěch fondu Sidus, která 

proběhla v rámci školy v březnu a v květnu Den boje proti rakovině. V uvedených případech 

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

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

trvale na SOU Domažlice.  

Výchovný poradce se zúčastňuje i pravidelných setkání ředitelky školy s předsedy 

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

projednávání a objasňování těchto záležitostí rodičům či zákonným zástupcům v případě 

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

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

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

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

provozní poradě. 

 

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

      jiným subjektem 

 

Česko-německá spolupráce 

  

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

německé spolupráce SOU Domažlice a partnerských škol v nedalekém Bavorsku 

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

se rozvíjející kooperaci s Berufsschule Cham – vedle již probíhajícího pilotního 

přeshraničního vzdělávání pro vybrané žáky oboru mechanik-seřizovač i o rozšířenou 

spolupráci na další obory (kuchař-číšník, truhlář, elektromechanik), zapojení pobočky ve 
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Stodě a celkové zintenzivnění jazykových kontaktů mezi českou a německou stranou. 

Důležitým východiskem mezinárodní kooperace jsou dobré osobní vztahy mezi ředitelkou 

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

Zistlerem.  

 Česko-německá přeshraniční kooperace mezi SOU Domažlice a dvěma partnerskými 

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

školním roce nesla ve znamení zintenzivnění počtu i kvality společně realizovaných akcí. 

Nově se tato kooperace stala také námětem vědeckého výzkumu a tématem konferencí 

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

 S Berufsschule Cham pokračoval čtyřletý přeshraniční modul určený mechanikům 

seřizovačům a garantované byly letos již druhým rokem rozšířené moduly pro tříleté obory 

kuchaře, truhláře a elektromechaniky pro zařízení a přístroje. Žáci oboru mechanik-seřizovač 

v tomto školním roce absolvovali dva týdny teoretické výuky v německé škole (kurzy 

Pneumatika a Logo-řízení) a dva týdny praxe v německých firmách (Zollner Zandt, 

Mühlbauer Roding). Noví účastníci modulu ze třídy druhého ročníku absolvovali již 

v průběhu dubna dvoutýdenní jazykový kurz v Bad Kötztingu a byli podle slov lektorky zatím 

nejlepší skupinou za šest let fungování celého projektu. Osm žáků ze čtvrtého ročníku, kteří 

prošli celým přeshraničním cyklem, obdrželo na domažlické radnici oceňované certifikáty a 

poprvé 10 absolventů tříletého cyklu oborů vzdělání kuchař – číšník, truhlář a 

elektromechanik pro zařízení a přístroje. 

Jazykové kurzy v Bad Kötztingu absolvovali také žáci oborů truhlář a 

gastronomie/kuchař-číšník. Právě u těchto oborů proběhl druhý rok modulů – u truhlářů šlo o 

dvojtýdenní kurz CAD/CAM konstruování a počítačem řízeného frézování dřeva, u kuchařů 

dvojtýdenní kurz hotelového managementu. Kuchaři stačili ještě projít dvoutýdenní praxí 

v německých restauracích a truhláři dvoutýdenní odbornou praxí v truhlářských firmách v 

Rodingu.  

Žáci oboru elektromechanik pro zařízení a přístroje pokračovali v systému jazykových 

a odborných kurzů v partnerské Werner-von-Siemens-Schule - Staatliche Berufsschule Cham. 

Čtyři žáci 2. ročníku absolvovali 14denní intenzivní jazykový kurz v Bad Kötztingu. Dále pak 

čtyři žáci 3. ročníku absolvovali dva týdny odborných výukových modulů z pneumatiky a 

automatizace v Berufsschule v Chamu, završené závěrečnou zkouškou, kterou všichni 

úspěšně zvládli a obdrželi závěrečný certifikát. Pokračovali pak v dalších dvou týdnech 

odbornou praxí ve firmách DaTeC ve Weidingu a v K+B E-Tech GmbH v Chamu. Německá 

strana žákům zajistila i ubytování a stravování. 

Je třeba zdůraznit, že rozšíření přeshraniční spolupráce klade nemalé nároky na 

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

Domažlice) a neobešlo by se bez výjimečného nasazení pedagogů z obou stran hranice. 

Kromě vzdělávacích akcí proběhly v součinnosti s chamskou školou i další kulturní a 

společenské akce, jejichž seznam následuje. Od května 2017 sbíral na SOU Domažlice data 

pro svoji magisterskou práci pan Achim Bornhofen (kterou úspěšně obhájil) a výstupem této 

studie je objektivní zhodnocení česko-německého projektu, který v oblasti středního 

učňovského školství nemá v kraji obdoby.  

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

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

česko-německý výlet „Po stopách české Popelky“ do Drážďan a prohlídka zámku 

Moritzburgu. V květnu se pro německé žáky realizovala odborná praktika na našich 

pracovištích odborného výcviku – žáci si vyzkoušeli některé činnosti z oboru truhlář, kuchař – 

číšník a kadeřník. Za důležitou považujeme skutečnost, že se v obou partnerských školách 

vyprofilovala skupina žáků, která má na kooperaci mimořádný zájem, účastní se všech 

společných akcí a usiluje o její další prohlubování. 
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Ve spolupráci s oběma partnerskými školami a také dalšími německými partnery – 

úřadem zemského rady v Chamu, pobočkou německé Průmyslové a hospodářské komory 

v Chamu, úřadem práce v Deggendorfu – se SOU Domažlice prezentovala na veletrhu 

AZUBI-live konaném letos v Rodingu, na konferenci Mariánsko-lázeňské dialogy a hostila 

také řadu německých firem a subjektů v rámci Infomesse/Veletrhu pracovních příležitostí.  

Mezinárodní sportovní aktivity reprezentuje tentokrát jen česko-německý fotbalový 

turnaj pořádaný letos německou stranou. Společně se česká a německá škola prezentovala též 

na mezinárodní konferenci věnované ekologii a úsporných energiím Enersol, jejíž evropské 

kolo proběhlo v Senici na Slovensku.       

   

 

Aktivity ve spolupráci s Berufsschule Cham: 

 

14. – 18. 1. 2019 – týdenní kurz Pneumatika v bavorském Rodingu, 5 žáků oboru 

mechanik seřizovač (3. ročník) plus pedagogický dozor, dr. Šíp. 

 

29. 1. 2019 – pořádali jsme soutěž ve stolničení v MKS Domažlice, účast německé strany 

žáků oboru kuchař – Berufsschule Cham. 

 

18. 2. - 1. 3. 2019 – konání závěrečné odborné praxe truhlářů v německých firmách v 

Rodingu – 4 žáci 3. ročníku oboru truhlář. 

 

20. 3. 2019 – pořádali jsme 5. ročník česko-německé burzy práce Berufsinfomesse – Klíč 

k příležitostem na SOU Domažlice, na 25 českých a německých subjektů ze soukromého i 

státního sektoru. Prezentace česko-německé spolupráce mezi SOU Domažlice a Berufsschule 

Cham v Chamu, účast vrcholných představitelů Agentury práce/pracovního úřadu v SRN. 

 

28. 3. 2019 – účast SOU Domažlice na veletrhu Azubi-live v bavorském Rodingu, prezentace 

oborů a služeb školy. SOU Domažlice se na této prestižní akci prezentovala jako jediná česká 

škola 

 

15. – 26. 4. 2019 – 14denní intenzivní jazykový Crash kurz 1 v Bad Kötztingu, 5 

mechaniků seřizovačů z druhého ročníku. 

 

11. – 12. 4. 2019 – mezinárodní kolo konference Enersol v Senici na Slovensku, David 

Šindelář za SOU Domažlice (3 učitelé + ředitelka) a Berufsschule Cham 1 tým (1 učitel + 

ředitel). 

 

20. 4. 2018 – účast zástupců SOU Domažlice na slavnostním otevření modulů 2 a 3 naší 

partnerské školy Berufsschule Cham. 

 

13. 5. - 31. 5. 2019  - odborná praxe žáků oboru gastronomie v prestižních hotelech a 

restaurací v Chamu – 4 žáci 2. ročníku oboru gastronomie a kuchař – číšník. 

 

20. 5. – 7. 6. 2019 – 14denní intenzivní jazykový kurz 2 v Bad Kötztingu, celkem 4 

gastronomové, 4 truhláři a 4 elektromechanici (ze Stoda), všechno žáci druhých ročníků naší 

školy. 

 

23. 5. 2019 – již po páté slavnostní předávání certifikátů IHK účastníkům česko-

německého vzdělávacího modulu na domažlické radnici, slavnostní předání certifikátů 



 19 

Německé průmyslové a obchodní komory (IHK) 7 žákům a 1 žákyni oboru mechanik 

seřizovač a letos poprvé obdrželi certifikáty rovněž vybraní žáci tříletých oborů kuchař-číšník, 

truhlář a elektromechanik (SOU Domažlice, škola Stod). Právě učňům pak byl určen ještě 

druhý německý certifikát Krajského svazu řemeslníků (Kreishandwerkschaft, KHW). 

Slavnostního ceremoniálu se zúčastnilo 18 vyznamenaných žáků, zástupci obou partnerských 

škol (SOU Domažlice, Berufsschule Cham) a dalších subjektů, které se podílely na přípravě 

a realizaci celého přeshraničního projektu (IHK Regensburg, Agentur für Arbeit). 

 

3. 6. – 7. 6. 2019 – kurz CNC-frézování dřeva ve Furt im Waldu, 4 truhláři z druhého 

ročníku, účastníci česko-německého vzdělávacího modulu. 

 

3. – 14. 6. 2019 – dvoutýdenní praxe mechaniků seřizovačů v německých firmách (7 žáků 

oboru mechanik seřizovač z 3. ročníku). 

 

24. – 28. 6. 2019 – kurz LOGO-řízení, Cham, 4 žáků oboru mechanik seřizovač (3. ročník) 

plus pedagogický dozor, Mgr.Bláhová. 

 

 

Společné aktivity s Realschule Neunburg vorm Wald 

 

20. - 21. 9. 2018 -   česko – německá exkurze do Drážďan a prohlídka zámku Moritzburg 

„Po stopách české Popelky“,  24 žáků 2. ročníků oborů mechanik seřizovač a gastronomie + 

4 žáci z RS Neunburg vorm Wald s pedagogickým dohledem, pořádalo SOU Domažlice. 

   

8. 4. 2019 – česko – německá exkurze  na stavební veletrh BAUMA do Mnichova – za 

SOU Domažlice 14 žáků + 1 pedagog, pořádala RS Neunburg vorm Wald. 

 

15. – 17. 5. 2019 – třídenní praktika žáků z reálky v Neunburgu vorm Wald na naší 

škole, 4 žáci a pedagogický dozor. 

 

 

Další aktivity v rámci mezinárodní spolupráce - Účast SOU Domažlice na česko-

německých konferencích 

 

8. 11. 20018 – účast SOU Domažlice na konferenci Mariánskolázeňské dialogy, prezentace 

česko-německé spolupráce zastoupením školy. 

 

 

 

4.5.2.  Rozvojové programy (2018/2019) 

 

Rozvojový program MŠMT „Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů 

v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, 

konzervatoří a školních družin v roce 2019“: 1.679 Kč. 

 

MŠMT vyhlášený dotační program „Podpora odborného vzdělávání ve školním 

roce 2018/2019“ určený na pokrytí zvýšených nákladů plynoucích z potřeb dělení tříd 

v odborných předmětech ve víceoborových třídách, byla poskytnuta dotace na období září – 

prosinec 2018 ve výši 102.378 Kč, na období leden – srpen 2019 v hodnotě 234.114 Kč. 
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4.5.3.  Dotační program 

 

Střední odborné učiliště Domažlice ve školním roce 2018/2019 obdrželo dotaci na program:  

Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2018 v 

celkové výši 90.000 Kč rozděleno mezi obě školy: v Domažlicích motivační kroužek 

s tématikou dronů a 3D technologiemi 40.000 Kč a ve Stodě kroužek podaný hravou formou 

prostřednictvím sestavování elektronických zapojení S roboty si rozumíme 50.000 Kč. 

 

Finanční příspěvek zřizovatele na udržení aktivit nastavené spolupráce ZŠ a SŠ po 

uplynutí udržitelnost projektu "Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v 

PK" ve výši 50.000 Kč. 

 

 „Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a spolufinancování 

mezinárodních studijních programů v roce 2018“ ve výši 30.000 Kč, proběhla poznávací 

exkurze do saské metropole Drážďan a vodního zámku Moritzburg „Po stopách české 

Popelky“. Kromě vybraných žáků SOU se akce zúčastnila skupina německých žáků 

z partnerské reálky v Neunburgu vorm Wald. 

 

V rámci dotačního programu Plzeňského kraje „Podpora Mezinárodní spolupráce 

dětí a mládeže v roce 2019“ jsme žádali o financování našeho projektu Jazykový crash-

kurz v Bad Kötztingu pro účastníky česko-německého výukového modulu. Pro tento 

projekt nám kraj poskytl příspěvek ve výši 50.000 Kč. 

Cílem projektu bylo zajistit financování dvoutýdenního jazykového kurzu němčiny 

pro účastníky česko-německého modulu výměnných pobytů, který nabízí SOU Domažlice 

vybraným žákům oboru mechanik-seřizovač.  

Tento jazykový kurz probíhal osm hodin denně po dobu dvou týdnů v termínu 15.-

26.4.2019. První týden kurzu je orientován na zvládnutí běžně používané němčiny, druhý 

týden kurzu se již zaměřuje na odbornou němčinu a její specifika. Kurz byl zakončen testem 

získaných znalostí.  

 

 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 2018/2019 obdržen příspěvek na ubytování žáků ve 

výši 12.000,-  Kč.  

 

Peněžní dar z Nadačního fondu Podpora technického vzdělávání v Plzeňském 

kraji ve výši 53.700,- Kč byl použit na pokrytí části materiálových nákladů pro odborný 

výcvik. 

 

V rámci „Podpory preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2019“ 

poskytnut příspěvek ve výši 20.000 Kč, z toho 10.000 Kč na zvýšení kvalifikace školního 

metodika prevence formou specializačního studia a zbývajících 10.000 Kč na adaptační kurz 

pro 1. ročníky, jehož cílem je ulehčit žákům nástup do kolektivu, seznámit je se spolužáky a 

rychleji se začlenit do kolektivu. 

 

V rámci „Mikrograntu pro oblast školství, mládeže a sportu v roce 2019“ 

uhrazeny náklady  ve výši 20.000 Kč na zážitkovou formu poznání významných mezníků naší 

historie a jejich pochopení pro současnost (pevnost Dobrošov), propojení literatury 19. století 

se současností (Babiččino údolí, prohlídka Ratibořického zámku). 
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Zástupci Krajského úřadu Plzeňského kraje předali na „Perspektivě řemesel ve 

Stodě“ 24. 10. 2018 kufříky ručního nářadí 23 žákům prvního ročníku oboru 

elektromechanik pro zařízení a přístroje a na „Od vzdělání k zaměstnání“ 

v Domažlicích 13. listopadu 2018  42 žákům prvních ročníků (13 + 29) oborů strojní 

mechanik, obráběč kovů v rámci podpory technického vzdělávání mládeže. 
  

  

 

4. 5.4.  Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů 

 

Ve školním roce 2018/2019 se škola zapojila do následujících projektů: 

 

Plzeňský kraj – podpora zájmové činnosti v roce 2019 – zpracována žádost o finanční 

příspěvek na 10. ročník nadregionální soutěže v odborných dovednostech ve stolování pro 

oboru kuchař – číšník, kterou jsme pořádali na téma: „100 let založení Sboru dobrovolného 

hasičstva“, konané dne 39.1.2019, dotace 6.479,- Kč ze Střediska služeb školám v Plzni. 

 

Plzeňský kraj – podpora zájmové činnosti v roce 2019 – zpracována žádost o finanční 

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

názvem „Hrnečku vař!“, kterou jsme pořádali dne 13.3.2019, dotace 10.000,- Kč ze Střediska 

služeb školám v Plzni. 

 

Plzeňský kraj – podpora zájmové činnosti v roce 2019 – zpracována žádost o finanční 

příspěvek na soutěž v odborných dovednostech pro obor kadeřník a kosmetické služby 

v rámci soutěže s mezinárodní účastí BEAUTY CUP 2019, pořádané naší školou 9. 1. 

2019 na téma „Fifty Shades of Colours“, dotace 11.753,- Kč ze Střediska služeb školám v 

Plzni. 

 

Plzeňský kraj – podpora zájmové činnosti v roce 2019 – zpracována žádost o finanční 

příspěvek na regionální soutěž v odborných dovednostech pro obor truhlář v rámci 

postupu na Mistrovství republiky oboru truhlář pořádané naší školou 27. 2. 2019, dotace 

12.000,- Kč ze Střediska služeb školám v Plzni. 

 

Plzeňský kraj – podpora zájmové činnosti v roce 2019 – zpracována žádost o finanční 

příspěvek na regionální soutěž v odborných dovednostech pro obor strojní mechanik 

v rámci soutěže KOVO Junior oboru strojní mechanik pořádané naší školou 27. 3. 2019, 

dotace 6.660,- Kč ze Střediska služeb školám v Plzni. 

 

  

4.5.5.  Projekty 

 

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

Obsluha CNC obráběcích strojů. Zkouška odpovídá Hodnotícímu standartu profesní 

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

vyučujících lektorů ze Středního odborného učiliště Domažlice. Po absolvování kurzu 

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

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

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

dalšího vzdělávání), ve znění zákona č.53/2012 Sb. Osvědčením o získání profesní 
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kvalifikace je prvním krokem v dalším vzdělávání pro získání úplné profesní kvalifikace 

Obráběč kovů. 

 

V průběhu školního roku 2018/2019 naše škola pokračovala v udržitelnosti 

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

především z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK), 

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

  

4.5.5.1.  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na udržitelnost projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 

v Plzeňském kraji jsme získali částku 50.000,- 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 

atd.) a také měřící a ostřící přístroje. Celkový rozpočet projektu překročil částku 15 milionů 

korun.  

Pokračování udržitelnosti projektu. 

 

Ve školním roce 2014/2015 byla zahájena realizace projektu podpořeného z 34. výzvy 

Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad v oblasti podpory 2.4 Rozvoj 

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

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

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

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

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

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

31. 7. 2015.  

Pokračování udržitelnosti projektu. 
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4.5.5.3.  Integrovaný regionální operační program (IROP)  

 

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

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

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

hodnocení, žádost byla podána 16.11.2016. Celková částka činila 45.980.000,- Kč včetně 

DPH. 

Dne 2.3.2018 obdrželo Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt pod názvem „Nová víceúčelová hala pro 

zajištění odborné výuky“ s reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002714 z výzvy č. 33 

Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Tento projekt je financován 

Evropskou unií (85%) a Českou republikou (5%) prostřednictvím Integrovaného operačního 

programu řízeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.  

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit odborné vzdělávání, motivovat žáky a žákyně ke 

studiu v technických oborech na SOU Domažlice zatraktivněním výuky v nových prostorných 

dílnách a učebnách. K naplnění stanoveného cíle přispěje též vytvoření vhodného zázemí pro 

žáky a zejména pro dívky, které dosud ve škole chybělo a dále zlepšení hygienických 

podmínek a vybudování nových kapacitnějších prostor pro stravování.  

Dne 28.2.2018 jsme zveřejnili Výzvu k podání nabídek na výstavbu nové víceúčelové 

haly v hodnotě 35.480.313,- Kč bez DPH. Výběrového řízení dne 23.3.2018 se účastnili 

celkem 4 zadavatelé a všichni překročili předpokládanou hodnotu zakázky, která byla zároveň 

limitní hodnotou. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni zadávací řízení zrušit.  

Vzápětí jsme jednali s Centrem pro regionální rozvoj o možnosti prodloužení termínu 

realizace projektu a s Plzeňským krajem na případném dofinancování projektu. Probíhaly 

úpravy rozpočtu a přípravy na vyhlášení nové veřejné zakázky.  

Dne 18.5.2018 byla vydána změna právního aktu – rozhodnutí o prodloužení termínu 

realizace do 10.9.2019. Na základě prodloužení termínu byla dne 5.10.2018 vyhlášena druhá 

veřejná zakázka na výběr dodavatele. Výběrového řízení se zúčastnilo 5 firem, z nichž byla 

vybrána firma ROADFIN BUILDING s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 50.721.208,35 Kč 

včetně DPH. Toto zadávací řízení bylo dne 13.12.2018 zrušeno ze strany zadavatele z důvodů 

zvláštního zřetele – nepřipravenosti staveniště.  

Od té doby probíhalo další jednání s CRR o možnostech prodloužení termínů a 

přípravy na další výběrové řízení. Dne 25.2.2019 se Rada Plzeňského kraje usnesla, vzhledem 

k rizikům, která tento projekt ohrožovala, a schválila odstoupení od realizace tohoto projektu. 

Na tento pokyn jsme projekt ukončili a dne 2.8.2019 jsme obdrželi od CRR Rozhodnutí o 

odnětí dotace. 

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

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

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

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

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

Dne 16.3.2018 Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

na projekt Pořízení CNC obráběcího centra s příslušenstvím pro zájmové a celoživotní 

vzdělávání – sblížení teorie a praxe truhlářské výroby, 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004582 vydaný v 57. výzvě Infrastruktura pro zájmové 

neformální a celoživotní vzdělávání. Celková částka projektu činí 2.199.999,- Kč včetně 

DPH. 
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Cílem projektu je doplnit strojové vybavení školy na truhlářské dílně, které je běžně 

využíváno firmami v regionu. S novým strojem se seznámí v rámci volnočasových aktivit 

žáci denního studia SŠ, zájemci z řad žáků ZŠ a frekventanti kurzů dalšího vzdělávání 

dospělých. 

Dne 16.5.2018 jsme zveřejnili Výzvu k podání nabídek na pořízení CNC obráběcího 

centra s příslušenstvím. Při hodnocení nabídek byla vybrána nabídka ekonomicky 

nejvýhodnější a s dodavatelem byla dne 7. 6. 2018 uzavřena smlouva. Celková kupní cena 

1.996.500,- Kč. 

 V září 2018 bylo CNC centrum dodáno a usazeno. Během října a listopadu proběhlo 

zaškolení našich pracovníků. Začaly přípravy pro bezbariérový vstup na halu, který je jednou 

z podmínek pro ukončení realizace tohoto projektu. Vzhledem k tomu, že se mohl 

bezbariérový vstup řešit až po výměně vstupních vrat, bylo možné projekt ukončit až 

v červenci 2019. Zpráva o realizaci a Žádost o platbu byly schváleny a proplaceny dne 

16.8.2019. 

 

 

4.5.5.4.  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva Podpora škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. 

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

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

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

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

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

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

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

podnikavost žáků a jejich seberealizaci. Šablonou zaměřenou na doučování zabráníme 

předčasnému odchodu ze školy. Zahájení projektu 1.1.2018, ukončení 31.1.2020. 

V prosinci 2018 byla odeslána 2. Zpráva o realizaci projektu na monitorovací období 

od června do listopadu a v červnu 3. Zpráva o realizaci projektu za období prosinec 2018 až 

květen 2019. S plněním šablon se začalo v březnu 2018 a do konce srpna 2019 jsme splnili 

celkem 69 šablon koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, 56 šablon kariérového 

poradce, 6 šablon tandemové výuky, 2 šablony nové metody výuky na SŠ, 15 šablon 

doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a 2 šablony podpora podnikavosti žáků SŠ 

prostřednictvím volnočasové aktivity – fiktivní firma.   

 

 

4.5.5.5.  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem k projektu Podpora odborného vzdělávání v 

Plzeňském kraji, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356 ve výzvě MŠMT v Operačním programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání byla podepsána dne 8. 1. 2018. Výše schválené finanční podpory 

3.953.968,- Kč. 

Prioritou a cílem projektu je dosáhnout co nejkvalitnějšího odborného vzdělání a to jak 

vybaveností personální, tak i nabídkou nejmodernějšího vybavení strojírenských dílen odborného 

výcviku jako je robotika, hydraulika a pneumatika, a dále i nejnovějších technologií v oblasti truhlářské 

výroby a to i v rámci zájmového vzdělávání. Realizace projektu začala od března 2018, ukončení 

projektu je 31.12.2020. Na tomto projektu s námi spolupracuje 5 partnerských základních škol. Jedná se 

o ZŠ Kdyně, ZŠ Staňkov, ZŠ Domažlice Komenského 17, ZŠ Domažlice Msgre. B. Staška a ZŠ 

Poběžovice.  

Koncem školního roku 2017/2018 jsme nakoupili nové stroje potřebné pro další výuku kroužků: 3D 

scanner, který skvěle doplňuje 3D tiskárnu pořízenou v jednom z předešlých projektů, gravírovací a 
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řezací laser, univerzální soustruh s obráběním oceli, soustruh s obráběním měkkých materiálů, 2 ks 

vertikální frézky, stroj pro zkoušky mechanických vlastností materiálů, pětiosý stroj k řezání polystyrenu 

– drátořez. 

V rámci projektu byly uskutečněny tyto akce: strojírensko-truhlářský kroužek, který je určen pro děti 

z partnerských základních škol, kroužek strojírenských oborů určený pro žáky SOU Domažlice, 

robotická soutěž, kterou pořádal Plzeňský kraj v Plzni v Techmanii na kterou byli vyslány 2 družstva - 

žáci naší školy a základní školy Staňkov, workshop čtenářské a matematické gramotnosti pro učitele SŠ 

a ZŠ, exkurze pro žáky partnerských ZŠ a pro žáky naší školy ve firmě Škoda Mladá Boleslav a exkurze 

pro žáky naší školy v Národním muzeu v Praze.  

 

V září 2019 jsme podepsali smlouvu o partnerství v projektu Podpora digitálních 

kompetencí pedagogů v Plzeňském kraji, CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012399 s příjemcem 

dotace Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 

Plzeň, sady 5. května 42. Celkový podíl Středního odborného učiliště, Domažlice, Prokopa 

Velikého 640 na Projektu činí 610.668, -- Kč. Pro účely tohoto projektu by mělo být pořízeno 

30 notebooků včetně operačního systému. Notebooky budou sloužit účastníkům během jejich 

zapojení do projektu a následně budou využívány pro přímou práci s cílovou skupinou – žáky 

školy.  

Během zapojení do projektu budou učitelé notebooky využívat v rámci skupinové i 

individuální výuky pro praktické zkoušení a procvičování probírané látky. Průběžně budou do 

notebooků instalovat software a informační zdroje, které budou při výuce využívat.  

 

 

4.5.5.6.  Jiné 

Koncem roku 2018 jsme žádali o grant od Gene Haas Foundation in co-operation 

with National Institute for Metalworking Skills (NIMS). Naše škola byla vybrána a získala 

grant 10.000 USD. V dubnu 2019 byla podepsána darovací smlouva. Tento finanční dar dárce 

poskytuje na zajištění finanční pomoci při praktických lekcích (podpora současných studentů 

– stipendijní program, CNC programování, modernizace strojů a obráběcích strojů, 

bezpečnostní vybavení a ochranné pomůcky) v oblasti kovoobrábění.  

 

V březnu 2019 jsme v rámci programu Erasmus+ žádali o financování projektu na 

další prohlubování spolupráce s partnery z příhraniční oblasti Bavorska. Bohužel náš rozsáhlý 

projekt kvůli vysoké finanční náročnosti nebyl vybrán a zůstali jsme na seznamu náhradníků 

145. v pořadí.  

          

  

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

 

        Velmi dobrá spolupráce je s Úřadem práce v Domažlicích. Dne 17. října 2018 se na 

VOŠ, OA a SZŠ v Domažlicích uskutečnila schůzka ředitelů SŠ s výchovnými poradci 

ZŠ domažlického regionu. Na těchto základních školách se již pátým rokem nekonají třídní 

schůzky žáků 9. tříd a jejich rodičů se zástupci SŠ a firem. Z tohoto důvodu využila ředitelka 

SOU Domažlice této akce k předání důležitých informací z firem týkajících se další profesní 

orientace žáků ZŠ a výchovným poradcům ZŠ. Schůzka proběhla za účasti pracovníků Úřadu 

práce v Domažlicích a s ředitelkou Pedagogicko - psychologické poradny v Domažlicích a 

ředitelkou OHK Domažlice. Ve dnech 24. září 2018 a 26. září 2018 se uskutečnily schůzky 

zástupců úřadu práce v Klatovech a v Sušici s výchovnými poradci daných regionů. Ředitelka 

SOU Domažlice byla pozvaná jako host a představila vzdělávací nabídku školy a rozsáhlou 

spolupráci s firmami hlavně klatovského regionu. 
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Pro školní rok 2018/2019 uzavřelo SOU Domažlice v souladu se školským zákonem č. 

561/2004 Sb. celkem 50 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 a 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 s názvem Klíč k příležitostem 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, již osmým 

rokem probíhá podpora žáků formou stipendií u oborů vzdělání strojní mechanik se 

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

zaměřením nástrojař a elektromechanik pro zařízení a přístroje. Již třetím rokem jsme 

realizovali firemní praktickou závěrečnou zkoušku, která se konala ve firemním výukovém 

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

zruční a snadno se uplatní na trhu práce. Již čtvrtým rokem máme absolventy oboru strojní 

mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů. 

 

Po vzoru firmy Gerresheimer Horšovský Týn spol. s r.o. se rozhodly pro sponzorování 

žáků i další strojírenské firmy – KDYNIUM Kdyně, Strojírny Kohout Kdyně, KOVO 

TOMANDL CNC Sedlice, Stolfig Chotěšov sponzorují žáky oborů mechanik seřizovač, 

obráběč kovů, strojní mechanik. Ke sponzorování se připojily firmy Domako Domažlice, 

Rosenberg Klenčí pod Čerchovem, Steatit Klenčí pod Čerchovem, AZ-CZECH Meclov 

spadající pod koncern Continental, HT Metal Horšovský Týn, PROFORM CNC 

Horšovský Týn, PeHToo Horšovský Týn, MD Elektronik Chotěšov,  MBtech Bohemia 

Plzeň, SERTO CZ s.r.o. Klatovy, Aerotech Czech s.r.o. Klatovy. Žáky oboru strojní 

mechanik se zaměřením nástrojař firma Gerresheiemer Horšovský Týn a firma 

KIEFEL Automotive s.r.o. Stod. Nově od jara 2018 intenzivně spolupracuje se školou 

firma ELITEX Kdyně, která nám dokonce ve školním roce 2018/2019 poskytla svého 

zaměstnance na výuku předmětu laboratorní cvičení a umožnila výuku přímo ve firmě. 

Úspěšně se rozvíjí postupné kroky ke spolupráci i s firmou Wagner Metall Concept 

Domažlice a proHeq CZ s.r.o. Domažlice. 

Výrazně jsme rozšířili spolupráci s firmami pro obor elektromechanik pro zařízení a 

přístroje. Mezi stávající MD Elektronik spol. s r.o. Chotěšov, Murr CZ spol. s r.o. Stod, 

Applycon Dobřany, Gerresheimer Horšovský Týn, spol. s r.o. a Škoda electric a.s. Plzeň 

přibyly ještě RSF Elektronik Stříbro, spol. s r.o.. 

Zájem o spolupráci ve vzdělávání žáků oboru kuchař – číšník projevili i zástupci 

restaurací a vedení domažlické nemocnice – s ředitelem se uskutečnily tři schůzky. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

naší škole uskutečnilo setkání partnerských škol spolupracujících s firmou Siemens ve 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

místo a putovní pohár Siemensu zdobil naší školu. Vyhodnocení 3. ročníku SINUMERIK 

CUP 2016 se konalo v sídle Siemensu v Praze ve dnech 20. - 21. 10. 2016. Soutěž 

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

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

zdobil naši školu druhý rokem. Tým žáků 4. ročníku oboru mechanik seřizovač ve složení Iva 

Halajová, Vladimír Tománek a Tomáš Heřman vybojovali 2. místo ve 4. ročníku v soutěži 

partnerských škol firmy Siemens SINUMERIK CUP 2017 v programování CNC strojů 

Siemens. Rozdíl činil pouhý 1 bod. 5. ročník soutěže partnerských škol firmy Siemens 

SINUMERIK CUP 2018 v programování CNC strojů Siemens se uskutečnil ve dnech 25.-

26.10.2018 v Mohelnici. Naše škola postavila opět 2 soutěžní týmy. Tým ve složení Lukáš 

Forst, Svatopluk Hudec, Martin Takáč a Rostislav Gruber zvítězili, získali 1. místo a putovní 

pohár zdobil naši školu po celý školní rok 2018/2019. 

 

Ve spolupráci s Městem Domažlice, Úřadem práce v Domažlicích pořádala 

Okresní hospodářská komora Domažlice 12. 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 13. 11. 2018. Spolupráce se velmi dobře rozvíjí s Okresní hospodářskou 

komorou Domažlice. 

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

která dne 24. 10. 2018 uspořádala 10. 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 6. listopadu 2018, na „Akademii řemesel“ v Klatovech dne 7. 

listopadu 2018, dne 9. – 10. listopadu 2018 festivalu práce a vzdělávání „Perspektiva 

budoucnosti“ v Plzni.  
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Již devátým rokem jsme prezentovali také na veletrzích k volbě povolání „Azubi 

Live“ v bavorském Rodingu 28. března 2019, kterou pořádal Landkreis Cham. SOU 

Domažlice bylo jedinou českou prezentující školou. 

 

 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. 23. května 2019 získalo celkem 18 absolventů, z toho 8 

absolventů oboru mechanik seřizovač (z toho 1 dívka)  po čtyřech letech realizace 

projektu „Přeshraniční vzdělávání žáků SOU Domažlice“ Certifikát IHK Regensburg a 

poprvé 10 absolventů tříletých oborů vzdělání kuchař – číšník, truhlář a 

elektromechanik pro zařízení a přístroje – (5 absolventů v roce 2015, 6 absolventů v roce 

2016, 5 absolventů v roce 2017, 8 absolventů 2018, 8 absolventů mechanika seřizovače 2019, 

3 absolventi kuchaře – číšníka 2019, 3 absolventi oboru truhlář a 4 absolventi oboru 

elektromechanik pro zařízení a přístroje).  

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

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

německého odborného a jazykového vzdělávání na Středním odborném učilišti v Domažlicích 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nabídka přeshraničního vzdělávání na SOU Domažlice představuje pilotní projekt intenzivní 

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

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

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

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

německého jazyka. Tento projekt je tak rozsáhlý a finančně náročný, že se SOU 

Domažlice zapojilo do získávání finančních podpor formou dotačních programů a 

projektů mezinárodních výměn mládeže. 

 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 20.3.2019 pát8 ročník informační burzy studijních a pracovních příležitostí 
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pro naše absolventy s názvem Berufsinfomesse – veletrh pracovních příležitostí 

s názvem Klíč k příležitostem. Přítomno bylo 25 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 

2017 „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje 2018“, v nichž si žáci 

pod přímým dohledem učitelů odborného výcviku po dobu 16 hodin vyhotovili výrobek na 3 

D tiskárně, který si odnesli domů. Seznámili a vyzkoušeli si nové technologie, práci se 

skenerem, dronem, vyhotovením záznamů a fotografií pořízených školními drony. 

Ve spolupráci s Městem Domažlice v prostorách MKS Domažlice jsme 29. 1. 2019 

pořádali 10. ročník regionální soutěže pro kuchaře-číšníka ve stolování na téma 100 let Sboru 

dobrovolných hasičů. V prostorách budovy školy v Domažlicích pořádala naše škola 14. 

ročník gastronomické soutěže Hrnečku vař 2019 tentokrát s názvem Vaření naslepo dne 

13.3.2019. Pořádali jsme 5. ročník republikové kadeřnicko-kosmetické soutěže s mezinárodní 

účastí BEAUTY CUP 2019 dne 9. 1. 2019 v prostorách MKS Domažlice pod záštitou 

Asociace FISY jako postupovou soutěž na Open International Championship Praha. Soutěžilo 

11 středních škol z celé České republiky v 5 kategoriích na téma Fifty Shades of Colours. 

Kromě těchto našich soutěží jsme 27. 3. 2019 pořádali krajské kolo pro Plzeňský a 

Karlovarský kraj 2. ročníku postupové soutěže na Mistrovství republiky v oboru truhlář.  

Dne 27. 3. 2019 jsme pořádali krajské kolo soutěže pro obor strojní mechanik KOVO Junior 

2019 oboru strojní mechanik. Praktická část se uskutečnila v prostorách strojírenských dílen 

v Rohově ulici. 

  

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. 

 

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

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

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

republiky, která je partnerem nadnárodního elektrotechnického a elektronického koncernu 

Siemens AG. Střední odborné učiliště Domažlice je „Certifikovaný partner pro CNC 

školení“, spolupráce se týká především školení obsluhy CNC strojů v řídicím systému 

Sinumeric. Učitelé jsou proškolováni v nejnovějších technologiích a mohou v rámci 

partnerství školit i zaměstnance firem. 

 

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

Gerresheimer H. Týn, Kdynium Kdyně, ELITEX Kdyně, Strojírny Kohout Kdyně, Domako 

Domažlice, proHeq  CZ Domažlice, exkurze Škoda Auto Mladá Boleslav, MAHLE Behr 

Holýšov, Rosenberg Klenčí pod Čerchovem, Wagner Metall Concept Domažlice a další 
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hlavně v Plzeňském kraji. Uskutečnila se řada odborných exkurzí do firem BMW 

robotizovaného výrobního centra, hotelů, restaurací, výroben, kadeřnických a kosmetických 

salónů, obchodních center a to nejen v České republice, ale i v sousedním Německu 

(Mnichov, Lam, Arnschwang, Cham, Roding, Kötzting, Neunburg vorm Wald). 

 

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

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

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

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

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

dnech otevřených dveří Středního odborného učiliště Domažlice. Ve školním roce 

2018/2019 jsme pořádali 3 dny otevřených dveří a to 16.11.2018 v Domažlicích a ve Stodě, 

5.12.2018 v Domažlicích a 17.1.2019 ve Stodě. Podporu odbornému vzdělávání vyjádřil 

svojí přítomností na dnu otevřených dveří první evropský kosmonaut Vladimír Remek.  

 

Novinkou byl uspořádaný projektový den pro základní školy, který připravili žáci 

jednotlivých oborů vzdělání na svých odborných pracovištích dne 20.12.2018. Tento den měl 

u žáků ZŠ veliký úspěch. Naši žáci si vyzkoušeli kromě svých odborných dovedností, umění 

prezentovat a zajímavým a poutavým výkladem zaujmout žáky ze ZŠ. 

 

Již devátým rokem prezentujeme kooperační vzdělávání s firmou Gerresheimer 

Horšovský Týn. Tato firma v Horšovském Týně na své náklady vybudovala vzdělávací 

středisko pro žáky, kam pořídila dva vstřikovací lisy. Společně na všech prezentačních akcí, 

na schůzkách rodičů nabízíme tříletý obor vzdělání zakončený výučním listem – strojní 

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

potřeby trhu práce, na přípravu kvalifikovaných pracovníků v plastikářském průmyslu, neboť 

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

lisů. Pro školní rok 2018/2019 bylo přijato 13 žáků do tříletého oboru strojní mechanik, který 

vyučujeme ve 2 zaměření – nástrojař, na obsluhu lisů pro vstřikování plastů (již 5. rokem se 

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

elektromechanik pro zařízení a přístroje, bylo přijato 23 žáků.  

 

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 

strojírenských oborů. 

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  
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4.7.1.  Jazykové soutěže - olympiády 

 

Školní kolo olympiády z anglického a německého jazyka proběhlo 22. a 27.11. 2018. 

Soutěže v anglickém jazyce se zúčastnilo 24 žáků a soutěže v německém jazyce 20 žáků.  

               

Okresní kolo německého jazyka 06.02.2019 Dům dětí a mládeže Domažlice       

                                                         Jan Mildner    (3.roč. Mechanik seřizovač)        1. místo    

                                                         Dominik Červený (2.roč. Mechanik seřizovač)    5. místo 

 

Školní kolo olympiády z českého jazyka proběhlo dne 11. 12. 2018. Zúčastnilo se celkem 

10 žáků ze studijních ročníků /především 2. ročníky/. Do okresního kola postoupili 2 žáci – 

Lenka Bradová ze třídy G2.K a Jan Edelmann ze třídy M2.S.  

 

Okresní kolo českého jazyka 29.01.2019 Dům dětí a mládeže Domažlice           

                                                           Lenka Bradová (2. roč. Gastronomie)        8. místo 

     Jan Edelmann  (2. roč. Mechanik seřizovač)      9. místo 

 

4.7.2.  Soutěže odborných dovedností 

 

4.10. 2018       Soutěž „Mladí strojaři v programování CNC obráběcích strojů“ proběhla  

                        na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. 

                        Soutěžní tým vytvořili žáci tříd M4.S a M4.K  ve složení Michálková Nikola,  

                        Westerdijk Mathias, Rusňák Radek, Forst Lukáš, Hudec Svatopluk a Takáč M. 

                         Lukáš Forst           3. ročník Mechanik seřizovač                                 2. místo  

                         Svatopluk Hudec  3. ročník Mechanik seřizovač                                 3. místo 

                         v řídícím systému Siemens 

                    

9.10. 2018       Technika má zlaté dno – 6. ročník                                                        5. místo 

 

                        Martin Šindelář a Martin Haas z 3. ročníku oboru Elektromechanik pro 

zařízení a přístroje soutěžili se dvěma žáky ZŠ Staňkov -  ze stavebnic Merkur 

a Boffin vyráběli model vyprošťovacího vozidla na elektrický pohon 

s elektronickou regulací. Soutěž vyhlašuje PK a zúčastnilo se 17 soutěžních 

týmů.  

 

17.10. 2018    školní kolo kadeřnické soutěže třídy K.3.A v SOU Domažlice 

                       Téma: Extravagantní účesy s barevnou kombinací 

                       účast 20 žáků  

  

25. - 26. 10. Soutěž v programování CNC strojů  SINUMERIC CUP 2018              1. místo 

                        proběhlo na Střední škole technické a zemědělské v Mohelnici 

 

  soutěžní tým: Svatopluk Hudec, Martin Takáč, Lukáš Forst a  

                        Rostislav Gruber, 4. ročník, obor Mechanik seřizovač                        

 

5. 11. 2018 Soutěž „Svačinka roku s RIO MARE“ – zaslán výrobek, který se dostal do  

                       finále. 

                       Účast žákyně: Anna PEŠTOVÁ, 3. ročník oboru Kuchař-číšník  
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 8. – 9.11.  Jablotron cup 2018 -18. ročník soutěže pořádala firma JABLOTRON 

ALARMS, a.s. SPŠ Praha na Proseku  

 

                        Jan Šlajs, 3. Ročník obor Elektromechanik                                            3. místo 

                        Jan Kareš, 3. Ročník obor Elektromechanik                                          6. místo 

                        kategorie „Technik a specialista“ - jednotlivce 

 

                        soutěžní tým /Jan Šlajs a Jan Kareš/                                                       5. místo 

                         

28.11.2018 mistrovství ČR v týmech „GLAMOUR – KOUZLO KRÁSY 2018“, Sušice 

                       14. ročník kadeřnické a kosmetické soutěže – Mistrovství ČR v týmech 

pořádané asociací FISY na téma „Exploze v extravaganci“. 

                        

                       soutěžní tým: Jana Jarinová, Květoslava Šmídová                               1. místo 

                                              3. ročník obor Kadeřník - SOU Domažlice 

                                              kategorie: harmonie foukaná v týmech  

                                                        Eliška Linková ze 2. roč. oboru Kadeřník a Dominik Salák  

                                               ze 3. roč. MPV Stod                                                          3. místo 

 

 3.12. 2018      finále soutěže Svačinka roku s RIO MARE  

                        bez umístění  

 

 13.12.2018    krajské kolo truhlářské soutěže Klastru České republiky Mistrovství ČR oboru 

truhlář 2019. Pořádalo SOU Domažlice 

 Jiří Čéška – 3. ročník              1. místo 

        Postup na Mistrovství ČR do Brna 

 Lukáš Kabourek – 3. ročník              3. místo 

 

  9.1.2019      BEAUTY CUP 2019 a postupová soutěž Open International Championship 

– 6. ročník kadeřnické a kosmetické soutěže pořádala asociace FISY ve 

spolupráci se SOU Domažlice se soutěžním tématem - FIFTY SHADES OF 

COLOURS. Celkem soutěžilo 11  škol z celé ČR v pěti kategoriích,  

pořádalo SOU Domažlice. 

                         

                       Aneta Götzová – 3. ročník, škola Domažlice                                          2. místo 

                        kategorie Harmonie foukaná 

 

                       Květoslava Šmídová – 3. ročník, škola Domažlice                                 3. místo 

                       kategorie Facepaiting 

           

                       Anna Hánová – 3. roční, škola Domažlice                                              3. místo 

                       kategorie Make-up 

 

                       Aurelia Prikop – 2. ročník, škola Domažlice                                          4. místo   

                       Sára Beránková – 2. ročník, škola Domažlice                                        6. místo 

                       kategorie Dámský společenský účes  

 

                       Hana Bambásková – 2. ročník Kosmetické služby  

                       kategorie Make-up 
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                       Kateřina Filová - 2. ročník MPV Stod soutěžila v pánské kategorii „Pánský 

účes a styling“ s modelem Kristianem Posledním (S2.E)                        3. místo 

                       Postup do finálového kola. 

 

24.1. 2019 KORUNA KREATIVITY 2019 – postupová soutěž – 5. ročník celostátní 

kadeřnické a kosmetické soutěže pořádané asociací FISY proběhl v Praze na 

téma FREAK SCHOW - CIRQUE DU SOLEIL. 

  

                       Andrea Soukupová 2. ročník oboru kadeřník, MPV Stod                    1. místo  

                         kategoriie Harmonie extravagance – foukaná        

                       postup do Mezinárodního mistrovství Koruny Kreativity 2019  

 

29. 1. 2019 „Regionální soutěž ve stolničení“                                                        2. místo 

                        téma: 100.výročí založení dobrovolného hasičského sboru,  

pořádalo SOU Domažlice  

                         

                        soutěžní tým:  

                        Andrea Grebáčová, 3. ročník obor Kuchař-číšník 

                        Daniela Frčková, 3. ročník obor Kuchař-číšník   

                        Nikola Šťastná, 2. ročník obor Kuchař-číšník 

                        Michaela Dangová, 1. ročník obor Kuchař-číšník 

 

7. 2. 2019    Mistrovství Evropy Koruna Kreativity 2019 - na téma " FREAK SHOW - 

CIRQUE DU SOLEIL, které se konalo v KC Zahrada Praha. 

                        

Andrea Soukupová - mistryně Evropy Koruny Kreativity 2019       1. místo 

 

                        Eliška Linková (2. ročník) – kategorie Dámský společenský účes s modelkou 

Annou Karolínou Markovou 

                        Kateřina Filová (2. ročník) – kategorie Pánský střih a definition styling 

s modelem Kristiánem Posledním 

                       Andrea Soukupová (2. ročník) – kategorie Harmonie extravagance - foukaná 

s modelkou Denisou Feklovou. 

 

21.2. 2019      krajské kolo environmentální soutěže ENERSOL 2019                         1. místo 

     Kategorie Enersol a popularizace 

 

                       Martin Šindelář, žák 2. ročník obor Elektromechanik, Počítačová ekologická 

hra pro ZŠ 

                       postup do celostátního kola v Pardubicích                        

 

21.2. 2019 regionální soutěž KOVO Junior 2019 – v oboru Mechanik seřizovač, 

                        pořádala Střední škola v Rokycanech       

        

  Adam Hruška, žák 3. ročníku Mechanik seřizovač,           3. místo 

  postup do republikového kola    

 

 

27.2. 2019      Mistrovství ČR v oboru truhlář, výstaviště Brno                                 4. místo  

                       soutěž zaštitoval Klastr českých nábytkářů, republikové kolo organizovala  
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                       Integrovaná Střední škola Slavkov u Brna 

 

                       Z regionálního kola Karlovarského a Plzeňského kraje, postoupil jako jediný do  

                       republikového kola žák Jiří Češka 2. ročník oboru Truhlář 

 

12. – 14. 3. celostátní odborná soutěž KOVO Junior 2019 Mechanik seřizovač, Brno

                           

  Adam Hruška, 3. ročník oboru Mechanik seřizovač                             10.místo 

 

13.3.2019 14. ročník soutěže Hrnečku vař 2019 na téma „Vaření na slepo“,         3. místo 

 pořádalo SOU Domažlice 

                         

                        soutěžní tým: Nguyen Thi Linh a Anna Peštová, 3. ročník Kuchař-číšník 

 

20.3. 2019       soutěž Stříbrný píst 2019                                                                  18. místo 

                        výrobní závod firmy SMC ve Vyškově   

                                                                           

                        soutěžní tým Matěj Němeček a Lukáš Uhlíř, 3. ročník Mechanik seřizovač 

 

21. 3. 2019      krajské kolo soutěže 17. ročníku ve svařování Memoriál Mgr. Václava Vilda  

                        „Soutěž ZLATÝ POHÁR LINDE“ 

                        konala se ve Střední škole v Rokycanech              

                         

                        Jiří Ticháček, žák 3. ročník Strojní mechanik                                       8. místo 

 

21. 3. 2019      Soutěž „Zámecký rendlík“ v Hostouni                                                 4. místo 

                         

                        soutěžní tým: Martin Bauer a David Votruba, 2. ročník obor Kuchař-číšník  

 

21. – 22. 3. celostátní kolo ekologické soutěže ENERSOL 2019, Pardubice           2.místo 

                    

                        Martin Šindelář, žák 2. ročník obor Elektromechanik 

                        postup do mezinárodního kola v Senici, Slovensko     

            

26.3. 2019 GES CUP 2018 – 13. ročník celostátní soutěže žáků elektrotechnických oborů 

v teoretických znalostech a praktických dovednostech se konal v SOUE Plzeň 

 

                        Naši školu reprezentovali žáci oboru Elektromechanik MPV Stod Jan Kareš 

(3. ročník) a Martin Šindelář (2. ročník). 

 

Jan Kareš a Matěj Sazama, družstvo                                   9. místo  

 

 V rámci vyhlašování vítězů krajského kola proběhlo zároveň oceňování žáků 

středních škol Hejtmanem PK za významné úspěchy v soutěžích. Zde byl 

oceněn také náš žák – Martin Šindelář – za své úspěchy v Enersolu. 

 

27.3.2019     krajské kolo soutěže Kovo junior 2019 – Strojní mechanik, pořádalo SOU 

Domažlice 

 

                        Přemysl Voráč, žák 2. ročníku oboru Strojní mechanik                        1.místo 



 35 

                        postup do celostátního kola 

                         

                        Adam Šperl, žák 3. ročníku oboru Strojní mechanik                            2. místo 

 

2.4.2019 O hoblík „Káji Hoblíka“, soutěž truhlářských oborů středních škol    

                       17. ročník republikové soutěže, Kynšperk nad Ohří 

   

                        Jiří Češka, 2. ročník obor Truhlář                                                          5. místo 

                        Lukáš Kabourek, 2. ročník obor Truhlář                                               9. místo  

                        soutěž jednotlivci  

 

8. - 9. 4 celostátní kolo KOVO junior 2019 Strojní mechanik, Opava 

 

 Přemysl Voráč, žák 2. ročníku oboru Strojní mechanik                         3. místo 

 

11.-12.4.         Mezinárodní konference Enersol  s účastí Berufsschule Cham,  

                       Senice - Slovensko 

                       mezinárodní studentská konference která je zaměřená na ekologii a obnovitelné 

                       zdroje energie  

 

                       SOU Domažlice, MPV Stod, reprezentoval Martin Šindelář s projektem 

Ekologická farma    

 

25. 4. 2019 III. ročník Velikonoční soutěž žáků středních škol ve svařování 

                        pořádala Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk pod záštitou 

PARS NOVA, a.s. člen skupiny ŠKODA    

                      

                        Jakub Kabourek, žák 3. ročník Strojní mechanik                               10. místo 

                        Jiří Ticháček, žák 3. ročník Strojní mechanik                                      13. místo  

                           

10.5. 2019      „Plzeňský korbel 2019“ 13. ročník soutěže v čepování piva Birell 

                        pořádala Hotelová škola Plzeň za podpory Plzeňského Prazdroje v restauraci   

                        U Salcmanů v Plzni 

                        Martin Bauer, žák 2. ročník Kuchař – číšník  

                        Lukáš Havlovic, žák 3. ročník Kuchař – číšník  

 

15.5. 2019 ROBOTIKA – 2. ročník. Soutěž pořádá Plzeňský kraj ve spolupráci se ZČU 

Plzeň a Techmania Science Center Plzeň. Úkolem soutěžících bylo v rámci 

čtyřčlenného týmu sestavit ze stavebnice robota, který bude pomocí senzorů 

schopen absolvovat předem neznámou trať. 

                        Soutěží žáci středních škol a žáci partnerských škol základních. 

          

                        tým Tereza Svitáková, Matěj Valášek, Pavel Hyrman a Luděk Daneš, 

                        1. ročník oboru Elektromechanik MPV Stod                                          8. místo 

  

                        Naše partnerská ZŠ Staňkov ve své kategorii zvítězila. 

 

 

16. 5. 2019      3. roční soutěže GASTRO Kraslice                                                4. a 5. místo    
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                        soutěž gastronomických oborů středních škol v disciplínách – grilování, 

stolničení a čepování piva   

 

                        žáci: Tomáš Erd, Tereza Volfová, Jitka Felixová, 1. ročník obor Kuchař-

číšník 

 

23.5. 2019       Řemeslo má zlaté dno – do letošního ročníku se přihlásili celkem 4 žáci školy 

se svými výrobky. Tři kadeřnice vyrobily pod vedením p. učitelky 

Vondrovicové sady bižuterních doplňků metodou „Kanzashi“ a jeden 

elektromechanik pod vedením p. učitele Bartoše vyrobil pomocí 3D tisku 

funkční mechanickou hnací jednotku hodinového strojku. 

                       Školní kolo soutěže vyhrála Natálie Poláčková a její výrobek soutěžil v kole 

krajském. 

 Vyhodnocení soutěže Techmania Science Center Plzeň, pod záštitou hejtmana 

PK Josefa Bernarda 

 

 Přemysl Voráč, 2. ročník obor strojní mechanik, Zahradní lampa         3. místo 

 

 Martin Šindelář, 2. ročník obor elektromechanik pro zařízení a přístroje, 

ocenění za reprezentaci v soutěži Enersol 2019 

 

květen 2019 soutěž Zlaté české ručičky 2018/2019, finále ČMKOS 

                         

                        Byly zaslány výrobky formule žáka Jakuba Kabourka a spiner ve tvaru   

                        kormidla žákyně Barbory Jägerové.  

                         

                        Jakub Kabourek, žák 3. ročník Strojní mechanik                       čestné uznání                     

                        Barbora Jägerová, žákyně 3. ročník Mechanik seřizovač           čestné uznání                     

 

 

4.7.3.1   Sportovní soutěže 

  

  7. 9. 2018 Středoškolský pohár v atletice Corny                   4. místo 

                                                                                                             

  5.10. 2018     Fotbal ISF, okresní kolo                                                              2. místo 

 

  9.11. 2018     Středoškolská futsalová liga, okresní kolo                      3. místo 

 

30.11. 2018     KB Challenge,  florbal                                           2. místo 

  

10.12. 2018 O pohár ředitelky školy ve futsalu  

21.12. 2018 O pohár ředitelky školy ve futsalu  

                        Celkem účast 11. tříd   

 

13.12. 2018     OF volejbal                                                                                            3. místo    

            

 29.1. 2019      Středoškolský pohár ve florbale, hoši                                                 1. místo 

                        Pořadatel SOU Domažlice 

 

  7. 3. 2019      Silový šestiboj – školní kolo MPV Stod - sportovní soutěž v silových  
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                        disciplínách – účast 22 žáků  

 

  8. 3. 2019      Florbal SŠ – krajské finále Plzeň                                                        2. místo 

 

  9. 4. 2019      Soutěž "Juniorský maraton", Plzeň 

                        dvě desetičlenné štafety zdolaly společnými silami oficiální délku tratě  

                        maratonu 

 

 10.4. 2019      Fotbal SŠ  - okresní finále Domažlice                                                    1. místo 

 

  6. 5. 2019      Fotbal SŠ – krajské finále Plzeň                                                             2. místo 

 

 

4.7.3.2   Další sportovní aktivity 

 

14.-23.9.         Sportovně turistický kurz Chorvatsko  

                       pohybové aktivity, zdravý životní styl, pěší turistika, poznávání místní krajiny a  

                       přírody (národní park Biokovo) 

 

3. - 4. 12.        Mistrovství světa ve florbale – Praha - 16 žáků (diváci) 

27.6. 2019 Sportovní den SOU – žáci SOU Domažlice  

 Za tyto vynikající úspěchy našich žáků a jejich učitelů Krajský úřad 

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

v soutěži O nejúspěšnější školu v soutěžích ve školním roce 2018/2019.   

 

4.7.4.  Výchovně  - vzdělávací akce 

            Výchovně preventivní akce – adaptační kurz – 17. – 19. září 2018 v obci Svatý 

Štěpán Cheznovice u Rokycan za účasti 210 žáků 1.ročníků a jejich třídních učitelů. 

      

             V pátek 9. listopadu 2018 navštívily třídy M4.K a M4.S domažlického učiliště spolu 

s pedagogickým dozorem divadelní představení „Like Shakespeare“ divadelního sdružení 

StageArtCZ, které se odehrálo v Klatovech.  

Dne 20. prosince 2018 proběhla přenáška magistra Jana Sojky, který na naší škole 

představil svoji knihu „Učitel je ve třídě sám“, jež popisuje radosti i strasti učitelské 

profese. 

 

            V rámci předmětu Občanská nauka proběhly v prvních ročnících S1.T, K1.B, M1.S, 

D1.C a K1.A besedy s policejní mluvčí policie ČR Domažlice Mgr. D. Brožovou na téma 

„Trestní odpovědnost mládeže“ (prosinec 2018, leden 2019), v počtu cca 100 žáků. 

Žáci třídy M1.S navštívili v červnu 2019 Muzeum Chodska v rámci výuky dějepisu.    

 

              V prosinci navštívili žáci školy MPV Stod filmové představení První člověk a 

v březnu Divadlo ABC Praha – Evžen Oněgin. 

            Doplněním výuky byla i literárně historicko ekologická exkurze po východních 

Čechách – 2 denní zájezd: Dobrošov (pevnost) - Babiččino údolí, Ratibořice – Adršpach. 

            Dále byly všechny obory proškoleny v Kurzu poskytování první pomoci. 

            Žáci 1. ročníků absolvovali v rámci výuky Báječný den s chemií v Techmánii v Plzni. 
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            U tříletého oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje proškolení a zkouška u 

Elektrotechnického cechu z Vyhlášky 50/1978 SB. o způsobilosti v elektrotechnice. 

Certifikát o jejím úspěšném absolvování je pro absolventy kladným bonusem při hledání 

budoucího zaměstnání. Kurz probíhá v naší škole ve dvou dnech. 

           V říjnu se žáci druhého ročníku téhož oboru zúčastnili v doprovodu učitele odborného 

výcviku třídenního odborného kurzu firmy JABLOTRON. Kurz se uskutečnil v Plzni a žáci 

se vzdělávali v novinkách elektronických bezpečnostních systémů. Vyvrcholením kurzu je 

certifikační závěrečný zkušební test. Úspěšní absolventi kurzu obdrželi následně certifikáty, 

které je po získání výučního listu opravňují k profesní práci s výrobky firmy Jablotron. 

 

           V rámci kariérového poradenství byly pro žáky školy ve Stodě uspořádány akce: 

9.11. Posviť si na budoucnost – exkurze do DEPO Plzeň – veletrh pracovních příležitostí  

pro žáky končících tříd 

5.12. Infokariéra Plzeň – workshop na téma „Kam po škole“pro žáky 2. ročníku nástavbového  

studia 

30.1. Klíč k příležitostem – veletrh pracovních příležitostí a dalšího vzdělávání v Plzni 

pro žáky končících tříd 

20.3. Berufsinfomesse – veletrh pořádaný domažlickou školou – pro žáky končících tříd 

 

             Žáci oboru Kadeřník MPV Stod absolvovali několik odborných školení ve svém 

oboru u renomovaných kadeřnických společností – kadeřnická firma Davines, Vorlíčkovi, 

ELGON a SCHWARZKOPF. Dále se zúčastnili semináře p. Špilara – Insinght v Plzni a 

školení asociace FISY v Domažlicích. Tyto praktické semináře se zaměřují na technologie 

barev a střihů. 

 

            Rovněž pro žáky oboru Kadeřník v Domažlicích bylo ve školním roce 

zorganizováno několik odborných školení.    

            Dne 2.11.2018 se konalo školení na společenské účesy, které pořádala Asiciace FISE, 

Pavel Filandr a Jakub Style. Žákům zde byly předvedeny techniky společenských účesů a 

líčení. Účast 21 žáků.     

            Dne 16. ledna 2019 se 16 žákyň z 2. ročníku zúčastnilo školení od firmy DUSY ve 

školícím středisku u Vorlíčků. Žákyně získaly informace o barvení vlasů. Technolog firmy 

Dusy jim předvedl postupy barvení. Seznámil je i s produkty této firmy.   

             Dne 5.3.2019 se konala přednáška od firmy Syn Care, zástupkyně firmy žákyním 

oboru Kosmetické služby představila nové výrobky v kosmetice. Účastnily se žákyně 2. 

ročníku a žákyně 4. ročníku /15 žákyň/. 

            Dne 29. března 2019 se uskutečnilo školení od firmy Davines, ve školicím centru 

VOKAPO Plzeň. Technolog Radek Zahradník seznámil žákyně s novými produkty této firmy 

a předvedl na modelech nové odstíny barev. Zúčastnilo se 12 žákyň 2. ročníku a všechny 

obdržely certifikát. 

             Dne 5. dubna 2019 jsme navštívili školící centrum VOKAPO v Plzni. Zde se konalo 

školení od firmy DUSY. Technoložka Zdeňka Medková předvedla žákům 3. ročníku módní 

střihy a barvení vlasů. Všech 18 žáků získalo certifikát.  

             Dne 15. května 2019 se konalo školení ve školicím centru VOKAPO v Plzni. 

Zúčastnili se žáci 2. a 3. ročníku /10 žáků/. Tématem školení byly nové pastelové odstíny 

barev značky DUSY, které na modelkách předvedla technoložka Eliška Štosová. 

             Dne 22. května 2019 se konalo školení od asociace FISY na téma módní střihy. 

Školení se konalo v prostorách SOU Domažlice a zúčastnili se žáci 1. a 2. ročníků žáci ze 
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MPV Stod /celkem 34 žáků/. Pan Pavel Filandr předvedl techniky pánských střihů s módními 

prvky a dále ukázky dámských módních střihů. Všichni žáci obdrželi certifikát.   

  

V rámci dalšího odborného vzdělávání žáků gastronomických oborů proběhl 

v termínu 9.4. – 12.4. kurz studené kuchyně ve cvičné kuchyni SOU Domažlice pod 

vedením kuchařského mistra Vladimíra Picky. Účast 16 žáků 1. a 2.ročníku oboru Kuchař-

číšník.  

Dále byl zrealizován v termínu od 13.– 19.5. barmanský kurz v SOU Domažlice pod 

vedením lektora CBA Zdeňka Plášila, účast 19 žáků 2. a 3.ročníku oboru Kuchař-číšník a 

Gastronomie 2.ročník. 

V tomto školním roce byl rovněž organizován 1x za 3 měsíce baristický kurz, který 

probíhal ve školicím středisku Manuel pana Březiny. Účast žáci oborů gastronomie a kuchař - 

číšník. 

Dne 29.5. proběhlo vaření se šéfkuchařem p.T. Poppem – příprava na soutěže „Vaření 

to  slow“ (účast žáci 2. ročník oboru Kuchař-číšník). 

 

 Realizovali jsme projektové dny: 

20. 12. 2018 – Den řemesel pro žáky ZŠ, kterého se zúčastnily partnerské základní školy 

v rámci projektu PK, ZŠ Komenského 17 Domažlice, ZŠ Msgre. Staška Domažlice, ZŠ 

Kdyně, ZŠ Poběžovice a ZŠ Staňkov. Žáci jednotlivých oborů vzdělání hravou a nenásilnou 

formou přestavovali žákům ZŠ jednotlivé činnosti z oborů gastronomie, strojírenství, 

truhlářské výroby, kadeřnictví a kosmetických služeb. Při některých aktivitách si žáci ZŠ 

mohli také zasoutěžit, vyzkoušet si některé činnosti, vyrobit si jednoduchý výrobek nebo 

umíchat nápoj. 

 

23. 4. 2019 – Den Země, kterého se zúčastnily tyto třídy: D2.C, K2.B a M3 – exkurze na 

pramen Radbuzy (p. Soukup, p. Hruška); K1.B – úklid pozemku p. Strnada + okolí školy (p. 

Pitner); M1.S – pěší výlet na Zelenovské rybníky (p. Baar); M3.S – sběrný dvůr Domažlice 

(p. Krutinová) a S1.T – pěší výlet – „Tři vrby“ – vodní ekosystém + úklid okolí 

(p.Absolonová) 

           MPV Stod – organizace akcí a výzdoba školy - úklid lokality ve Stodě, S1.S-EM, 

ocenění úklidu starostou města Stod, využití odměny společnou akcí se žáky třídy S1.S 

 

28.5. 2019  - Den bez tabáku   /MPV Stod/ 

vzdělávací program pro žáky tříd 1. ročníku oborů kadeřník, elektromechanik pro zařízení a 

přístroje S1.K, S1.    
 

20. 6. 2019 -  „ Báječný den s chemií“ Techmania Science Center, Plzeň, akce se zúčastnili 

žáci MPV Stod 

Akci podpořili Nadace Unipetrol, Vysoká škola technologická, Středisko volného času 

RADOVÁNEK, Techmánia Science Center a Plzeňský kraj. Cílem bylo předvést žákům 

chemii zábavnou, vzrušující, napínavou a moderní. Žáky základních a středních škol Plzeňska 

seznámil s taji chemie vědec anglického původu a její popularizátor Michael Londesborough. 

Dále představili chemii jako vědu, která je zajímavá, dobrodružná a důležitá v lidském životě: 

anorganický chemik a popularizátor přírodních věd Jiří Havlík, mladý a začínající 

popularizátor, student chemie Jakub Vít Štěpánek. Dopolední seminář „Báječný den s chemií“ 

začal v 9 hodin, za účasti moderátorky Kateřiny Hrachovcové. 
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            Humanitární akce:  

 září 2018 a březen 2019 Život dětem – vybráno celkem přes 10. 000Kč 

 říjen – Bílá pastelka – veřejná sbírka ve prospěch zrakově postižených dětí 

 březen 2019 – sbírka ve prospěch fondu Sidus – v rámci školy 

 květen 2019 – Den boje proti rakovině – 3 dvojice 

 

Exkurze 

 Stejně jako každý školní rok, i letos navštívili žáci všech prvních ročníků školní 

multimediální učebnu. Zde byli seznámeni s jejím chodem a výpůjčním systémem. Na konci 

školní roku 2018/2019 byl zaznamenán značný nárůst oproti předchozím rokům v počtu 

výpůjček žáků.  

 Ve dnech 14. až 23. září 2018 proběhla sportovní, historicko a ekologicky zaměřená 

exkurze do Chorvatska. 

 Ve dnech 20. až 21. září 2018 proběhla exkurze vybraných žáků SOU Domažlice 

a Stod do saské metropole Drážďan – Florencie na Labi a zámku Moritzburg. Akce se 

zúčastnilo 32 žáků 2. ročníku oboru mechanik seřizovač a také 5 členná skupina německých 

žáků z reálky v Neunburgu vorm Wald, která je partnerskou školou našeho domažlického 

učiliště.  

 Ve dnech 4. – 5. října 2018 se uskutečnila odborná, historicko – ekologická exkurze 

do Adršpach a Ratibořic. 

Dne 4.10. se žáci 1. a 3. ročníku gastro oborů zúčastnili veletrhu FOR GASTRO  

HOTEL v Praze.  

Dne 22.10.2018 navštívilo 22 žáků třídy K1.A /Domažlice/ celkem 18 kadeřnických 

provozoven, aby shlédli vybavení a zařízení provozoven. Žáci musí do poloviny prosince 

odevzdat písemné vypracování těchto provozoven.  

V rámci environmentální výchovy a vzdělávání připravila škola MPP Stod dne 

22.10.2018 pro žáky odbornou exkurzi v Černošíně - skládka odpadu a výukové centrum, 

naučná stezka odpadu dvůr Krasíkov a Mariánské Lázně – park Boheminium. 

Dne 26.10.2018 se zúčastnilo 34 žáků oboru kadeřník z tříd K.1.A a K.2.A exkurze 

velkoskladů kadeřnicko – kosmetických potřeb – Vokapo Vorlíčkovi, Cmíral v Plzni. 

Žáci zde byli seznámeni s pestrou nabídkou produktů od různých firem, které si mohli rovněž 

zakoupit na výuku na odborný výcvik. 

Součástí soutěže Jablotron Cup 2018 ve dnech 8. a 9. 11. 2018 byl i doprovodný 

program v podobě exkurze do Jablotron security a pro doprovázející učitele workshopy - 

3D tisk a robotika, automatizace inteligentních budov a virtuální realita. 

Dne 13.12.2018 se žáci oboru Truhlář zúčastnili odborných exkurzí po prodejnách 

s materiálem pro truhláře v Domažlicích, navštívili firmy Tracor Wood  a Dřevoškrt. 

Dne 22.2. proběhla exkurze pro žáky 2. ročníku oboru Kuchař – číšník  v závodech –

Sokolský dům, Pod bránou, U Jána, U Kocoura, kde si prohlédli výčepní zařízení. 

Ve dnech 13. -17. dubna 2019 se našich 21 žáků spolu s pedagogickým doprovodem 

zúčastnilo zájezdu do britské metropole Londýna - návštěva pamětihodností britské 

metropole a návštěva zámku Windsor. 

 

           Dne 24.5.2019 se žáci 2., 3. ročníku obor Truhlář zúčastnili dne otevřených dveří ve 

firmě Proficentrum Šimek v Klatovech. 

  

            Žáci oboru Elektromechanik měli možnost zúčastnit se v průběhu školního roku 

odborných exkurzí do firem – Murr Stod a MD Elektronik Chotěšov. 
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V září navštívili žáci 1. a 2. ročníku v DEPO Plzeň festival Inovujeme Plzeň, 

zaměřený na robotizaci a umělou inteligenci. 

Další odborně velmi zajímavou exkurzí byla červnová návštěva Pultu centrální 

ochrany v Praze pro žáky 1. a 2. ročníků oboru elektromechanik pro zařízení a přístroje. 

   

 Žáci nástavbového oboru Podnikání absolvovali v září Veletrh ITEP v Plzni a 

v lednu exkurzi na Finanční úřad, ČSOB a do ČNB.  

 

V teoretické odborné výuce absolvovali kadeřníci /MPV Stod/ odborné exkurze na 

ZČU – katedra umění a desingu (historie odívání a účesů) a v Divadlo Plzeň – 

vlásenkářství. 

Dne 5.4.2019 se vydaly žákyně 4. ročníku oboru Kosmetička na exkurzi do firmy 

Syn Care v  Ořechově. Zde navštívily laboratoř a výrobnu kosmetických produktů 

dermokosmetiky a biokosmetiky. 

 

 Žáci technických oborů se zúčastnili exkurze ve firmě Proheq v Domažlicích, kde si 

prohlédli výrobní závod na výrobu kuchyňského vybavení pro hotely. Dne 4. 6. 2019 se 

exkurze zúčastnili žáci oborů strojní mechanik třídy S2T a oboru mechanik seřizovač třídy 

M2S, druhý návštěvní den 5. 6. 2019 žáci oboru obráběč kovů třídy K2B a třetí den 10. 6. 

2019 třída žáci 1. ročníku oboru strojní mechanik třídy S1T. 

            Dále žáci technických oborů navštívili dne 13. 6. 2019 firmy ROC Galvanik a 

Euroteplo. Konkrétně šlo o žáky prvních ročníků oborů obráběč kovů a strojní mechanik.  

Ve dnech 31.5. – 4.6.2019 historická a odborná exkurze do Paříže „Paříž 19“. 

Náplň exkurze - kulturní památky, historická místa, parky, technické muzeum aj.  

Ve dnech 7.6. – 11.6.2019 historická a odborná exkurze do Paříže „Paříž 19“, obou 

exkurzí se zúčastnilo cca 80 žáků. Náplň exkurze - kulturní památky, historická místa, parky, 

technické muzeum aj.  

 

Dne 14.6.2019 proběhla exkurze Techmania Science Center Plzeň se žáky 3. 

ročníků oboru mechanik seřizovač tříd M3., M3.S. Pedagogický dohled: Ing. Václav Štekl, 

Ing. Miroslav Soukup. 

                 

Nástěnky, výstavky knih k významným výročím 

 V průběhu školního roku byly aktualizovány nástěnky k významným výročím. 

            Důležitým přínosem pro naši školu bylo rozšíření fondu školní knihovny. Nedílnou 

součástí byla i reorganizace školní knihovny, která byla důležitá nejen kvůli lepší 

přehlednosti, ale také kvůli plánované digitalizaci knihovny. K ozvláštnění výuky českého 

jazyka sloužily také netradiční vyučovací hodiny ve školní knihovně, kdy vybraní žáci 

předčítali ze své oblíbené knihy pro ostatní spolužáky. 

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

které získali na exkurzích do přírody. 

   

Kroužky 

  

V rámci mimoškolní činnosti /MPV Stod/ byl realizován pro žáky pěvecký kroužek, 

zaměřený na folkové zpívání a dále vzdělávací kurzy přípravy k maturitní zkoušce 

z českého jazyka a matematiky. 

Již druhým rokem se v Domažlicích vede kroužek robotiky a práce s drony, kam 

dojíždějí i někteří zájemci ze stodské školy. 
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Při škole v rámci mimoškolních aktivit působí při škole tyto kroužky: sebeobrany, 

thajského boxu a posilování, taneční kroužek AVANTI II,  přípravu k maturitní zkoušce 

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

německého jazyka pro mechaniky seřizovače (odborné pojmy v pneumatice a Logo 

řízení potřebné pro pilotní projekt IHK Regensburg), v MPV Stod žáci navštěvují 

sportovní a kulturní kroužek.  

 

 

 

4.7.5.  Environmentální vzdělávání 

       

 Environmentální výchova a plnění průřezového tématu Člověk a životní prostředí bylo 

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

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

 Koordinátorka EVVO se zúčastnila Krajské konference environmentálního vzdělávání 

v Plzni a setkání koordinátorů EVVO.  

 

            Škola je zapojena do Recyklohraní. Jde o školní recyklační program pod záštitou 

MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace 

odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých 

elektrozařízení. 

Celostátní soutěž Enersol 2018 – zaměřená na alternativní zdroje energie 

 ENERSOL – program vzdělávající žáky v oblasti alternativních energií, úspor energií, 

snižování emisí v dopravě, využívání obnovitelných zdrojů energie apod.  Do letošního 

ročníku se zapojil žák 2. ročníku oboru elektromechanik Martin Šindelář. 21. února 

obhajoval v krajském kole v Plzni svoji počítačovou hru „Ekologická farma“ ve třech 

jazykových verzích, kterou vytvořil pod vedením paní učitelky Weberové.  Získal ve své 

kategorii „Enersol a popularizace“ 1. místo a postoupil do celostátního kola. To se konalo 21. 

– 22. března v Pardubicích. Zde se umístil na krásném 2. místě a mohl se tak zúčastnit 

s týmem Plzeňského kraje mezinárodní přehlídky prací Enersol ve slovenské Senici 11. – 

12. 4. 2019. Zúčastnilo se zde celkem šest zemí a celá řada významných hostů, včetně 

zástupců naší partnerské školy z německého Chamu. 

 23. dubna 2019 se na SOU Domažlice uskutečnil projektový den Den Země. 

Aktivně se zúčastnilo 7 tříd z Domažlic a 3 třídy ze Stoda. Uskutečnily se exkurze k pramenu 

Radbuzy, pěší výlet na Zelenovské rybníky, na vodní ekosystém ke Třem vrbám, do sběrného 

dvora Domažlice a úklid pozemku u školy a jejího okolí 

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. 
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4.7.6.  Domov mládeže v místě poskytovaného vzdělání ve Stodě 

 
Domov mládeže, který je součástí SOU Domažlice, MPV Stod, je školské zařízení, 

které poskytuje žákům ubytování a stravování, kvalifikované výchovné působení, 

plnohodnotné využívání volného času formou volnočasových aktivit, sportovní a zájmové 

činnosti v době mimo vyučování. Vychovatelky vykonávají komplexní činnost zaměřenou na 

rozvoj osobnosti žáků, jejich zájmů a schopností podle Školního vzdělávacího programu DM.  

Výchovnou práci s ubytovanými žáky ve šk.r. 2018/19 zabezpečovaly 3 vychovatelky. Od 

září 2018 nastoupila nová vychovatelka DM, která se velice rychle zapojila do činnosti DM a 

brzy se mezi žáky stala oblíbenou, pro její veselou a aktivní povahou. 

Ve školním roce 2018/19 byly v oblasti kázeňských přestupků řešeny jen malé 

prohřešky. Kázeňské a výchovné problémy žáků byly řešeny individuálně se žáky, rodiči, tř. 

učiteli či metodikem prevence, výchovným poradcem. 

Největším problémem je závislost na soc. sítích, stálé sledování filmů po internetu a 

žádný zájem o aktivní odpočinek – sportovní aktivity. Dalším problémem je kouření, hlavně 

z řad dívek. 

Kapacita DM je 30 lůžek. Žáci byli rozděleni do 3 výchovných skupin. Pro 

mimoškolní výchovu je používána jedna klubovna s TV, PC, stolním fotbálkem, rotopedem, 

posilovacím strojem. Žáci byli ubytováni v 9 pokojích po 1 – 4 žácích. 

počet přihlášek k ubytování celkem: 27, všem žádostem bylo vyhověno. 

 

Změny v počtech ubytovaných v průběhu šk.r.: 

začátkem šk.r. bylo  24 ž.  Hoši - 7,  dívky -17  

ubytování ukončilo  10 ž.  Hoši - 3, dívky -   7  

následně nastoupilo   3 ž.  Hoši - 1, dívky -   2  

 

Snižování počtu žáků na DM bylo z důvodu: 

Přechod žáků na  jinou školu, změna bydliště, zdravotní důvody, přerušení studia z důvodu 

těhotenství, špatné studijní výsledky, brigády, získání řidičského průkazu – každodenní 

dojíždění na výuku, psychické problémy z dřívější doby – sebepoškozování. 

V DM je vždy počátkem šk.r. volena Žákovská samospráva, která je vybrána ze zástupců 

7ž. - vých. sk, vždy je zvolen hlavní mluvčí DM - Poláčková A. a jeho zástupce - Myška M. . 

O schůzkách ŽS jsou vedeny záznamy. Žáci DM se vyjadřují k výběru navrhovaných nákupů 

nového zařízení DM: / venkovní posilovací stroje, sedací vaky, patrové postele a další 

zařízení DM, které si navrhují /. 

Volnočasové aktivity byly organizovány a nabízeny pro všechny ubytované žáky. Nabízené  

volnočasové aktivity vychází z plánu domovních akcí, který je na začátku školního roku 

předkládán ke schválení a doplnění žákovské samosprávě. Žáci mohli své připomínky, 

náměty, stížnosti atp. vyjadřovat prostřednictvím svých zástupců v žákovské samosprávě a 

následně na schůzce s pí. ředitelkou Mgr. Zdeňkou Buršíkovou. 

 

Zrealizované činnosti DM : 

Vycházka - seznámení se Stodem - pro žáky 1.roč., 

Divadlo - 27.11., 8ž., Muzikál  Duch – Nová Scéna Plzeň 

Kino Cinema City Plzeň   - 21.1., 10 ž. - Bohemian Rhapsody, 

                                          -   1.4., 10 ž. - Lovení, 

                                          -  18.3., 9 ž. - Ženy v běhu, 

Soutěže - Znalostní kvíz – 22.11.,  

              - Společenské hry – Aktivity  6.12.,  

              - Soutěž o nejlépe vyzdobený Vánoční pokoj 
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Prezentace klubu „ MAGNET “, klub pro mladé lidi – jeho činnost a náplň -  5.12.,12 ž.     

Bowling Stod - 26.2., 8 ž. 

Vaření 4x - výroba piškotového dortu, zhotovení salámové pomazánky,                                                                                                                                              

pečení a zdobení vánočních perníčků, 4ž. 

Keramika - návštěva DDM Stod, keramická dílna -15.11., 7.2., 7.3., 3ž. 

Táborák - 23.5., 8ž. 

Kreativní činnost - Hallowen - 23.10. - 3ž. 

        Vánoce – ozdobné vánoční kolíčky, sádroví andílci, dekorativní perníky, papírová 

výzdoba DM, 

        Vánoce, Velikonoce – výzdoba DM 

        Malování – antistresové omalovánky – kouzelné zahrady. 

Největší zájem z řad dívek je o kreativní činnost. Žáci nemají zájem o pohybové aktivity, v 

letošním roce se nám nepodařilo uskutečnit návštěvu plaveckého bazénu a častější návštěvy 

Bowlingu. Není zájem ani o zahradní aktivity – Pettangue, badminton, fotbal. 

Z důvodu zrušení autobusového nočního spoje z Plzně jsme zrušili návštěvu divadla v Plzni. 

Zájmová činnost v DM byla doplněna i nabídkou zájmových útvarů DDM Stod. Vedle 

zájmových a relaxačních aktivit byla v denním programu zařazena příprava na vyučování. 

Žáci DM se pravidelně podílejí na úklidu a úpravě svých pokojů. 

 

Do činnosti DM byly rovnoměrně zapojeny všechny vychovatelky DM, které se zapojují do 

činnosti i ve svém osobním volnu. Snaží se o zkrášlení a zkvalitnění bydlení žáků – péče o 

květiny, zašívání ložního prádla, šití, výroba dekorativních předmětů, výzdoba DM aj. 

DM vede žáky k důslednému třídění odpadu. 

Pozornost byla věnována zdravému životnímu stylu ve spolupráci se školní jídelnou. 

Žáci DM se pravidelně podílejí na úklidu veřejných prostor kolem budovy DM a zahrady DM 

- zametání, hrabání, odklízení sněhu 

O letních prázdninách žáků 2018 byl na DM proveden nový rozvod internetové sítě a 

došlo zkvalitnění a zrychlení internetu, což velice ocenili žáci DM. V srpnu 2019 byla 

zakoupena chladnička do podkrovní kuchyňky žáků pro ukládání potravin žáků. Pro větší 

komfort žáků byly nakoupeny: držáky hyg. potřeb do sprchových koutů, poklopy pro ohřev 

pokrmů v mikrovlnné troubě, podlahové mopy pro snadnější úklid. Pro zkrášlení prostředí 

DM byly vyrobeny a zakoupeny různé dekorativní předměty. 

 
 

           

4.8.  Další vzdělávání  

 

kurzy k doplnění základního vzdělání - počet účastníků  0 

rekvalifikační kurzy – 0 

kurzy dalšího vzdělávání, části učiva – 0 

 

Kurzy pro zaměstnavatele 

Ve školním roce 2016/2017 jsme nerealizovali žádné kurzy pro zaměstnavatele. 
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Další vzdělávání na škole, využívání školy ke vzdělávacím aktivitám v době mimo 

vyučování  

 

Datum Kurz                                                           Počet účastníků   

       

9.-12.4.2019 Kurz studené kuchyně      16 

13.-17.5.2019 Barmanský kurz       19 

12.04.2019  Kurz kosmetického minima                                                      13     

                                                          

            

 

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

     inspekce provedené ČŠI ) 

 

Česká školní inspekce 

Termín inspekční činnosti: 1. 10., 2. 10. a 4. 10. 2018 

Kontrolované období: školní rok 2017/2018 a 2018/2019 do termínu kontroly 

Předmět inspekční činnosti: Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a 

souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání se 

zaměřením na praktické vyučování (bod 1) a na praktické vyučování v boru vzdělání 65-51-

H/01 Kuchař – číšník (body 2 až 6) vykonávaná podle ustanovení §174 odst. 2 písm. d) 

školského zákona. 

Závěry: Zjištěná porušení byla odstraněna. 

 

Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při 

odvodu pojistného na soc.zab. a přísp. na státní politiku zaměstnanosti Okresní správou 

soc. zabezpečení Domažlice, kontrola zahájena 5.10.2018.  

Předmět kontroly: plnění povinností v nemocenském pojištění, plnění povinností v oblasti 

pojistného, plnění ohlašovací a oznamovací povinnosti, vedení stanovení evidence pro účely 

důchodového pojištění, vedení a předkládání ELDP a údajů o důchodovém pojištění, 

dokladování žádosti o důchod, zaměstnávání poživatelů důchodu. 

 

Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj, vykonal 

prostřednictvím inspektorů kontrolu ve dnech 31.8.18, 12.9.18, 2.10.18. 

Předmět kontroly: dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 

251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozd. předpisů, se zaměřením na povinnosti na 

úseku odměňování zaměstnanců, pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr, rovné zacházení, součinnost zaměstnavatelů a orgánu jednajícího za 

zaměstnance.  

 

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni provedla místní šetření ve 

školní jídelně při SOU Domažlice dne 19.11.2018 zaměstnancem KHS PK.  

Předmětem kontroly odebrání vzorků za účelem ověření bezpečnosti pokrmů připravovaných 

bez tepelného opracování z čerstvého ovoce a zeleniny. 
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6. Činnost školy 

6.1. Činnost školské rady ve školním roce 2018/2019 

 

Složení školské rady: předseda: Mgr. Jan Königsmark 

                                     členové:         p. Jan Látka 

                                                           Jaroslav Sokol 

                                                           Petr Jungman 

                                                           Eva Zpěváková 

                                                           Marcela Drahonská 

 

 Jednání se dále účastnili: Mgr. Zdeňka Buršíková, Ing. Pavel Richter – omluven nemoc, 

Bc. Pavel Buršík, Mgr. Alena Sedláčková a Ing. Jitka Rubášová.  

  

  V průběhu školního roku 2018/2019 proběhla dvě jednání školské rady: 8.10.2018 a 

22.2.2019.  

 Dne 8.10. 2018 byla projednána Výroční zpráva   o činnosti a hospodaření školy ve 

školním roce 2017/2018. 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. Dále byly schváleny tyto dokumenty – školní vzdělávací program 

oborů vzdělání kadeřník, kuchař – číšník, truhlář, kosmetické služby, gastronomie. Důvodem 

byla úprava disponibilních hodin ve prospěch 1 hodiny matematiky kvůli povinné maturitní 

zkoušce. Dále byl schválen provozní řád učebny stolničení, učebny č. 94. 

 Hlavním bodem jednání dne 22.2.2019 byla Zpráva o činnosti organizace za rok 

2018. 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. Seznámeni byli se zprávou ČŠI, zjištění na místě proběhlo 

1.10.2018. 

                                                                              
 

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  

 

Již pátým rokem jsme v kosmetickém salonu rozšířili nabídku našich služeb o ošetření bio 

stimulačním 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. Rovněž tak jsme pořídili přístroj na diagnostiku pleti a na základě jeho vyšetření 

lze doporučit kosmetiku vhodnou pro zákaznici. Klientky tak mají možnost výběru ošetření 

dle svých možností a představ. Nabízíme tedy ošetření levnější i kvalitnější, ale i dražší. Také 
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pro žákyně je toto přínosem, získají tak více zkušeností. V červenci 2019 jsme kosmetický 

salon nově vymalovali a prostorově uspořádali tak, aby se zákaznicím zajistil co nejlepší 

přístup, ošetření i soukromí. 

 

Dne 8. 9. 2018 svatba Mezholezy, 60 osob, oběd, příprava pokrmů, studený odpolední raut, 

příprava, servis, 10 žáků 2. ročníku oboru kuchař-číšník. 

 

Dne 2. 10. 2018 banket pro žáky 9. ročníku Základní školy v Horšovském Týně, 25 osob, 

příprava a servis, 12 žáků 2. ročníku oboru kuchař-číšník. 

 

Dne 3. 10. 2018 žákyně 3. ročníku oboru kadeřnické služby (7 žákyň) navštívily Domov 

seniorů – Hamr Trhanov. Klientkám nabízely masáž rukou, barvení řas, barvení a 

formování obočí a řas. Největší zájem však bývá o depilaci. Při těchto návštěvách rozvíjí 

žákyně nejen své dovednosti, ale komunikaci se zákaznicemi, kterým poskytovaly kadeřnické 

služby.  

 

Dne 3. 10. 2018 slavnostní stolování pro ředitelství SSZ, 20 osob, příprava a servis 

slavnostního menu včetně nápojů, 12 žáků 2. ročníku oboru kuchař-číšník. 

 

Dne 6. 10. 2018 Den otevřených dveří ve společnosti Gerresheimeru v Horšovském Týně, 

občerstvení pro 450 osob, příprava a servis slavnostního menu včetně nápojů12 žáků 2. 

ročníku oboru kuchař-číšník. Dále se této akce zúčastnili 2 žáci 3. ročníku oboru kadeřník, 

kteří poskytovali kadeřnické služby všem návštěvníkům a rovněž i 2 žákyně 4. ročníku oboru 

kosmetička, které předvedly své dovednosti v líčení dospělých a malých dětí. 

Dne 10. 10. 2018 banket pro žáky 9. ročníku Základní školy v Horšovském Týně, 25 osob, 

příprava a servis, 12 žáků 2. ročníku oboru kuchař-číšník. 

 

Dne 17. 10. 2018 banket pro 25 žáků Střediska výchovné péče v Domažlice „Mařenka“ - 

oběd, slavnostní tabule a obsloužení formou banketu, připravili v prostorách SOU žáci 3. 

ročníku oboru kuchař-číšník. 

 

Dne 17.10.2018 se konalo školní kolo kadeřnické soutěže třídy K 3. A v SOU Domažlice, 

Prokopa Velikého 640. Zvolené téma bylo Extravagantní účesy s barevnou kombinací. 

Žáci měly své modelky nalíčit, vytvořit různé účesy a obléct patřičný outfit. Akce se 

zúčastnilo 20 žáků 3. ročníku oboru kadeřník. 

 

Dne 24. 10. 2018 raut pro Veletrh řemesel Stod, 30 osob, výroba pokrmů, obsluha, 7 žáků 

3. ročníku oboru gastronom a 5 žáků 1. ročníku oboru kuchař-číšník. Dále se této akce 

zúčastnilo 9 žáků 3. ročníku oboru kadeřník, kteří předvedli kadeřnickou show na téma 

„Účesy z historie po současnost“. Rovněž tak se tohoto veletrhu zúčastnily studentky 2. 

ročníku oboru kosmetička. Své výrobky a obor představili také žáci oboru truhlář, strojní 

mechanik, obráběč kovů a čtyřletý obor mechanik seřizovač. Kufříky se sadou nářadí převzali 

žáci oboru elektromechanik pro zařízení a přístroje, kteří pod pódiem měli připravenou pro 

žáky ZŠ rozsáhlou ukázku nejen zabezpečovací techniky, ale také  

 

Dne 24. 10. 2018 prezentační akce Veletrh perspektivy řemesel Stod. 

 

Dne 31. 10. 2018 banket pro žáky 8. ročníku Základní školy Komenského 17 Domažlice, 25 

osob, příprava a servis, 16 žáků 3. ročníku oboru kuchař-číšník. 
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Dne 1. 11. 2018 banket pro žáky 8. ročníku Základní školy v Horšovském Týně, 30 osob, 

příprava a servis, 12 žáků 2. ročníku oboru kuchař-číšník. 

 

Dne 6. 11. 2018 prezentační akce OHK Tachov „Kam na školu, kam do učení“. Žákyně 3. 

ročníku (9 osob) oboru kadeřník předvedly vystoupení – kadeřnickou show na téma „Účesy 

z historie po současnost“. Žákyně 3. ročníku oboru Kosmetické služby se prezentovaly 

vystoupením s fantazijním líčením, účesem a kostýmy. Žákyně 4. ročníku nabízely zájemcům 

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

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

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

dovednosti v podobě ukázek programování CNC, zabezpečovací techniky, truhlářských prací, 

zabezpečovací techniky a dronů. 

 

Dne 7. 11. 2018 prezentační akce OHK Klatovy „Akademie řemesel“, servis nápojů, 6 žáků 

3. r. kuchař – číšník. Žákyně druhého ročníku oboru kadeřník předvedly vystoupení (13 žáků) 

- kadeřnickou show na téma „Účesy z historie po současnost“. Žákyně 2. ročníku oboru 

Kosmetické služby se prezentovaly vystoupením s fantazijním líčením, účesem a kostýmy. 

Žákyně 2. ročníku nabízely zájemcům líčení, manikúru a lakování nehtů. Zároveň 

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

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

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

zabezpečovací techniky, truhlářských prací, zabezpečovací techniky a dronů. 

 

Dne 9. 11. 2018 jsme v Praze ve Valdštejnském paláci, v prostorách Senátu ČR, na 

vyhlášení výsledků soutěže O nejkrásnější nádraží připravili a obsluhovali raut pro 130 

osob, 14 žáků oboru gastronomie 1. a 4. ročník. 

 

Dne 13. 11. 2018 OHK Domažlice „Od vzdělání k zaměstnání“, servis nápojů, 2 žáci 4. 

ročníku oboru gastronomie, 3 žáci oboru kuchař-číšník. Žákyně druhého ročníku oboru 

kadeřník předvedly vystoupení (18 žáků) - kadeřnickou show na téma „Účesy z historie po 

současnost“. Žákyně 2. ročníku oboru Kosmetické služby se prezentovaly vystoupením 

s fantazijním líčením, účesem a kostýmy. Žákyně 4. ročníku nabízely zájemcům líčení, 

manikúru a lakování nehtů. Zároveň poskytovaly informace o svém oboru. Prezentovali 

rovněž žáci oborů strojírenských, truhlář, elektromechanik pro zařízení a přístroje a žáci 

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

v podobě ukázek programování CNC, zabezpečovací techniky, truhlářských prací, 

zabezpečovací techniky a dronů. 

 

Dne 15. 11. 2018 Den otevřených dveří v SOU Domažlice, prezentace oborů gastronomie a 

kuchař-číšník, obsluha VIP hostů, výčep nealkoholického piva, provoz kavárny, výroba 

pokrmů, zajištění provozu open barů, ukázky prostření slavnostních tabulí, ambulantní prodej. 

Část žáků 2. ročníku oboru kadeřník poskytovala kadeřnické služby všem zájemcům a druhá 

skupina zajistila prezentaci oboru vystoupením na téma „Watch me“ (13 žáků). Žákyně 3. 

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

a kostýmy. Žákyně 4. ročníku nabízely zájemcům líčení, manikúru a lakování nehtů. Zároveň 

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

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

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

CAM, CAD systémy, řídicí systémy pro CNC stroje – Sinumerik, Heidenhainm, Fanuc, 

hydrauliku a pneumatiku, zabezpečovací techniky, robotizaci a automatizaci, truhlářské práce, 
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3D tisk a 3D skener a drony. Na pracovištích odborného výcviku si žáci ze ZŠ formou 

workshopů vyzkoušeli jednotlivé činnosti. 

 

Dne 27. 11. 2018 banket pro žáky 8. ročníku Základní školy v Horšovském Týně, 25 osob, 

příprava a servis, 12 žáků 2. ročníku oboru kuchař-číšník. 

        

Dne 29. 11. 2018 raut pro den otevřených dveří společnosti Galvanic Domažlice, 

občerstvení pro 500 osob, příprava a servis, 12 žáků 2. ročníku oboru kuchař-číšník. 

 

Dne 29. 11. 2018 Vánoční trhy na krajském úřadě v Plzni, prodejní a prezentační akce. 

Žákyně 3. ročníku oboru kadeřník 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 3. ročníku. Ve stánku na nádvoří 

4 žáci 3. ročníku oboru kuchař – číšník, kteří nabízeli občerstvení (teplé i studené nápoje a 

minutky) návštěvníkům akce. 

 

Dne 5. 12. 2018 Den otevřených dveří SOU Domažlice, prezentace oborů gastronomie a 

kuchař-číšník, obsluha VIP hostů, výčep nealkoholického piva, provoz kavárny, výroba 

pokrmů, zajištění provozu open barů, ukázky prostření slavnostních tabulí, ambulantní prodej. 

Žákyně druhého ročníku oboru kadeřník předvedly vystoupení na téma kadeřnickou show na 

téma „Účesy z historie po současnost“. Žákyně 3. ročníku oboru Kosmetické služby se 

prezentovaly vystoupením s fantazijním líčením, účesem a kostýmy. Žákyně 4. ročníku 

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

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

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

dovednosti v podobě ukázek programování CNC stojů, CAM, CAD systémy, řídicí systémy 

pro CNC stroje – Sinumerik, Heidenhainm, Fanuc, hydrauliku a pneumatiku, zabezpečovací 

techniky, robotizaci a automatizaci, truhlářské práce, 3D tisk a 3D skener a drony. Na 

pracovištích odborného výcviku si žáci ze ZŠ formou workshopů vyzkoušeli jednotlivé 

činnosti. 

 

Dne 7. 12. 2018 raut s obsluhou na vánoční večírek firmy AZ Continental v kulturním domě 

v Horšovském Týně pro 300 osob, příprava a servis, 29 žáků 1. ročníku oboru kuchař-číšník. 

Dále servis zajišťovalo 6 žáků 3. ročníku oboru kuchař-číšník a 3 žáci 2. ročníku oboru 

kuchař-číšník. 

 

Dne 14. 12. 2018 žákyně 3. ročníku oboru kadeřnické služby (7 žákyň) navštívily Domov 

seniorů – Hamr Trhanov. Klientkám nabízely masáž rukou, barvení řas, barvení a 

formování obočí a řas. Největší zájem však bývá o depilaci. Při těchto návštěvách rozvíjí 

žákyně nejen své dovednosti, ale komunikaci se zákaznicemi  kde poskytovaly kadeřnické 

služby.   

 

Dne 20. 12. 2018 se konal projektový den pro základní školy. Žáci 3. ročníku oboru  

kadeřník v učebně č.  62 obsluhovali kameru na diagnostiku vlasu.  Přihlížejícím žákům 

předvedli práci s touto kamerou. Žáci základní školy měli i možnost pracovat s tímto 

diagnostickým přístrojem. Do projektového dne se zapojili žákyně a žáci oborů kosmetické 

služby, gastronomie, kuchař – číšník, truhlář, strojírenské obory. 

 

Dne 9. 1. 2019 bylo uskutečněno občerstvení pro účastníky 6. ročníku kadeřnické a 

kosmetické soutěže pro Beauty Cup, na téma „50 odstínů barev“, který se konal v Městském 
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kulturním středisku Domažlice. Pro všechny účastníky soutěže, 100 osob, bylo připraveno 

občerstvení žáky 2. ročníku oboru kuchař – číšník (6 žáků) a žáky z oboru gastronomie (7 

žáků). 

Žákyně 2. ročníku Aurelia Prikop obsadila 4. místo a 6. místo žákyně Sára Beránková. 

V dámském společenském účesu „Harmonie foukaná“ žákyně 3. ročníku Aneta Götzová 

obsadila 2. místo, dále v kategorii „Facepaiting“ obsadila žákyně Květoslava Šmídová 3. 

místo a v kategorii Make-up Anna Hanova obsadila 3. místo. 

 

Dne 29. 1. 2019 regionální soutěž ve stolování, MKS Domažlice, téma „100 let 

dobrovolných hasičů“. Družstvo SOU Domažlice ve složení Michaela Dangová žákyně 1. 

ročníku učebního oboru kuchař – číšník, dále Nikola Šťastná žákyně 2. ročníku učebního 

oboru kuchař – číšník a žákyně Andrea Grebáčová, Daniela Frčková 3. ročníku učebního 

oboru kuchař – číšník (naše žákyně obsadily 2. místo). 

 

Dne 29. 1. 2019 zajištění občerstvení účastníků Regionální soutěže ve stolování, kterou naše 

škola pořádala v MKS Domažlice, pro 40 osob, výroba pokrmů a obsluha, 5 žáků 2. ročníku. 

oboru kuchař-číšník. 

  

Dne 31. 1. 2018 obsluha žáků 1. tříd obou ZŠ v Domažlicích (200 žáků), slavnostní oběd u 

příležitosti předání prvního vysvědčení, zajistili žáci 1. ročníku oboru kuchař – číšník. 

  

Dne 27. 2. 2019, dále 27. 3. 2019 žákyně 2. ročníku oboru kosmetické služby (7 žákyň) 

navštívily Penzion pro seniory v ulici Prokopa Velikého, klientkám nabízely masáž rukou, 

barvení řas, barvení a formování obočí a řas. Největší zájem však bývá o depilaci. Při těchto 

návštěvách rozvíjí žákyně nejen své dovednosti, ale komunikaci se zákaznicemi.  

 

27. 2. 2019 proběhla obsluha žáků na Středním odborném učilišti Domažlice – Stod při 

slavnostním obědě, obsluhu zajistili 4 žáci 1. ročníku oboru kuchař – číšník. 

 

Dne 11. 3. 2019 banket pro 25 žáků Střediska výchovné péče Domažlice „Mařenka“ - oběd, 

slavnostní tabule a obsloužení formou banketu, připravili v prostorách SOU žáci 3. ročníku 

oboru kuchař-číšník. 

 

Dne 13. 3. 2019 proběhla na SOU Domažlice kuchařská soutěž „Hrnečku vař“. Téma  

soutěže „VAŘENÍ NASLEPO“. Soutěže se zúčastnilo šest dvoučlenných družstev ze škol  

v západočeském regionu. Naši žáci skončili na druhém místě. Soutěže se zúčastnilo 12  

soutěžících žáků. 

 

Dne 20. 3. 2019 se naši žáci zúčastnili prezentační akce „Klíč k příležitostem“, která 

proběhla na Středním odborném učilišti Domažlice. Akce se zúčastnilo 10 žáků oboru kuchař 

– číšník, kteří připravili občerstvení pro hosty ve školní jídelně.   

 

Dne 21. - 22.3.2019 proběhla soutěž „Zámecký rendlík“ pořádaný Výchovným ústavem 

v Hostouni. Za Střední odborné učiliště se zúčastnili 2 žáci 2. ročníku oboru kuchař – číšník 

Martin Bauer, David Votruba, kteří se umístili na 3. místě. 

 

Dne 26. 3. 2019 raut pro setkání starostů Plzeňského kraje v KD Staňkov, 100 osob, výroba 

pokrmů – teplý, studený raut, guláš, teplá šunka, ukázka výroby a ochutnávka sushi, servis, 12 

studentů oboru kuchař – číšník. 
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Dne 27. 3. 2019 proběhla obsluha žáků na Středním odborném učilišti Domažlice – Stod při 

slavnostním obědě, obsluhu zajistili 4 žáci 1. ročníku oboru kuchař – číšník. 

 

Dne 27. 3. 2019 proběhla regionální soutěž KOVO Junior na Středním odborném učilišti 

Domažlice. Akce se zúčastnilo 11 soutěžících, za SOU Domažlice 2 žáci 2. a 3. ročníku oboru 

strojní mechanik. Na prvním a druhém místě se umístili učni našeho učiliště Přemysl Voráč 

Adam Šperl.  

 

Dne 28. 3. 2019 se konala prezentační akce AZUBI LIVE ve městě Rodingu (Německo).   

Akce se zúčastnily 2 žákyně 3. ročníku oboru kadeřník Jana Jarinová a Monika Marešová,  

které poskytovaly všem návštěvníkům kadeřnické služby.  

 

Dne 3. 4. 2019 banket pro Kurz taneční a společenské výchovy MKS Domažlice v prostorách 

školní jídelny SOU Domažlice připravena slavnostní večeře pro 50 účastníků Kurzu taneční a 

společenské výchovy formou banketní obsluhy, příprava menu, nákup, uvaření, slavnostní 

tabule, servis formou banketu, úklid, 16 žáků 2. ročníku oboru kuchař – číšník.  

 

Dne 4. 4. 2019 slavnostní banket pro ZŠ Staňkov – oběd, slavnostní tabule a obsloužení 

formou banketu 12 žáků 2. ročníku oboru kuchař – číšník.  

 

Dne 8. 4. 2019 kurz studené kuchyně. Akce proběhla na Středním odborném učilišti 

Domažlice v prostorách cvičné kuchyně, zúčastnilo se 16 žáků z oboru kuchař – číšník. Kurz 

je zakončen certifikátem o absolvování kurzu. 

 

Ve dnech 12. 4.  a 15. 4. 2019 příprava a obsluha pro rodiče a žáky při přijímacím řízení na 

SOU Domažlice, akce se zúčastnilo 8 žáků 2. ročníku oboru kuchař – číšník.  

   

Dne16. 4. 2019 banket pro ZŠ Kdyně – oběd, slavnostní tabule a obsloužení formou banketu 

25 osob, vaření, servis, 10 žáků 2. ročníku oboru kuchař – číšník.  

   

Dne 17.  4. 2019 banket pro 25 žáků Střediska výchovné péče Domažlice „Mařenka“ - oběd, 

slavnostní tabule a obsloužení formou banketu, připravili v prostorách SOU žáci 2. ročníku 

oboru kuchař-číšník. 

 

24. 4. 2019 proběhla obsluha žáků na Středním odborném učilišti Domažlice – Stod při 

slavnostním obědě, obsluhu zajistili 4 žáci 1. ročníku oboru kuchař – číšník. 

 

Dne 24. 4. 2019 žákyně 2. ročníku oboru kosmetické služby (7 žákyň) navštívily Penzion pro 

seniory v ulici Prokopa Velikého, klientkám nabízely masáž rukou, barvení řas, barvení a 

formování obočí a řas. Největší zájem však bývá o depilaci. Při těchto návštěvách rozvíjí 

žákyně nejen své dovednosti, ale komunikaci se zákaznicemi.  

 

Dne 3. 5.2019 banket pro ZŠ Kdyně – oběd, slavnostní tabule a obsloužení formou banketu 

25 osob, vaření, servis, 10 žáků 2. ročníku oboru kuchař – číšník.  

 

Dne 6. 5. 2019 slavnostní oběd pro partnerské město města Domažlice Two Rivers ze  

státu Visconsin v USA v rámci květnových oslav osvobození americkou armádou, uvaření,  

obsluha, 18 žáků 2. ročníku oboru kuchař – číšník.  

 

Dne 10. 5. 2019 soutěž o Plzeňský korbel v čepování piva. Soutěž se konala v Plzni  
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restauraci U Salzmannů. Soutěže se zúčastnil Lukáš Havlovic a Martin Bauer, učni 2. ročníku  

oboru kuchař – číšník. 

 

Dne 13. – 17. 5. 2019 na Středním odborném učilišti Domažlice proběhl barmanský kurz, 

zúčastnilo se jej 16 žáků 2. a 3. ročníku oboru kuchař – číšník. Kurz byl zakončen zkouškou a 

mezinárodním certifikátem CBA. 

 

 

Dne 18. 5. 2019 Praha, Vyšehrad, Má Vlast, prodejní a prezentační akce, vaření 

pokrmů, servis, prodej, zajišťovali žáci 1.r. oboru kuchař-číšník, žáci 1. ročníku 

gastronomie, 2 žáci 4. ročníku oboru gastronomie připravovali kávu, čaj, míchané 

nealkoholické i alkoholické nápoje, čepovali pivo a nabízeli výrobky vyrobené žáky 1. 

ročníku (perník, chodské koláče, štrůdl, párek v rohlíku, játrovou paštiku ad.)., 2 žákyně 3. 

ročníku oboru kosmetické služby předváděly nejen líčení, manikúru, ale i malování na obličej. 

4 žákyně oboru kadeřník česaly, stříhaly pánské a dámské střihy, prováděly techniky železné 

ondulace (žehlení vlasů a kulmování), zaplétaly copánky, aplikovaly barevné laky. 

 

Dne 21. 5. 2019 Řemesla v ulicích ve Stodu, prezentační akce SOU Domažlice a ZUŠ Stod 

určená veřejnosti. Kadeřnice a kosmetičky stříhaly a líčily zákazníky za velmi zajímavé ceny 

s nabídkou do školních salónů, kosmetičky líčily, malovaly dětské motivy na obličej, žáci 

oboru kuchař – číšník nabízeli své výrobky (výroba a prodej teplých a studených nápojů a 

výrobků rychlého občerstvení), žáci oboru gastronomie předvedli své barmanské umění, 

truhláři předváděli výrobu dětských židliček, elektromechanici představili dron a 

zabezpečovací techniku, mechanici seřizovači předváděli výrobky vyrobené na drátořezu. 

 

Dne 28. 5. 2019 banket v Městském kulturním středisku Domažlice pro RRA Plzeň – oběd, 

slavnostní tabule a obsloužení formou banketu, vaření, servis, 10 žáků 1. ročníku oboru 

kuchař – číšník.  

 

Dne 30. 5. 2019 banket pro ZŠ Kdyně – oběd, slavnostní tabule a obsloužení formou banketu 

25 osob, vaření, servis, 14 žáků 1. ročníku oboru kuchař – číšník.  

 

Dne 2. 6. 2019 dětský den v Trhanově. Během této akce 2 studentky (Měšťáková, 

Bambásková) 2. ročníku oboru kosmetička malovaly dětem obličeje a dospělým osobám 

vykonávaly kosmetické služby. 

 

Dne 7. 6. 2019 raut pro paní Krůtovou, 50 osob, výroba pokrmů, 8 žáků 2. ročníku oboru 

kuchař – číšník. 

 

Dne 12. 6. 2019 setkání s žáky a rodiči nových ročníků. Nastávajícím učňům a studentům 

byly sděleny potřebné informace ke studiu na SOU Domažlice. Akce se rovněž zúčastnili 

zástupci několika smluvních pracovišť, příprava občerstvení 4 žáci 2. ročníku oboru kuchař – 

číšník. 

 

Dne 18. 6. 2019 fiktivní svatba pro ZŠ Msgre. B. Staška Domažlice, 30 osob, vaření, servis, 

výuka stolování, 15 žáků 1. ročníku oboru kuchař – číšník.  

 

Dne 19. 6. 2019 fiktivní svatba pro ZŠ Msgre. B. Staška Domažlice, 30 osob, vaření, servis, 

výuka stolování, 15 žáků 1. ročníku oboru kuchař – číšník.  
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Dne 19. 6. 2019 žákyně 2. ročníku oboru kosmetické služby (7 žákyň) navštívily Penzion pro 

seniory v ulici Prokopa Velikého, klientkám nabízely masáž rukou, barvení řas, barvení a 

formování obočí a řas. Největší zájem však bývá o depilaci. Při těchto návštěvách rozvíjí 

žákyně nejen své dovednosti, ale komunikaci se zákaznicemi.  

 

Dne 27. 6. 2019 žákyně 3. ročníku oboru kadeřnické služby (6 žákyň) navštívily Domov 

seniorů – Hamr Trhanov. Klientkám nabízely masáž rukou, barvení řas, barvení a 

formování obočí a řas. Největší zájem však bývá o depilaci. Při těchto návštěvách rozvíjí 

žákyně nejen své dovednosti, ale komunikaci se zákaznicemi.   

 

Dne 27. 6. 2019 navštívili kadeřnický salón středního odborného učiliště žáci Základní školy 

Holýšov. 7 učnic 3. ročníku oboru kadeřník jim poskytlo kadeřnické služby.   

 

Dne 18. 6. 2019 Plzeň, Ručičky kraje, prezentační akce středních škol určená žákům ZŠ a 

jejich rodičům. Prezentovali jsme technické obory strojírenské, truhlářské a elektromechanika 

pro zařízení a přístroje. Představili jsme výukovou robotickou linku, která podávala žákům 

imitaci nápojové plechovky, dále jsme představovali jednoduché roboty, které se pohybovaly 

po dráze nebo kreslily jednoduché motivy dle zadání. Žáci si mohli vyzkoušet jednotlivé 

manuální činnosti a drobný výrobek si odnést domů na upomínku, 2 žáci oboru truhlář, 2 žáci 

oboru elektromechanik, 2 žáci oboru strojní mechanik, 1 mechanik seřizovač a 1 obráběč 

kovů. 

                                               

 

7. Závěr 

 

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

oblast řídící a oblast ekonomicko hospodářskou byly ve školním roce 2018/2019 úspěšně 

plněny. 

        Ve školním roce 2018/2019 zahájilo studium celkem 577 žáků v denní formě 

vzdělání (414 žáků v Domažlicích a 163 žáků ve Stodě), a to 156 ve 3 čtyřletých oborech 

vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou – mechanik seřizovač, 

gastronomie, kosmetické služby, 388 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 33 žáků. Cílová 

kapacita školy je 850 žáků, z toho kapacita Prokopa Velikého 640 v Domažlicích je 590 žáků. 

Z celkového počtu 577 žáků k 30. září 2018, se 414 vzdělává v Domažlicích a 163 v místě 

poskytovaného vzdělání ve Stodě. Velmi úspěšným se stal již 3. rokem nábor žáků do prvních 

ročníků, ve školním roce 2018/2019 nastoupilo od 1. září 2018 celkem 218 žáků, z toho 140 

do Domažlic. Ve školním roce 2018/2019 pokračuje zájem o strojírenské obory. Největší 

zájem byl o čtyřletý obor mechanik seřizovač, přijali jsme 31 žáků a vytvořili 1 třídu. O 

absolventy tohoto oboru je na trhu práce veliký zájem a nestačíme pokrýt zájem firem 

v regionu domažlickém, klatovském, tachovském a Plzně – jihu. Do tohoto školního roku 

2018/2019 se nám již čtvrtým rokem přihlásilo 4 žáků do oboru strojní mechanik se 

zaměřením nástrojař (v loňském 8, ve školním roce 2016/2017 žáků 7 a ve školním roce 

2015/2016 žáků 2). Již sedmým rokem je otevřen tříletý obor strojní mechanik se 

zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů, ve kterém se v prvním ročníku 
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vzdělávají jen 4 žáci (společně se 2 žáky strojního mechanika a 5 žáků se zaměřením 

nástrojař. Ve druhém ročníku se vzdělává 4 žáků (z toho 1 dívka) a 3 žáků strojního 

mechanika a 4 žáků strojního mechanika se zaměřením nástrojař), ve třetím ročníku 9 žáků 

(3 žáci strojního mechanika se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů, 1 žák 

strojního mechanika, 5 žáků strojního mechanika se zaměřením nástrojař). Z náborových 

aktivit vyplývá, že na trhu práce je veliký nedostatek technicky vzdělaných pracovníků, proto 

i žáci jiných oborů a zaměření jsou podporovány formou stipendií i jinými firmami a žáci se 

nechtějí smluvně vázat na firmu. Firma Gerresheimer Horšovský Týn zvýšila stávající 

stipendia žákům o 1.000.- Kč na měsíc a rok po splnění daných podmínek, kdy žáci získají 

měsíční stipendium ve výši 2000,- Kč v 1. ročníku, 3000,- Kč ve 2. a 4000,- Kč ve 3. ročníku. 

  

 Prospěchové výsledky žáků v průběhu studia a výsledky závěrečných zkoušek jsou 

srovnatelné se školním rokem 2017/2018. U maturitních zkoušek se projevil neprospěch nejen 

z jedné části zkoušky, ať to již byly písemná práce, didaktický test z jazyků nebo matematiky, 

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 2018/2019 se nám nepodařilo otevřít čtyřleté obory kosmetické služby a 

gastronomie pro menší počet žáků, kteří odevzdali zápisový lístek. Již pátým rokem se žáci 

hlásí do tříletého 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 2018/2019 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 2018/2019. 

 

 V republikové soutěži dovedností v programování CNC strojů Mladí strojaři 

v programování CNC obráběcích strojů v Brně 2018 se náš žák 4. ročníku oboru 

mechanik seřizovač Lukáš Forst v celkovém hodnocení umístil na 2. místě v kategorii 

Siemens a Svatopluk Hudec se umístil na 3. pozici.  

   

Vítězství – tým žáků 4. ročníku oboru mechanik seřizovač ve složení Lukáš Forst, 

Svatopluk Hudec, Martin Takáč a Rostislav Gruber vybojovali 1. místo v soutěži 

partnerských škol firmy Siemens SINUMERIK CUP 2018 v programování CNC strojů 

v řídicím systému Siemens. Putovní pohár se opět vrátil do naší školy, kterou zdobí do 

dalšího ročníku. 

 

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

Junior 2019 konané již čtvrtým rokem v Domažlicích. Na prvním místě se umístil 

Přemysl Voráč a postoupil do celostátního kola, ve kterém se umístil na 3. místě. Druhé 

místo v krajském kole v Domažlicích vybojoval Adam Šperl.  

 

 Obrovského úspěchu dosáhla Andrea Soukupová, žákyně oboru kadeřník, která 

se stala mistryní střední Evropy. Vyhrála na mezinárodním kole soutěže Koruna 

kreativity 2019, která se konala 7. 2. 2019 v Praze. 
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Za první místa v republikových technických soutěžích získal ocenění a hodnotné 

dary z rukou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda ve středu 23. května 2019 

v plzeňské Techmanii Science Center Přemysl Voráč – za 1. místo v krajské soutěži a 3. 

místo v republikové soutěži KOVO Junior 2019. Po celou dobu studia prospívá 

s vyznamenáním a dosahuje významných úspěchů v soutěžích odborných dovedností. 

Oceněným v rukodělné soutěži Řemeslo má zlaté dno, která se konala pod záštitou 

hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda, byl Přemysl Voráč – žák 2. ročníku oboru 

strojní mechanik se zaměřením nástrojař.  Přemysl vykoval svícen v podobě dvou lampiček. 

Za tento nádherný a pracný výrobek ve své kategorii středních škol získal 3. místo. Dalším 

oceněným byl Martin Šindelář, žák 2. ročníku oboru elektromechanik pro zařízení a přístroje 

za výborné výsledky v soutěži ENERSOL (v krajském kole zvítězil a postoupil do 

republikového kola, kde se umístil na 2.pozici a prezentoval svoji práci počítačovou 

ekologickou hru určenou žákům ZŠ vytvořenou v programu Scratch s názvem Ekologická 

farma, na mezinárodním kole ENERSOL konané v Senici na Slovensku). 

  

V jazykových olympiádách především v německém jazyce zvítězil v okresním kole 

Jan Mildner a postoupil do krajského kola.  

 

Ve školním roce 2018/2019 jsme na Středním odborném učilišti Domažlice 

pořádali 5 soutěží odborných dovedností pro obory vzdělání kadeřník a kosmetické 

služby, dvě soutěže zaměřené na gastronomické obory, jednu soutěž pro žáky oboru 

truhlář a jednu soutěž pro žáky oboru strojní mechanik. 

  

Ve středu 9. ledna 2019 jsme pořádali již 6. ročník republikové soutěže Beauty Cup 

2019, ve které záleží na kreativitě a celkovém out – fitu a je určena žákům oborů vzdělání 

kadeřník a kosmetické služby. V prostorách Městského kulturního střediska v Domažlicích se 

sjeli žáci a žákyně oborů vzdělání kadeřník, kosmetické služby, vizážista z 11 středních škol 

z celé České republiky V tématu „Fifty shades of Colours“ okouzlili veřejnost zajímavými 

účesy a nápaditým líčením. Odborná porota hodnotila techniku provedení účesu, slušivost, 

originalitu, náročnost provedení, barevnou kombinace a celkový harmonizující dojem 

v souladu se zadaným tématem. Výkony soutěžících byly velmi vyrovnané. Letošní ročník 

soutěže byl postupový na Open International Championship Praha. 

 

Naše škola pořádala 29. ledna 2019 již 10. ročník republikové soutěže pro kuchaře 

– číšníka ve stolování na téma „100 let Sboru dobrovolných hasičů“. Zúčastnilo se 5 SŠ 

z České republiky a 1 střední škola Berufsschule Cham. Naše žákyně oboru kuchař – číšník se 

ve složení Daniela Frčková, Andrea Gerbáčová, Michaela Dangová a Nikola Šťastná  

umístily na 2. místě.  

Druhou kuchařskou soutěž jsme pořádali 13.  března 2019. Ve 14. ročníku 

republikové soutěže Hrnečku vař na téma „Vaření naslepo“ se na 3. místě umístilo 

družstvo ve složení Linh Thi Nguyen a Anna Peštová.  

 

Čtvrtou soutěží, kterou jsme pořádali, byl první ročník postupové soutěže na 

Mistrovství republiky v oboru truhlář pro Plzeňský a Karlovarský kraj. Náš žák 3. 

ročníku oboru truhlář Jiří Čéška se umístil na 1. místě a postoupil na Mistrovství 

republiky oboru truhlář do Brna. Soutěže se zúčastnily střední školy z Plzně a Domažlic.  

  

Pátou soutěží, kterou jsme pořádali, bylo krajské kolo soutěže KOVO JUNIOR pro 

obor strojní mechanik. Zvítězil Přemysl Voráč, žák 2. ročníku, který postoupil do 
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republikového kola do Opavy, kde se umístil na 3. místě. Adam Šperl, žák 3. ročníku se 

umístil v krajském kole na 2. místě. 

  

           SOU Domažlice pořádá pro své žáky odborné a poznávací exkurze. Nabízí jim tak 

další možnost, jak rozšířit své znalosti a jazykové dovednosti. Zájem byl o zájezd do Vídně, 

do Norimberku, česko – německou exkurzi po stopách Popelky do Moritzburgu a 

Drážďan – Florencii na Labi i o sportovně – turistickou exkurzi do Chorvatska ve dnech 

14. – 23. 9. 2018, o naučně turistickou exkurzi do jednoho z nejkrásnějších míst v Česku 

– do Ratibořic a Adršpachu. Pro veliký zájem se uskutečnila jazyková a poznávací 

exkurze do Anglie ve dnech 13. – 17. 4. 2019 a dokonce dvě odborné a historicky 

zaměřené exkurze do Francie ve dnech 31. 5. – 4. 6. 2019 a 7. – 11. 6. 2019. Odborná 

exkurze do strojírenské firmy EEF v Neunburgu vorm Wald, výukové středisko v 

Ambergu. V Berufschule Furt im Waldu dvoutýdenní kurz počítačem řízeného 

frézování dřeva určený pro české truhláře, účastníky česko-německého přeshraničního 

vzdělávání na SOU Domažlice.     

 

Zúčastnili jsme se řady odborných seminářů, školení a kurzů např. pro kuchaře – 

číšníky kurz studené kuchyně, baristický kurz, školení kadeřnicko – kosmetické firmy Cmíral,  

Vorlíčkovi, Dussy, školení dermokosmetiky a biokosmetiky Syn Care, Mary Kay. Školení pro 

strojírenské obory robotiky, pneumatiky a hydrauliky, školení Gibscam, školení 3 D aj.  

  

V rámci podpory talentovaných žáků Plzeňského kraje se 10. - 13. června 2019 

dva žáci oboru obráběč kovů a ve dnech 17. – 20. června 2019 dva žáci oboru truhlář 

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. 

Odborný řemeslný kemp pro talentované žáky 1. ročníku oboru elektromechanik pro 

zařízení a přístroje, zúčastnili se 2 žáci ve dnech 17. – 20. června 2019 na SOU 

elektrotechnickém v Plzni. 

 

Na základě častých dotazů našich absolventů jsme 20. března 2019 popáté pořádali 

v prostorách budovy školy Prokopa Velikého 640 informační burzu pracovních a 

studijních příležitostí s názvem „Berufsinfomesse“ – veletrh pracovních a studijních 

příležitostí Klíč k příležitostem  pro naše žáky 3. ročníků učebních, 4. maturitních ročníků a 

absolventy nástavbového studia. Ve spolupráci s Úřadem práce Domažlice, Landkreis Cham, 

OHK Domažlice a IHK Cham jsme připravili pro naše žáky „Veletrh pracovních příležitostí a 

dalšího vzdělávání“. Přítomno bylo kolem 25 zástupců nejen strojírensky zaměřených 

firem, pracovníků škol, komor, cechů a sdružení, a to jak ze strany českých, tak i německých 

firem. Žáci tak získali informace tak říkajíc z první ruky ohledně pracovního uplatnění a 

získali velmi cenné kontakty. Někteří žáci si domluvili brigády o letních prázdninách. 

Přítomni byli zástupci všech oborů, které na škole vyučujeme – strojírenství, 

elektromechanik, truhlář, gastronomie, kadeřník, kosmetička. Tato burza pracovních 

příležitostí měla veliký ohlas nejen u našich žáků, ale také u vystavovatelů, kteří od nás 

odjížděli maximálně spokojeni. 

 

V rámci mimoškolní činnosti nabízíme a realizujeme pro žáky tyto kroužky: 

sebeobrany, posilování, taneční kroužek AVANTI II, 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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Veliký ohlas má kroužek „3D technologie“, ve kterém se učí ovládat 3D tiskárnu, 

3D pero, modelují v 3D programech, pomocí dronů natáčí videa 4K. Svým pojetím 

kroužek vnesl oživení volnočasových aktivit, žáci jsou nadšeni a sami přinášejí další náměty a 

rozvíjí kreativitu. Rovněž se učí používat 3D scanner. 

   

Ve dnech 17. – 19. září 2018 se uskutečnil v Cheznovicích – Svatý Štěpán u Rokycan, 

již pátým rokem adaptační kurz pro 204 žáků 1. ročníků. 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.   

 

Pořádali jsme projektové dny – 20. prosince 2018 Oborový den (gastronomický, 

kadeřnický, kosmetický, strojírenský, obrábění, zámečnický a truhlářský) pro žáky 

partnerských základních škol.  

23. dubna 2019 Den Země, 28. května 2019 Den bez tabáku, 20. června 2019 

Báječný den s chemií.  

 

Nová učebna Mechatroniky SOU Domažlice MPV Stod 

      Před dvěma lety jsme se shodli na názoru, že je nutné modernizovat výuku učebního 

oboru 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje. Výuku jsme přizpůsobili 

především pokroku v elektronice obecně a požadavkům zaměstnavatelů na orientaci oboru 

pro průmyslovou automatizaci a robotiku. Nově se učební obor nazývá: Elektromechanik pro 

zařízení a přístroje se zaměřením na automatizaci, robotizaci a bezpečnostní systémy a to od 

3. 9. 2018. 

      Při přípravách na nově zaměřený učební obor jsme kontaktovali spolupracující 

podniky se zájmem o naše žáky jako nové zaměstnance. Podniky jsme požádali o pomoc při 

získávání názorných pomůcek pro teoretickou výuku, a dle možností podniků o vybavení pro 

praktické vyučování. 

      Jako první podnik nám vyšel vstříc Lintech spol. s r.o., který nám poskytl 

mikrobodové zařízení na značení průmyslových výrobků. Se žádostí o podporu nové výuky 

jsme se také obrátili na firmu KEL MONTÁŽNÍ TECHNIKA s.r.o. se sídlem v Bělé nad 

Radbuzou. S touto firmou škola dlouhodobě spolupracovala. Zástupkyně firmy nám sdělila, 

že firma se bude likvidovat a že je možné vybavení, které majitelé firmy nepřesunuli do 

zahraničí buď to levně odkoupit, nebo i část vybavení firma poskytne bezplatně.   

       Velký problém byl, že tako objemné a velice nákladné zařízení nebylo kam do školy 

přesunout. Jelikož firma byla likvidována velice rychle, nepotřebné, ale přitom moderní 

výrobní automaty, pracovní stoly a mnoho dalších pomůcek jsme umístili provizorně do 

nevyužívaného přízemí v budově školního stravování. Rychle škola uvolnila prostory jedné 

šatny a započala přestavba šatny na třídu praktické výuky mechatroniky. V dubnu 2019 byly 

úpravy třídy dokončeny a zahájili jsme s pomocí specializované firmy se stěhováním strojů 

do učebny. Zároveň škola zakoupila potřebné dovybavení pracovních stolů v učebně. 

Nainstalovali jsme elektrické rozvody do stolů. 

      V učebně se žáci budou seznamovat s konstrukcí, servisem, seřizováním a 

vyhledáváním závad těchto mechatronických strojů. Po absolvování studia budou úspěšní žáci 

zařazováni mezi podnikové mechatroniky. Některé podniky žáky třetího ročníku na praxích 

mezi mechatroniky již zařazují. 

V současné době se začíná demontovat jeden nevyužitelný výrobní automat na 

názorné pomůcky a konstrukce stroje jako možná stavebnice jiného zařízení. Jednáme 

s firmou MUUR na spolupráci při přestavbě jednoho automatu na menší, ukázkové zařízení. 

Výuka v učebně začíná. 
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V rámci charitativních akcí se žáci zapojili do sbírek Život dětem, Světluška, Den 

boje proti rakovině, sbírka fondu SIDIUS. MPV Stod uspořádalo sportovní a zábavné 

odpoledne pro děti ze zařízení vyžadující okamžitou péči Robinson ve Stodě a pásmo 

vánočních koled pro děti a seniory ve Stodě.   

 

 Významné pro SOU Domažlice bylo zajištění prezentace Plzeňského kraje na výstavě 

„Má vlast – cestami proměn“, konané 18. května 2019 v Praze na Vyšehradě. Rovněž 

příprava rautu a obsluhy v Hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu PČR při vyhodnocení 

soutěže Nejkrásnější nádraží ČR 2018 dne 9. listopadu 2018, kdy se podávalo 

svatomartinské pohoštění. Slavnostního vyhlášení a rautu, který připravili naši žáci oboru 

gastronomie a kuchař – číšník.  

 

Koordinátorka EVVO pokračovala ve studiu anglického jazyka, aktivně se zapojila do 

projektu Tea Leaf a prezentovala naši školu a výukovou ekologickou hru na konferenci 

v Lavalu ve Francii právě v anglickém jazyce. 

 Naše škola je zapojena do Recyklohraní, což je školní recyklační program pod 

záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a 

recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých 

elektrozařízení. 

 

V listopadu 2018 proběhlo testování žáků: Certifikované testování ČŠI : 

Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání 2018/2019 na téma  informační gramotnost 

žáků 3. ročníků maturitních oborů mechanika seřizovače - 12.11.2018 třída M3.S, 

13.11.2018 třída M3. 

Na závěr vyplnili 3 učitelé učitelský dotazník: za přírodovědné předměty Mgr. I. 

Krutinová, za společenskovědní Mgr. E. Hajšman Absolonová, za učitele jazyků Mgr. 

M. Šíp, Ph.D.  

 

Dne 19.11. (ČJ),20.11. (AJ),23.11.(M)2018 srovnávací testy KALIBRO pro žáky 

prvního ročníku oboru mechanik seřizovač (zakončený maturitní zkouškou). 

 

Dne 20.11.2018 testování znalostí a dovedností žáků 3. roč.: mechanik seřizovač – 

obor zakončený maturitní zkouškou, kadeřník – obor zakončený výučním listem pro: 

Univerzitu Karlovu v Praze, Pedagogická fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání. 

Žáci vypracovali testy z matematiky, jazyka, čtení a žákovský dotazník v délce 4 

vyučovacích hodin. 

  

Veškeré informace o vzdělání, odborné činnosti a dovednosti si žáci ze základních 

škol, jejich rodiče a prarodiče mohli vyzkoušet formou workshopů na dnech otevřených 

dveří Středního odborného učiliště Domažlice a to na téma Průmysl 4.0 – současný trend 

digitalizace.  

Ve čtvrtek 16. listopadu 2018 se na Středním odborném učilišti v Domažlicích 

uskutečnil Den otevřených dveří, který podpořil svojí přítomností první a zároveň jediný 

československý (evropský) kosmonaut Vladimír Remek. Zdůraznil potřebu odborných 

technických profesí a řemeslných oborů a úzkou spolupráci s firmami, mezinárodní 

spolupráci a pochválil výborné vybavení a zařízení školy.  

Žáci ze základních škol a jejich rodiče mohli shlédnout prostory školy i pracovišť 

odborného výcviku jak v prostorách školy, kde je nové moderní kadeřnictví a nové zázemí 

pro výuku kosmetiček rozšířené o služby wellness, cvičná kuchyně, bar, kavárna, 
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učebna mechatroniky, laboratoř pro měření jakosti, moderně vybavená učebna fyziky, 

počítačové učebny na výuku informatiky a programování, tak i truhlářskou dílnu a 

zázemí pro výuku strojírenských oborů v Rohově ulici, kde jsou dílny s nejmodernější 

technikou, 5ti osé CNC obrábění, nová učebna pro výuku hydrauliky a pneumatiky, 

nová PC učebna pro výuku programování CNC strojů řídicích systémů Siemens, 

Heidenhain a Fanuc. Představen byl projekt výstavby nové víceúčelové haly pro výuku 

strojírenských oborů. 

Tento výjimečný a pro nás významný den jsme pojali na téma „Průmysl 4.0“. 

Představili jsme digitální továrnu, robotickou linku, která účastníky občerstvila, drony, 

které účastníky nafilmovaly nebo je vyfotily, 3 D tiskárnu, která vyrobila například dvou 

tónovou píšťalku. Žáci si v programech CAD, CAM systém, což je technologie, při které 

návrh výrobku a řízení výroby probíhá pomocí počítače, vymodelovali na počítačích 

nejrůznější výrobky. Na 2 nových interaktivních tabulích si naprogramovali návrh 

interiéru v programu používaném při výuce oboru truhlář. Elektromechanici představili 

bezpečnostní systémy, předvedli ukázku pájení. 

Podmínky sponzorování sdělovali zástupci firem Strojírny Kohout Kdyně, 

Gerresheimer Horšovský Týn, Kdynium Kdyně, AZ Czech Meclov, Mahle Holýšov, 

Pfeifer Trhanov, DOMAKO Domažlice, Amaryllis Clinic 

Tato akce umožnila žákům alespoň částečně poznat problematiku jednotlivých 

oborů a vytvořit si sounáležitost k naší škole. 

 

V přijímacím řízení pro školní rok 2019/2020  konali 12. dubna a 15. dubna 2019 žáci 

přihlášeni do tří čtyřletých oborů zakončených maturitní zkouškou tedy mechanika 

seřizovače, kosmetické služby a gastronomie, nástavbového studia podnikání centrální 

přijímací zkoušky ke vzdělávání na střední školu prostřednictvím zadaných testů z českého 

jazyka a literatury a matematiky.  Výsledky testů vyhodnotil Cermat. Výsledky zkoušek se 

žáci dozvěděli v přijímacím řízení 28. dubna 2019 i s tím, zda byli na zvolený obor přijati. 

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

nástavbového studia od prospěchu II. pololetí 1. a 2. ročníku a polovině 3. ročníku  váhou 

prospěchu ze ZŠ (SŠ u nástavbového studia) 40 %, zdravotní způsobilosti, a váhou 60% 

výsledků testů z českého jazyka a literatury a matematiky. 

  

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

elektromechanik pro zařízení a přístroje skládali závěrečné zkoušky podle jednotného 

zadání a u oboru strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů jsme 

již počtvrté realizovali firemní praktickou závěrečnou zkoušku v prostorách výukového 

střediska firmy Gerresheimer Horšovský Týn a ve firmách Strojírny Kohout Kdyně, 

Aerotech Czech Klatovy, Roandfelder Dobřany. 

 Žáci čtyřletých oborů zakončených maturitní zkouškou 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 desátým 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.  

  

Dne 30. dubna 2015 získala naše škola mezinárodní certifikát International 

Education Society, London (IES). Naši žáci mají možnost získat tento mezinárodní 
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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 23. dubna 2019 v obřadní síni domažlické radnice získalo rekordních 18 

absolventů oboru mechanik seřizovač, truhlář, kuchař – číšník a elektromechanik pro zařízení 

a přístroje 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. Absolventi tříletých oborů vzdělání 

truhlář, kuchař – číšník a elektromechanik pro zařízení a přístroje měli výuku i odborné praxe 

zkrácené o rok. 

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 
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spolupráce bude nově nabízet nejen žákům prestižního oboru mechanik-seřizovač, ale též 

gastronomům (učňovským i studijním programům), truhlářům a též elektromechanikům 

z přidružené školy ve Stodě. Počet žáků účastnících se přeshraničního vzdělávání tak 

vzrostl ze současných šesti až osmi v ročníku na celkem dvacet, což představuje nemalou 

výzvu i pro učitele německého jazyka na SOU Domažlice, kteří se na projektu podílejí jak po 

odborné, tak po organizační stránce. Nabídka přeshraničního vzdělávání na SOU Domažlice 

představuje pilotní projekt intenzivní kooperace sousedících evropských států na poli 

odborného školství a nemá co do rozsahu a kvality obdoby na jiných školách. Všechny 

nabízené programy mají garantovanou kvalitu a jsou zakončeny certifikátem, který 

absolventům umožňuje absolvovat v Německu učňovské vzdělání ve zkrácené podobě – za 

předpokladu, že žáci prokážou uspokojivou znalost německého jazyka. 

 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 

Drážďan a Moritzburgu, Baumesse v Mnichově. Tradičně se uskutečnilo 2 denní praktikum 

německých žáků na našich pracovištích odborného výcviku, v rámci výběru povolání 

navštívili žáci partnerské školy truhlářskou dílnu, kde si pod vedením učitele odborného 

výcviku a za pomoci českých žáků vyrobili jednoduchý výrobek, v gastronomických 

učebnách se podíleli na přípravě společného oběda, prostřeli tabuli a vyzkoušeli obsluhu.  

 

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

Obsluha CNC obráběcích strojů. Zkouška odpovídá Hodnotícímu standartu profesní 

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

vyučujících lektorů ze Středního odborného učiliště Domažlice. Po absolvování kurzu 

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

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

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

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

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

Obráběč kovů. 

 

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

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

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

partnerem nadnárodního elektrotechnického a elektronického koncernu Siemens AG. Střední 

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

týká především školení obsluhy CNC strojů v řídicím systému Sinumeric. Vítězný tým ve 

složení Lukáš Forst, Svatopluk Hudec, Martin Takáč a Rostislav Gruber v pátém 

ročníku soutěže partnerských škol Siemensu SINUMERIK CUP 2018 přivezli již třetím 

rokem putovní pohár do Domažlic. Vyhodnocení soutěže se konalo 25. a 26. října 2018 

v Mohelnici. 

 

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.  

 

Po vzoru firmy Gerresheimer Horšovský Týn spol. s r.o. se pro školní rok 2018/2019 

rozhodly pro sponzorování žáků i další firmy – KDYNIUM a.s. Kdyně, Elitex Kdyně, 

Strojírny Kohout Kdyně, KOVO TOMANDL CNC s.r.o., Stolfig s.r.o. Chotěšov 

sponzorují žáky oborů mechanik seřizovač, obráběč kovů, strojní mechanik, Rosenberg 
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Klenčí pod Čerchovem, AZ-CZECH Meclov spadající pod koncern Continental, Mahle 

Group Holýšov, aj. 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. 

 

Výsledky své práce představovalo SOU Domažlice na prezentačních akcích 

hospodářských komor na „Perspektivě řemesel“ ve Stodě dne 24. října 2018, „Kam na 

školu, kam do učení, kam za vzděláním“ v Tachově 6. listopadu 2018, na „Akademii 

řemesel“ v Klatovech dne 7. listopadu 2018, 13. listopadu 2018 „Od vzdělání 

k zaměstnání“ v MKS Domažlice, 9. - 10. listopadu 2018 „Perspektivy technického a 

odborného vzdělávání pro 3. tisíciletí v Plzeňském kraji“. Již desátým rokem jsme 

prezentovali také na veletrzích k volbě povolání „Azubi Live“ v Rodingu 28. března 2019, 

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 – cestami proměn“, která se konala 18. května 2019 na Vyšehradě v Praze, kde jsme 

prezentovali společně s Plzeňským krajem. Pořádá Asociace Entente Florale CZ – Souznění. 

Rovněž popáté jsme připravili raut a obsluhu (svatomartinské pohoštění pro 200 hostů) 

v Hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu PČR při vyhodnocení soutěže „Nejkrásnější 

nádraží ČR 2018“ dne 9. listopadu 2018. 

 

Zástupci Krajského úřadu Plzeňského kraje předali na „Perspektivě řemesel ve Stodě“ 

24. října 2018 kufříky ručního nářadí 23 žákům prvního ročníku oboru elektromechanik 

pro zařízení a přístroje a na prezentační akci OHK Domažlice Od vzdělání k zaměstnání  

13. listopadu 2018 celkem 43 žákům prvních ročníků oborů obráběč kovů, strojní 

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

mechanik se zaměřením nástrojař v rámci podpory technického vzdělávání mládeže. 

   

         Dne 16. ledna 2018 navštívil naši školu první evropský kosmonaut Vladimír Remek 

u příležitosti Dne otevřených dveří SOU Domažlice. Na otázku „Jaký pocit si odnášíte 

z návštěvy domažlického středního odborného učiliště?“ Vladimír Remek odpověděl 

„Skvělé vybavení, nádherné moderní prostory a celá atmosféra, která tady panovala, mě 

utvrzovala v tom, že zde mají mladí lidé to nejlepší, aby z nich byli skvělí odborníci. Mě 

zajímala technika, technické obory, manželku zase kosmetika, kadeřnictví a podobně. 

Společný zájem jsme našli u oboru kuchař – číšník. Když jsem působil jako obchodní 

rada nebo velvyslanec, bylo součástí diplomatické práce, ať chcete nebo ne, pořádání 

recepcí, pracovních obědů, večeří v rámci nejrůznějších setkání. Proto nás zajímalo, jak 

se učni připravují na svoji profesi. Držím jim palcem, aby se uplatnili doma i 

v zahraničí. Podmínky pro to mají vynikající. Mohou v rámci studia získat další 

odbornosti jako například barmanský kurz nebo kurz studené kuchyně. To, co jsem 

viděl na Dnu otevřených dveří a co vysoce oceňuji, že škola má přímou spolupráci 

s firmami z regionu i z bavorské strany. Mezinárodní výměna v dnešní době je velmi 

důležitá. Všude, kde jsem byl ve světě, právě toto propojení s firmami běžně funguje“. 

     

SOU Domažlice ve školním roce 2018/2019 prezentovalo úspěchy žáků 

v soutěžích odborných dovedností a aktivity konané pro veřejnost v médiích, televizi 

ZAK, Plzeňská 1, denním tisku, na webových stránkách školy, Českém rozhlasu a 

dalších rozhlasových stanicích. 
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 Hospodaření SOU Domažlice proběhlo ve školním roce 2018/2019 bez vážných 

problémů. 

Strojní vybavení odborného výcviku KOVO oborů doplněno o univerzální frézku 

s digitálním odměřováním včetně příslušenství v hodnotě 365.574,00 Kč. Materiálově je 

odborný výcvik obohacen o 2 kusy otočných sklopných svěráků, 10 kusů svěráků York, 

elektrické nůžky Makita, kleštinový upínač, drobné ruční nářadí, 2 kusy odlučovačů aerosolů, 

digitální mikrokameru. Do haly OV dodány a namontovány nová sekční vrata v hodnotě 

140.676,00 Kč. 

Materiálové vybavení truhlářské dílny doplněno 4 kusy hoblic Premium, drobným 

ručním nářadím. Vstupní vrata do truhlárny vyměněny za moderní garážová vrata Toors 

v hodnotě 46.440,00 Kč včetně bezbariérového vstupu. 

V Domažlicích pokračovala výměna školního nábytku: 31 dvoumístných lavic, 62 

kusů školních židlí ve třídách 81, 89, 97. Ve vybraných učebnách instalováno LED osvětlení 

v hodnotě 55.824,00 Kč. V návaznosti na investici do datové infrastruktury v předchozím 

období pořízeny 2 servery s prodlouženou zárukou celkem v hodnotě 218.546,00 Kč pro 

migraci „ekonomických“ software Helios, Avensio, VIS.  Zahájena obměna hardwarového 

vybavení pedagogických pracovníků nákupem 5 kusů notebooků v celkové hodnotě 

90.301,00 Kč. Interaktivní výuka podpořena pořízením mobilního digitálního flipchartu 

Samsung v hodnotě 77.326,00 Kč. 

Do odborné učebny kuchař – číšník pořízena myčka skla, digitální mikrokamery 

pořízeny na odborný výcvik kadeřnic a kosmetiček.  

Do chladícího boxu školní kuchyně pořízeny nové nerezové regály a police, vybavení 

kuchyně posíleno o stolní kutr Robot Coupe, stolní mixér Sirman Orione, digitální váhu, 

mobilní thermobox. Do školní kuchyně ve Stodě pořízena nová chladnička, škrabka brambor, 

nerezový pracovní stůl, gastronádoby. 

Havarijní stav oplocení objektu na Komenského náměstí ve Stodě, ve kterém se školní 

kuchyně  nachází, zachráněn opravou v hodnotě 50.000,00 Kč.   

Funkční a moderní vybavení kabinetů pedagogů v místě poskytovaného vzdělání ve 

Stodě v hodnotě 470.253,00 Kč bylo pojato pěkně od podlahy, tedy nové krytiny, výmalby 

stěn a stropů, demontáž stávajícího, který vykazuje známky letitého opotřebení v důsledku 

každodenního používání a montáž nového nábytku.  

Strojní vybavení odborného výcviku elektromechanik ve Stodě doplněno o CNC 

frézku MIPEC 4MILL 300 včetně software TrackMaker, sady nástrojů a příslušenství 

v hodnotě 222.373,00 Kč. Spolufinancováno investičním příspěvkem KÚ PK. Materiálové 

vybavení obohaceno o digitální mikrokameru.  

Do vybraných učeben v místě poskytovaného vzdělání ve Stodě instalovány 

ultrakrátké 3LCD projektory Epson v hodnotě 69.349,00 Kč. 

Pro vylepšení zázemí žáků ve Stodě bylo pořízeno 6 kusů kovových šatních 

trojskříněk v hodnotě 48.932,00 Kč.  

Na sklonku školního roku v budově školy ve Stodě provedena výměna části starých 

oken za okna plastová, dodávka a montáž vnitřních žaluzií do učeben, kabinetů a sborovny 

v hodnotě 495.288,00 Kč. Spolufinancováno příspěvkem KÚ PK ve výši 450.000,00 Kč.  

 

Školskou radou projednáno a schváleno dne 2.10.2019 

Za školskou radu: předseda školské rady Mgr. Jan Königsmark 

 

 

                                                                                                         Mgr. Zdeňka Buršíková 

                                                                                        ředitelka SOU Domažlice 
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A. Výroční zpráva o hospodaření školy 
 

II. Výroční zpráva o hospodaření školy 

 

A.            

  

Přehled o hospodaření k 31.12.2018 ( v Kč ) 

 

a) příjmy 

1. celkové příjmy 56 756 079,22 Kč 

2. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných  

    zákonných zástupců 

0 Kč                  

3. příjmy z hospodářské činnosti 210 670,20 Kč 

4. ostatní příjmy 56 545 409,02 Kč 

 

b) výdaje 

1. investiční výdaje celkem 4 685 948,62 Kč 

2. neinvestiční výdaje celkem a z toho: 56 737 289,06 Kč 

• náklady na platy pracovníků školy 29 266 007,00 Kč 

• ostatní osobní náklady 1 248 959,00 Kč       

• zákonné odvody zdravot. a soc. pojištění 11 050 646,02 Kč           

• výdaje na učebnice, uč. texty a uč. pomůcky 256 658,90 Kč               

• stipendia 0 Kč 

• ostatní provozní náklady 14 914 938,14 Kč 
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Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých v roce 2018 
    

    

   v Kč 

Dotace poskytnuté   Poskytnuto Použito  
Vratky 
dotací 

všemi poskytovateli k 31.12.2018 k 31.12.2018 celkem 

a 1 2 3 

Poskytnuté dotace celkem (= ř. 1. + ř. 2.) 40 347 044,00 40 347 044,00 0,00 

      

v tom:     

  1. přímé výdaje na vzdělávání celkem 40 037 764,00 40 037 764,00 0,00 

      v tom:     

                  a) platy 29 003 302,00 
29 003 
302,00 0,00 

                  b) OON  89 000,00 89 000,00 0,00 

                  c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 10 945 462,00 
10 945 
462,00 0,00 

                      z toho: DVPP 12 780,37 12 780,37 0,00 

   2. další jednotlivé tituly dotací celkem 309 280,00 309 280,00 0,00      

         (uvedené v číselníku účelových znaků)     

Uz 33049 Podpora odborného vzdělávání 309 280,00 309 280,00 0,00 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Vysvětlivky:    

sloupec 1 - poskytnuto = výše dotací převedených jejich poskytovateli na účet příjemce do 
31.12.2018 

sloupec 2 - použito = výše dotací skutečně použitých příjemcem pro stanovené účely do 
31.12.2018 

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

    

Poznámky:    

řádek Dotace poskytnuté celkem = součet 
jednotlivých titulů dotací     

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

řádek 2. - další jednotlivé tituly dotací podle číselníku účelových znaků stanovených MF 
pro rok 2018 

               (u dotací na výzkum a vývoj včetně investičních)  
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             - v této části budou samostatně zúčtovány dotace, které nejsou předmětem    

                přímých výdajů na vzdělávání.   

    

Vypracovala: Jiří Votava    

Datum:  20.02.2019    

   

                                                                                         

    

  

  

       Peněžní fondy      

       v Kč 

                       Tvorba 2018       
Peněžní fondy 

organizace 
číslo 
účtu 

Stav k 
1.1.2018 

Příděl ze 
zlepš. HV 

Jiné zdroje Čerpání 
Stav k 

31.12.2018 
Změna stavu                  
za rok 2018 

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

Fond odměn 411 115 319,87 1 091,41 0,00  0,00 116 411,28 + 1 091.41 

FKSP 412 277 839,66 0 590 728,02 518 377,40 350 190,28 + 72 350,62 

Rezervní fond 413 1 310 910,42 4 365,64 0 8 329,00 1 306 947,06              - 3 963,36 

Rezervní fond 414 595,00 0 1 650 120,57 54 295,00 1 596 420,57 + 1 595 825,57 

Investiční fond 416 1 962 454,50 0 6 880 925,79 5 114 383,22 3 728 997,07 + 1 766 542,57 

CELKEM  3 667 119,45 5 457,05 9 121 774,38 5 695 384,62 7 098 966,26 + 3 431 846,81 

         
 

                        Krytí účtů peněžních fondů  

    v Kč  

      rok 2018    
Název bankovního 

účtu 
  Běžný účet Ostatní běžné účty Běžný účet FKSP 

   Celkem 

    241 244 243  

Fond odměn   116 411,28 0 0,00  

FKSP   0,00 0 312 775,26  

Rezervní fond   2 354 867,63 548 500,00 0,00  

Investiční fond   3 728 997,07 0 0,00  

CELKEM FONDY   6 200 275,98 548 500,00 312 775,26   7 061 551,24 

 
                                                - 7 098 966,26 

    
                  
rozdíl              -37 415,02 

 

Komentář 
 
FKSP- rozdíl  37.415,02 Kč je převod peněžních prostředků za 12/2018 v 1/2019 
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Přehled o stavu pohledávek k 31.12.2018  

  Pohledávky celkem:     53 680,00 Kč 

  z toho: do lhůty splatnosti:    52 320,00 Kč 

              po lhůtě splatnosti:      1 360,00 Kč 

      

 Zajištění pohledávek:    

  předpoklad, že budou uhrazeny:      1 360,00 Kč 

  pohledávky přihl.do konkurzů:             0,00 Kč 

  pohledávky nedobytné:              0,00 Kč 

                                                     
 
                                                                                            

  
 

 

Vyhodnocení plnění závazných ukazatelů 
 
Přímé náklady na vzdělávání 

                                        
Rozpočet:                                                                                           Kč 

Limit počtu zaměstnanců                      81,25   

Přímé neinvestiční výdaje celkem                                             40 037 764,--                                        

           z toho prostředky na platy                                              29 003 302,--  

           z toho prostředky na ostatní osobní náklady                       89 000,--  

 

Plnění:  
Limit počtu zaměstnanců                       82,73 

Přímé neinvestiční výdaje celkem                                              40 037 764,--  

         z toho : prostředky na platy                                                29 003 302,-- 

       z toho prostředky na ostatní osobní náklady                           89 000,-- 

 

ONIV na přímé výdaje ve školství – vyčerpány              605 347,37 

 

 

 

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 dle zákona č. 250/2000 Sb.

   

      

 Hospodářský výsledek za rok 2018      18 870,16 Kč 

        

 Návrh na rozdělení HV za rok 2018  

  Fond odměn:                                        3 774,03 Kč          20% 

      

  Fond rezervní:                   15 096,13 Kč         80% 

     

Vypracoval:  Jiří Votava 

Datum:     20.2.2019  

Telefon:    379 410 627     

      

Odpovídá:   Jiří Votava, účetní 



 68 

 

B. Fotografie 
 

 

 

 
Den otevřených dveří na SOU Domažlice podpořili svoji přítomností – Ing. Vladimír 

Remek a Mgr. Jaroslav Šobr 
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Ing. Vladimír Remek, oceňovaný žák, Mgr. Zdeňka Buršíková, Jiří Eliáš, Mgr. Jaroslav 

Šobr, Ing. Václav Štekl 
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Daniela Frčková, žákyně 3. ročníku oboru kuchař – číšník pozvala významného hosta 

prvního československého (evropského) kosmonauta Ing. Vladimíra Remka, k jehož 

výročí startu do vesmíru připravila slavnostní tabuli (16. 11. 2018 DOD na SOU 

Domažlice). 

 

 
Vystoupení kadeřnic na DOD 16. 11. 2018 
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Klíč k příležitostem - Berufsinfomesse 
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Hromadné foto před zámkem Moritzburg žáků SOU Domažlice a RS Neunburg vorm Wald 
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Z adaptačního kurzu obráběčů kovů s třídním učitelem Ing. Pitnerem 

 

 
Stříbrná tabule se soutěže Stolničení na téma „100 let od založení Svazu dobrovolného 

hasičstva“ 
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Ze slavnostního vyhodnocení soutěže Beauty Cup 2019 pořádanou Středním odborným 

učilištěm Domažlice, téma Fifty Shades of Colours 
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Kategorie Facepaiting 

 

 

 

 
Vítězný model soutěže Beauty Cup 2019 
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První místo v olympiádě z němčiny pro SOU Domažlice! První místo vybojoval Jan 

Mildner, žák 3. ročníku oboru mechanik seřizovač domažlického učiliště dne 6. února 2019 

v domě dětí a mládeže Domino Domažlice, kdy se konalo okresní kolo olympiády 

v německém jazyce. V bohatě zastoupené třetí kategorii (určené pro střední školy) jsme 

zvítězili a postoupili do krajského kola. Dominik Červený, pak skončil na velmi pěkném 

pátém místě. Oběma našim žákům patří velký dík za vzornou účast i za dobrou reklamu, 

kterou SOU Domažlice dělají. Je třeba zdůraznit, že v soutěži porazili své vrstevníky z jiných, 

většinou humanitně orientovaných škol. Pěkná umístění obou účastníků taktéž svědčí o jejich 

kvalitní jazykové přípravě – SOU Domažlice tradičně upřednostňuje němčinu u technických 

oborů a nabízí svým žákům i pilotní česko-německé přeshraniční kurzy pořádané ve 

spolupráci s partnerskou učňovskou školou v Chamu. 
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Kurz Pneumatika 2019 

V týdnu od 14. do 18. ledna 2019 absolvovali vybraní žáci ze dvou tříd třetího ročníku oboru 

mechanik seřizovač domažlického učiliště odborný kurz „Pneumatika“ v naší německé 

partnerské škole v Rodingu. Tento kurz je přitom součástí čtyřletého česko-německého 

přeshraničního modulu, který je nabízen mechanikům-seřizovačům a má za cíl zvýšit jejich 

jazykové i odborné kompetence v cizojazyčném prostředí. Během jednoho týdne se tak 

mechanici-seřizovači seznámili s německou terminologií oborů pneumatika a hydraulika a 

naučili se sestavovat jednoduché i poměrně složité pneumatické obvody v simulačním 

programu na PC a také na výukových „boardech“ firmy Festo. Kurz byl zakončen testem 

získaných znalostí, u kterého všichni zúčastnění se ctí uspěli. Na závěr tak nezbývá než 

poděkovat lektorům kurzu, pánům Matthiasi Simethovi a Florianu Breuovi, za vzorné vedení 

výuky, personálu Hotelu Hecht, který se o českou skupinu celý týden staral a který nám 

v neposlední řadě také výborně vařil, a Martinu Šípovi, který tento kurz zorganizoval a 

zdozoroval. 
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Vpravo mistryně střední Evropy Andrea Soukupová se svojí modelkou 

Andrea Soukupová, žákyně 2. ročníku oboru kadeřník ve Stodě vybojovala 

1. místo v kategorii Harmonie extravagance - foukaná na Mistrovství 

Evropy Koruna Kreativity 2019 a stala se tak mistryní střední Evropy. 

Tématem soutěže bylo "FREAK SHOW - CIRQUE DU SOLEIL“, které se 

konalo v KC Zahrada Praha. Mistrovství Evropy se zúčastnilo 75 soutěžících 

z 25 škol. Velkým úspěchem bylo se do tohoto finále probojovat. A Andree 

Soukupové se to podařilo!  
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Vítězný Přemysl Voráč a postupující do republikového kola soutěže Kovo 

Junior 2019 pro obor strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro 

vstřikování plastů. V republikovém kole se umístil na nádherném 3. místě. 
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Stříbrný Adam Šperl ze 3. ročníku oboru strojní mechanik 

Duben je pro Střední odborné učiliště v Domažlicích měsícem přijetí do 

učebních a maturitních oborů vzdělání. 

  

 

Martin Šindelář s mikrofonem uprostřed představuje sebe, svoji práci a školu – Střední 

odborné učiliště Domažlice na mezinárodní konferenci Enersol konané ve slovenské Senici. 

Martin soutěžil v kategorii Enersol a popularizace se soutěžní prací: Počítačová hra 

"Ekologická farma". Mezinárodní kolo již není soutěžní, ale prezentují se zde nejlepší práce 

z celostátních kol v anglickém jazyce.  
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Jazykový kurz v Bad Kötztingu 

I letos měli vybraní žáci třídy M2.S (studijní obor Mechanik seřizovač) domažlického učiliště 

možnost strávit dva týdny v bavorském lázeňském městečku Bad Kötzting a rozvíjet přitom 

své jazykové vzdělání. V termínu od 15. do 26. dubna 2019 probíhal v prostorách Centra JST 

intenzivní jazykový kurz, který frekventantům nabídl extra 64 hodin německého jazyka. 

Zkušená lektorka kurzu, paní Ludmila Nusková, připravila pro české žáky opakování a 

rozšíření německé gramatiky a především konverzační cvičení zaměřená na každodenní 

i odbornou konverzaci. Bohatý je rovněž volnočasový program, v jehož rámci žáci využívají 

bohatých možností sportovního vyžití přímo v areálu ubytovny či služeb lázeňského centra 

Aquacur. 

Intenzivní jazykový kurz je součástí česko-německého přeshraničního modulu, který SOU 

Domažlice nabízí vybraným žákům oboru Mechanik seřizovač. Na jazykový kurz naváže 

v příštím roce teoretická výuka v německé škole a hlavně vysoce ceněné praxe v bavorských 

strojírenských firmách. 
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Královský Londýn 2019 

Ve dnech 13. -17.dubna 2019 se našich 21 žáků spolu s pedagogickým doprovodem 

zúčastnilo zájezdu do britské metropole. Po přesunu do Calais trajektem dorazili v ranních 

hodinách do Doveru, odkud se vydali přímo do Londýna. Dopoledne navštívili 

nejvýznamnější památky a místa spojená s anglickou historií - Buckinghamský palác, 

Downing street 10 – sídlo britského ministerského předsedy resp. předsedkyně, Whitehall, 

Wesminsterský most, stejnojmenné opatství a řadu dalších objektů. Milovníci umění zavítali 

do Národní galérie, kde měli možnost zhlédnout díla takových mistrů, jakými byli Leonardo 

da Vinci, Rafael, Van der Eyck, Rubens a další. Vyvrcholením odpoledního programu byla 

projížďka na Londýnském kole, které stojí na levém břehu Temže. Ubytování v anglických 

rodinách proběhlo bez problému a žáci měli možnost prověřit si své znalosti světového jazyka 

č. 1 v praxi. K jejich velikému uspokojení obstáli. V pondělí vyjeli k dalšímu symbolu britské 

monarchie – na hrad Windsor. Prohlídka a okolí hradu se všem líbila, bylo skutečně co 

obdivovat. Hrad po požáru v roce 1992 je v obdivuhodném stavu a není divu, že jsme zde 

potkali turisty z celého světa. Odpoledne patřilo návštěvě proslulého muzea voskových 

figurín, v němž jsme strávili skoro dvě hodiny ve společnosti významných osobností ze světa 

kultury, politiky a sportu. Závěrečný den byl zasvěcen prohlídkám objektů typu chrám sv. 

Pavla, divadlo Globe, křižníku Belfast a zejména královskému hradu Tower. Odtud jsme jeli 

lodí do městské části Greenwich a navštívili zde královskou observatoř s nultým poledníkem. 

Ve večerních hodinách nabrali směr k místu nejdražšímu – k domovu. Výlet přispěl 

k rozšíření poznání našich žáků o britském hlavním městě, stejně jako o životním způsobu, 

který žáci poznali pobytem v rodinách.  
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Den Země 

Dne 23. dubna 2019 se naše škola zúčastnila této každoroční události, která je organizována 

22. dubna a je obecně zaměřena na podporu a propagaci ekologie a životního prostředí ve 

společnosti. 

Všechny třídy na teoretickém vyučování se zapojily a každá třída si den užila dle svého. 

Někteří vyrazili na pěší výlety do okolí (Baldov, Zelenovské rybníky), další tři třídy vyjely na 

exkurzi k pramenu řeky Radbuzy, a v neposlední řadě se taktéž uklízelo kolem areálu školy. 

 
U pramene řeky Radbuzy 
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Odborná exkurze do firmy Syn Care - kosmetické přípravky 

Začátkem března představila zástupkyně firmy Syn Care kosmetické přípravky a produkty 

žákyním 2. a 4. ročníku oboru kosmetické služby. SynCare je spojení řecké předpony syn – 

k nebo pro – a anglického slova care – péče. Vyjadřuje přesvědčení, že kosmetika SynCare by 

měla být významným celoživotním 

pomocníkem v péči o pleť pro ženy i muže. Následně se v měsíci dubnu žákyně 4. ročníku 

podívaly přímo do firmy, kde se tyto přípravky vyrábějí, plní a distribuují. 

 

 
Jednotlivé přípravky si mohly žákyně 4. ročníku vyzkoušet. 
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Martin Bauer, Denisa Grýgerová a Lukáš Havlovic na soutěži v čepování piva v plzeňském 

Prazdroji. 

 
2. místo krajského finále ve fotbale vybojoval tým SOU Domažlice pod 

vedením Mgr. Konopíkové 
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Pro zástupce partnerského města Two Rivers ze státu Wisconsin USA  a  starostu města Domažlice 

Zdeňka Nováka a místostarostu Stanislava Antoše uvařili a banketní obsluhou naservírovali naši žáci 

oboru kuchař – číšník slavnostní oběd.  

 
23. května 2019 byly v obřadní síni domažlické radnice již 5. rokem slavnostně předány 

Certifikáty Německé průmyslové a obchodní komory IHK a Krajského svazu řemeslníků 

KHW za účasti Berufsschule Cham. Certifikáty převzalo 18 žáků oborů mechanik seřizovač, 
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kuchař – číšník a gastronomie, truhlář a elektromechanik pro zařízení a přístroje. Tyto 

certifikáty jim umožňují získat německý výuční list a otevírají cestu do německých firem. 
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