
První říjnový týden v Horšovském Týně opět usedli ke společnému stolu zástupci, ředitelé základních 

a středních škol s jednateli či personalisty firem. Pořadatelem byla Okresní hospodářská komora 

Domažlice, která společně s Městským úřadem Horšovský Týn uspořádala kulatý stůl na téma 

technické vzdělávání. 

Po úvodním slovu a přivítání účastníků starostou Horšovského Týna panem Václavem Mothejzlíkem, 

dostali tradičně slovo základní školy. Výchovná poradkyně místní základní školy Mgr. Anna Ježková 

sdělila přítomným, že stoupl zájem o technické obory. Poměrná část dětí odchází, studovat na SOU 

Domažlice. Škola využívá možnost exkurzí. Nově na této škole mohou žáci 7. ročníků, navštěvovat 

technický kroužek, kde se učí praktické dovednosti. 

Dle ředitelky ZŠ Koloveč Mgr. Romany Šeterlové je též na jejich škole velký zájem o technické obory. 

Zhruba polovina žáků jim odchází studovat technické obory. Žáci místní školy mají možnost 

navštěvovat kovokroužek na SOU Domažlice a možnost exkurzí firem. Škola nově zřídila pro žáky 1. 

stupně kroužek, který má podporovat manuální zručnost pomocí stavebnice lego, konstatovala na 

závěr ředitelka Mgr. Šeterlová. 

Dle slov zástupkyně ZŠ Staňkov Mgr. Hany Kozové vyznělo, že odchází z této školy do technických 

oborů zhruba 2/3 žáků. Škola umožňuje žákům navštěvovat kovokroužek na SOU Domažlice. Žákům 

1. stupně byl nově nabídnut objevitelský kroužek a fotokroužek. V posledních měsících naše škola 

začala intenzivně spolupracovat s firmou ZF Staňkov, byla poslední slova Mgr. Kozové. 

Další blok zahájil svým příspěvkem Ing. Pavel Richter z SOU Domažlice. Naše škola pociťuje nárůst 

v technických oborech, sdělil přítomným. SOU Domažlice spolupracuje s řadou firem, umožňuje 

žákům základních škol, navštěvovat kroužky kovo, truhlářský, a ve Stodě elektrokroužek. Nakonec 

Ing. Richter pozval přítomné na „Dny otevřených dveří“, které proběhnou od 14. do 16. 11. 2016 a 

přislíbil, že pro všechny ZŠ, bude zajištěna autobusová doprava. 

Zástupkyně Mgr. Alena Sedláčková ze stodské SOU, zmínila fakt, že počet žáků stagnuje. Nutně by 

byla potřeba na jejich škole posílit obor elektromechanik. Z úst Mgr. Sedláčkové zazněla prosba na 

všechny ZŠ, aby opět přivítaly a umožnily návštěvu SOŠ a SOU na rodičovských schůzkách. 

Zástupce SOŠ a SOU Horšovský Týn Ing. Petr Konáš, informoval účastníky jednání o oborech školy a 

konstatoval, že všechny obory jsou zcela naplněny. Dále připomněl spolupráci s firmami ZF Staňkov 

s.r.o., Gerresheimer Horsovský Tyn spol. s r.o. a s Evobusem. V těchto firmách jsou vyčleněni 

pracovníci, kteří se učňům věnují po celou dobu pracovní doby. Též žáci oboru Agropodnikání, 

dochází na praxi do školního hospodářského dvora v Horšově, kde absolvují praxi a učí se disciplíně, 

dodal Ing. Petr Konáš. 

Pro ZŠ a OŠ H. Týn je inkluze noční můrou, zaznělo z úst Mgr. Jaroslavy Kubecové. Žáci jim ubývají. 

Dostávají se na SOŠ nebo SOU, kde po roce propadnou a končí na Úřadu práce. Škola se potýká 

s problémy naplnit obory zedník, tesař, malíř a truhlář, do budoucnosti má záměr změnit obor tesař 

na dřevo obor. 

S tímto názorem se ztotožnil zástupce SŠ Bor Ing. Jan Hrubý. Děti chodí čím dál méně připravené ze 

ZŠ. Neumí mluvit, prezentovat se, ale elektroniku tu umí ovládat výborně. Naše škola nově otevřela 

cukrárnu, kde žáci vykonávají svou praxi.  V oboru automechanik škola nově disponuje s diagnostikou 

na nákladní vozidla, informoval přítomné. Rádi bychom navázali spolupráci s firmou Car Point, ale 

bohužel z důvodu autobusového a vlakového spojení není možná. Naše škola plánuje výstavbu 

nového hospodářského dvora, dodal nakonec Ing. Jan Hrubý. 



Ředitel Úřadu práce Domažlice Ing. Zdeněk Písařík informoval přítomné, že dříve se chodilo do ZŠ, 

nyní chodí ZŠ na informační schůzky na ÚP. Poděkoval Okresní hospodářské komoře Domažlice, že se 

věnuje problematice technického školství. Domažlický okres v současné době eviduje 4% 

nezaměstnanost, konstatoval Ing. Písařík. Upozornil všechny přítomné, že se enormně zvýšil počet 

žáků z 9. tříd, kteří nejdou na žádné SOŠ ani SOU a končí na Úřadu práce. 

Po Úřadu práce dostaly slovo firmy. Firma PeHToo a.s. reprezentována Bc. Šárkou Vojtěchovou 

sdělila přítomným, že mají v evidenci 1/3 agenturních zaměstnanců. Firma se potýká s nedostatek 

seřizovačů, vstřikovačů lisů, strojařů, techniků a též jim chybí i lidé se základním vzděláním, 

konstatovala Bc. Šárka Vojtěchová. Dále zmínila spolupráci s SOU Domažlice. Firma by ráda rozšířila 

svůj provoz, ale schází jí potřební kvalifikovaní lidé. Nakonec Bc. Vojtěchová nabídla všem ZŠ exkurzi 

v jejich firmě a současně přislíbila zafinancování autobusové dopravy. 

Velmi nás mrzí, že na jednání se nedostavilo více jednatelů či personalistů firem. Mohla se zde 

navázat bližší spolupráce a vzájemné propojení ZŠ, SOŠ, SOU a firem. 

 

 


