
 Kulatý stůl Domažlice 

Dne 19. září 2016 proběhl v našem kraji kulatý stůl věnovaný technickému školství. Pořadatelem byla 

Okresní hospodářská komora Domažlice. V zasedací místnosti Městského úřadu v Domažlicích přivítal 

místostarosta pan Bc. Stanislav Antoš přítomné z řad základních škol, středních škol, učilišť a 

zaměstnavatelů. Jednání se též zúčastnili zástupci Úřadu práce Domažlice, odborů školství a Asociace 

Hospodářských komor Jihozápad. 

Po úvodním přivítání dostal slovo Ing. Miloslav Zeman z Asociace Hospodářských komor Jihozápad. 

Upozornil na fakt, že žáci SOŠ a SOU, přestávají chodit do škol a jdou rovnou do práce. Informoval 

přítomné, že je zpracován krajský akční plán pro rok 2016, který ale vychází z údajů roku 2011, kdy 

proběhlo sčítání obyvatel. Další bude následovat až v roce 2021. Dále hovořil o inkluzi- začleňování 

žáků praktických škol a zaměstnavatelích, kteří nejsou schopni se domluvit se školami. Budeme 

produkovat žáky, kteří budou chybět, a mi je budeme nadále rekvalifikovat, zaznělo z úst Ing. 

Miloslava Zemana. 

Dále dostali slovo ředitelé a výchovní poradci základních škol, dle jejich informací je zájem o studium 

technických oborů více než třetinový. Žáci základních škol Domažlice, Kdyně a Blížejov mají možnost 

navštěvovat technické kroužky v dílnách SOU Domažlice. Žáci ZŠ Klenčí mají bohužel problém 

s dojížděním. Všechny jmenované ZŠ také navštěvují Techmanii, Dny vědy a techniky v Plzni, žáci 8. a 

9. tříd navštěvují veletrh studijních nabídek. Dále některé ZŠ spolupracují s rodinnou poradnou. 

Další blok zahájila svým příspěvkem ředitelka Mgr. Zdeňka Buršíková ze SOU Domažlice. Poděkovala 

všem ZŠ za podporu technických oborů. SOU, spolupracuje s řadou firem, které poskytují učňům praxi 

v prostředí své firmy, ale stále více zaměstnavatelů je motivuje i stipendiem. Dále informovala 

přítomné o novinkách, že firma Gerresheimer spol. s r.o. H. Týn, zavedla ve svém výukovém středisku 

přímo praktickou zkoušku ve firmě. Na konec se Mgr. Buršíková zmínila, že SOU Domažlice je 

certifikovaným partnerem firmy Siemens. 

Ředitel Ing. Václav Švarc ze SOŠ a SOU v Horšovském Týně též zmínil stipendijní programy, ale 

podotkl, že když ve firmě není vyčleněn pracovník, který se věnuje pouze žákům, má škola zkušenost, 

že žák se nic na praxi nenaučí. Na své škole zavedl, že každý obor, má svoji firmu. Žáci si tak zkouší 

nanečisto, jak to v praxi vypadá vlastnit a řídit firmu. 

Ředitelka VOŠ, OA a SZŠ Domažlice Mgr. Věra Prantlová sdělila přítomným o situaci zdravotního 

asistenta. Změny budou na roční VOŠ, kde bude nutná akreditace. Novela zákona by měla začít platit 

od příštího roku. Domažlická nemocnice má velký nedostatek zdravotních asistentů. Většina odchází 

do Německa, je zde lepší úroveň služeb. Nejvíce, ale paní ředitelku trápí, že firmy nemají zájem o 

poskytování odborných praxí. Dále informovala o projektu 1. pomoci, kde žáci 3. a 4. ročníků, 

předvádí 1. pomoc a péči o dítě. Poděkovala všem zúčastněným základním školám za spolupráci. 

Ing. Jiří Hájek ze SOU stavební Plzeň hovořil o spojení škol s Horní Břízou. Na SOU stavební se 

osvědčilo, motivovat žáky 8. a 9. tříd, kteří dochází na kroužky. Též spolupracují s firmami, žáci 

dochází do firem na praxi. Ing. Hájek si posteskl, že ale absolventi jejich školy, nezůstávají v oboru. 

V posledním bloku dostali slovo zaměstnavatelé. Paní Romana Malá z firmy stauner palet s.r.o. 

uvedla, že firma má zájem a hledá absolventy na pozice technické konstruktéry, programátory, 

obsluhu CNC a zámečníky. 



Tentýž problém má firma Gerresheimer Horsovsky Tyn spol. s r.o.. Dle slov Mgr. Václavy Váchalové, 

má firma zájem především o obráběče CNC, nástrojaře, strojní mechaniky, kvalitáře a kontrolory 

kvality. 

Paní Marcela Karabinová z firmy Rosenberg zmínila také citelný nedostatek uchazečů vyučených 

v řemeslných oborech. Konkrétně jejich firma má nedostatek obráběčů CNC, soustružníků, 

zámečníků, kvalitářů a konstruktérů. Největší problém, ale firma spatřuje v německém jazyce. 

Zástupce firmy ARTURE ART&Nature s.r.o. pan Milan Mleziva zabývající se výrobou nábytku z paroží 

se připojil k názorům kolegů z ostatních firem. Jejich firma se potýká s nedostatkem manuálně 

zručných lidí. Firma by ráda přijala zámečníky, truhláře, kovoobráběče. Absolventům dnes chybí 

zodpovědnost, zdůraznil p. Mleziva. 

Firmu Elitex Machinery, s.r.o. Kdyně též trápí nedostatek obráběčů kovů, soustružníků, frézařů, 

zámečníků a obsluhy CNC. 

Místostarosta města Domažlice Bc. Stanislav Antoš se připojil též ke stejnému názoru. Město má 15 

příspěvkových organizací, zaměstnává cca 500 osob, i my stále hledáme absolventy technických 

oborů. 

Všechny zúčastněné firmy, rády umožní exkurze základním školám a SOŠ a SOU. Účastníci kulatého 

stolu se na závěr shodli na změně financování školství a vyčlenění více času pro výchovné 

poradenství. 

 

 


