Blíží se datum podání přihlášek na střední školu. Termín je 15. březen 2015. Většina žáků z 9. tříd ZŠ je již rozhodnuta.

Proč právě na Střední odborné
učiliště v Domažlicích ?
metický salon, cvičná kuchyně a
učebna stolničení, nebo v přilehlých
dílnách. Truhlářská dílna je hned za
budovou školy a strojírenské dílny v
Protože po vystudování se absolventi Rohově ulici. Ve Stodě v budově ško−
uplatní na trhu práce, někteří získají ly jsou dílny elektromechanika a v sa−
pracovní smlouvu již v průběhu stu− mostatných budovách je kadeřnický
dia, strojírenské obory jsou sponzo− salon a cvičná kuchyně s restaurací.
rovány firmou již od prvního ročníku Barometrem úspěšnosti našich peda−
a tím si žáci i zajistí nástup do této fir− gogů a mistrů odborné výuky jsou
nejrůznější soutěže, na
my po ukončení školy a
kterých se naši žáci
získají tak důležitou
umisťují na předních
praxi. Zajímavé jsou
místech. Některé soutě−
mezinárodní odborné
že odborných dovedností
praxe, stáže v němec−
dokonce pořádáme sa−
kých strojírenských fir−
mi.
mách, restauracích a
V lednu proběhl již 6. roč−
hotelech a nejrůznější
ník nadregionální soutěže
aktivity zaměřené na
pro kuchaře – číšníka ve
procvičení nejen od−
stolničení s názvem
borné němčiny. Další
„První republika“, kterého
předností je výborné
zázemí a vybavení ško− 3D tiskárna jako nová se zúčastnilo 9 středních
ly, nové stroje a zaříze− výuková pomůcka pro škol z Plzeňského a
mladé strojaře.
Karlovarského
kraje.
ní, přístup k nejnověj−
ším technologiím. Důležitou součástí Naše družstvo ve složení Eliška
vzdělání ve všech oborech je odborný Kozáková, Kateřina Zedníková, Barbora
výcvik. Je prováděn buď přímo v bu− Divišová a Angelika Beránková se
dově školy, kde je kadeřnický a kos− umístili na druhém místě. O spolupráci
Na základě častých dotazů našich absolventů poprvé pořádáme ve středu 18.
března 2015 v prostorách budovy školy Prokopa Velikého 640 v Domažlicích
informační burzu pracovních příležitostí v Německu „Berufsinfomesse“. Je ur−
čena pro naše žáky 3. ročníků učebních oborů, 4. maturitních ročníků a absol−
venty nástavbového studia. Ve spolupráci s Úřadem práce Domažlice,
Landkreis Cham, OHK Domažlice a IHK Cham připravíme pro naše žáky
„Veletrh pracovních příležitostí a dalšího vzdělávání“. Přítomno bude kolem 15
zástupců nejen strojírensky zaměřených firem, pracovníků škol, komor, cechů
a sdružení, kteří dokáží zodpovědět dotazy případných možností dalšího studia
v Německu nebo získat informace z první ruky ohledně pracovního uplatnění a
velmi cenné kontakty. Přítomni budou zástupci všech oborů, které na škole vy−
učujeme – strojírenství, elektromechanik, truhlář, gastronomie, kadeřník, kos−
metička.
Srdečně zvu absolventy naší školy a širokou veřejnost 18. března 2015 od
14.00 do 17.00 hod. do budovy školy Středního odborného učiliště
Domažlice, Prokopa Velikého 640.
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Domažlice pro kadeřníky s názvem
„Přírodní živly“ a kosmetičky „Big day“.
Poslední pořádanou soutěží je GES –
CUP 2015 pro žáky elektrotechnických
oborů zaměřených na zabezpečovací
techniku. Do Stoda se sjedou zástupci
středních škol z celé České republiky
23.–24. března 2015. Na všechny sou−
těže, které pořádáme, srdečně zveme
širokou veřejnost.
Marek Jurgovský, žák 4. ročníku obo−
ru mechanik seřizovač, se v regionál−
ním kole soutěže Kovo Junior v řídicím
systému Heidenhain konané v Rokyca−

s naší školou a výsledky
soutěže projevilo zájem
Muzeum Gastronomie v
Praze.
Druhou kuchařskou soutěž jsme pořá−
dali v únoru ve Stodě. V 10. ročníku
soutěže Hrnečku vař na téma
„Valentýnské dobroty“, kdy hlavní su−
rovinou byl toustový chléb, se opět na
druhé příčce umístilo družstvo ze
Stoda ve složení Lukáš Hrách a Pavel
Kuneš.
Gastronomové byli úspěšní v
celostátní soutěži AHOL Cup
2015 s mezinárodní porotou za
účasti škol také z Francie a
Polska. Konala se v Ostravě.
Naše pětičlenné družstvo soutě−
žilo v několika disciplínách, např.
poznávání skleniček a přiřazení
nápojů, poznávání masa, určení
technologických postupů pokr−
mů, rozhovoru v cizím jazyce,
pouring testu a krájení cibule.
Připravili kuřecí kousky ve
schwarzwaldské šunce s tymiá−
nem, bramborovo – hráškové py−
ré se smetanou a celerové kostky
na karamelu s vinnou redukcí.
Odborná porota ocenila týmovou
práci a čistotu provedení, u sa−
motného pokrmu jeho složení a
barevnost. Při vyhlášení výsledků
měli naši žáci ze sedmého místa
upřímnou radost. Naší žákyni
Pavlínu Vítkovičovou si vybral
Pavlína Vítkovičová při práci s francouz−
francouzský kuchař Yves Le ským kuchařem Yves Le Guvelem při jeho
Guvel pro svoji závěrečnou show. závěrečné show na celostátní soutěži AHOL
Pavlína byla vybrána jako jediná Cup 2015 v Ostravě.
zástupkyně českých škol do
mezinárodního týmu. Pro všechny zú− nech umístil na 2. pozici a postupuje
častněné to byla veliká zkušenost. Pro do celostátního kola. Marek měl velmi
naši školu je to významné ocenění, že úspěšný loňský rok, kdy na slavnos−
dokážeme být konkurenceschopní na tním vyhodnocení za výborné umístění
v soutěžích programování CNC strojů
mezinárodní scéně.
Třetí soutěží s mezinárodní účastí, ve obdržel z rukou hejtmana Plzeňského
které záleží na kreativitě a celkovém out kraje Václava Šlajse fotoaparát.
– fitu, je určena žákům oborů vzdělání I přes jarní prázdniny probíhá pilotní
kadeřník a kosmetické služby. Druhý projekt IHK Cham „Pneumatika a logo
ročník soutěže Zlaté zrcadlo se bude řízení“, kdy 5 žáků 4. ročníku oboru
konat ve středu 11. března 2015 v MKS mechanik seřizovač koná závěrečnou
14denní praxi v německých firmách a
6 žáků 3. ročníku oboru mechanik seři−
zovač prochází v Berufsschule v Ro−
dingu pneumatikou. Součástí tohoto
projektu jsou kurzy odborné němčiny a
v každém pololetí 14 denní odborné
praxe po dobu čtyř let. Ve čtvrtek 30.
dubna 2015 budou poprvé 5 absolven−
tům tohoto projektu oboru mechanik
seřizovač
slavnostně
předány
Certifikáty Berufsschule Cham, což jim
na německém trhu práce umožní
ucházet se o kvalifikovanou práci.
Mgr. Zdeňka Buršíková, ředitelka
SOU v Domažlicích a Stodě
Rozhled 3/2015

