Firmy mají zájem o sponzorování
žáků SOU v Domažlicích
jaři, kteří společně s nimi na
Ve středu 3. prosince 2014
jednotlivých stanovištích
se na Středním odborném
pracovali a praktické dove−
učilišti v Domažlicích usku−
dnosti předváděli.
tečnil již druhý den otevře−
V rámci projektu Podpora
ných dveří. Žáci ze základ−
technického a přírodovědné−
ních škol a jejich rodiče
ho vzdělávání v Plzeňském
mohli shlédnout prostory
kraji si za oba dny otevře−
školy i pracovišť odborného
ných dveří vyzkoušelo ruční
výcviku jak v prostorách ško−
zpracování kovů, obsluhu
ly, kde je kadeřnický a kos−
soustruhu, frézky, CNC stro−
metický salon, cvičná kuchy−
jů celkem 290 žáků z 8. a 9.
ně, bar, učebna mechatroni−
tříd ze základních škol
ky, laboratoř pro měření ja−
Komenského 17 v Doma−
kosti, učebna fyziky, počíta−
žlicích, Msgre. Staška v Do−
čové učebny na výuku infor−
matiky a programování, tak Do kroniky při Dnu otevřených dveří napsala personální mažlicích, v Mrákově, Klenčí
i truhlářskou dílnu a zázemí ředitelka společnosti ZF Staňkov Ing. Bohumila Tolarová: pod Čerchovem, Poběžovi−
pro výuku strojírenských Ráda bych, aby stále platilo „řemeslo má zlaté dno“ a cích a Staňkově.
„zlaté české ručičky“. Domnívám se, že SOU Domažlice Rodiče žáků ze základních
oborů v Rohově ulici.
V tento den nás navštívily dív− dělá vše, aby výše uvedená pořekadla stále platila. Jsme škol diskutovali nejen s učite−
li, našimi žáky, ale také se zá−
ky ze Základní školy ve Stodě rádi, že spolupracujeme s tak aktivní školou.
(v listopadu to byla děvčata ze Základní si vyzkoušelo programování na CNC stupci firem, které s námi úzce spolu−
školy v Boru), které si naši školu vy− soustruhu, gravírování, ovládání robo− pracují a sponzorují nebo chtějí sponzo−
braly v rámci projektu Technika a ICT – ta, výrobu šperků tvarováním drátu, rovat žáky v určitých oborech vzdělání.
Cherchez la femme! Celkem 40 dívek pohovořily s našimi strojařkami a stro− Hlavně jsou to strojírenské obory, jako
čtyřletý mechanik seřizovač, nebo tříleté
strojní mechanik, strojní mechanik se
VE STŘEDU 4. BŘEZNA 2015 poprvé plánujeme realizovat v prostorách budo−
zaměřením na obsluhu lisů pro vstřiko−
vy školy Prokopa Velikého 640 v Domažlicích INFORMAČNÍ BURZU PRACOV−
vání plastů, obráběč kovů, nástrojař.
NÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ V NĚMECKU pro naše žáky 3. ročníků učebních a 4. ma−
Podmínky sponzorování sdělovali zá−
turitních ročníků. Ve spolupráci s Landkreis Cham připravíme pro naše žáky
stupci firem Gerresheimer Horšovský
Veletrh pracovních příležitostí a dalšího vzdělávání. Přítomno bude kolem 20 zá−
Týn, ROC Galvanik Domažlice, Kdynium
stupců nejen strojírensky zaměřených firem, pracovníků škol, komor, cechů a
Kdyně, ZF Staňkov.
sdružení, kteří dokáží zodpovědět na dotazy případných možností dalšího studia
Spolupráci v rámci dalšího vzdělávání
v Německu nebo získat informace z první ruky ohledně pracovního uplatnění,
představila firma Siemens – SOU
získat velmi cenné kontakty. Přítomni budou zástupci všech oborů, které na
Domažlice je Certifikovaný partner pro
škole vyučujeme – strojírenství, elektromechanik, truhlář, gastronomie, kadeř−
CNC školení. Mezinárodní spolupráci
ník, kosmetička.
představili zástupci partnerské školy
Srdečně zvu absolventy naší školy a širokou veřejnost 4. března 2015
Berufsschule Cham. Zde se žáci ZŠ a
od 14 do 17 hod. do budovy školy SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640.
jejich rodiče mohli informovat o reali−
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zovaných a připravovaných společ−
ných aktivitách, jako například v lednu
14denní praxe 4 žáků ve firmě Stangl,
v únoru zimní radovánky na Velkém
Javoru, 14denní praxe žáků v rámci pi−
lotního projektu Pneumatika a Logo ří−
zení, kdy žáci 3. ročníku oboru mecha−
nik seřizovač budou mít odbornou pra−
xi pneumatiky a žáci 4. ročníku budou
přímo v německých firmách. V dubnu
nás čeká třídenní společná návštěva
Prahy a v květnu třídenní poznávací vý−
let do Berlína. Na závěr června až čer−
vence je připravena 14denní praxe
v rámci Pneumatiky a Logo řízení.

Své umění a dovednosti předváděly
také budoucí kadeřnice.
Ve Stodě je druhý den otevřených dve−
ří plánován na čtvrtek 15.1.2015 od
9.00 do 17.00 hod. Prohlédnout si bu−
dete moci budovu školy, nově zrekon−
struovaný domov mládeže, kadeřnický
salon a na Komenském náměstí 1
i prostory cvičné kuchyně.
Mgr. Zdeňka Buršíková, ředitelka
SOU v Domažlicích a Stodě
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