O absolventy domažlického
SOU je na trhu práce zájem
V polovině minulého měsíce se ko−
nal druhý ročník konference „Česká
škola 21. století“, která je součástí
Roku průmyslu a technického vzdě−
lávání. Na ní jsem na pódiové disku−
zi představila spolupráci Středního
odborného učiliště Domažlice s fir−
mami nejen domažlického regionu,
v nichž žáci v posledních ročnících
tříletých nebo čtyřletých oborů vzdě−
lání konají odborný výcvik. Mohou si
tak veškeré odborné znalosti, dove−
dnosti a pracovní návyky získané
v teoretických předmětech i na pra−
covišti odborného výcviku ověřit pří−
mo ve firmě.
Zde se žáci seznámí s výrobním za−
měřením firmy, kulturou firmy, vy−
zkouší si pod vedením instruktora ve
firmě různé pracovní pozice, práci na
strojích a zařízeních, a v rámci pro−
duktivní práce si mohou i slušně vy−
dělat. Jako bonus mohou žáci získat i
pracovní smlouvu. Většina našich ab−
solventů se tímto způsobem umístila
ve firmách, kam po vystudování na−
stoupili. Dále jsem představila koope−
rační vzdělávání s firmou Ger −
resheimer Horšovský Týn v oboru
strojní mechanik se zaměřením na
obsluhu lisů pro vstřikování plastů a
stipendijní programy firem – Ger −
resheimer Horšovský Týn, ZF Ohůčov,
ROC Galvanik Domažlice, Kdynium
Kdyně a Kovo Tomandl CNC Sedlice.
Výhoda těchto stipendijních programů
pro žáky spočívá v tom, že je firma
sponzoruje již v průběhu studia a od
1. ročníku jim měsíčně vyplácí finanč−
ní částku, která se odvozuje od studij−
ních výsledků v odborných předmě−
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zkoušeli čokoládové fon−
due? Máte jedinečnou pří−
ležitost. Připravili jsme pro
vás soutěže se zajímavými
úkoly a cenami. Pro−
hlédnout si můžete i truh−
lářskou dílnu, ve které žáci
připravují na zakázku ku−
chyně, předsíňové a kou−
tech, v odborném výcviku a pokud nu, kde si na vlastní kůži můžete vy− pelnové stěny, skříně, dětské pokojíč−
má firma zahraniční účast, tak rovněž zkoušet účinky laseru, galvanické ky, postele. V Rohově ulici v kovodílně
z výsledků německého jazyka a do− žehličky, suchou pedikúru nebo si od− je připravený bohatý program, kde si
cházky. Na závěr jsem představila nést památku v podobě trojrozměrné− můžete vyzkoušet jednoduché čin−
spolupráci naší školy s firmou ho obrazu nástřikem airbrush nebo ja− nosti od pilování, vrtání, až po sou−
stružení, frézování, ovládá−
Siemens.
ní robota, programování
Se vším výše zmíněným
CNC stroje, nebo po koneč−
se seznamte na dnech ote−
ný výrobek, který si na CNC
vřených dveří, které se ko−
stroji sami vyrobíte. Na zá−
nají na SOU v Domažlicích
věr návštěvy na naší škole
a ve Stodě v pátek 14. lis−
se můžete projet na
topadu 2014, ve středu 3.
Segwayích. Víte jak fungu−
prosince
2014
v
jí? Přijďte a vyzkoušejte.
Domažlicích a ve čtvrtek
V závěru měsíce října 2014
15. ledna 2015 ve Stodě.
proběhlo v Jičíně vyhodno−
Co jsme na dny otevřených
cení soutěže o putovní po−
dveří připravili?
hár partnerských škol
V Domažlicích poznáte zá−
Siemensu Sinumerik CUP
stupce jednotlivých firem a
2014. Naše škola postavila
můžete se informovat o sti−
dva týmy. Třetí místo vybo−
pendijních programech,
joval tým třídy M2.S (me−
které nabízejí pro jednotlivé
chanik seřizovač 2. ročník)
obory vzdělání – firma
Gerresheimer Horšovský Bronzový tým SOU v Domažlicích. Zleva: Michal Novotný, a čtvrté místo tým třídy
Týn, ROC Galvanik Doma− Dominik Toupal, Rostislav Švec. Čtvrtým členem týmu byl M3.S (mechanik seřizovač
žlice, Kdynium Kdyně a Jiří Wuchterle, který se pro nemoc slavnostního vyhodno− 3. ročník).
Bezprostředně po vyhod−
další firmy, které projeví zá− cení nezúčastnil.
nocení žáci sdělili: „Při se−
jem. Firma Siemens před−
staví naši spolupráci (SOU Domažlice ponským tetováním. Ve školním ka− stavování programu dané součástky
je Certifikovaný partner pro CNC ško− deřnickém salonu vás naše žákyně jsme se naučili řídící systém
lení). Představíme robota firmy ABB ostříhají horkými nůžkami, což jsou ShopMill. Některé části při sestavová−
jak v budově školy, tak našeho vlas− profesionální kadeřnické nůžky, je− ní programu jsme řešili týmově v ně−
debatách.
tního na pracovišti v Rohově ulici, 3D jichž čepele jsou elektricky zahřívány. kolikahodinových
modulovou tiskárnu. Vyzkoušíte si Díky tomu při stříhání zatavují koneč− Nápomocni nám občas byli učitelé
jednoduché činnosti v učebně me− ky vlasů. Vlasy se přestanou třepit, odborného výcviku, kteří poskytli jen
chatroniky na soustruhu, frézce nebo jsou mnohem zdravější a odolnější. V některé informace, zbytek záležel na
drátořezu, zajímavé pokusy z mecha− gastronomických učebnách vám naši nás. Soutěž nám dala hodně a doufá−
niky nebo optiky v nové učebně fyziky gastronomové a kuchaři – číšníci při− me, že příští rok ukážeme stejně do−
a mnoho dalších novinek ze světa praví různé dobrůtky a představí i své brý nebo lepší výsledek.“
techniky. S novým vybavením se set− barmanské dovednosti při přípravě
Mgr. Zdeňka Buršíková,
káte i ve školním kosmetickém salo− míchaných nápojů. Ještě jste nevy−
ředitelka SOU v Domažlicích a Stodě
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