Velkým magnetem na SOU
v Domažlicích jsou technické obory
kud jsou ubytování na domově mládeže,
V Den otevřených dveří Střední odbor−
získávají od krajského úřadu Plzeňského
né učiliště v Domažlicích přímo pras−
kraje měsíční podporu 500 Kč.
kalo ve švech. Žáci ze základních škol
Úspěšné byly naše kadeřnice v soutěži
a jejich rodiče si prohlédli prostory
Glamour – kouzlo krásy v Sušici. Již třetím
školy, pracoviště odborného výcviku,
rokem se našemu týmu ze Stoda podařilo
kadeřnický a kosmetický salon, cvič−
vyhrát. O 1. místo se zasloužily žákyně
nou kuchyni, truhlářskou dílnu a kovo−
3. ročníku oboru kadeřník Petra Halam−
dílnu v Rohově ulici. Pohovořili se zá−
ková a Andrea Váňová.
stupci strojírenských firem, seznámili
Již třetím rokem naši gastronomové, le−
se s nabídkou stipendií. Informovali
tos žáci 1. ročníku, obsluhovali v repre−
se o možnostech odborných zahranič−
zentativních prostorách Valdštejnského
ních praxí a plánovaných aktivit s Be−
paláce Senátu Parlamentu České republi−
rufsschule Cham. Naši žáci jednotli−
vých oborů si připravili pro návštěvní− U stánku firmy ROC – Galvanik s.r.o., Domažlice, kterému ky při vyhodnocení soutěže Nejkrásnější
ky pestrý program, při kterém předve− dominoval restaurovaný veterán Jawa 250 z roku 1939, po− nádraží České republiky 2014. Pro hosty
připravili svatomartinské pohoštění.
dli své praktické dovednosti, odborné skytoval informace Ing. Miroslav Šimáček.
I letos máme 19 nových barmanů z řad
znalosti, manuální zručnost a nápadi−
kuchařů – číšníků a gastronomů. A o jaké
tost.
nápoje byl největší zájem? Samozřejmě o
Veliký zájem byl o technické obory matu−
novinky jako Charlie Chaplin, Sweet
ritní i s výučním listem, sponzorované
Martini nebo Swimming Pool. Že jste tyto
jednotlivými firmami, ale i bez sponzoro−
drinky ještě neochutnali? Máte jedineč−
vání. I ostatní obory nebyly ochuzeny o
nou příležitost nejen se podívat, nechat
zájem z řad žáků základních škol.
namíchat, ale také sami si připravit míše−
Děvčata 8. tříd ZŠ byla zasvěcena do tajů
né nápoje při druhém dnu otevřených
strojírenství žákyněmi, které již techniku u
dveří ve středu 3. prosince 2014. Ro−
nás studují. Vyzkoušely si programování
na CNC soustruhu, gravírování, ovládání Kufříky s nářadím předával na Dnu otevřených dveří sená− vněž absolventi baristického kurzu se ne−
tor Parlamentu ČR Jan Látka.
ustále snaží poskytovat co nejkvalitnější
robota, výrobu šperků a tvarování drátu.
gastronomické služby a trénují při přípra−
V tento den předali zástupci Krajského
vě espressa a cappuccina. Přijďte se pře−
úřadu Plzeňského kraje 35 žákům prv−
svědčit na vlastní oči.
ních ročníků oborů strojní mechanik,
Uvidíte ukázky z bohaté nabídky mimo−
strojní mechanik se zaměřením na obslu−
školní činnosti např. thajského boxu,
hu lisů pro vstřikování plastů a obráběč
sebeobrany, taneční skupiny Avanti, která
kovů kufříky s nářadím, které žáci využijí
se stala v latinskoamerických tancích mis−
nejen k výuce, ale i k vlastní potřebě. Ve
try světa (World Dance Championship
Stodě tyto kufříky dostalo 16 žáků
WADF Babylon 2014). Jste srdečně zváni.
elektromechanika pro zařízení a přístroje
Mgr. Zdeňka Buršíková, ředitelka
se zaměřením na zabezpečovací techni−
ku. Žáci 1. ročníků zmíněných oborů, po− Technické obory přitahovaly žáky devátých tříd i jejich rodiče.
SOU v Domažlicích a Stodě

40

Rozhled 12/2014

