Žáci SOU v Domažlicích
sklízejí vavříny úspěchů
Střední
odborné
učiliště
v
Domažlicích svými aktivitami v rámci
ekologického vzdělávání žáků obháji−
lo 2. místo v soutěži Zelená škola
Plzeňského kraje ve školním roce
2013/2014. Slavnostní vyhodnocení
se uskutečnilo v prostorách
Zoologické a botanické zahrady v
Plzni na statku Lüftnerka. Podařilo se
nám dojednat zajímavé interaktivní
workshopy pro žáky, které se budou
realizovat v hodinách Základy ekolo−
gie nebo Základy přírodních věd v 1.
a 2. ročnících učebních a studijních
oborů. Připraveny jsou také pro ku−
chaře−číšníky přednáška a ukázky
cizokrajného ovoce spojené s ochut−
návkou, pro kosmetické služby před−
náška o léčivých rostlinách spojená s
vařením čaje pro umocnění vůně,
chuti a tím lepší zapamatování si
podpůrných látek v nich obsahujících
a pro truhláře a strojní mechaniky
projektový den, při kterém budou sle−
dovat a zkoumat biotop rybníčka, kte−
rý se nachází naproti budově školy v
ulici Prokopa Velikého 640.
Od října se opět rozjedou projektové
dny pro žáky prvních ročníků zaměřené
na alternativní zdroje energie.
Prezentace a ukázka účinnosti nejen
fotovoltaických panelů proběhne na
Technické škole ve Waldmünchenu,
dále žáci navštíví malou vodní elektrár−
nu, elektrárnu na dřevoštěpky a bio−
plynku ve vesnici Schöferei.
V soutěži O nejúspěšnější školu v sou−
těžích odborných dovedností ve škol−
ním roce 2013/2014 v kategorii střední
odborná učiliště Plzeňského kraje jsme
obsadili 3. místo.
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V průběhu měsíce září, tedy ihned po
zahájení školního roku, se již žáci začí−
nají připravovat na soutěže. První velmi
významnou je soutěž na mezinárodním
strojírenském veletrhu v Brně v úterý
30. září. Zde na soutěži Mladých stro−

že je zaměřena na
praktickou aplika−
ci programování.
Pro naši školu je
potěšující, že od−
borník z katedry
ústavu strojíren−
ské technologie
řekl: „Veškeré tyto akce převyšují reál−
nou možnost škol v rámci středoškol−
ského vzdělávání. Tito žáci jsou na ve−
lice vysoké odborné úrovni. Zadaný
úkol vypracovali z hlediska praktického
využití jako nejlepší.“

Prezentace SOU Domažlice na Evropské noci vědců 2014, která se konala v
Domažlicích na náměstí Míru.. Naše škola představovala robotiku, čarování s
kovem, poznávání dřeva a zázraky se zabezpečovačkou.
jařů v programování CNC obráběcích
strojů budou dvě naše družstva soutě−
žit ve dvou kategoriích, a to ve frézová−
ní Heidenhein a ve frézování Siemens
ShopMill. Příprava započala již v loň−
ském školním roce v rámci soutěže
škol z České republiky, které jsou par−
tnery firmy Siemens ve vzdělávání.
Zhodnotili ji zástupci firmy Siemens
Ing. Eva Klocová a Ing. Jiří Urban a za
Vysoké učení technické Brno Ing. Aleš
Polzer, Ph.D,. Tato nezávislá komise
vyhodnotila přípravu jako velice úspěš−
nou a oproti ostatním školám ocenila,

Spokojeni s odbornou přípravou na−
šich žáků jsou také zaměstnavatelé do−
mažlického regionu, kteří spolupracují
s naší školou a sešli se společně s ře−
diteli a výchovnými poradci základních
a středních škol, úřadem práce a
Městem Domažlice u Kulatého stolu.
Toto setkání zorganizovala Okresní
hospodářská komora Domažlice ve
spolupráci s Ing. Janou Holečkovou,
členkou Komise pro technické vzdělá−
vání Plzeňského kraje.
V přijímacím řízení pro školní rok
2015/2016 se naše škola přihlásila do

pilotního ověřování přijímacích zkou−
šek ke vzdělávání na střední školu. Do
čtyř čtyřletých oborů zakončených ma−
turitní zkouškou tedy mechanika seři−
zovače, kosmetické služby, gastrono−
mie a obchodníka budeme konat přijí−
mací zkoušky. Testy budou žáci konat
z českého jazyka a matematiky.
Vyhodnocovat výsledky bude Cermat,
který vyhodnocuje státní část maturit−
ních zkoušek a rovněž stanoví laťku
úspěšnosti. Výsledky zkoušek se žáci
dozvědí v přijímacím řízení 22. dubna
2015 i s tím, zda byli na zvolený obor
přijati. Pořadí přijatých uchazečů se
bude odvíjet od prospěchu v 8. třídě a
polovině 9. třídy, zdravotní způsobilosti
a alespoň 10% úspěšnosti složení tes−
tu z pilotního ověřování. Pokud z velké−
ho počtu přihlášených uchazečů nebu−
du moci žáky přijmout (u nás si vždy
rodiče se žáky 9. tříd ZŠ vybrali a zvolili
obor dle jejich volby nebo podobný dle
zájmů), výsledky z testů budou pře−
nosné na druhou střední školu, kterou
si žáci napíší na přihlášku ke studiu. Je
proto velmi důležité, aby rodiče i žáci
volili správně obor ke vzdělávání,
protože výrazně ovlivní jejich budoucí
profesi.
Srdečně zveme na Dny otevřených
dveří na naši školu, které se konají
v pátek 14. listopadu 2014 v Doma−
žlicích a ve Stodě, ve středu 3. prosin−
ce 2014 v Domažlicích a ve čtvrtek 15.
ledna 2015 ve Stodě.
Společně s námi budou vystavovat i za−
městnavatelé, kteří s námi dlouhá léta
spolupracují, zaměstnávají naše absol−
venty a někteří žákům nabízejí také sti−
pendia. Pohovořit budete moci rovněž
se zástupci Siemensu nebo s naší par−
tnerskou školou v Chamu ohledně praxí,
stáží v německých firmách. Vaše děti
budou mít příležitost si vyzkoušet někte−
ré činnosti pro seznámení se s oborem.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Mgr. Zdeňka Buršíková, ředitelka
SOU v Domažlicích a Stodě
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