Novinky na Středním odborném
učilišti Domažlice
V regionu jsme první

Nejlepší jedou soutěžit

S novým kalendářním rokem získali Naši žáci se opět účastní řady soutěží
žáci strojírenských oborů Středního odborných dovedností. Velikým úspě−
odborného učiliště v Domažlicích 5 chem je účast v národním
osé frézovací centrum, CNC stroj s ří− kole na gastronomické
dicím systémem Siemens a tříosý soutěži s mezinárodní po−
soustruh s řídicím systémem Fanuc. rotou a účastí – AHOL
Jsme jediná střední škola v regionu, CUP 2015, na kterou po−
která tuto novou technologii má na jedou žáci oboru gastro−
pracovišti odborného výcviku, a tudíž nomie a kuchař – číšník. Do
můžeme odborně připravit své žáky Ostravy pojedou také obhajovat před−
pro potřeby zaměstnavatelů. Ve strojí− ní příčky z loňského roku žáci oboru
renských firmách začíná být víceosé elektromechanik ze Stoda na soutěž v
obrábění současným trendem. Naše odborných znalostech a dovednos−
škola je Certifikovaným partnerem tech v zabezpečovacích systémech
pro CNC školení firmy Siemens, a Zelená myš.
proto můžeme zaškolovat v nových Střední odborné učiliště v Domažlicích
technologiích zaměstnance firem ce− každoročně pořádá čtyři odborné sou−
lého regionu Jihozápad. Pro účely těže. První je v porovnání odborných
programování CNC
strojů jsme vybavili
pracoviště odbor−
ného výcviku o no−
vou počítačovou
učebnu s interak−
tivním dataprojek−
torem a 3 D tiskár−
nou, na které si žá−
ci naprogramova−
nou součástku vy−
robí. Mají zde
okamžitou zpětnou
vazbu,
mohou
snadno upravovat
technologické po−
stupy před, tím než S novým 5osým frézovacím centrem se seznamuje žák
začnou sériovou mechanika seřizovače Jiří Steinberger.
výrobu na CNC
strojích. Zajímavostí 3 D tiskárny je i znalostí, dovedností a pracovních ná−
to, že obsahuje jak stavěcí, tak i pod− vyků pro žáky oboru kuchař – číšník ve
půrný materiál. Podpora se po dokon− stolování téma První republika. Druhá
čení stavby rozpustí v lázni v zařízení kuchařská soutěž s názvem Hrnečku
WaveWash.
vař se uskuteční 11. února 2015 v
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MKS ve Stodě na téma Valentinské va−
riace. Třetí soutěž s mezinárodní účas−
tí, ve které záleží na kreativitě a celko−
vém out – fitu, je určena žákům oborů
vzdělání kadeřník a kosmetické služby.
Konat se bude ve středu 4. března
2015 v MKS Domažlice. Poslední po−
řádanou soutěží je GES CUP 2015 pro

Odborná praxe v
německých firmách
znamená pro žáky
velmi cennou zku−
šenost. Významná je před nástupem
na odbornou praxi i jazyková anima−
ce, která u žáků nenásilně odbourává
ostych a motivuje je k učení se. Po
absolvování odborné praxe žáci získa−
jí Europass mobility, což je dokument,
který informuje o odborné praxi v za−
hraničí a informuje potencionálního
zaměstnavatele o jeho zahra−
ničních zkušenostech.

Veletrh pracovních
příležitostí
žáky elektrotechnických oborů. Ve
Stodě se sjedou zástupci středních
škol z celé České republiky 23. – 24.
března 2015. Na všechny soutěže, kte−
ré pořádáme, srdečně zveme širokou
veřejnost.

Praxe v německých firmách
Letos v lednu nastoupili 4 žáci oboru
obráběč kovů na 12 denní
praxi do německých firem
v
rámci
projektu
Erasmus+. Cílem pro−
gramu je podpořit vzá−
jemné vztahy, vyměnit
odborné dovednosti, zna−
losti a pracovní návyky,
zkvalitnit jazykovou výuku
a seznámit se s kulturou a
prostředím. Jak probíhá
praxe ve firmách? Adam
Muzika a Vasyl Vovsík
jsou zařazeni do provozu
vybraných firem, prochází
si jednotlivé úseky výroby
2. ročníku a hlavně práci na CNC
strojích. Bonusem této
stáže je pro Petra Tomana
a Miroslava Skácela praxe u firmy
Roding Automobile GmbH, kde se se−
známí s kompletní výrobou celokarbo−
nového vozidla, které firma vyvíjí a vy−
rábí pro nadšence sportovních vozů.

Na základě častých dotazů
našich absolventů poprvé
pořádáme ve středu 18. března 2015
v prostorách budovy školy Prokopa
Velikého 640 informační burzu pra−
covních příležitostí v Německu
Berufsinfomesse pro naše žáky 3.
ročníků učebních oborů, 4. maturit−
ních ročníků a absolventy nástavbo−
vého studia. Ve spolupráci s Úřadem
práce Domažlice, Landkreis Cham,
OHK Domažlice a IHK Cham připraví−
me 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 na
dotazy případných možností dalšího
studia v Německu nebo získat infor−
mace z první ruky ohledně pracovního
uplatnění, získat velmi cenné kontakty.
Přítomni budou zástupci všech oborů,
které na škole vyučujeme – strojíren−
ství, elektromechanik, truhlář, gastro−
nomie, kadeřník, kosmetička. 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.
Poslední novinkou je nový symbol
školy.
Mgr. Zdeňka Buršíková, ředitelka
SOU v Domažlicích a Stodě
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