
V pátek 15. května
2015 ve 13.00 hod.
slavnostně zahajujeme
provoz dílen odborného
výcviku Středního od−
borného učiliště
Domažlice s nejmoder−
nějším strojním vyba−
vením v Plzeňském
kraji. Představíme no−
vě v provozu 5osé ob−
ráběcí centrum s řídi−
cím systémem
Siemens, soustružnic−
ké centrum s řídicím
systémem Fanuc, mě−
řící stanice nástrojů a
průmyslového robota
ABB, také 3D tiskárnu a
novou multifunkční učebnu progra−
mování. Součástí tohoto slavnostního
aktu bude rovněž konference určená
spolupracujícím strojírenským fir−
mám, které tímto srdečně zveme.

Biskup  podpořil studium
technických oborů
Mons. František Radkovský, biskup
plzeňský,  má k  technice a technickým
vědám velmi blízko. Po maturitě na
Jedenáctileté střední škole v Telči vy−
studoval Matematicko – fyzikální fakul−
tu Univerzity Karlovy v Praze. Specia li −
zoval se na matematickou statistiku.
Pracoval jako matematický statistik ve
Státním výzkumném ústavu pro vý−
zkum automatizace sklářského prů−
myslu a později v Pedagogickém ústa−
vu ČSAV, kde se podílel na přípravě
modernizace výuky matematiky. Mons.
František Radkovský zahájil ve Stodě
republikovou soutěž GES – CUP 2015

pro žáky elektrotechnických oborů za−
měřených na zabezpečovací techniku,
kterou pořádalo Střední odborné učiliš−

tě ve Stodě. Biskup soutě−
žícím popřál mnoho úspě−
chů a podpořil je ve studiu
technických řemeslných
oborů.

Mezinárodní 
spolupráce ve 
škole i na výletě
Společně s partnerskou
školou Berufsschule v
Chamu jsme se minulý
měsíc  zúčastnili Česko –
bavorských dnů v Plzni,
jako příklad úspěšné
přeshraniční spolupráce.
Na náměstí Republiky
jsme společně představili

strojírenské obory, na PC progra−
my obrábění CNC strojů, zájemci
si mohli vyzkoušet některé čin−
nosti nebo si odnést suvenýry

z tvrzeného polystyrénu vyrobené na−
šimi žáky na „drátořezu“. Spolupráce
s Berufsschule v Chamu se týká i eko−
logického vzdělávání. Mezinárodní kon−
ference Enersol konané v Jihlavě, se le−
tos poprvé zúčastnili i Němci.
Zastupovala je Technická škola ve
Waldmünchenu s prezentací hybridních
solárních článků. Společně jsme vytvo−
řili devítičlenné družstvo. Další dubno−
vou akcí byla třídenní česko – německá
exkurze do Prahy, která měla stejně ja−
ko v loňském roce obrovský úspěch.
Letos jelo do Prahy 53 žáků z obou
škol. Seznámili se nejen s historií a nej−
významnějšími pamětihodnostmi naší
metropole, ale také navštívili německé
velvyslanectví a Senát Parla mentu
České republiky. Velmi příjemné bylo
setkání s politikem domažlického regio−
nu – senátorem Janem Látkou.         4
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Novinky na SOU v Domažlicích a Stodě

Nejmodernější strojní vybavení v Plzeňském 
kraji pro studenty je v Domažlicích

Absolventi kurzu studené kuchyně s mistrem kuchařem Vladimírem Pickou.

Biskup plzeňské diecéze J. Ex. Msgre. RNDr. František Radkovský
zahájil republikovou soutěž GES − CUP 2015 ve Stodě společně s
ředitelkou SOU v Domažlicích a Stodě  Mgr. Zdeňkou Buršíkovou.
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4 Největším zážitkem byla opět pro−
jížďka na Pražský hrad na segwayi.  

Rodiče ochutnali výrobky
svých dětí
Naši gastronomové a kuchaři – číšníci
se účastnili kurzu studené kuchy−
ně, který byl po čtyřech dnech
završen slavnostním rautem.
Dvacet tři absolventů kurzu obdr−
želo z rukou mistra kuchaře
Vladimíra Picky osvědčení o ab−
solvování kurzu studené kuchy−
ně. Na velkolepý raut s 83 různý−
mi druhy výrobků se dostavili ro−
diče i prarodiče žáků. Mistr ku−
chař pochválil šikovnost a veliký
zájem našich žáků. Ocenil moder−
ní vybavení odborné učebny gas−
tronomie a možnost žáků sezná−
mit se s nejmodernějšími ku−
chyňskými pomocníky již během
studia. Novinkou je multifunkční
přístroj Termomix.

Chlapci i děvčata 
sbírají medaile 
Medailových příček dosáhli naši
strojní mechanici v krajském kole
soutěže KOVO Junior 2015 kona−
né v Tachově. Na prvním místě se
umístil Jan Mathauser a postoupil
do celostátního kola, které se ko−
nalo v Brně. Praktickou část měl
nejlepší v celé republice, ale při

konečném součtu dalších částí se
umístil v silné konkurenci na čtvrté po−
zici. Je to výborný úspěch Jana
Mathausera, žáka druhého ročníku,
který mezi ostatními soutěžícími ze tře−
tích ročníků přímo exceloval. Třetí

místo vybojovala v regionálním
kole v Tachově strojní mecha−
nička Šárka Pokorná, žákyně
prvního ročníku. O to cennější
toto třetí místo je, neboť Šárka
byla jediná žákyně a prvačka a
soupeřila se žáky třetích roční−
ků.

Ochutnávali rostliny
Jako každoročně jsme v minu−
lý měsíc na naší škole uspořá−
dali projektový „Den Země“.
Cílem bylo seznámit žáky se
základními principy a způsoby
ochrany přírody a krajiny, s netradiční−
mi jedlými potravinami a objasnit po−
jem trvale udržitelný rozvoj. No vinkou
byly dvě přednášky RNDr. Mgr. Zdeňky
Chocho louškové, Ph.D. ze ZČU v Plzni.
Seznámila nás s méně známými jedlý−
mi rostlinami, mezi které patří sedmi−
kráska, violka, lichořeřišnice kapucín−
ská, květ pažitky, orchideje, bez černý,
měsíček lékařský, aksamitník, popenec
aj. Tyto netradiční rostliny žáci mohli i
ochutnat.  A protože byl krásný jarní
den, ukončili jsme projektový den po−
zorováním ekosystémů v okolí školy za
odborného výkladu paní doktorky.

Získali německý certifikát
Ve čtvrtek 30. dubna 2015 převzalo v
obřadní síni domažlické radnice 5 ab−
solventů oboru mechanik seřizovač

Certifikát Berufsschule Cham o absol−
vování projektu přesahujícího hranice
Pneumatika a Logo řízení. Po dobu čtyř
let měli tyto žáci intenzivní kurzy odbor−
né němčiny a 3 čtrnáctidenní praxe,
které konali na pneumatice v Rodingu,
Logo řízení v Chamu a v německých
firmách. 

Nová profesní kvalifikace
zdarma
V rámci dalšího vzdělávání připravuje−
me pilotní ověřování profesní kvalifika−
ce dělník pro výrobu dřevařských polo−
tovarů. Pro účastníky bude vzdělávací
program realizován zdarma s podpo−
rou projektu UNIV 3 Kraje. Bližší infor−
mace na webových stránkách. 

Mgr. Zdeňka Buršíková, ředitelka
SOU v Domažlicích a Stodě

Šárka Pokorná, žákyně 1. ročníku oboru
strojní mechanik se zaměřením na obslu−
hu lisů pro vstřikování plastů na krajském
kole KOVO Junior 2015 v Tachově, se
umístila na 3. místě.

Soutěžní výrobek − kompletní ruční výroba
funkčního visacího zámku Jana Mathausera
na celostátní soutěži v Brně. 


