Ředitelka SOU v Domažlicích Mgr. Zdeňka Buršíková říká:

Zájem o strojní obory je větší,
než jsme očekávali
V listopadu a v prosinci proběhly na
Středním odborném učilišti v Domažlicích a ve Stodě Dny otevřených dveří. Co ukázaly? „Jestliže v minulém
roce dominovaly obory Gastronomie, Kosmetické služby a Kadeřník,
letos je doslova převálcovaly strojní
obory. Tento obrat je dán situací na
trhu práce. Z naší zkušenosti víme, že
se na nás v poslední době stále více

borným prospěchem,“ dodává ředitelka školy.

Škola partnerem Siemens
Dne otevřených dveří se také zúčastnili zástupci firmy Siemens, aby domažlické střední odborné učiliště „označili“ za
svého partnera. Ing. Evy Klocové jsme
se zeptali proč si Siemens vybral SOU v
Domažlicích.
„Firma Siemens podporuje výrobce obráběcích strojů. Starám se o firmu KOVOSVIT MAS v Sezimovo Ústí, ve které
se také učil pan inženýr Miroslav Šimáček, který je dnes pedagogem na domažlickém učilišti. S firmou je stále ve

Připevňování tabulky, která na budově SOU v Domažlicích symbolizuje partnerství se světoznámou firmou Siemens. Zleva: David Suchý z oddělení servisu firmy Siemens, Ing. Eva Klocová - obchodní zástupkyně firmy Siemens,
ředitelka SOU v Domažlicích Mgr. Zdeňka Buršíková a Ing. Miroslav Šimáček
- učitel odborných předmětů.

obracejí strojírenské firmy a mají eminentní zájem o naše žáky. Absolventi
strojních oborů nemají problémy
uplatnit se v praxi a to je jeden z hlavních důvodů zájmu. Dny otevřených
dveří nás také mile překvapily tím, že
přicházejí žáci s velmi dobrým až vý-
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spojení a tam jsme se také poprvé potkali. Pan Šimáček byl naprosto dokonale
vybaven znalostmi a líbilo se mi, že měl
detailní představu o vzájemné spolupráci. Také zázemí školy je na vynikající
úrovni. Je podepsána smlouva mezi Siemensem a SOU Domažlice v oblasti ško-

„Paní ředitelka vyšla vstříc přání žáků a
na škole jsme založili kroužek, kde učím
zájemce základy kik boxu. O tento sport
je docela velký zájem. Přišli sem žáci,
kteří neuměli udělat ani kotoul a dnes je
pro ně hračkou udělat salto,“ pochlubil se
Lukáš Wacker - absolvent Pedagogické
fakulty ZUČ v Plzni v oboru Tělesná výchova a sport.

lení obsluh CNC strojů v řídícím systému
SINUMERIK. Pro žáky strojních oborů
bude mít tato vzájemná spolupráce velký
význam, což ocení ve chvíli, kdy ze školy
Obsluhovali v Senátu
přejdou do praktického života.“
Střední odborné učiliště v Domažlicích Se žáky SOU v Domažlicích se můžete
je druhou školou v České republice, kte- setkat při nejrůznějších společenských i
ré může vyškolovat lidi pro obsluhu řídí- sportovních akcích. Například jejich výcích systému SINUMERIK. O významu partnerství
nám řekl více Ing.
Miroslav Šimáček učitel odborných
předmětů.
„Můžeme se účastnit školení a
workshopů ve školícím středisku v
německém Erlangenu, které nám
umožní další odborné vzdělání a
přístup k nejnověj- Bc. Lukáš Wacker při tréninku svých svěřenců.
ším technologiím.
Tuto spolupráci využijeme pro výuku znamnou akcí bylo zajištění rautu u příleprogramování CNC strojů studentů ve žitosti vyhlášení výsledků 6. ročníku soustudijním oboru Mechanik seřizovač a těže o titul Nejkrásnější nádraží ČR za
učebním oboru Obráběč kovů. Pro naše rok 2012. Slavnostní vyhlášení proběhlo
žáky to má nesmírný význam. Kromě v Hlavním sále Valdštejnského paláce
nich budeme vyučovat i zájemce z řad Senátu Parlamentu ČR v Praze.
veřejnosti, kteří si chtějí rozšířit své tech- „Naši žáci jsou velmi šikovní a přesvědnické znalosti. Touto partnerskou čit se o tom mohou všichni, kteří chtějí vysmlouvou jsme vyšli vstříc přáním a po- užít našich služeb. Na naší škole máme
žadavkům kovovýrobců - vyučovat žáky kadeřnictví, kosmetiku, objednat si move třech řídících systémech, které jsou v hou raut, občerstvení teplou i studenou
České republice nejvíce zastoupeny.“ kuchyni i s obsluhou, truhláři na zakázku
vyrábějí kuchyně, skříně, nábytek a proPřání žáků vyslyšeno
vádíme obrábění na CNC strojích.
V průběhu Dne otevřených dveří jsme Všechno dělají naši žáci pod dohledem
také zavítali do tělocvičny, kde žáci tré- mistrů odborné výchovy. Pro ty, kteří vynovali kickbox. Svůj vzor měli v trené- užijí našich služeb budou mile překvaperovi Bc. Lukáši Wackerovi, který obsa- ni cenou. Srdečně jste k nám zváni a nádil v roce 2007 v ČR v kickboxu druhé vštěva vám může pomoci při hledání
místo a nyní aktivně boxuje za plzeňský vhodného povolání pro svého syna nebo
klub. Lukáš Wacker je mistrem odbor- dceru,“ dodává ředitelka SOU v Domažného výcviku.
licích Mgr. Zdeňka Buršíková.
(še)
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