Ředitelka SOU v Domažlicích Mgr. Zdeňka Buršíkován tvrdí:

Bez mezinárodní spolupráce
každá škola hodně ztrácí
Co vás vede, paní ředitelko, k tomuto
názoru?
Naše zkušenosti. Evropa bez hranic
umožňuje mladým lidem po škole nebývalé možnosti. Proto se snažíme, aby v
průběhu studia naši žáci, ale i učitelé navazovali kontakty s firmami a školami v
Německu. Tak například v Technické
škole ve Waldmünchenu se uskutečnil
pro české posluchače kurz regenerativní
energie. Od nás se ho zúčastnilo 10 žáků
a učitelů. Technická škola ve Waldmünchenu, která je součástí naší partnerské
školy Berufsschule v Chamu, nabízí možnost nástavbového nebo pomaturitního
oboru Technika pro regenerativní energii. Proto prezentujeme tuto možnost žákům i široké veřejnosti. Město Waldmünchen je díky výrobě energie z alternativních zdrojů soběstačné.
Absolvují vaši žáci praxi v německých firmách?
Máme navázanou spolupráci s řadou německých firem. Například v oboru me-
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chanik – seřizovač již potřetí bylo na třítý- přijedou prohlédnou naši školu. V minudenní praxi 5 žáků v Rodingu a Wald- lém roce byla podepsána Partnerská
münchenu, kde pracovali na CNC a NC smlouva o spolupráci mezi Středním odstrojích, na frézách, obráběcích
strojích, nebo s nástroji pro ruční
obrábění.
Připravujete žáky na to, aby
našli uplatnění na trhu práce i
v zahraničí?
Samozřejmě, protože ta šance
se jim nabízí. Nás oslovují německé i rakouské firmy a mají zájem o naše strojaře, truhláře, kuchaře-číšníky, absolventy gastronomie. Cílem zahraniční praxe, kterou pro žáky organizujeme
je, aby vedle jazykových znalostí
získali pracovní i osobní zkuše- Ředitelka SOU v Domažlicích Mgr. Zdeňka
nosti, nebo se budou moci pro- Buršíková.
kazovat i europasem. Máme poznatky, borným učilištěm Domažlice a firmou Sieže během praxe si zahraniční firma do- mens ČR.
hodne s naším žákem možný nástup po Jaké další možnosti žákům nabízíte?
zdárném ukončení studia. Není žádnou Aby po ukončení školy neměli starosti se
výjimkou, že si zástupci zahraniční firmy shánění zaměstnání. Naší snahou je

spolupracovat s takovými firmami v regionu, které naše absolventy zaměstnají.
Dokonce v průběhu studia jim poskytují
stipendium. Je to například firma Gerresheimer v Horšovském Týně. Se zajímavou nabídkou přišla firma ZF Staňkov,
s.r.o., která se rozhodla sponzorovat
vzdělání dvěma žákům v tříletém oboru
Strojní mechanik. Poskytneme jim od
druhého ročníku stipendium a po ukončení studia s nimi uzavřeme pracovní
smlouvu na dobu neurčitou.
Barometrem úspěšnosti vašich žáků
jsou nejrůznější soutěže. Jak si vedete?
Naše kadeřnice, barmani, kuchaři – číšníci, strojaři, truhláři, kosmetičky z každé
krajské nebo celostátní soutěže nepřijedou s prázdnou. Pokaždé jsou na té pomyslné bedně vítězů. Kromě toho pro
nejrůznější firmy a organizace pořádáme bankety, rauty, zajišujeme nejrůznější společenské akce. Naši gastronomové mají špičkovou úroveň a to vůbec nepřeháním. Dokladem toho je například zajištění rautu u příležitosti
vyhlášení výsledků 6. ročníku soutěže o
titul Nejkrásnější nádraží ČR za rok
2012. v Hlavním sále Valdštejnského
paláce Senátu Parlamentu ČR v Praze.
O dovednosti a šikovnosti žáků se mohou přesvědčit všichni, kteří navštíví náš
kadeřnický nebo kosmetický salon, nebo si u truhlářů nechají vyrobit kuchyňskou linku, komodu, skříň.
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