V pátek 16.listopadu Den otevřených dveří ve SOU v Domažlicích

Světoznámá firma Siemens je partnerem
Středního odborného učiliště v Domažlicích
Nejen o spolupráci se Siemensem,
ale i o dalších zajímavostech nám
povídala ředitelka domažlického
středního odborného učiliště Mgr.
Zdeňka Buršíková.

Významný krok

le Siemens ČR Ing. Jiřího Karase jsem
převzala Certifikát „Certifikovaný partner pro CNC školení“. Zároveň naši
lektoři školícího centra dostali certifikáty, které jim umožňují účast na systému školení Siemens AG ve školicím
středisku v německém Erlangenu.
Zde Siemens pořádá workshopy a externí školení v oboru CNC programování, které umožní další odborné

zaměstnavatele, ale také v oblasti počátečního vzdělávání pro výuku programování CNC strojů studentů ve
studijním oboru Mechanik seřizovač a
v učebním oboru Obráběč kovů.

Technické kroužky pro

žáky 8. a 9. tříd
V říjnu letošního roku byla slavnostně
Tak jako v minulém roce byl usnesepodepsána Partnerská smlouva o
ním Rady Plzeňského kraje vyhlášen
spolupráci mezi Středním odborným
dotační program na podučilištěm Domažlice a
poru technického vzděláfirmou Siemens ČR.
vání mládeže Plzeňského
Tímto podpisem se
kraje. Do programu jsme
SOU Domažlice stáse přihlásili s cílem zvýšit
vá jako jediná střední
motivaci žáků základních
škola na jihozápadu
škol ke studiu v technicČeské republiky partkých oborech kovo, truhnerem nadnárodního
lář a elektromechanik .
elektronického konTechnické kroužky jsou
cernu Siemens AG.
určeny pro žáky 8. a 9. tříd
Zastoupení společzákladních škol, kde se v
nosti Siemens v Čes16 výukových hodinách
ké republice bylo zaseznámí s daným techloženo v Čechách a
nickým oborem . Technicna Moravě před 120
ké kroužky probíhají od
lety a obnoveno v roce 1990. V současné Mgr. Zdeňka Buršíková, ředitelka SOU Domažlice přebírá z rukou listopadu 2012 do března
době patří Siemens s Ing. Jiřího Karase, ředitele obchodního úseku Siemens, certifikát 2013.
V kroužku kovo se žáci
11 000 zaměstnanci „Certifikovaný partner pro CNC školení“.
připraví pro obor Strojní
mezi největší zaměstnavatele v ČR.
vzdělání lektorů a přístup k nejnověj- mechanik, Obráběč kovů - obsluha
CNC strojů a Mechanik seřizovač.
Spolupráce byla podepsána v oblasti ším technologiím.
školení obsluh CNC strojů v řídicím Této spolupráci bude využito nejenom Naučí se základy ručního zpracování
systému SINUMERIK. Z rukou ředite- v oblasti školení obsluh CNC strojů pro kovů, soustružení, frézování a progra-

Radek Chlubna přebírá z rukou viceprezidenta Zdeňka Somra „Osvědčení HK ČR“.

mování. V kroužku Elektromechaniků
pro zařízení a přístroje žáci ovládají
jednoduchou elektronickou stavebnici
pomocí přenosných zařízení. Kroužek
truhlářů je zaměřen na ruční zpracování dřeva, spojování desek kolíkováním. Na PC budou probírat základy
programu, který umožňuje snadné nakreslení truhlářského nábytku včetně
úsporného nářezového plánu. Žáci
základních škol se mohou i nadále hlásit do těchto kroužků.

Služby pro každého
Naše střední odborné učiliště nabízí
služby pro širokou veřejnost. Máme
kadeřnický a kosmetický salon. Poslední novinkou je galvanická žehlička
na vrásky, kterou lze použít na všechny druhy pleti. Procedura připomínající lymfatickou masáž je velmi příjemná. Již při prvním žehlení je cítit, jak kůže dýchá a okamžitě jsou vidět nečekané výsledky. Salonů mohou využít
jak ženy tak muži. Nabízíme ideální
cenové relace. V podstatě zákazník
zaplatí pouze za materiál.

Den otevřených dveří
Žáci i rodiče mají možnost si prohlédnout všechny naše učebny a odborná
pracoviště, setkat se s pedagogickým
sborem a pohovořit si s našimi studenty. Také uvidí jejich praktické ukázky.
Například své umění předvedou barmani, kuchaři, číšníci, truhláři, kosmetičky, kadeřnice. Srdečně zvu všechny
k návštěvě našeho Středního odborného učiliště v Domažlicích v pátek 16.
listopadu. Den otevřených dveří bude
probíhat po celý den.
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