Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Učňovské školství má v Domažlicích více než stoletou tradici. V současné době
vzděláváme žáky ve tříletých oborech vzdělání zakončených výučním listem –
obráběč kovů, strojní mechanik, truhlář, elektromechanik pro zařízení a
přístroje, kuchař – číšník a kadeřník. Ve čtyřletých oborech zakončených
maturitní zkouškou – mechanik seřizovač, gastronomie a kosmetické služby.
Absolventům tříletých oborů nabízíme možnost nástavbového studia podnikání,
a to jak v denní, tak i dálkové formě vzdělání. Absolventům nabízíme možnost
profesních a rekvalifikačních kurzů.
Proč právě na Střední odborné učiliště v Domažlicích?
Protože se po vystudování uplatní na trhu práce, někteří získají pracovní
smlouvu již v průběhu studia, strojírenské obory jsou sponzorováni firmou již od
prvního ročníku a tím si i zajistí nástup do této firmy po ukončení školy a získá
tak důležitou praxi. Zajímavé jsou mezinárodní odborné praxe, stáže
v německých strojírenských firmách, restauracích a hotelech a další aktivity
zaměřené na procvičení nejen odborné němčiny. Výborné zázemí a vybavení
školy, nové stroje a zařízení, přístup k nejnovějším technologiím. Důležitou
součástí vzdělání ve všech oborech je odborný výcvik. Odborný výcvik je
prováděn buď přímo v budově školy, kde se nachází kadeřnický, kosmetický
salon, cvičná kuchyně a učebna stolničení, nebo v přilehlých dílnách, jako
je truhlářská dílna za budovou školy nebo strojírenské dílny v Rohově ulici. Ve
Stodě v budově školy jsou dílny elektromechanika a v samostatných budovách
je kadeřnický salon a cvičná kuchyně s restaurací. Důležité jsou pedagogické
zkušenosti, přístup k žákům a způsob výuky, příprava žáků na soutěže
odborných dovedností a jejich výsledky.
Některé soutěže odborných dovedností dokonce pořádáme. V lednu
proběhl již 6. ročník nadregionální soutěže pro kuchaře – číšníka ve stolničení
s názvem „První republika“, kterého se zúčastnilo 9 středních škol z Plzeňského
a Karlovarského kraje. Naše družstvo ve složení Eliška Kozáková, Kateřina
Zedníková, Barbora Divišová a Angelika Beránková se umístili na druhém
místě. O spolupráci s naší školou a výsledky soutěže projevilo zájem Muzeum
Gastronomie v Praze.
Druhou kuchařskou soutěž jsme pořádali v únoru ve Stodě. V 10. ročníku
soutěže Hrnečku vař na téma „Valentýnské dobroty“, kdy hlavní surovinou byl
toustový chléb, se opět na druhé příčce umístilo družstvo ze Stoda ve složení
Lukáš Hrách a Pavel Kuneš.
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Gastronomové byli úspěšní v celostátní soutěži AHOL Cup 2015
s mezinárodní porotou a za účasti škol také z Francie a Polska. Konala se
v Ostravě. Naše pětičlenné družstvo soutěžilo v několika disciplínách, např.
poznávání skleniček a přiřazení nápojů, poznávání masa, určení technologických
postupů pokrmů, rozhovoru v cizím jazyce, pouring testu a krájení cibule.
Připravili kuřecí kousky ve schwarzwaldské šunce s tymiánem, bramborovo –
hráškové pyré se smetanou a celerové kostky na karamelu s vinnou redukcí.
Odborná porota ocenila týmovou práci a čistotu provedení, u samotného pokrmu
jeho složení a barevnost. Při vyhlášení výsledků měli naši žáci ze sedmého místa
upřímnou radost. Naší žákyni Pavlínu Vítkovičovou si vybral francouzský
kuchař Yves Le Guvel pro svoji závěrečnou show. Pavlína byla vybrána jako
jediná zástupkyně českých škol do mezinárodního týmu. Pro všechny
zúčastněné to byla veliká zkušenost. Pro naši školu je to významné ocenění, že
dokážeme být konkurenceschopní na mezinárodní scéně.
Třetí soutěží s mezinárodní účastí, ve které záleží na kreativitě a celkovém
out – fitu, je určena žákům oborů vzdělání kadeřník a kosmetické služby. Druhý
ročník soutěže Zlaté zrcadlo se konal ve středu 11. března 2015 v MKS
Domažlice pro kadeřníky s názvem „Přírodní živly“ a kosmetičky „Big day“.
Poslední pořádanou soutěží je GES – CUP 2015 pro žáky elektrotechnických
oborů zaměřených na zabezpečovací techniku. Do Stoda se sjedou zástupci
středních škol z celé České republiky 23. – 24. března 2015. Na všechny
soutěže, které pořádáme, srdečně zveme širokou veřejnost.

V čem Vaše instituce vyniká, v čem patříte k nejlepším v tuzemském nebo i
mezinárodním srovnání:
1. Odborný výcvik strojírenských oborů vybaven nejmodernější technologií a
strojovým vybavení. V rámci projektu ROP NUTS II Jihozápad pořízeny, např.
5-ti osé CNC v řídicím programu Siemens, 3-osý soustruh s řídicím systémem
Fanuc, 3 D tiskárna, robotické pracoviště, pracoviště pneumatiky a hydrauliky,
měřící a ostřící nástroje - některé jediné v celé ČR. Součástí vzdělávání u všech
oborů, a to jak tříletých, tak i čtyřletých je odborný výcvik
2. Intenzivní a aktivní spolupráce s firmami nejen domažlického regionu.
Odborný výcvik smluvně zajištěn u 51 strojírenských firem, gastronomických
zařízeních, kosmetických a kadeřnických provozovnách. Sponzorování žáků
strojírenských oborů firmou, která si tímto zajistí kvalifikovanou pracovní sílu.
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3. S firmou Gerresheimer Horšovský Týn již pátým rokem prezentujeme
kooperační vzdělávání. Tato firma v Horšovském Týně na své náklady
vybudovala vzdělávací středisko pro žáky, kam pořídila dva vstřikovací lisy.
Společně na všech prezentačních akcí, na schůzkách rodičů nabízíme tříletý
obor vzdělání zakončený výučním listem – strojní mechanik se zaměřením na
obsluhu lisů pro vstřikování platů. Tímto reagujeme na regionální potřeby trhu
práce, na přípravu kvalifikovaných pracovníků v plastikářském průmyslu, neboť
ve vzdělávací soustavě ČR neexistuje obor, který by připravoval kvalifikované
obsluhy těchto lisů. Ve spolupráci s firmou jsme připravili ŠVP.
4. Dne 12. října 2012 byla slavnostně podepsána Partnerská smlouva o
spolupráci mezi firmou Siemens ČR a Středním odborným učilištěm Domažlice.
Tímto podpisem se SOU Domažlice stalo jedinou střední školou na jihozápadě
České republiky, která je partnerem nadnárodního elektrotechnického a
elektronického koncernu Siemens AG. Střední odborné učiliště Domažlice je
„Certifikovaný partner pro CNC školení“ a spolupráce se týká především
školení obsluhy CNC strojů v řídicím systému Sinumeric.
5. Mezinárodní spolupráce
Na partnerství uzavřené mezi Středním odborným učilištěm Domažlice a
Werner-von-Siemens-Schule Berufsschule Cham 15. května 2012 navázaly další
aktivity např. exkurze ve firmě RKT v Rodingu, Zollner v Zandtu, tisková
konference k pilotnímu projektu IHK Cham „Hranice překračující vzdělání“,
kdy tento projekt umožňuje žákům prohloubit německý jazyk o odbornou
terminologii v pneumatice a Logo řízení, naučit a vyzkoušet si pneumatiku a
Logo řízení v učebnách v Berufsschule v Chamu a vykonat 14 denní praxe v
německých firmách a získat tím osvědčení Berufsschule Cham, které žákům
usnadní vstup na evropský trh práce. Dalšími významnými společnými
aktivitami byly např. třítýdenní praxe našich žáků v německých firmách,
sportování na Velkém Javoru, výlet do Mnichova, účast našich žáků na výuce
češtiny v Chamu, kurz regenerativních zdrojů energie ve Waldmünchenu, Den
Země v Technické škole ve Waldmünchenu pro 140 žáků 1.ročníků, 7.ročník
mezinárodního turnaje v kopané konané v Domažlicích, třídenní výlet do
Berlína, třídenní společný výlet do Prahy a další drobné aktivity.
Dne 5. června 2014 došlo ke slavnostnímu uzavření partnerství Středního
odborného učiliště v Domažlicích s Gregor-von-Scherr-Schule Staatl.
Realschule Neunburg v. Wald – v Centu
Bavaria Schönsee – školy uzavřely společné partnerství po 3 leté aktivní
spolupráci a řadě
společných akcí a projektů.
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6. Úspěchem byla pilotáž inovovaného vzdělávacího programu pro další
vzdělávání „Obsluha CNC obráběcích strojů“ v rámci projektu UNIV 3 KRAJE
(celkem se realizovaly 3
inovované pilotáže v projektu UNIV 3 KRAJE a ve spolupráci s Úřadem práce
Domažlice a
Úřadem práce Klatovy 5 rekvalifikačních kurzů) a pilotní ověření tří nových
vzdělávacích
programů v rámci projektu UNIV 3 KRAJE – kosmetička, asistent kadeřníka,
dílenský
montážník nábytku.
7. Výroba výukových materiálů a využití ICT technologií při výuce.
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