Podklady do výroční zprávy školní rok 2014-15
Mezinárodní spolupráce
21.10.2014 – 5 žáků- účastníci pilotního projektu „Přeshraniční vzdělávání žáků SOU Domažlice“
navštívilo chamskou školu a společně poskytli interwiev pro natáčení místní TV k tématu mezinárodní
spolupráce
18.12. 2014
Výlet do Norimberka – společně s partnerskou školou Neunburg vorma Wald jsme zavítali do
historické části města a na vánoční trhy. Toto město bylo předlohou pro vznik naší společné deskové
hry, jejíž pravidla byla sepsána v češtině i němčině.

19.-2.2.2015
2týdenní praxe žáků v oboru obráběč kovů v německých firmách v Rodingu – firma DB matic, Stangl
a thermo-tec.
Praxi absolvovali 4 žáci – Vasyl Vovsík, Adam Muzika, Miroslav Skácela a Petr Toman ze třídy K3.B
Odborná stáž byla financována z programu Erasmus+ a připravená organizací Tandem koordinační
centrum vzdělávání mládeže Plzeň

16.-27.2.2015
5 žáků třídy M4.S absolvovalo poslední podmínku projektu „Přeshraniční vzdělávání pro žáky SOU
Domažlice“ potřebnou k získání certifikátu. Jednalo se o žáky – Ondřej Karban, Jan Kuželík, František
Nedvěd, Štěpán Krejča a Marek Jurgovský. Absolvovali 2 týdny praxe ve firmách Zollner Zandt a E.FE
Neunburg vorm Wald.

16.-27.2.2015

Pneumatika – Roding – 6 žáků 3. ročníku – výuka pneumatiky

27.2.2015
2. Dialogfórum v Chamu – ředitelka školy hovořila na této mezinárodní konferenci o mezinárodní
spolupráci SOU Domažlice a BS Cham
2.-13.3.2015 – praxe 3. ročníků v rámci projektu „Přeshraniční vzdělávání“ – žáci M3.S – Jakub
Cedidla, Rostislav Švec, Lukáš Svoboda, Jiří Wuchterle, Stanislav Horníček , Michal Novotný
Praxe absolvovali ve firmách v Rodingu – Stangl, Mühlbauer

8.3.2015
Azubi live – Cham – prezentace SOU na akci Hospodářské komory Cham

18.3.2015
1. ročník Berufsinfomesse – SOU pozvalo zástupce českých a německých firem, které se ve škole
prezentovaly a nabízely žákům práci nebo brigádu, akce se zúčastnilo 10 firem

9.-13.3.2015
Jazykový pobyt žáků SOU Domažlice a RS Cham v německém městečku St. Engelmar - jazykově
sportovní pobyt – 6 žáků
S2. Krásný, Matulka, Šíma, Havlíček ,S1.T – Náhlovský, Schmied

1.4.2015
1. odborný seminář – Vaříme bavorskou kuchyni – Kochseminar – pozvání přijala lektorka slečna
Susanne Stangel. Žáci tříd G2. a G3.K vařili pod jejím dohledem tradiční německý Eintopf a dále
zapečené těstoviny se zeleninou

15.4.2015 Exkurze do firmy Braun - výroba oken (30 žáků 1. a 2. ročníku oboru truhlář)

16.-17.4.2015 Enersol Jihlava –Mezinárodní konference na téma Obnovitelné zdroje energie –
vystoupili zde zástupci partnerské školy Technikerschule Waldmünchen , kterou zastupoval Josef
Fuchs s prezentací na téma Nachrüstung eines Photovoltaik-Modules zum Hybridkollektor

22.4.-24.4.2015 3denní exkurze do Prahy -53 účastníků – česko-německá skupina. Na programu byla
návštěva Pražského hradu, památek, ale i návštěva Senátu a Německého velvyslanectví.

30.4.2015 předání 1. certifikátů – prvních pět absolventů projektu „Přeshraniční vzdělávání pro žáky
SOU Domažlice“ získalo z rukou zástupců jak české, tak německé strany certifikáty o absolvování
projektu . Slavnostní předání proběhlo na radnici za přítomnosti vedení Berufschule Cham, zástupců
IHK Cham a Regensburg a starosty Domažlic.

Zleva: Marek Jurgovský,Ondřej Karban, Jan Kuželík, František Nedvěd, Štěpán Krejča

19.-21.5.2015 – praxe 10 žáků ze školy z Neunburgu vorm Wald

18.-22.5.2015 – proběhla výuka žáků 3. ročníku v logo řízení ve škole v Chamu

8.-19.6. - Craschkurs –Kötzting – intenzivní kurz německého jazyka - 7 žáků M2.S
15.-19.6. 30 žáků – Kötzting – v rámci projektu výzva 56 – jazykově-kulturní pobyt, v programu byla
výuka nj, poznání země souseda i sportovní aktivity

18.6.2015 – turnaj ve Furth im Wald - 7. ročník fotbalového utkání , sešlo se 15 týmů

Soutěže a olympiády
Školní kolo olympiády z německého a anglického jazyka se konalo 26.11. a 2.12. Celkem se zúčastnilo
30 žáků, z německého jazyka 12 a z anglického 18.
Do okresního kola (3.2.)postoupil Jakub Cedidla ze třídy M3.S (nj) a Radek Soukup ze třídy M4.S a
Jakub Pauer (aj), toto kolo proběhlo 18.2.2015.
Výsledky okresního kola: Cedidla se neumístil, Jakub Pauer byl 4.

