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Paní ředitelko, barome-
trem kvality a úspěš-
nosti školy jsou nejrů-
znější soutěže. Máte se
čím pochlubit?
Řečeno sportovní termino-
logií naši trenéři- myslím
tím pedagogy a  mistry od-
borného výcviku jak v Do-
mažlicích tak ve Stodě při-
pravili své svěřence - žáky
výborně. Naši kadeřníci
Martin Kováč a Jiřina Du-
chková zvítězili na osmém
ročníku soutěže Clamour –
Kouzlo krásy v Sušici. Zú-
častnilo se 18 soutěžících
družstev z České a Slo-
venské republiky.  Druhé
místo v mezinárodní od-
borné soutěži v zabezpe-
čovací technice Jablotron
cup 2012 obsadili žáci 4.
ročníku oboru Mechanik
elektronik Tomáš Kabou-
rek a Martin Doubrava. Druhé místo si přivezl ze Sou-
těže mladých strojařů v programování CNC obrábě-
cích strojů  z Brna Rostislav Berka. Žák 3. ročníku
oboru truhlář Tomáš Ježek zvítězil v soutěži Plzeň-
ského kraje Řemeslo má zlaté dno.  To byl jen letmý
pohled do naší výsledkové listiny. Jsme úspěšní a
moje poděkování patří všem.
V závěru roku probíhají Dny otevřených dveří.
Je zájem o učební a studijní obory?
Na  Středním odborném učilišti v Domažlicích jsme
se setkali se zájemci o studium už jednou v listopadu
a další Den otevřených dveří proběhne 5. prosince.
Ve Stodě se uskuteční 10. ledna 2013.  Musím se při-
znat, že mě překvapil dost velký zájem zejména o
technické učební i studijní obory.  Snad všichni se
ptali, jaké najdou uplatnění po ukončení školy a zda
mají šanci pracovat i v zahraničí zejména v Němec-
ku. Líbila se jim naše spolupráce s německými firma-

mi. Jestliže v minulých letech byl
minimální zájem o strojního me-
chanika se zaměřením na obslu-

hu vstřikovacích lisů, dnes je
tomu naopak. Podařilo se nám
úspěšně navázat spolupráci s
firmou Gerresheimer v Hor-
šovském Týně a po absolvo-
vání školy mají žáci jistotu za-
městnání v této firmě s další
perspektivou. Zajímavým po-
střehem z Dnu otevřených
dveří je skutečnost, že se nám
hlásí žáci s velmi dobrým pro-
spěchem.  Dokonce několik se
jich ptalo, zda mají šanci na
přijetí s třemi trojkami na vy-
svědčení.
Plánujete i v příštím roce
rozvíjet spoluprácí s bavor-
skými školami a firmami?
Určitě. Máme  oficiální part-
nerství se školou Berufsschu-
le v Chamu, která také nechy-
běla na našem Dnu otevře-
ných dveří. Nabízela možnost
dalšího studia našim žákům
ve Waldmünchenu v oboru al-
ternativních zdrojů energie.

Co je podmínkou pro přijetí?
Ukončené studium výučním listem nebo maturitou,
rok praxe a samozřejmě znalost německého jazyka.
Studium je tříleté zakončené zkouškou, která je na
úrovni bakaláře podle německých směrnic. 
Proč zrovna ve Waldmünchenu?
Má to svůj velký důvod. Město Waldmünchen je totiž
soběstačné ve výrobě energie z alternativních zdro-
jů.  Na střechách obytných domů a stodol mají solár-
ní panely, je zde bioplynka, větrná elektrárna a další
se plánuje.
Kde získají zájemci další informace?
V sobotu 8. prosince a 15. prosince je přímo ve ško-
le ve Waldmünchenu seminář zaměřený k alterna-
tivním zdrojům energie. Bude tlumočen do češtiny
a zájemci mohou kontaktovat naši školu, kde do-
stanou podrobnější informace. Semináře se zú-
častní naši učitelé i žáci.                                            (jš)

S ředitelkou SOU v Domažlicích Mgr. Zdeňkou Buršíkovou nejen o poznatcích ze Dne otevřených dveří

„Střední odborné učiliště v Domažlicích
se řadí svým vybavením a vzdělaností a
odborností učitelů a mistrů odborného
výcviku mezi přední školy v České re-
publice. Také oceňuji spolupráci se sou-
sedními bavorskými školami a firmami,“
konstatoval senátor Jan Látka v průběhu
Dne otevřených dveří v rozhovoru s ředi-
telkou Mgr. Zdeňkou Buršíkovou.

Den otevřených dveří

Vítězné tažení žáků domažlického středního
odborného učiliště

Učitel odborných předmětů Ing. Miroslav Jäger sezna-
muje zájemce o studium technických oborů.

V průběhu Dne otevřených dveří se můžete dát do péče
kosmetiček.

Studentky 4. ročníku oboru Gastronomie se pochlubily
vlastními výrobky,  Zprava: Andrea Vondrovicová, Hana
Reitharová a Nikola Bosáková.


