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l V současné době, paní ředi−
telko, se děti končící základní
vzdělání rozhodují jaký učební
obor nebo střední vzdělání si
zvolit. Co jim může nabídnout? 
Žáky vzděláváme ve 3 čtyřletých
oborech vzdělání po−
skytujících střední vzdě−
lání s maturitní zkouš−
kou a 6 tříletých oborů
poskytujících střední
vzdělání s výučním lis−
tem. Absolventům tříle−
tých oborů nabízíme
nástavbové studium
podnikání v denní for−
mě studia jak v Domaž−
licích, tak i ve Stodě.
Pro absolventy oboru
kadeřník nově nabízíme
nástavbu podnikání se
zaměřením na vlasový
styling. Podrobnější in−
formace uvádíme v na−
šem inzerátu.
l B a r o m e t r e m
úspěšnosti školy jsou
nejrůznější soutěže.
Jsou v nich úspěšní
vaši žáci a studenti?
Rozhodně se na žádné

soutěži neztratíme. Největší
úspěchy máme ve strojírenských
soutěžích. Zopakovali jsme první
místa v soutěžích truhlářských.
Letos bodovali v národních ko−
lech i žáci oboru kadeřník. Na

mistrovství České republiky
v týmech soutěže Galmour,
kouzlo krásy 2017, která se
konala v Sušici, zvítězili v ka−
tegorii Harmonie barevné
extravagance, foukaná − Re−

nata Svobodová a Lukáš
Jakub Meyer. První místo
na mezinárodním mis−
trovství soutěže Koruna
kreativity 2018 Junior, kte−
rá se konala v Praze, přive−
zla opět Renata Svobodo−
vá, žákyně 3. ročníku obo−
ru kadeřník. V kategorii
pánský střih a styling vybo−
jovala 2. místo Adéla Jed−
ličková ze Stoda. N a š i
kuchaři – číšníci a gastrono−
mové se dostali až do národ−
ních kol. V 5. ročníku celo−
státní soutěže Svačina roku
s Rio Mare byl do finále vy−
brán František Pešek, který
připravil svačinu s názvem
Arancini s tuňákem Rio Mare,
a umístil se na 6. pozici. V ná−
rodním kole globální barman−
ské soutěže Calvados Nouvel−
le Vogue International Trop−
hies 2018, která se konala

v prostorách baru Cloud 9 praž−
ského hotelu Hilton, si nádherné
7. místo vybojoval Lukáš Boz−
děch, žák 3. ročníku oboru ku−
chař – číšník. Po závěrečné
zkoušce, kterou skládá v červnu,
nastupuje Lukáš Bozděch za bar
v hotelu Hilton.
Na konci ledna zabodovali 3.
místem žáci 3. ročníku oboru me−
chanik seřizovač Rostislav Gru−
ber, Lukáš Forst, Svatopluk Hu−
dec a Tomáš Langmajer v sou−
těži Navrhni technologii 4

Ptáme se ředitelky SOU v Domažlicích
a Stodě Mgr. Zdeňky Buršíkové

Ze závěrečného kurzu Studené kuchyně kuchař –
číšník. Zprava: Svatopluk Konop – ve volném čase
se zabývá sportovní střelbou – trap, 1. místo na
MČR dorostenců, 1. místo na MČR družstev juniorů
(člen družstva) a Lukáš Bozděch – 7. místo v národ−
ním kole globální barmanské soutěže Calvados Nou−
velle Vogue International Trophies 2018. Po závě−
rečných zkouškách v červnu, nastoupí do pražského
hotelu Hilton.

Ředitelka SOU v Domažlicích a Stodě
Mgr. Zdeňka Buršíková.



4 a vyhraj, kterou pořádala fir−
ma Pramet Tools v Šumperku. Při−
hlásit se mohli studenti ze střední
a vysoké školy z České i Sloven−
ské republiky. 
l Spolupracujete s firmami,
aby žáci postupně poznávali
reálný život v praxi?
Naše škola úzce spolupracuje
s firmami nejen domažlického
regionu, v nichž žáci v posled−
ních ročnících tříletých nebo
čtyřletých oborů vzdělání konají
odborný výcvik. V rámci produk−
tivní práce si mohou i slušně vy−
dělat. Firmy mají pro naše žáky
připraveny stipendijní programy.
Výhoda těchto stipendijních pro−
gramů pro žáky spočívá v tom,
že je firma sponzoruje již v prů−
běhu studia a od 1. ročníku jim
měsíčně vyplácí finanční částku,
která se odvozuje od studijních
výsledků v odborných předmě−
tech, v odborném výcviku a po−
kud má firma zahraniční účast,
tak rovněž z výsledků německé−

ho jazyka a docházky. Jako vy−
vrcholení všech těchto aktivit
mohou žáci získat i pracovní
smlouvu. Většina našich absol−
ventů se tímto způsobem umísti−
la ve firmách, kam po vystudo−
vání nastoupili. Spokojenost za−
městnavatele s žáky je pro nás
nejlepším zhodnocením naší
práce. 
l Populárním se stal veletrh

pracovních příležitostí. Bude
i letos?
Na základě častých dotazů na−
šich absolventů a velkého ohlasu
ze strany firem pořádáme ve stře−
du 21. března 2018 v prostorách
budovy školy Prokopa Velikého
640. Bude to již čtvrtý ročník ve−
letrhu pracovních příleži−
tostí v Čechách i v Ně−
mecku Klíč k příležitos−
tem – Berufsinfomesse
pro naše žáky, absolven−
ty a širokou veřejnost. Pří−
tomno bude kolem 25 zá−
stupců všech oborů, které
na škole vyučujeme – stro−
jírenství, elektromechanik,
truhlář, gastronomie, ka−
deřník, kosmetička. Srdeč−
ně zvu absolventy naší
školy a širokou veřejnost
21. března 2018 od 14.00
do 17.00 hod. do budovy
školy Středního odborné−
ho učiliště Domažlice,
Prokopa Velikého 640.
l Plánujete další investi−
ce do rozvoje SOU v Do−
mažlicích? 
Do konce roku 2018 by−
chom měli dokončit stavbu
nové víceúčelové haly
pro výuku odborného vý−
cviku strojírenských obo−
rů v Rohově ulici.. Tato

stavba je za 45 miliónů korun.
Dalším úspěšným projektem je
nákup CNC stroje pro žáky
oboru truhlář za cca 1,8 miliónů
korun. Jsme také součástí velké−
ho projektu Plzeňského kraje
Podpora odborného vzdělání
v PK, kdy v rámci tohoto projektu

budeme nakupovat do strojíren−
sky zaměřených oborů nové stro−
je a zařízení za cca 1 milión ko−
run. Od března jsou pro naše žá−
ky a pro žáky z pěti partnerských
základních škol (ZŠ Komenského
17 a ZŠ Msgre. Staška v Domažli−
cích, ZŠ Kdyně, ZŠ Poběžovice a

ZŠ Staňkov) připraveny
kroužky, v nichž se sezná−
mí a vyzkouší si práci na
těchto nových strojích. In−
vestice plánuji rovněž do
Stoda. Zde budeme reali−
zovat v době hlavních
prázdnin rekonstrukci
kadeřnického salónu
v Plzeňské ulici. Žáci
oboru elektromechanik
získají v průběhu měsíce
března nový stroj na
plošné spoje. 
l Mohou vás zájemci
o studium oborů navští−
vit?
Zájemci o studium, kteří
nevyužili nebo nestihli
dny otevřených dveří, nás
mohou navštívit v Domaž−
licích a ve Stodě po před−
chozí telefonické domlu−
vě. Přihlášky ke studiu
na naši školu je nutné
doručit do Domažlic ne−
bo do Stoda do   1. břez−
na 2018. (pi)

39Rozhled 1–2/2018

Vlevo: vítězka mezinárodního mistrovství
Koruna kreativity 2018 Junior Renata
Svobodová se svojí modelkou (téma:
módní ateliér John Galliano)

Zleva: Lukáš Forst, Rostislav Gruber a Svatopluk Hu−
dec – 3. místo v republikové soutěži Navrhni techno−
logii a vyhraj! Výborný úspěch v silné konkurenci
středních a vysokých škol.


