
 
 

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 
nabízí pro školní rok 2022/2023 

 

Čtyřleté obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou: 
 
             23-45-L/01  Mechanik seřizovač     (programování CNC strojů – výuka řídicích systémů                                                                                         

 Heidenhein, Sinumeric, Fanuc, odborný výcvik ve firmách nejen domažlického regionu, praxe 

v příhraničních německých firmách, spolupráce s firmou Siemens = škola je Certifikovaný partner  

pro CNC školení, přístup k nejnovějším technologiím CNC obráběcích strojů, sponzorování firmami 

nejen domažlického regionu  

Nově 23-45-L/01 Mechanik seřizovač se zaměřením technologie zpracování plastů  
- ve spolupráci s firmou Gerresheimer Horšovský Týn – zajistí sponzorování žáků (až 140 tisíc za 

4 roky studia, žákovi zůstávají po maturitě), bonus za prospěch, docházku, na dojíždění, kulturní 
akce, zaměstnání ve firmě po absolvování studia aj. 
 

 69-41-L/01  Kosmetické služby (japonská manikúra p-shine, permanentní prodlužování   

řas, gelová modeláž nehtů, masáž horkými lávovými kameny, mikromasáž očního okolí, společenské 

líčení, tetováž, detoxikační masáže – čokoládové, medové atd.) 

 

 65-41-L/01  Gastronomie v zaměření H+L0 65-51-H/01 Kuchař-číšník, po 3. 
ročníku možnost získání výučního listu oboru kuchař – číšník, ve 4. ročníku složení 
maturitní zkoušky    (barmanský kurz, kurz studené kuchyně, baristický kurz) 

 

26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik v zaměření H+L0 26-52-H/01 
Elektromechanik pro zařízení a přístroje, po 3. ročníku možnost získání výučního listu 
oboru elektromechanik pro zařízení a přístroje, ve 4. ročníku složení maturitní zkoušky 

(V průběhu studia žáci získají od Elektrotechnického cechu plzeňského regionu Osvědčení o 
absolvování zkoušky z vyhlášky č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice a certifikáty od 

firem vyrábějící bezpečnostní systémy)       ve Stodě 

 

Tříleté obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem:  
 
 23-51-H/01  Strojní mechanik – zdarma svářečský kurz  (sponzorování firmami 

                                                                                                                                                           Kdynium, ROC Galvanik) 

23-51-H/01  Strojní mechanik – zaměření na obsluhu lisů pro vstřikování plastů 
(kooperační vzdělávání ve spolupráci s firmou Gerresheimer – významný zpracovatel plastů pro medicínský 

průmysl, certifikát na obsluhu lisů pro vstřikování plastů, sponzorování  žáků firmou –  až 90.000,- Kč za 

dobu studia, bonusy za prospěch, docházku, zaměstnání ve firmě po absolvování studia), zdarma 
svářečský kurz   



23-52-H/01 Strojní mechanik – zaměření nástrojař (sponzorování firmou Gerresheiemer 

Horšovský Týn, SWA Stod, AZ-Czech Meclov),  zdarma svářečský kurz   
                                                  
 23-56-H/01  Obráběč kovů – zaměření obsluha CNC strojů  (sponzorování firmou 

Kdynium, Rosenberg Klenčí p. Č, Steatit Klenčí p. Č., MBtech Bohemia Plzeň, MD Elektronik Chotěšov) 
 

 33-56-H/01  Truhlář     (výuka software SAP pro skladové hospodářství) 

                               (práce na CNC stroji, frézce, výuka odborné němčiny aj.) 

 

26-52-H/01  Elektromechanik pro zařízení a přístroje   

(zaměření automatizace a robotizace)           ve Stodě  
(V průběhu studia žáci získají od Elektrotechnického cechu plzeňského regionu Osvědčení o 
absolvování zkoušky z vyhlášky č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice a certifikáty od 
firem vyrábějící bezpečnostní systémy, výuka odborné němčiny aj. 
Sociální partneři:      Ges-Electronics a.s., Plzeň, Jablotron Alarms a.s., Elektrotechnický Cech Plzeňského 

Regionu) 

(sponzorování firmou MD Elektronik Chotěšov, Gerresheimer Horšovský Týn, Murr elektronik Stod) 

 

 65-51-H/01  Kuchař-číšník (barmanský kurz, kurz studené kuchyně, baristický kurz) 

                 (výuka odborné němčiny a odborné praxe v Německu) 

 

 69-51-H/01  Kadeřník             v Domažlicích a ve Stodě 

 

 66-51-H/01  Prodavač          v Domažlicích 

  
Přijetí bez přijímacích testů do tříletých oborů vzdělání, do čtyřletých oborů s maturitní zkouškou 
centrální přijímací testy z českého jazyka a literatury a matematiky         

− studijní výsledky z 8. třídy   Možnost ubytování: DM Stod                  

− studijní výsledky z 1. pololetí 9. třídy            DM VOŠ, OA a SZŠ Domažlice 

− potvrzení o zdravotní způsobilosti 

− u maturitních oborů – váha testu 60%, váha pořadí žáků dle prospěchu ze ZŠ 40% 

− přihlášky ke studiu do 1.3.2022 

 
              Adresa: SOU Domažlice Prokopa Velikého 640   E-mail: skola@soudom.cz 

                344 01 Domažlice      internetové stránky: www.soudom.cz 
www.soudom-stod.cz 

tel.: 379 410 620 – 41 

Dny otevřených dveří 16.11.2021 Domažlice a Stod,  
8.12.2021 Domažlice, 20.1.2022 Stod 
Vzděláváme 140 let v technických a řemeslných oborech 

http://www.soudom.cz/
http://www.soudom-stod.cz/

