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A ŘEMESLNÝCH OBORECH



Na téma Digitalizace v technice 
a řemeslných oborech
Od 9.00 do 15.00 v budově SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640

Program:
10.00 Na vlnách luxusu – taneční vystoupení žákyň oboru kosmetických služeb 
10.30 Barevné trendy – taneční vystoupení žáků oboru kadeřník 
11.00 Barmanské show – oboru kuchař – číšník  
12.00 Černobílý balet – taneční vystoupení oboru kadeřnických služeb 
12.30 Bubny s Šimonem Hessem – bubenické vystoupení
13.00 Barevné trendy – taneční vystoupení žáků oboru kadeřník 
13.30 Černobílý balet – taneční vystoupení oboru kadeřnických služeb 
14.00 Na vlnách luxusu – taneční vystoupení žákyň oboru kosmetických služeb 
14.30 Barmanské show – oboru kuchař – číšník  

Během dne otevřených dveří máte možnost si prohlédnout celou školu: 
Ve školní jídelně bude ukázka stolování žáků oboru kuchař – číšník na téma Digitalizace je budoucnost, 
Myslivecká tabule, Podzimní tabule, Chodská tabule. Dále ukázka Termomixu robotického varného 
mixéru.

V kadeřnickém salonu uvidíte mikrokameru, která určuje diagnózu vlasů i stav pokožky.  
Přístroj na prodlužování vlasů, elektrické nůžky na regeneraci vlasu, módní typologii pro změnu 
barvy vlasů zákaznic.

V kosmetickém salonu vás může zaujmout laserové ošetření pleti, aplikace alginátových masek, 
masáž lávovými kameny, přístrojová pedikúra, parafínový zábal na ruce.

V truhlářské dílně vás čeká ukázka obrábění na CNC obráběcím 
centru Holzher Evolution 7405 i ukázka soustružení na novém 
soustruhu Record power MAXI 1, ukázka laserového gravírování.

V dílnách strojírenských oborů uvidíte klasické obrábění kovů 
(soustruh, frézka), ukázku práce s průmyslovým robotem, 
hydraulické a pneumatické řídící systémy, CNC obrábění v řídících 
systémech FANUC, Heidenhain, Siemens. Dále ukázka systému pro 
kreslení a modelování technických výkresů v modulech Autocad/cam.

U oboru elektromechanik uvidíte ukázku zabezpečovacích 
systémů nejen do automobilů, programování digitálních ústředen, 
programování robota, práci s drony, ukázku 3D tisku.

Dále na Vás čeká ukázka práce s interaktivní tabulí, interaktivním 
dataprojektorem, virtuálním flipchartem.

Doprovodný program:
Společnost Calliditas nám představí projekt Virtuální reality, kde se 
pomocí speciálního zařízení představí uživateli trojrozměrná realita. 
Společnost AV media představí novinky v online výuce v projektu
Ve škole i na dálku. Dále se představí spolupracující firmy 
Gerresheimer, Dejsi, Rosenberg, Kdynium, Proheq, ZKD Sušice, 
Domako, Strojírny Kohout se svými benefity pro naše studenty.
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