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P R O G R A M 

DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

středa 16. listopadu 2022 

budova školy Prokopa Velikého 640 

od 9:00 – 15:00 hod. 

Téma: Digitalizace v technice a řemeslných oborech 

 

 9:00  kadeřnická show žáků 2. a 3. ročníků na téma 60. léta 

  Alexandra Korbelová hra na trubku 

taneční vystoupení kosmetiček 2. roč. na téma Čtyři roční období 

  vystoupení kosmetiček 3.roč. na téma Podzimní líčení a Halloween 

  barmanská show  

   

10:00 Slavnostní setkání s Radkem Wiesnerem, starostou města 

Domažlice  

 

11:00 kadeřnická show žáků 2. a 3. ročníků na téma 60. léta 

  Alexandra Korbelová hra na trubku 

taneční vystoupení kosmetiček 2. roč. na téma Čtyři roční období 

  vystoupení kosmetiček 3.roč. na téma Podzimní líčení a Halloween 

  barmanská show  

 

11:30 Slavnostní setkání se zástupci vedení Restaurant & Pension 

Liebenstein 

 

12:00 Beseda s michelinským kuchařem z hotelu Liebenstein (uč.č.52) 

 

12:30 Slavnostní setkání s Rudolfem Špotákem, hejtmanem Plzeňského 

kraje   
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Ocenění úspěšných žáků v soutěžích odborných dovedností Rudolfem 

Špotákem, hejtmanem Plzeňského kraje: 
Ondřej Salák – 1. místo na MSV v Brně v soutěži Mladí strojaři v programování CNC 

obráběcích strojů v řídicím systému Siemens, v celkovém hodnocení 2. místo (oceněn 

bude ministrem průmyslu a obchodu v Praze) 

Jan Sladký – 2. místo na MSV v Brně v soutěži Mladí strojaři v programování CNC 

obráběcích strojů v řídicím systému Siemens 

Alena Baitlerová – 1. místo v gastronomické soutěži Vaříme to Slow Food Plzeň 

Eliška Holarová, Jan Hafner, Nguyen Anh Son - 3. místo v gastronomické soutěži Vaříme 

to Slow Food Plzeň 

Sportovní fotbalový tým z 9.6.2022, kdy se uskutečnilo krajské finále středních škol ve fotbale a 

postup do republikového kola podzim 2022 

 

13:00  kadeřnická show žáků 2. a 3. ročníků na téma 60. léta 

  Alexandra Korbelová hra na trubku 

taneční vystoupení kosmetiček 2. roč. na téma Čtyři roční období 

  vystoupení kosmetiček 3.roč. na téma Podzimní líčení a Halloween 

barmanská show  

   
Společně s námi po celý den prezentují zástupci jednotlivých firem: 

Gerresheimer Horšovský Týn, Rosenberg Klenčí pod Čerchovem, Domako 

Domažlice, Proheq Domažlice, Kdynium Kdyně, Strojírny Kohout Kdyně, ZKD 

Sušice se svými benefity pro naše žáky 

 
Kavárna v učebně stolničení oboru kuchař – číšník (1. patro, č. 94) 
 
Bary žáků oboru kuchař – číšník v přízemí a v 1. patře s nabídkou míchaných 
nealkoholických nápojů 
 
Prodej našich kuchařských výrobků a produktů kváskové pekárny Pepekárna & 
cukrárna ve stánku prodavačů ve vestibulu školy 
 
Mezinárodní spolupráce, výuka cizích jazyků a českého jazyka a literatury 
v učebně č. 61 
Ukázka nových technologií v kadeřnické profesi v uč. č. 62 
Ukázka mechatroniky v uč. č. 57 
Ukázka zajímavých a netradičních pokusů z fyziky, fyzika není nuda, uč. č. 56 
Ukázka 3 D tisku, dronů, edukativních robotů v uč. č. 85, 89 
Probíhají besedy s významnými osobnostmi v oborech, s absolventy školy 
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Během dne otevřených dveří máte možnost si prohlédnout veškeré výukové prostory 
naší školy a přilehlých dílen odborného výcviku: 
 
Ve školní jídelně je připravena ukázka tabulí k různým příležitostem žáků oboru 
kuchař – číšník na téma Digitalizace je budoucnost, Myslivecká tabule, Podzimní 
tabule, Chodská tabule.  
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, galvanická 
žehlička, aplikace alginátových masek, masáž horkými lávovými kameny, přístrojová 
pedikúra, parafínový zábal na ruce a další. 
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, představení mezinárodní spolupráce, 
pronikání digitalizace nejen do technických, ale i řemeslných oborů a mnoho 
dalšího.  
 
Těšíme se na Vás! 
 
Žáci, učitelé a vedení SOU Domažlice 
 
 


