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Střední odborné učiliště strojírenské ŠKODA 

AUTO obhájilo vítězství v soutěži „Škola 

doporučená zaměstnavateli“ 
 

› Zaměstnavatelé zvolili Střední odborné učiliště strojírenské ŠKODA AUTO 

nejlepší střední školou ve Středočeském kraji 

› Špičkové vzdělání ve 13 oborech zakončených výučním listem nebo maturitou 

› Člen představenstva za oblast řízení lidských zdrojů Bohdan Wojnar říká: 

„Klademe velký důraz na duální vzdělávání a na využití nejmodernějších 

technologií“ 

 

Mladá Boleslav, 12. listopadu 2015 - Střední odborné učiliště strojírenské 

ŠKODA AUTO přesvědčilo kvalitou své výuky a vynikající přípravou absolventů 

na budoucí zaměstnání více než sto předních českých firem a obhájilo vítězství 

v soutěži „Škola doporučená zaměstnavateli“ ve Středočeském kraji. 

 

„Tohoto ocenění si velmi vážíme a je pro nás důkazem, stejně jako rostoucí zájem a 

kvalita uchazečů, že se ubíráme správným směrem,“ říká Bohdan Wojnar, člen 

představenstva společnosti ŠKODA AUTO pro oblast řízení lidských zdrojů. „Klademe 

velký důraz na duální vzdělávání a na využívání nejmodernějších technologií, aby byli 

mladí lidé připraveni na nové výzvy v oblasti virtuálního prostředí a digitalizace v rámci 4. 

průmyslové revoluce. Velmi důležitá je v tomto směru podpora vedení podnikových 

Odborů KOVO,“ dodává Wojnar. 

 

Soutěž „Škola doporučená zaměstnavateli“ je oceněním vynikající práce, kterou školy 

odvádí v oblasti přípravy svých žáků na výkon povolání. Obhájení tohoto titulu ve 

Středočeském kraji vyzdvihuje skutečnost, že absolventi Středního odborného učiliště 

ŠKODA AUTO jsou na svůj profesní život dokonale připraveni. Hodnotné ocenění udělené 

zástupci předních firem z celé České republiky je navíc užitečnou zpětnou vazbou pro 

školy samotné. 

 

Zásadní kritéria pro udělení titulu „Škola doporučená zaměstnavateli“ jsou inovativní 

školní vzdělávací programy, zprostředkování odborných a sociálních dovedností a také 

zdařilé profesní zaměření žáků. V soutěži o titul se prosadily především školy orientované 

na rozvoj a inovace, které jsou připravené vydat se novým směrem. Střednímu 

odbornému učilišti strojírenskému ŠKODA AUTO se podařilo přesvědčit porotu především 

vysokou kvalitou výuky. Odborné učiliště v Mladé Boleslavi výborně pochopilo právě 

výzvy v oblasti profesního zaměření, vyvinulo pozoruhodné koncepce a dokázalo 

přesvědčit vynikajícími pedagogy a moderním zázemím.  

Na učilišti získávají mladí lidé vzdělání ve tříletých nebo čtyřletých technických oborech 

zakončených výučním listem nebo maturitou. V současné době se tu na své povolání 
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připravuje ve 13 různých oborech denního studia téměř 900 učňů. V rozšiřujícím studiu si 

doplňuje stávající kvalifikaci 100 zaměstnanců. Střední odborné učiliště strojírenské má 

ve společnosti ŠKODA AUTO tradici už od roku 1927. Od té doby se zde vyučilo 22 000 

žáků.  

Vzdělávání mladých lidí je centrálním pilířem společenské odpovědnosti mladoboleslavské 

automobilky. Vzdělání je bezplatné. Žáci navíc dostávají odměnu za práci vykonanou 

během studia. Po úspěšném ukončení školy získávají všichni absolventi od společnosti 

ŠKODA AUTO nabídku zaměstnání.  

 

Pro další informace, prosím kontaktujte: 
Jozef Baláž, vedoucí Komunikace podniku  Jana Bahníková, Komunikace podniku  
P +420 326 811 773     P +420 326 811 738  
jozef.balaz@skoda-auto.cz    jana.bahnikova3@skoda-auto.cz 

 

 

Fotografie k tématu: 
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ŠKODA AUTO  
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla 

nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: Citigo, Fabia, Roomster, Rapid, 

Octavia, Yeti a Superb,  
› v roce 2014 dodala zákazníkům, poprvé v jednom roce, celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. ŠKODA 

AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a 
převodovky,  

› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci 
s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově přibližně 25.900 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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