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ŠKODA AUTO posiluje spolupráci se střední školou 
ve Vrchlabí 
 

› Studenti absolvují povinnou odbornou praxi ve výrobě automatických DSG převodovek 

v závodě Vrchlabí 

› ŠKODA AUTO darovala místní škole převodovku DQ200 a dva nové vozy jako učební pomůcky  

› Podpora odborného vzdělávání je pro společnost ŠKODA AUTO prioritou 

 

Vrchlabí, 19. ledna 2018 – V rámci pilotního projektu nastoupili vybraní studenti svou 

povinnou odbornou praxi ve výrobním závodě ŠKODA AUTO ve Vrchlabí do provozu výroby 

automatické dvouspojkové převodovky DQ200. Jedná se o další stupeň úspěšně se 

rozvíjející spolupráce s místní Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm. 

 

„Je pro nás velmi důležité mít zkušené a kvalifikované pracovníky. Spolupráce s odbornou školou 

ve Vrchlabí si velmi vážíme, protože díky ní společně vychováváme novou generaci odborníků,“ 

vysvětluje Ivan Slimák, vedoucí závodu. 

 

Jedná se o další stupeň rozvoje spolupráce se Střední odbornou školou a Středním odborným 

učilištěm ve Vrchlabí, jejímž cílem je podpořit vzdělávání v regionu a zabezpečit si tak do budoucna 

nové kolegy. 

 

Moderní dvouspojková převodovka DQ200 je špičkovým produktem v oblasti automatických 

převodovek vyrobeným z 352 dílů s vysokými nároky na přesnost a čistotu. Je to komplexní, 

precizní výrobek, jehož konstrukce vyžaduje vedle odborných znalostí také zkušenosti, které mají 

středoškolští studenti nasbírat během odborné praxe v závodě. 

 

Spolupráce začala v roce 2016 exkurzemi studentů ve výrobním závodě a tréninkovém centru 

ve Vrchlabí. V roce 2017 společnost ŠKODA AUTO darovala škole převodovku DQ200 jako učební 

pomůcku. Později téhož roku následovalo předání dvou nových vozů ŠKODA pro studijní účely, 

které nahradily starší modely ŠKODA. Cílem je, aby se studenti mohli učit na současné moderní 

technice. 

 

Kvalifikovaní a zruční zaměstnanci jsou pro společnost ŠKODA AUTO naprosto klíčoví, proto klade 

automobilka velký důraz na podporu vzdělávání – kromě spolupráce s odbornými školami a 

univerzitami provozuje i své vlastní odborné učiliště a vysokou školu. To, že se tato dlouhodobá 

strategie vyplácí, potvrzují desítky absolventů, kteří každým rokem nastupují do společnosti 

ŠKODA AUTO. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera, Kamila Biddle, 

Vedoucí Komunikace podniku Komunikace podniku – výroba, HR, životní prostředí 

T +420 326 811 773 T +420 730 862 599 

tomas.kotera@skoda-auto.cz kamila.biddle@skoda-auto.cz 
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Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA AUTO posiluje spolupráci se střední  

školou ve Vrchlabí 

V rámci pilotního projektu absolvují studenti povinnou 

odbornou praxi na výrobní lince převodovek DQ200. 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA AUTO posiluje spolupráci se střední 

školou ve Vrchlabí 

Studenti absolvují povinnou odbornou praxi ve výrobě 

automatických DSG převodovek v závodě Vrchlabí. 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA AUTO 
› Je jednou z nejtradičnějších automobilových společností na světě, založena byla v roce 1895 - v průkopnických 

dnech automobilu. Centrála společnosti zůstává nezměněna - Mladá Boleslav. 
› V současnosti disponuje následujícími modelovými řadami osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, 

KAROQ, KODIAQ a SUPERB. 
› Dodala v roce 2017 zákazníkům na celém světě více než 1 milion vozidel. 
› Od roku 1991 je součástí koncernu Volkswagen, jednoho z nejúspěšnějších světových výrobců automobilů. 

Společnost ŠKODA vyrábí a vyvíjí v rámci koncernu samostatně, kromě vozidel také komponenty, jako jsou motory a 
převodovky. 

› Provozuje v České republice tři lokality; vyrábí v Číně, v Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii především 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu s místními partnery. 

› Zaměstnává více než 30.000 lidí po celém světě a působí na více než 100 trzích. 

 

https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
mailto:skoda-storyboard.com
http://www.media.skoda-auto.com/
mailto:media@skoda-auto.cz
https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/01/180119_%C5%A0KODA-AUTO-posiluje-spolupr%C3%A1ci-se-st%C5%99edn%C3%AD-%C5%A1kolou-ve-Vrchlab%C3%AD-1.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/01/180119_%C5%A0KODA-AUTO-posiluje-spolupr%C3%A1ci-se-st%C5%99edn%C3%AD-%C5%A1kolou-ve-Vrchlab%C3%AD-2.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/01/180119_%C5%A0KODA-AUTO-posiluje-spolupr%C3%A1ci-se-st%C5%99edn%C3%AD-%C5%A1kolou-ve-Vrchlab%C3%AD-1.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/01/180119_%C5%A0KODA-AUTO-posiluje-spolupr%C3%A1ci-se-st%C5%99edn%C3%AD-%C5%A1kolou-ve-Vrchlab%C3%AD-2.jpg

