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ŠKODA AUTO Kvasiny podporuje zájem o technické obory
› Závod ŠKODA AUTO v Kvasinách zahajuje spolupráci se střední průmyslovou školou v Rychnově nad
Kněžnou, jejímž cílem je motivovat žáky k zájmu o elektrotechnické obory
› S rozvojem elektromobility poroste poptávka po specialistech v této oblasti, což zájemcům poskytuje široké
možnosti uplatnění
› Žáci mohou využít praxí a odborných stáží přímo v automobilce ŠKODA, po úspěšném ukončení odborného
výcviku a studia mají tito uchazeči možnost nástupu do zaměstnání
› ŠKODA AUTO se v rámci své společenské odpovědnosti zaměřuje na podporu vzdělávání dlouhodobě, a to
na všech úrovních: jen ve středním vzdělávání spolupracuje se 40 odbornými školami v ČR
Kvasiny, 18. února 2021 – Výrobní závod společnosti ŠKODA AUTO v Kvasinách zvyšuje své úsilí v motivaci
žáků k volbě technických oborů. S rostoucím zájmem o elektromobily a rozvojem jejich technologií roste
potřeba odborníků zvláště ve specializovaných oborech, jako je autoelektrikář. Ačkoliv se závod v Kvasinách
řadí mezi největší zaměstnavatele v regionu, dochází zde k úbytku technických předmětů na středních
školách. ŠKODA AUTO proto podporuje i vedení místních škol v opětovném zavedení oborů do vzdělávacích
programů. Nejnovějším příkladem je spolupráce s Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou
v Rychnově nad Kněžnou, díky níž získají žáci bližší informace o atraktivitě oborů souvisejících
s elektrotechnikou. Česká automobilka se v rámci své společenské odpovědnosti zaměřuje na podporu
technického vzdělávání dlouhodobě, a to od základních přes střední školy až po univerzity. V letech 2013–
2020 investovala společnost do modernizace odborného vzdělávání více než 340 milionů korun.
„Nástup elektromobility představuje skutečnou revoluci v automobilovém průmyslu. ŠKODA AUTO jako jeden
z nejdéle působících výrobců vozů si plně uvědomuje význam této změny i v přípravě kvalifikovaných specialistů,“ říká
Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů. „Technické obory
nesmí zůstat stranou, a proto ještě více prohlubujeme spolupráci se základními, odbornými i středními školami a žáky,
studenty i pedagogy motivujeme k zájmu o tuto specializaci. Elektrotechnické vzdělání je nejen perspektivní, ale také
nabízí možnosti pracovat s nejmodernějšími technologiemi.“
ŠKODA AUTO se v okolí závodu v Kvasinách na podporu technického vzdělávání zaměřuje několika způsoby.
Organizuje přednášky na školách a dny otevřených dveří přímo v závodě nebo se aktivně prezentuje na burzách škol.
Nejnovější aktivitou je těsnější spolupráce s Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou v Rychnově nad
Kněžnou, jejímž hlavním cílem je zvýšit zájem o obory související s elektromobilitou.
Jelikož aktuální situace nedovoluje osobní přítomnost zástupců automobilky na jednotlivých školách, připravila
ŠKODA AUTO motivační video, které dává pedagogům i žákům volně k dispozici. Žáci mohou shlédnout
nejmodernější technologie používané v závodu Kvasiny, doprovázené komentáři a rozhovory s vedoucími pracovníky.
Cílem je informovat jak samotné žáky, tak rodiče i pedagogy o výhodách spojených se studiem technických oborů
zaměřených především na elektrotechniku.
Odborníci na elektrickou výstroj naleznou uplatnění jak přímo ve výrobě, tak například v servisním zázemí – v obou
těchto oblastech je již dnes vysoká poptávka po kvalifikovaných pracovnících s elektrotechnickým vzděláním.
Absolventi elektro oborů tak mají vysokou šanci na získání pracovního místa s dlouhodobou perspektivou a řadou
zaměstnaneckých benefitů, které českou automobilku dlouhodobě řadí mezi nejvyhledávanější zaměstnavatele.
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ŠKODA AUTO se v rámci své společenské odpovědnosti zaměřuje na podporu vzdělávání dlouhodobě, a to na všech
úrovních: jen ve středním vzdělávání spolupracuje se 40 odbornými školami v ČR. Pro potřeby odborné výuky dodává
nejmodernější pomůcky včetně podkompletů a vyřazených strojů a zařízení, tak i kompletních automobilů. Během
posledních dvou let dodala vzdělávacím zařízením zdarma například motory, převodovky, akumulátory pro plug-in
hybridní vozy, ale i elektrifikované automobily: ŠKODA CITIGOe iV, SUPERB iV a nejnovější elektromobil ENYAQ iV.
Pro učitele odborných předmětů zorganizovala automobilka také sérii školení na téma e-mobilita a plánuje v nich
pokračovat rovněž v letošním roce. Studenti i pedagogický sbor díky tomu pracují s moderní technikou a využívají
nejnovější poznatky odborníků, což přispívá jednak k atraktivitě výuky, jednak ke kvalitní přípravě budoucích
specialistů na jejich povolání. Do modernizace odborného vzdělávání investovala ŠKODA AUTO v letech 2013–2020
více než 340 milionů korun.
Důležitou součástí spolupráce automobilky se školami jsou dále široké možnosti odborných stáží a praxí pro studenty
středních, odborných i vysokých škol. Univerzitní absolventi se mohou přihlásit do tzv. Trainee programu, studentům
doktorských oborů je pak umožněno psát disertační práce ve spolupráci přímo s experty působícími ve společnosti
ŠKODA AUTO. Bližší informace o talentových programech jsou k nalezení na www.skoda-kariera.cz.
ŠKODA AUTO jako jeden z největších zaměstnavatelů v České republice považuje oblast vzdělávání za základní
předpoklad dalšího rozvoje. Firemní ŠKODA AUTO Vysoká škola si vloni připomněla 20 let existence a zůstává dosud
jedinou univerzitou v České republice, jejímž zakladatelem je velká nadnárodní společnost. Vedle toho automobilka ve
svém odborném učilišti v Mladé Boleslavi vychovává mladé techniky a v moderním Vzdělávacím centru Na Karmeli
nabízí svým zaměstnancům široké možnosti pro další osobní rozvoj i kariérní růst.
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Video a fotografie a k tématu:
Video: ŠKODA AUTO Kvasiny podporuje technické obory
Závod ŠKODA AUTO v Kvasinách zahajuje spolupráci se
střední průmyslovou školou v Rychnově nad Kněžnou,
jejímž cílem je motivovat žáky k zájmu o elektrotechnické
obory
Stáhnout

Zdroj: ŠKODA AUTO

TISKOVÁ ZPRÁVA
Strana 3 z 3

ŠKODA AUTO Kvasiny podporuje technické obory
S rozvojem elektromobility dále poroste poptávka po
specialistech v této oblasti, což studentům nabízí široké
možnosti uplatnění.

Stáhnout

Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA AUTO
› se v rámci programu „NEXT LEVEL ŠKODA“ zaměřuje na tři priority: rozšíření modelového portfolia směrem k vstupním segmentům,
působení na nových trzích pro další růst ve velkoobjemovém segmentu a konkrétní pokroky v oblasti ekologie a diverzity;
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: CITIGOe iV, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB,
KAMIQ, KAROQ, KODIAQ a ENYAQ iV;
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů;
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců; 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 ve spolupráci s lokálním partnerem;
› zaměstnává celosvětově zhruba 42 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.

