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ŠKODA Academy: Vysoká kvalita vzdělání a dalšího 
profesního rozvoje

› Tradiční Střední odborné učiliště ŠKODA AUTO existuje od roku 1927 a je součástí ŠKODA 
Academy

› Všichni úspěšní absolventi dostávají od společnosti ŠKODA AUTO nabídku pracovního místa
na dobu neurčitou 

› Ve školním roce 2021/22 se v 19 oborech vzdělává přibližně 900 žáků Středního odborného 
učiliště

Mladá Boleslav, 23. května 2022 – Vzdělávání vlastních mladých zaměstnanců má u společnosti
ŠKODA AUTO dlouholetou tradici. Střední odborné učiliště ŠKODA AUTO založila společnost 
ve svém sídle v Mladé Boleslavi v roce 1927. Od té doby zde dokončilo studium téměř 
24 000 učňů. Ve školním roce 2021/22 zde studuje v 19 různých technických oborech 
přibližně 900 studentů. Hlavními obory jsou strojírenství a elektrotechnika. Stěžejním projektem
Středního odborného učiliště ŠKODA AUTO jsou žákovské vozy ŠKODA. Od školního 
roku 2013/14 si tak mohou studenti jednou ročně navrhnout a postavit své vlastní auto snů.

Již 95 let se ŠKODA AUTO intenzivně věnuje vzdělávání vlastních mladých zaměstnanců. V roce 
1927 založila společnost ve svém sídle v Mladé Boleslavi podnikové učiliště, které se rychle stalo 
známým po celé zemi díky vysoké úrovni poskytovaného vzdělání. V současné době je Střední 
odborné učiliště ŠKODA AUTO soukromým zařízením společnosti ŠKODA AUTO a od roku 2013 
je hlavní součástí ŠKODA Academy, která kromě vzdělávání zajišťuje také soustavný profesní 
rozvoj odborných pracovníků.

58 žákyň a žáků v roce 1927, dodnes zde úspěšně ukončilo vzdělání přibližně 24 000 studentů
Do prvního ročníku podnikového učiliště ŠKODA AUTO nastoupilo v roce 1927 58 žákyň a žáků 
studujících ve třech různých oborech. Ve školním roce 2021/22 bylo ve škole zapsáno téměř 
900 žáků, z toho více než 12 % tvoří dívky. V současné době škola zajišťuje 19 technických oborů se 
zaměřením na strojírenství a elektrotechniku a se zvláštním důrazem na technologie budoucnosti. 
Velmi žádané jsou učební obory Automechanik, Autoelektrikář a IT Mechatronik. Kromě podnikové 
výuky mají žáci také možnost absolvovat zahraniční stáž u jiné značky koncernu. Střední odborné 
učiliště ŠKODA AUTO úspěšně dokončilo celkem téměř 24 000 studentů. Všichni absolventi dostávají 
od společnosti ŠKODA AUTO nabídku pracovního místa na dobu neurčitou. Zaměstnanci mají také 
možnost na podnikovém učilišti absolvovat nástavbové a vzdělávací kurzy.

Velké investice do ŠKODA Academy
ŠKODA AUTO klade velký důraz na neustálé vzdělávání a školení svých zaměstnanců 
v optimálních podmínkách. Od podpisu memoranda o podpoře technického vzdělávání ve společnosti 
ŠKODA AUTO v únoru 2014 investovala společnost s podporou Odborového svazu KOVO více než 
370 milionů korun (cca 14,5 milionu eur) do ŠKODA Academy, do rozšíření, modernizace a 
technického vybavení svých vzdělávacích zařízení a do rozsáhlých programů dalšího vzdělávání.
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Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Christian Heubner Michaela Sklenářová
Vedoucí Komunikace produktu Tisková mluvčí Komunikace produktu
T +420 730 862 420 T +420 739 549 479
christian.heubner@skoda-auto.cz michaela.sklenarova@skoda-auto.cz

ŠKODA Media Room

skoda-storyboard.com     

Download 
the ŠKODA Media Room app

Pro aktuální informace nás sledujte na twitter.com/skodaautonews. 
Veškeré informace k novému vozu ŠKODA AFRIQ získáte pod hashtagem 
#SkodaAfriq  .  

ŠKODA AUTO 
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“;
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s elektrickým 

pohonem zařadila mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě; 
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské automobilky na důležitých růstových trzích jako je Indie a severní Afrika;
› v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ iV, SLAVIA a KUSHAQ;
› v roce 2021 dodala zákazníkům celosvětově více než 870 000 vozů;
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců; 
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky;
› provozuje tři výrobní závody v České republice; má výrobní kapacity v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem;
› zaměstnává celosvětově 45 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.
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