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Investice do budoucnosti: Otevření nového 

CNC-centra na Středním odborném učilišti 

ŠKODA AUTO 
 

› Nové CNC-centrum je součástí rozsáhlého investičního programu 

› Do modernizace Středního odborného učiliště společnost v posledních dvou 

letech investovala 135 milionů korun 

› Modernizační program potrvá do roku 2018 

› Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier: „Naším 

investičním programem zajistíme vysokou úroveň vzdělávání“ 

 

Mladá Boleslav, 29. ledna 2016 – Střední odborné učiliště ŠKODA AUTO má nové 

CNC-centrum. Tyto nové, vysoce moderní učebny v prostorách firemního učiliště 

slavnostně otevřel předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard 

Maier, předseda odborů KOVO MB, Jaroslav Povšík, člen představenstva 

společnosti za oblast personalistiky Bohdan Wojnar a člen představenstva za 

oblast výroby Michael Oeljeklaus. Nové CNC–centrum je součástí dlouhodobě 

pojatého investičního programu, který i pro následující roky počítá 

s modernizací a rozšířením učiliště. Jen v posledních dvou letech bylo na tyto 

účely vynaloženo 135 milionů korun. Do roku 2018 jsou plánovány další 

významné investice.  

 
„Základem úspěchu našeho podniku jsou naši zaměstnanci. Vzděláváním mladých lidí 

investujeme do budoucnosti našeho podniku. Proto klademe velký důraz na duální 

vzdělávání a na využívání nejmodernějších technologií při každodenní výuce. Jen tak 

budeme moci náš dorost optimálně připravit na výzvy pracovního života,“ řekl předseda 

představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier. „S naším intenzivním 

vzdělávacím programem připravujeme mladé kolegyně a kolegy na technologické výzvy 

našeho odvětví a na požadavky inovativních pracovišť. Střední odborné učiliště ŠKODA 

AUTO je tedy strategickým pilířem duálního vzdělávání v naší společnosti,“ dodává Maier.   

 

„Zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO v minulých letech dokázali, že patří mezi nejlepší 

v celém odvětví. Značnou zásluhu na tom má i vzdělání v našem středním odborném 

učilišti, které patří mezi nejlepší školy svého druhu v České republice. Těší nás, že jsme 

ve spolupráci s Odbory KOVO mohli vypracovat investiční plán, který kvalitu školy nejen 

dlouhodobě zajistí, ale i dále zvýší a bude tak připravovat její studenty na výrazné 

změny, které s sebou přináší 4. průmyslová revoluce,“ prohlásil člen představenstva 

společnosti ŠKODA AUTO za oblast personalistiky Bohdan Wojnar. 

 

„Zručnost je v naší zemi tradicí a je potřeba, aby nadšení pro řemeslo a chuť tvořit bylo 

předáváno mladší generaci. Vzdělávání je absolutně to nejdůležitější a je mi líto, že 

tomuto tématu není v České republice přikládána taková důležitost, jakou by si 
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zasloužilo. Ale jsem moc rád, že se to firma s naší podporou snaží změnit,“ říká předseda 

Odborů KOVO MB Jaroslav Povšík. 

   

V novém CNC–centru (anglický pojem Computerized Numerical Control označuje 

počítačem řízené obráběcí stroje) budou vzděláváni a školeni obráběči a nástrojaři. Žáci 

se v těchto moderních prostorách naučí zacházet s frézkami a soustruhy. Vedle CNC-

centra byla do provozu uvedena rovněž nová závodní restaurace. 

 

Ve Středním odborném učilišti strojírenském ŠKODA AUTO absolvují mladí lidé tří- nebo 

čtyřleté vzdělání v technických oborech, zakončených výučním listem nebo maturitou. 

V současnosti je v nabídce 14 učebních a studijní oborů, nejoblíbenější tříleté obory jsou 

obory automechanik, autoelektrikář a elektrikář. Ze čtyřletých oborů s maturitou je 

největší zájem o obory Průmyslový logistik a Mechatronik IT. V nabídce jsou i nástavbové 

obory a obory, vyučované v režimu dálkového studia. ŠKODA AUTO přitom sází hlavně 

na koncept duálního vzdělávání. Hlavním bodem je přitom spojení teorie a praxe 

v konkrétních podmínkách podniku. Vzdělání ve Středním odborném učilišti ŠKODA je 

bezplatné. Práce, vykonaná v rámci výuky, je navíc finančně odměněna. Po ukončení 

vzdělání obdrží všechny úspěšní absolventi nabídku zaměstnání ve společnosti ŠKODA 

AUTO.  

  

Učiliště, které česká automobilka provozuje ve svém hlavním výrobním závodě už od 

roku 1927, dosud celkem absolvovalo zhruba 22 000 žáků. Aktuálně se na své pracovní 

úkoly připravuje téměř 1000 budoucích specialistů.  

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Jozef Baláž    Jana Bahníková 
vedoucí Komunikace podniku  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: 

 

 

ŠKODA AUTO na svém učilišti otevřela nové 

CNC-centrum 

Společnost ŠKODA AUTO slavnostně otevřela nové 

CNC-centrum a novou závodní restauraci za účasti 

předsedy představenstva společnosti Bernharda 

Maiera (uprostřed), předsedy odborů KOVO Jaroslava 

Povšíka, člena představenstva za oblast 

personalistiky Bohdana Wojnara a člena 

představenstva za oblast výroby Michaela 

Oeljeklause.  
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ŠKODA AUTO na svém učilišti otevřela nové 

CNC-centrum 

V novém CNC–centru budou vzděláváni a školeni 

obráběči a nástrojaři. Žáci se v těchto moderních 

prostorách naučí zacházet s frézkami a soustruhy. 

Nové CNC–centrum je součástí dlouhodobě pojatého 

investičního programu, který pro budoucí roky počítá 

s modernizací a rozšířením učiliště.  

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 
 

 

ŠKODA AUTO na svém učilišti otevřela nové 

CNC-centrum 

Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO 

Bernhard Maier se po slavnostním otevření CNC-

centra setkal s žáky firemního středního odborného 

učiliště. 
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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, Rapid, Octavia, Yeti a 

Superb,  
› v roce 2015 dodala zákazníkům 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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