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ŠKODA hostila konferenci k technickému školství a 

středním školám věnovala 500 000 Kč 
 

› Aktivní zapojení: ŠKODA je součástí Roku průmyslu a technického vzdělávání 

› Efektivní dialog: Diskuze zástupců státní správy, škol i soukromého sektoru 

na půdě ŠKODA AUTO 

› Praktická podpora: Grant pro střední školy v hodnotě 500 000 Kč 

› Osvědčená praxe: ŠKODA dlouhodobě podporuje technické vzdělávání od 

mateřských škol po univerzity  

 
Mladá Boleslav, 3. června 2015 – ŠKODA AUTO dlouhodobě podporuje technické 

vzdělávání v rámci své společenské odpovědnosti, letos i prostřednictvím 
přímého zapojení do Roku průmyslu a technického vzdělávání. Dnes na půdě 
ŠKODA Muzea hostila konferenci organizovanou Svazem průmyslu a dopravy 
ČR, kde zástupci státní správy, škol i soukromého sektoru diskutovali o 
možnostech zefektivnění spolupráce škol a firem v oblasti technického 
vzdělávání. Při této příležitosti věnovala ŠKODA pěti vybraným středním 
technickým školám grant v hodnotě 500 000 Kč.  

 

Vedle diskuze o nezbytných koncepčních a systémových změnách v oblasti vzdělávání se 

zástupci státní správy, firem a škol věnovali i otázkám propojení byznysu a výzkumu či 

tomu, jak povzbudit zájem o studium technických oborů mezi žáky a jejich rodiči. 

Společnou snahou tohoto setkání bylo propojení výrobních firmem, technických škol, 

zřizovatelů škol, inovačních center i vědeckých institucí. Během diskuze bylo poukázáno 

na příklady dobré praxe spolupráce firem a škol, zájem o podporu duálního vzdělávání 

v České republice, na existující problémy v oblasti podpory firem ze strany státu formou 

daňových odpočtů a v neposlední řadě také na problémy v oblasti predikce trhu práce 

s návazností na studijní obory škol. Všichni zúčastnění se zaměřili na hledání řešení, 

která by dlouhodobě působila ve prospěch zvyšování zaměstnanosti v průmyslových 

odvětvích.  

Při příležitosti konference předala ŠKODA pěti středním školám šek v celkové výši 

500 000 Kč. Prostředky z grantového programu Vzdělávání pro naši 

konkurenceschopnost, který byl vyhlášen pro Rok průmyslu a technického vzdělávání, 

jsou určeny na podporu zájmu studentů o technické vzdělávání. V těchto konkrétních pěti 

případech na pořízení moderního vybavení učeben určených k výuce technických 

předmětů, zavedení či úpravu učebních programů ve prospěch technických předmětů, k 

zatraktivnění výuky pro potenciální žáky nebo například na praktické projekty samotných 

studentů. 

„Kromě provozu vlastního učiliště ŠKODA intenzivně spolupracuje se třemi desítkami 

dalších středních škol a odborných učilišť a předními technickými univerzitami v České 

republice i v zahraničí. Studentům technických oborů dále nabízí možnost odborné praxe, 

vyučujícím odborné semináře a školám poskytuje bezplatně učební pomůcky a technické 

vybavení pro výuku. Hodnota těchto aktivit dosahuje několik milionů korun ročně,“ sdělil 
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při slavnostním předávání grantů Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti 

ŠKODA AUTO zodpovědný za oblast řízení lidských zdrojů.  

 

Od roku 2008 automobilka středním školám věnovala více než 330 vozů a stovky 

diagnostických zařízení, motorů a dalších komponentů. ŠKODA cílí i na další stupně 

vzdělávání. Již 3 roky realizuje regionální grantový program Popularizace technického 

vzdělávání na základních školách, 2 roky podporuje další vzdělávání a motivaci učitelů, 

ředitelů a kariérních poradců základních škol v rámci projektu Věda má budoucnost. 

Velmi oblíbená je i soutěž Mladí designéři určená pro talenty v mateřských školách.  
 

U příležitosti letošního Roku průmyslu a technického vzdělávání, který byl vyhlášen 

Svazem průmyslu a dopravy České republiky, se ŠKODA zaměřila na rozšiřování svých 

aktivit v podpoře technického vzdělávání a užšího propojení vyučované teorie s firemní 

praxí.  

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Jozef Baláž, Komunikace podniku Tomáš Kubík, Komunikace podniku 

T +420 326 811 773 T +420 326 811 749 

jozef.balaz@skoda-auto.cz tomas.kubik@skoda-auto.cz 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA hostila konferenci k technickému 

školství 
ŠKODA AUTO věnovala pěti vybraným středním 
technickým školám částku 500 000 Kč v rámci 
grantového programu „Vzdělávání pro naši 
konkurenceschopnost“. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

 

ŠKODA hostila konferenci k technickému 

školství 

ŠKODA Muzeum hostilo odbornou panelovou diskuzi 

„Spolupráce ve vzdělávání: To je, oč tu běží“. Jedním 

z řečníků byl i Bohdan Wojnar, člen představenstva 

ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů. 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA hostila konferenci k technickému 
školství 

Účastníci konference si prohlédli vůz vytvořený žáky 

Středního odborného učiliště strojírenského ŠKODA 

AUTO: nekonvenční pickup ŠKODA FUNstar a 

vyzkoušeli si formy využití IT ve vzdělávání. V rámci 

doprovodného programu zavítali účastníci do 

vzdělávacích institucí ŠKODA AUTO, do ŠKODA 

Muzea a do výrobních provozů. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 
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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