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Finále soutěže „Automechanik Junior 2016“:
žáci SOU ŠKODA se umístili mezi nejlepšími
› Celostátní finále soutěže ve ŠKODA Servisním tréninkovém centru
› Skvělý úspěch žáků Středního odborného učiliště strojírenského ŠKODA AUTO
Pavla Vondráčka, Vojtěcha Krupky a Martina Švarce
› Devadesátiletá tradice: ŠKODA klade důraz na podporu vzdělávání mládeže
Mladá Boleslav, 30. března 2016 – Letošní ročník soutěže „Automechanik Junior
2016“ zná svého vítěze. Celostátní finále 22. ročníku se konalo ve dnech 22. až
24. března ve ŠKODA Servisním tréninkovém centru v Kosmonosích. V soutěži
proti sobě nastoupili nejlepší mladí automechanici, karosáři, autolakýrníci a
autotronici z celé České republiky. Dobře si vedli tři žáci Středního odborného
učiliště automobilky ŠKODA AUTO.
Ministerstvo školství a mládeže a Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel ocenili
nejlepší žáky středních odborných učilišť České republiky. ŠKODA AUTO jako jeden z
hlavních partnerů soutěže „Automechanik Junior 2016“ pro finále poskytla prostory,
výcviková vozidla a nářadí. Po třídenním finále ve ŠKODA Servisním tréninkovém centru
v Kosmonosích byli oceněni nejlepší automechanici, karosáři, autolakýrníci a autotronici
České republiky.
Předtím museli budoucí odborníci z řady učilišť a středních škol prokázat své teoretické a
praktické dovedností. V celé České republice se soutěže „Automechanik Junior 2016“
zúčastnilo více než 4 000 učňů, do finále postoupilo 61 z nich. Mezi letošními finalisty byli
i žáci podnikového učiliště ŠKODA AUTO. Excelentními odbornými znalostmi porotu
přesvědčili zejména Pavel Vondráček (autolakýrník), Vojtěch Krupka (automechanik) a
Martin Švarc (karosář).
Jako hlavní partner této soutěže ŠKODA opět potvrdila, jaký význam přikládá podpoře
vzdělávání mládeže. Česká automobilka klade velký důraz na kvalifikované odborné
vzdělání, založené zejména na propojení teorie a praxe, na nejnovějších trendech a na
využití nejnovějších technologií. Automobilka podporuje školy v celé zemi bezplatným
poskytování učebních pomůcek a technického vybavení pro výuku.
Podnikové Střední odborné učiliště strojírenské v Mladé Boleslavi má téměř
devadesátiletou historii, za tuto dobu zde své vzdělání dokončilo 22 000 absolventů.
Aktuálně je k dennímu studiu ve 14 oborech zapsáno téměř 900 žáků. V nástavbovém
studiu si svou kvalifikaci zlepšuje zhruba 100 zaměstnanců. Přímo v Mladé Boleslav byla
v roce 2000 otevřena ŠKODA AUTO Vysoká škola, kterou již úspěšně absolvovalo 1 400
studentů. V uplynulých letech bylo do modernizace učiliště investováno zhruba 135
milionů korun.
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Fotografie k tématu:
„Automechanik Junior 2016“: Žáci Středního
odborného učiliště ŠKODA AUTO mezi
nejlepšími
Mezi letošními finalisty byli i učni z podnikového
učiliště společnosti ŠKODA AUTO. Svou
angažovaností a excelentními odbornými znalostmi
přesvědčil mimo jiné Vojtěch Krupka.
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, 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 více než 26600 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.
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