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Žáci podnikového učiliště ŠKODA AUTO staví studii
kabrioletu ŠKODA KAROQ
› Na stavbě žákovského vozu se podílí 20 žáků ze sedmi oborů
› Projekt dokládá vysokou kvalitu vzdělávání ŠKODA Akademie
› Pátý žákovský vůz bude představen veřejnosti v červnu 2018
Mladá Boleslav, 12. dubna 2018 – Dvě desítky žáků podnikového učiliště ŠKODA AUTO
v Mladé Boleslavi navrhují a staví nový žákovský vůz. Po čtyřech studiích, postavených
v uplynulých letech, se letos žáci rozhodli pro vůz ŠKODA KAROQ ve verzi kabriolet. Studie
bude představena veřejnosti v červnu. Vůz stavěný žáky Středního odborného učiliště
strojírenského ŠKODA AUTO opět potvrzuje vysokou kvalitu vzdělávacího programu
společnosti ŠKODA AUTO.
ŠKODA AUTO opět nabízí mladým talentům možnost vžít se do role vývojářů a konstruktérů vozů.
Žáci Středního odborného učiliště strojírenského ŠKODA AUTO ve věku 17 a 18 let spojí síly, aby
společně postavili pátý žákovský vůz. Pod vedením mistrů odborného výcviku a za podpory
oddělení technického vývoje, designu a výroby v srdci firmy v Mladé Boleslavi postaví studii
kabrioletu na bázi modelu ŠKODA KAROQ. Nový projekt ukazuje, jaký význam má nejnovější SUV
pro modelovou paletu značky, připomíná jeho úspěchy a ocenění a potvrzuje svěží a mladistvý
design modelu KAROQ. V rámci praktického projektu si žáci vyzkouší spolupráci v týmu a zároveň
prověří své technické a organizační schopnosti. Studie vozu, která zatím nemá své jméno, bude
představena veřejnosti v červnu.
Na projektu se sešli mladí technici ze sedmi oborů – jsou mezi nimi mimo jiné autolakýrníci,
autoelektrikáři a karosáři. „Na projekt se velmi těšíme, protože jsme dostali šanci postavit vůz podle
svých představ,“ říká člen týmu Ondřej Bacík.
Od roku 2014 žáci každoročně navrhují a staví jeden vůz. První studií byla dvoumístná verze vozu
ŠKODA CITIGO, v roce 2015 následoval pickup na bázi modelu ŠKODA FABIA, v roce 2016 kupé,
vycházející z vozu ŠKODA RAPID SPACEBACK a v roce 2017 vytvořili z vozu ŠKODA CITIGO
buginu s elektropohonem.
Žákovský projekt opět potvrzuje vysokou kvalitu profesního vzdělávání ve společnosti
ŠKODA AUTO. Na Středním odborném učilišti strojírenském ŠKODA AUTO, založeném v roce
1927, se žákům dostává tří- až čtyřletého vzdělání v technických učebních a studijních oborech.
Aktuálně se zde na budoucí povolání připravuje více než 900 žáků v celkem 13 oborech (pět
čtyřletých a osm tříletých) a k dispozici jsou i dva obory nástavbového studia. Svou kvalifikaci si tu
navíc rozšiřuje i zhruba 60 zaměstnanců společnosti ŠKODA AUTO.
Střední odborné učiliště strojírenské ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi je součástí
ŠKODA Akademie, založené v roce 2013, jejíž program vzdělávání a rekvalifikace je cíleně
orientován na potřeby firmy. Od roku 2013 vynaložila i díky podpoře odborů KOVO automobilka
téměř 260 milionů korun do rozšiřování vzdělávacích programů a modernizace vybavení
ŠKODA Akademie.
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Žáci podnikového učiliště staví studii kabrioletu
ŠKODA KAROQ
Pátým žákovským vozem bude studie kabrioletu na bázi
nejnovějšího SUV značky.
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Žáci podnikového učiliště staví studii kabrioletu
ŠKODA KAROQ
Návrh nového žákovského vozu vznikal za spolupráce
studentů firemního učiliště a praktikantů oddělení designu
pod dohledem zkušených designerů.
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Žáci podnikového učiliště staví studii kabrioletu
ŠKODA KAROQ
ŠKODA AUTO opět nabízí mladým talentům možnost vžít
se do role vývojářů a konstruktérů vozů. Studie vozu bude
představena veřejnosti v červnu 2018.
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Žáci podnikového učiliště staví studii kabrioletu
ŠKODA KAROQ
Pod vedením mistrů odborného výcviku a za podpory
oddělení technického vývoje, designu a výroby v srdci firmy
v Mladé Boleslavi postaví studii kabrioletu na bázi modelu
ŠKODA KAROQ.
Download
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ŠKODA AUTO
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků automobilu,
dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ a SUPERB,
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 milionu vozů,
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu 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, v Alžírsku a v Indii, většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.
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