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Autoopravář roku 2017

Celostátní kolo Autoopraváře roku se uskuteční letos v dubnu. Třicet devět nadějných studentů se zde 

zúčastní čtrnácti disciplín a nejlepší z nich mohou vyhrát nářadí či jiné hodnotné ceny. Každá škola věnuje 

ceny za 1 000 Kč. Budeme našim studentům držet palce!

Kyberrobot 2017

Dne 25.1.2017 se náš žák oboru Elektrikář zúčastnil soutěže Kyberrobot. V kategorii Libovolný robot získal 

třetí místo. Do soutěže byl vyslán na základě konzultací s učitelem elektroniky a třídním učitelem. Jedná se o 

výbornou práci nad rámec výuky, která zaslouží pochvalu a ocenění.
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Přihlášky ke studiu

Do 1. března 2017 přijímáme přihlášky k dennímu studiu ve ŠKODA AUTO a.s., Středním odborném učilišti.

Všechny nabízené obory vzdělání jsou určené pro chlapce a dívky. 

Přihlášku ke studiu čitelně vyplněnou ve všech rubrikách (s podpisem uchazeče a podpisem zákonného 

zástupce nezletilého uchazeče) včetně potvrzení prospěchu na ZŠ a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti 

uchazeče ke studiu a výkonu povolání je možné podat na sekretariátu školy (nižší budova školy, 2. patro 

vlevo, č. dv. 221) nebo zaslat poštou (s datem poštovního razítka nejpozději 1.3.2017).

Nezapomeňte, prosím, uvést rodné číslo uchazeče do příslušné kolonky a preferovaný cizí jazyk, ve 

kterém bude uchazeč o studium na naší škole pokračovat.

Další informace k přijímacím zkouškám a studiu na naší škole: www.sou-skoda.cz

Maturitní ples 2017

18. března tohoto roku se koná maturitní ples ŠKODA AUTO a.s., Středního odborného učiliště 

strojírenského. Prostory ŠKODA Muzea nabídnou jako vždy nádhernou podívanou, kterou jistě umocní naši 

maturanti. Velmi se těšíme na tento kulturní zážitek, zajímavý program a bohatou tombolu. Tyto prostory si 

můžete prohlédnout například v rámci exkurze, spojené s prohlídkou našeho učiliště, kterou bychom Vám 

tímto rádi nabídli.

Výjezdy do zahraničí

Dva naši žáci z oborů Automechanik a Autoelektrikář se chystají na pracovní stáž do závodu Volkswagen v 

polské Poznani, kde stráví dva týdny a budou mít možnost prohloubit si znalosti ve svých oborech. To vše za 

finanční podpory evropského programu ERASMUS +.


