Kariérové poradenství pro automobilní obory – automechanik, autoelektrikář, karosář
V úterý 7. listopadu 2017 se na SŠP v zasedacím sále č. 115 uskutečnila beseda žáků školy automobilních oborů
se zástupci nadnárodní firmy SCANIA Czech Republic p. Vladimírem Vybíralem, vedoucím servisu v Olomouci, p.
Martinem Hájkem a p. Petrou Zíkovu – zástupci centrály v Chrášťanech.
Pan M. Hájek se ujal úvodního představení firmy a jejího
sortimentu.
Scania je globální společnost, která prodává nákladní vozidla,
autobusy
a další služby ve 100 zemích světa. Společnost Scania má výrobní
kapacity
v Evropě, v Jižní Americe a v Asii.
Firma působí na trhu již přes 125 let a začínala s vlakovými
soupravami. Poté začala vyrábět i autobusy a především nákladní
vozidla. Je také dodavatelem motorů pro průmysl a lodní dopravu.
V současné době tvoří hlavní portfolio firmy autobusy a nákladní
vozidla, která se dělí na několik kategorií:
1. rozvážková vozidla
2. dálková vozidla
3. stavební vozidla
4. vozidla pro speciální použití (hasiči, armáda)
Speciální skupinu tvoří motory do různých průmyslových strojů,
skútrů, fréz, lodí apod.
Na slova p. Hájka navázala personalistka firmy p. Zíková, která
přiblížila žákům možnost náboru, zaměstnání a uplatnění
absolventů auto oborů ve společnosti.
Celkový počet zaměstnanců se pohybuje cca kolem 43 000 osob.
Vzhledem k neustálému nedostatku kvalifikovaných pracovních sil
společnost realizuje vlastní stipendijní program pod názvem „Mladí
profesionálové SCANIA“. Tento byl žákům také nabídnut.
P. Vladimír Vybíral následně představil olomoucký závod, který
průběžně se školou spolupracuje při výchově žáků. Pomáhá jak při
zajišťování odborného výcviku žáků druhých a třetích ročníků, tak i
při pořádání jiných akcí, jako například exkurzí, zajištění plesů.
Někteří absolventi školy u firmy získali také své první zaměstnání a
někteří zde pracují dosud. Příkladem dobré práce je účast žáka
Františka Jahna v celostátním kole soutěže AUTOMECHANIK
JUNIOR 2017.
Pro tuto dlouholetou spolupráci byla firma vybrána při realizaci
aktivit v rámci „Kariérového poradenství“ pro žáky prvního ročníku
automobilních oborů.
Za SŠP se kromě výše zmíněných žáků besedy zúčastnili také učitelé OV, p. Bubníková H. – pořizovala foto dokumentaci a
p. Bakalová Z., která se ujala představení firmy a moderovala celou besedu.
Byl vznesen dotaz na výuku řízení motorových vozidel sk B a C. Zástupci firmy vysvětlili nutnost vlastnit řidičské
oprávnění a nejlépe i sk. C.
Došlo také na drobnou soutěž, kdy p. Hájek „zkoušel“ přítomné žáky jak byli pozorní a co si o společnosti a jejím
výrobním sortimentu zapamatovali. Správné odpovědi bylo odměněny drobnými upomínkovými předměty.
Žáci v průběhu celé akce měli možnost sledovat na plátně ukázky z výroby firmy. V závěru byl dán žákům prostor na
dotazy a zhodnocení akce. Sdělení žáků byla pozitivní, dotazy zodpovězeny. Akce sklidila u žáků kladný ohlas, neboť
rozšířila jejich odborný rozhled v dané tématice.

Jelikož škola v aktivitách kariérového poradenství hodná pokračovat v průběhu celého studia žáků, byla rovnou
domluvena exkurze do firmy (asi II. pololetí), aby se teoretické informace mohly představit i přímo na pracovišti, při
realizaci zakázek.
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