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NÁVŠTĚVA STUDENTŮ VE FIRMÁCH 

Chceme motivovat studenty i jejich rodiče, kteří při rozhodování svých dětí o budoucím studiu hrají 

důležitou roli a ukázat jim, že s technickým vzděláním mají dveře k budoucímu, dobře ohodnocenému 

povolání otevřené. 

 

V pondělí 13. června 2016 se studenti Střední školy strojní, stavební a dopravní v Liberci účastnili exkurze 

ve výrobním závodu společnosti KSM Castings, Hrádek nad Nisou, zaměřené na vývoj a výrobu odlitků 

z lehkých kovů pro automobilový průmysl. 

 

V úterý 14. 6. 2016 budoucí mechanici a seřizovači ze Střední školy strojní, stavební a dopravní v Liberci se 

zúčastnili exkurze do společnosti A. RAYMOND JABLONEC, která se zabývá vstřikováním plastů. 

 

Studenti Střední školy technické v Jablonci nad Nisou se 15. června a 17. června vydali na exkurzi 

do společnosti Magna Exteriors v Liberci, která se zabývá výrobou nárazníků, mřížek či dveřních prahů 

z plastu. Ve čtvrtek 16. června 2016 navštívili studenti Střední školy strojní, stavební a dopravní v Liberci 

výrobní provoz společnosti MSV SYSTEMS CZ Liberec, která se zabývá ohýbáním kovových, hliníkových, 

plastových trubek pro osobní i nákladní automobily. 

 

V dalším týdnu 27. června a 29. června studenti Střední průmyslové školy technické, Jablonec nad Nisou 

navštívili společnost ABB s.r.o. v Jablonci nad Nisou, která je jedním z největších výrobců domovního 

elektroinstalačního materiálu ve světě. V České republice má díky společnosti ABB s.r.o., Elektro-Praga více 

než 145letou tradici v oblasti výroby a prodeje spínačů, zásuvek a dalšího příslušenství pro domovní 

i průmyslové použití. 

 

Studenti technických škol se seznámili s výrobním procesem. Měli možnost nahlédnout do provozu 

společností a využít možnosti porovnat své teoretické znalosti s praxí a zapojit se do krátké soutěže 

o drobné ceny. Poznali, jak funguje provoz na směny, kdy zaměstnanci chodí do práce, a jak jsou za to 

platově ohodnoceni. Studenty zajímaly zaměstnanecké benefity a možnosti brigád či praxí, které 

společnosti nabízí. 

 

Pro velký zájem ze strany škol i firem budeme v této aktivitě pokračovat i na podzim. 

 


