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název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem
registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011




„CESTOU PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ NAPŘÍČ STŘEDOČESKÝM KRAJEM“
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 

ŽÁKOVSKÝ PROJEKT    

Číslo klíčové aktivity: KA 7/(A2i)
Název KA: Využívání technických památek a interaktivních expozic technického a přírodovědného charakteru k přípravě žákovských/školních projektů zaměřených na popularizaci tohoto typu vzdělávání 

Žákovský projekt 
06
Číslo a název partnera projektu
19 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664
Název exkurze
CONTINENTAL AUTOMOTIVE CZECH REPUBLIC s.r.o.
Průmyslová 1851, Brandýs nad Labem
Místo exkurze
Brandýs nad Labem
Datum a čas (od – do)
2. 7. 2015
8.00 – 12.30

Žákovský projekt 

Zpracovatelé projektu: František Adamec, Jiří Opletal, Filip Volenec, David Šulc, Dominik Chadima, Jan Svačina, Šimon Kroupa, Michal Pavlík, Michal Oplt, Patrik Martinec, František Thon a Jakub Fiedler 
V rámci projektu " Cestou přírodovědných a technických oborů napříč středočeským krajem " jsme se se zúčastnili exkurze ve firmě CONTINENTAL AUTOMOTIVE CZECH REPUBLIC s.r.o.,  Průmyslová 2299, Brandýs nad Labem

Popis činností

Před návštěvou firmy jsme absolvovali jednoduchou teoretickou přípravu. Základem byly informace, které jsme o firmě zjistili na jejich webových stránkách http://www.continental-corporation.com/www/hr_cz_cz/themes/ov1_locations_cz/ov1_brandys_nad_labem_cz/ 
a instrukce pro účastníky exkurze zaslané firmou mailem.

Teoretická průprava
Informace o firmě:
·	dva výrobní závody dvou divizí – Interior a Powertrain
·	plocha: 40.900 m2
·	počet zaměstnanců: téměř 1 700
·	15 minut z Prahy – Černého Mostu
·	využíváme moderních výrobních zařízení a nejnovějších technologií

Divize Interior

Výrobní portfolio divize Interior je v závodě reprezentováno těmito produkty:

·	multimediální výrobky
·	autorádia
·	palubní přístroje
·	ovládací panely klimatizací
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Divize Powertrain

Výrobní portfolio divize Powertrain je v  závodě reprezentováno těmito produkty:

·	palivové jednotky
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Zákazníci firmy:
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 Výroba firmy:

·	nejmodernější výrobní zařízení a technologie
·	čisté prostředí elektronické výroby
·	klimatizované výrobní haly
·	vysoká automatizace
·	standardizované výrobní postupy
·	metody trvalého zlepšování 
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Spolupráce se školami

·     odborné přednášky a workshopy pro žáky a studenty na půdě škol
·	v rámci projektu IQ Industry odborné přednášky pro pedagogické pracovníky středních technických škol (zapojení do projektu IQ Industry)
·	možnost odborného výcviku a praxe pro žáky a studenty v rámci výukových programů
·     možnost zpracování diplomových, bakalářských či absolventských prací v podmínkách našeho výrobního závodu
·     možnost exkurze ve výrobním provozu společnosti
·     možnost mentoringu pro studenty vysokých škol
 
Rozvoj zaměstnanců

Systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců pružně reaguje na aktuální potřeby provozu a chodu společnosti a na dlouhodobé cíle strategického rozvoje závodu. Vzdělávací aktivity tvoří ucelený koncept vzdělávání pro nové i stávající zaměstnance.

VSTUPNÍ ŠKOLENÍ
·	během vstupního školení se noví zaměstnanci seznámí s historií a základními údaji o společnosti
·	součástí jsou informace o právech a povinnostech zaměstnanců v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a dalších specifických pravidlech týkajících se výhradně závodu
·	dále jsou představeny standardy společnosti v oblasti kvality, HR a IT
·	další jednotlivá školení jsou plánována na základě konkrétní pozice zaměstnance
INTEGRAČNÍ OBDOBÍ
·	během integračního období je nováček doprovázen zkušeným kolegou - mentorem, který mu pomáhá v orientaci ve firemních procesech a pracovních postupech
·	na základě konkrétní pozice zaměstnance jsou plánována další jednotlivá školení
INTERNÍ ŠKOLENÍ
·    odborníci se dělí o své zkušenosti - školení se zaměřují se především na oblast kvality, výroby a zákonných školení
EXTERNÍ ŠKOLENÍ
·	odborná školení jsou realizována na základě požadavku k výkonu dané pozice a jsou zajištěna externími partnery, jejichž kvalita je prověřena několikaletou spoluprací
JAZYKOVÉ KURZY
·	již několik let je úspěšně organizována výuka jazykových kurzů na všech úrovních – od začátečníků po profesionály a to vše v příjemném prostředí přímo ve firmě
 

Průběh exkurze

Od programu exkurze jsme očekávali nové poznatky především z pohledu komfortní eletrotechniky a rozšíření znalostí o výrobě elektrických komponentů v bezprostředním okolí naší školy. 

Exkurze se zúčastnilo dvanáct žáků prvního ročníku oboru vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel, karosář a tři učitelé odborných předmětů SOŠ a SOU Neratovice.  
Na začátku nás pořadatel stručně seznámil s historií firmy, výstavbě a zavádění nových provozů, péčí o zaměstnance i s finálními výrobky firmy Continental Automotive Czech.
Poté byla provedena komentovaná prohlídka části výrobního závodu. Viděli jsme části obou výrobních sekce Interior, kde jsme se seznámili s nejmodernějšími metodami výroby částí automobilů - středové panely přístrojových desek s audio nebo i video technikou, nosiče GPS a také výroba kompletních palivových jednotek do mnoha typů vozidel v sekci Powertrain.. Obdivovali jsme jak organizaci výroby, zručnost zaměstnanců, tak i naprostý pořádek ve výrobních linkách.
Na konci prohlídky jsme si měli možnost prohlédnout velké množství finálních výrobků pro různé typy vozidel mnoha světových výrobců.

Zhodnocení

Návštěva exkurze byla pro nás přínosem pro další vzdělávání a zároveň byla velmi atraktivní a zajímavá. Jsme velmi rádi, že si můžeme výuku zpestřit a doplnit stávající teorii o současné trendy ve výrobě automobilových komponentů s vědomím, že se i v naší zemi vyrábí součástky pro mnoho vozidel erudovaných značek.
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V  Neratovicích dne:  2. 7. 2015 


Podpis oprávněné osoby partnera projektu:…………………………………………………


