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O firmě 

Výrobní závod ITT v Ostravě vznikl v roce 2008. Aktuálně zaměstnává přes 

800 lidí. Za poslední tři roky dosáhly investice do ostravského závodu 

přibližně 250 milionů korun na rozšíření a zkvalitnění výrobních kapacit. V 

současné době patří ostravský závod mezi nejvýznamnější součásti celé 

mezinárodní skupiny ITT, která zaměstnává téměř 10 000 lidí v 35 zemích 

světa. 

Průběh exkurze 

Exkurze probíhala v závodě v průmyslové zóně Hrabová. Žáci se rozdělili do 

menších skupin a byl jim přidělen jeden HR pracovník a jeden specialista 

z výroby. Žáci byly následně seznámeni s jednotlivými částmi výroby. Poté 

společně připravili prezentaci pro své spolužáky o tom, co ve výrobě viděli. 

Jednotlivé skupinky si v závěru prezentace obodovali a dostali drobné dárky. 

Exkurze očima žáku 

„Měli jsme možnost navštívit podnik ITT Holdings Czech Republic s.r.o. 

Zaměstnanci firmy si pro nás připravili zajímavý program, který nás moc 

zaujal. Průvodci byli vstřícní, odpovídali na všechny otázky. Nebyla to jen 

pouhá přednáška nebo prohlídka závodu. Takový program by měl fungovat 

všude. Děkujeme za prohlídku. Alespoň si dovedu představit, jak to v takové 

firmě vypadá.“ 

Viktor, 15 let 
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ITT Holdings Czech Republic, s.r.o.        Na Rovince 913 Ostrava-Hrabová       www.itt-ostrava.com 

Začátek exkurze: 9:00 

Doba trvání: 2,5 hod. 

Počet účastníků: 15 

ITT Holdings 



 

 

 

 

  

O firmě 

Tieto Czech je jedna z největších IT firem v Česku. Díky jejich činnosti mohou 

můžou jezdit vlaky, fungovat e-shopy nebo pojišťovny, lidé mohou zaplatit 

večeři v restauraci kartou, lékaři mohou vést online zdravotní dokumentaci 

o pacientech. Podle žebříčku TOP zaměstnavatelé patří už pět let mezi 

nejvysněnější IT firmy, ve kterých chtějí studenti a absolventi pracovat – 

stojí po boku Googlu nebo Microsoftu. 

Průběh exkurze 

Exkurze probíhala v zasedací místnosti, kde byla představena firma i klíčové 

pracovní pozice. Interaktivní část tvořila hra s miniboty, ve které mezi sebou 

soutěžily jednotlivé týmy. Celá exkurze byla provázaná diskusí o 

programovacích jazycích. 

Exkurze očima žáku 

„Dnešní exkurze se mi velmi líbila. Jsem ráda, že nám na začátku vysvětlili 

pár pojmů a seznámili nás s Tietem. Co mě nejvíc bavilo, byla hra s mini 

robotem, který byl naprogramovaný na 4 barvy (černá, červená, zelená a 

modrá). Hra spočívala v tom, že byla 2 družstva, která měla udělat co 

nejrychlejší robotí dráhu. Bylo to opravdu napínavé, stresující, zároveň i 

vtipné. Opravdu se mi to moc líbilo! Také měli pěkně vybavené místnosti a 

celkově i budovu. Jsem ráda, že jsem tam šla.“ 

Aneta, 14 let 
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Tieto Czech s.r.o.        28. října 3346/91 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz       www.tieto.com 

Začátek exkurze: 9:00 

Doba trvání: 1,5 hod. 

Počet účastníků: 15 
Tieto 



 

 

 

O firmě 

Škoda Vagonka je přímým pokračovatelem tradice výroby osobních 

kolejových vozidel s výrobním programem orientovaným na produkty v 

oblasti elektrických jednotek pro příměstskou dopravu, motorových 

souprav, lehkých regionálních vozidel a osobních přípojných vozů. Zajišťuje 

také kompletní servis vozidel, opravy a modernizace a v neposlední řadě 

také prodej náhradních dílů. 

Průběh exkurze 

Exkurze se skládala ze dvou části – obsahem první části byla prezentace o 

společnosti Škoda Vagonka a.s. a klíčových zákaznících. Ve druhé části byly 

menší skupinky žáků provedeny výrobní halou. 

Exkurze očima žáku 

“Po příchodu jsme měli krátkou prezentaci o firmě a o prodejích vlaků. 

Informace o firmě byly velmi zajímavé, o prodeji moc ne. Druhá část byla 

naprosto bezchybná, viděl jsem spoustu nových profesí a věcí. Dostali jsme 

se i do některých nově vyrobených vagonů. Průvodce nám také ukázal, jak 

se svařuje. Dívali jsme se také na spousty strojů, které k výrobě vlaků jsou 

využívány. Exkurzi hodnotím kladně.” 

 Jakub, 14 let 

 

 

 

 

 

ŠKODA VAGONKA a.s. 
Začátek exkurze: 9:00 

Doba trvání: 2 hod. 

Počet účastníků: 20 
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Škoda Vagonka a.s.        1. máje 3176/102        Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz        www.skoda.cz 



 

 

O firmě 

IT řešení pro zelenou budoucnost – to je přesně to, čím se zabývají ve Stora 

Enso. Společnost je zaměřená na obnovitelné materiály a svou činností 

zlepšuje podmínky pro život na naší planetě. To vše se ale neobejde bez 

solidního a stabilního IT zázemí, které má firma v Ostravě. 

Průběh exkurze 

Exkurze probíhala v zasedací místnosti, kde byla představena společnost a 

pracovní pozice. Interaktivní část probíhala v chillout zóně, kde byla žákům 

představena technologie na počítaní stromů pomocí dronů. Celá exkurze 

byla provázaná diskusí o ekologii a moderních technologiích. 

Exkurze očima žáku 

„Moc se mi tam líbilo, prezentace byla velmi zajímavá. Firma má 

budoucnost, jelikož nahrazuje plasty za papír. Líbilo se mi pracovní prostředí 

a příjemný kolektiv.“ 

Martin, 14 let 
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Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o     28. října 3348/65     Ostrava     www.storaenso.com/ostrava 

Začátek exkurze: 9:00 

Doba trvání: 1,5 hod. 

Počet účastníků: 15 

Stora Enso Ostrava 



 

 

O firmě 

PRESENTIGO je společnost vyvíjející unikátní nástroj pro obchodníky. Díky 

aplikaci je možné prezentovat produkty ve 3D i AR (rozšířené realitě). Mění 

běžné obchodní materiály na interaktivní produktové prezentace, které 

dokáží klienty skutečně oslovit, vysvětlit složité koncepty a shromažďovat 

důležitá data pro rozvoj podnikání. 

Průběh exkurze 

V rámci exkurze měli žáci možnost nahlédnout do kanceláří firmy, kde se 

seznámili s činností zaměstnanců na jednotlivých pracovních pozicích. Po 

shlédnutí prezentace o produktech a řešeních, které firma nabízí, měli žáci 

možnost vyzkoušet si virtuální realitu. 

Exkurze očima žáku 

„Exkurza a prezentace na nás všechny velice zapůsobila a většina 

zúčastněných by v PresentiGo chtěla v budoucnu pracovat. Pan průvodce – 

spolumajitel – byl velice příjemný a pohotově odpovídal na naše zvídavé 

otázky. Většina z nás si vyzkoušela virtuální realitu. Na závěr jsme každý 

dostali dárek v podobě vaku s logem PresentiGo.“ 

Dominika, 14 let 
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PRESENTIGO s.r.o.        Technologická 376 Ostrava-Pustkovec       www.presentigo.com 

Začátek exkurze: 9:00 

Doba trvání: 1,5 hod. 

Počet účastníků: 15 
PresentiGO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

O firmě 

Společnost poskytuje komplexní služby v oblasti online marketingu (PPC, 

SEO, sociální sítě, mailing), tvorby webových stránek, efektivních eshopů a 

především tvorbu rozsáhlých internetových a mobilních aplikací. Má více 

než 10 let zkušeností, 20 specialistů a 200+ spokojených klientů. 

Průběh exkurze 

Exkurze probíhala v zasedací místnosti, kde bylo pro účastníky přichystané 

drobné občerstvení. Stěžejní část tvořila prezentace o vzniku, rozvoji 

společnosti a představení vlastních projektů. Na závěr byla demonstrována 

bezpečnost na internetu prostřednictvím lokální Wi-Fi. 

Exkurze očima žáku 

„Přednáška se líbila, byla poučná a pan přednášející byl frajer. Bylo zajímavé, 

jak nám říkal, jak začal podnikat na začátku. Taky se mi líbilo, jak nám 

vyprávěl o podnikání jako takovém, od té doby se o to zajímám. Chtěl bych 

více takových exkurzí.“ 

Marek, 14 let 

 

 

 

 

 

 

 

RAILSFORMERS 
Začátek exkurze: 9:00 

Doba trvání: 1,5 hod. 

Počet účastníků: 20 
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Railsformers s.r.o.        Technologická 372/2        Ostrava-Pustkovec        www.railsformers.com 



 

O firmě 

Dopravní podnik Ostrava a.s. provozuje městskou hromadnou dopravu ve 

mestě. Mezi další činnosti, kterým se věnuje patří – údržba vozového parku, 

provádí silniční i kolejové dopravní stavby, stará se o dopravní cestu a má 

vlastní autoškolu. 

Průběh exkurze 

Exkurze probíhala v prostorách vozovny tramvají v Porubě. Žáci byli nejprve 

seznámení s prací v dílně elektromechaniků, poté s dílnou karosářů, 

soustružníků kovů, zámečníků kolejových vozidel, lakovny a následně se 

projeli myčkou vozů. 

Exkurze očima žáku 

„Z pohledu žákyně se mi exkurze líbila. Příjemný přístup lidí, kteří nás 

provázeli. Dostali jsme se na místa, kam se ne všichni dostanou. Například 

průchod pod tramvají, kde nám bylo ukázáno, co se vlastně v podvozku 

tramvaje nachází. Moc se mi líbil průjezd myčkou tramvají. Také jsme viděli 

velkou dílnu. Na závěr jsme měli živou diskuzi s některými zaměstnanci. Byla 

jsem spokojena, viděli jsme toho hodně.“ 

Tina, 15 let 
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Dopravní podnik Ostrava, a.s.        Martinovská 3293/40 Ostrava-Martinov        www.dpo.cz 

Začátek exkurze: 9:00 

Doba trvání: 2 hod. 

Počet účastníků: 15 

Dopravní podnik Ostrava 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

O firmě 

Firma JOB AIR Technic a.s. se zabývá údržbou, opravami a úpravami letecké 

techniky. Provádí revize nejrozšířenějších typů dopravních letadel střední 

kategorie na světě výrobců Airbus a Boeing. Provádí také výměnu 

komponentů letadel, jako jsou motory, podvozky, nebo rekonfigurace 

interiérů letadel. 

Průběh exkurze 

Exkurze probíhala v hangárech společnosti v Mošnově. Stěžejní část exkurze 

tvořila prohlídka hangárů a letadel a seznámení žáků s profesemi na 

pracovištích.  

Exkurze očima žáku 

„Exkurze byla výborná, průvodce pohotový a velice ochotně odpovídal na 

naše otázky, které mu byly postupně pokládány i opakovaně. Nadchlo nás, 

že jsme měli možnost prohlédnout si otevřenou motorovou turbínu a další 

části letadla. Nakonec nás na požádání vzali i na prohlídku kokpitu.  

Seznámili jsme se s různými pracovními pozicemi, některé z nich byly pro mě 

velice lákavé. Hodně, ale hodně se mi tato exkurze líbila.“ 

Filip, 14 let 
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JOR AIR Technic, a.s.        Gen. Fajtla 370 Mošnov        www.jobair.eu 

Začátek exkurze: 9:00 

Doba trvání: 2 hod. 

Počet účastníků: 30 
JOB AIR Technic 



 

 

 

 

 

  

O firmě 

Kofola ČeskoSlovensko vyrábí nealkoholické nápoje s péčí a láskou, a to 

hned v devíti závodech na pěti trzích střední a východní Evropy. Do firemní 

rodiny patří přes 1 800 Kofoláků, kteří pomáhají měnit svět k lepšímu, žít 

zdravě a stále hledat nové cesty. 

Průběh exkurze 

Exkurze probíhala v sídle Kofoly v Ostravě Porubě. Nejprve si žáci prohlídli 

prostory společnosti, pak byli interaktivní formou seznámeni se současnou 

podobu Kofoly, její historií a možnostmi, které nabízí studentům a 

absolventům. Součástí byla i hra na "obchoďáka" a skládání reklamních 

stojanů do prodejen. 

Exkurze očima žáku 

„Exkurze se mi líbila, byla zajímavá. Zaujal mě úvodní kvíz, kde jsme měli 

možnost vyhrát ceny. Skvěle bylo také skládaní reklamních stojanů. Bylo to 

pro mě přínosem.“ 

Daniel, 14 let 

 

 

 

 

 

 

 

Kofola Československo 
Začátek exkurze: 9:00 

Doba trvání: 1,5 hod. 

Počet účastníků: 15 
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Kofola Československo, a.s.        Nad Porubkou 2278/31A        Ostrava-Poruba www.kofola.cz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Anton Husovský 

expert na spolupráci škol a firem 

 

ahusovsky@mspakt.cz 

+420 602 515 453 

 

 

 

Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

 


