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Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527  
 

 

Sponzorování stipendijním programem 
 

Vážení rodiče, 

v případě Vašeho zájmu o sponzorování Vašeho dítěte a zajištění výhodných podmínek po dobu studia a 
také budoucího zaměstnání, Vám nabízíme možnost sponzorování níže uvedenými firmami. Firmy 
nabízejí možnost seznámení se s podmínkami sponzorování buď přímo v určených dnech nebo po 
telefonické domluvě na uvedená čísla.  

Informace Vám podá také p. Marková, SOŠ Velešín, email: sekretariat@sosvel.cz, tel. č. 725 158 931. 

JIHOSTROJ, a.s., Velešín obory MS, MSM, OK* 

▪ informace na tel. 380 340 725, 722 963 855 p. Krátká Monika, mezi 6.00 – 13.30 hod. 

▪ email: kratka.monika@jihostroj.cz 

▪ více informací na letáčku firmy zde 

 

ROBERT BOSCH, s.r.o., České Budějovice  pouze obor MSM*  (odborný výcvik ve firmě) 

▪ informace na tel. 380 404 588 – p. Martin Kotek, email: Martin.Kotek@cz.bosch.com 

▪ více informací na letáčku firmy zde 

 

ENGEL strojírenská, s.r.o., Kaplice  obory MS, MSM, OK, EM, SM*  (odborný výcvik ve firmě OK, EM, SM) 

▪ informace na tel. 734166414 p. Hudcovská Lucie, email: lucie.hudcovska@engel.at 

▪ Den otevřených dveří 18. 5. 2022 a 24. 5. 2022 vždy od 16.30 hod. – sraz na recepci firmy (viz 

letáček) 

▪ více informací na letáčku firmy zde 

 

GROZ – BECKERT CZECH, a.s., České Budějovice  obory MS, MSM, OK, SM, EM* 

▪ informace na tel. 702 128 095 – p. Šafaříková, email: martina.safarikova@groz-beckert.com  

▪ více informací na letáčku firmy zde 

 

LINDE POHONY, s.r.o., Český Krumlov  obory MS, MSM, OK, SM, EM* 

▪ informace na tel. 734 430 108 – p. Jindřiška Herdová, email: jindriska.herdova@kiongroup.com  

▪ více informací na letáčku firmy zde 

 

GPN GmbH, s.r.o., Trhové Sviny  obory MS, OK* 

▪ informace na tel. 387 844 101 –p. Lucie Kollarová, email: Lucie.Kollarova@gpn.cz 

▪ více informací na letáčku firmy zde 

 

ISOTHERM, s.r.o., Kaplice  obory MS, MSM, OK* 

▪ info. na tel. 737 416 697 – p. Alena Cinádrová email: cinadrova@isotherm.cz 

▪ více informací na letáčku firmy zde 
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EATON ELEKTROTECHNIKA, s.r.o., Suchdol nad Lužnicí  obory EPS, MS, MSM, OK, EM* 

▪ info. na tel. 734685364 – p. Jan Rytina, email: Jan.Rytina@eaton.com 

▪ více informací na letáčku firmy zde 

 

 

 *obory:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS Mechanik seřizovač – Programátor CNC strojů 

MSM Mechanik seřizovač – Mechatronik 

EPS Elektrotechnika – Počítačové systémy 

SM Strojní mechanik 

OK Obráběč kovů 

EM Elektromechanik pro stroje a zařízení 
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