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Letní škola průmyslového inženýrství 2021 
XVI. ročník! 

Organizátor 
 API – Akademie produktivity a inovací, s.r.o.  

o Želevčice 5, 274 01, Slaný. 
 

Datum a místo konání 
Datum konání: 12. 7. – 31. 7. 2021 

 1. týden (12. – 18. 7. 2021): metodická příprava studentů. 
- Místo realizace: API – Akademie produktivity a inovací, s.r.o. (Slaný – Želevčice). 

 2. a 3. týden (19. – 30. 7. 2021): realizace projektů v partnerských podnicích. 
- Místo realizace: partnerské podniky. 

 31. 7. 2021: prezentace závěrečných výsledků jednotlivých projektů.  
- Místo realizace: API – Akademie produktivity a inovací, s.r.o. (Slaný – Želevčice). 

 

Pro koho je letní škola? 
Letní škola je určena všem studentům 3. – 5. ročníků se zaměřením na průmyslové a procesní inženýrství, strojírenství, 
výrobní management, řízení podniku atd. 

Co je na programu? 
Letní škola letos proběhne již tradičně ve dvou na sebe navazujících blocích. První, metodický blok, bude zaměřen na přednášky, 
tréninky a případové studie z oblasti "Leanu" a inovací. Tento blok bude rovněž obohacen o příspěvky předních odborníků, 
bývalých absolventů a exkurze ve vybraných výrobních společnost z různých odvětví průmyslu. Druhý, návazný blok bude věnován 
práci na projektech v reálném prostředí partnerských podniků. Účastníci si tak budou moci vyzkoušet použití jednotlivých metod 
a nástrojů v praxi. To vše pod odborným vedením pracovníků API. Letošní ročník bude rovněž doprovázen soutěží o "nejlepší 
studentský projekt 20XX". 

1. blok: 
 Přednášky a praktické tréninky z oblasti vybraných metod průmyslového inženýrství a inovací. 
 Příspěvky absolventů předchozích ročníků (zkušenosti s "Lean" projekty). 
 Vypracování samostatných prací souvisejících s rozvojem znalostí v oblasti "Lean" filosofie. 
 Studium nejnovější české i zahraniční literatury z oblasti "Leanu". 
 Řešení případových studií v tréninkovém centru. 
 Exkurze ve vybraných podnicích. 

2. blok 
 Práce na projektech v partnerských podnicích. 
 Zpracovávání výsledků projektu. 
 Prezentace výsledků projektu před managementem partnerského podniku, vedením API a externími hodnotiteli. 

Co účastníci získají? 
Příležitost proměňovat vědomosti na praktické dovednosti pod vedením zkušených koučů a odborníků, poznat své silné stránky, 
které mohou využít k získání zajímavého zaměstnání a při jeho vykonávání. 

Úspěšným absolventům Letní školy průmyslového inženýrství bude vystaven certifikát, nejlepším potom poukazy na konference, 
semináře či roční předplatné časopisu Úspěch. 

Cena 
Zdarma – na celou Letní školu si v průběhu akce (díky práci na projektech) 
vyděláte! Včetně ubytování po celou dobu Letní školy! 

Kontakt a bližší informace 
Ing. Marek Pavka, IEn. 
mobil: +420 730 184 409, +420 312 576 883, fax: +420 312 576 889 
e-mail: marek.pavka@e-api.cz 
https://www.e-api.cz/letni-skola 


