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Podniková logistika 

Bonus v podobě podnikové logistiky  

Povinné předměty stanovené RVP ti garantujeme v rámci společného 
základu výuky. Abychom ti dali více, rozšíříš si své znalosti a dovednosti  
o logistických službách v předmětech Podniková logistika  
a  Učební praxe – podniková logistika.  

 

Proč studovat podnikovou logistiku?  

Jsi akční? Rád komunikuješ s ostatními lidmi? Máš 
organizační talent a baví tě moderní technologie? 
Pojď studovat podnikovou logistiku! 

Už jsi slyšel o plně automatizovaných skladech?  
Kde se veškeré zboží přemísťuje jen díky robotům, 
moderním technologiím a nejnovějším metodám?  
Chceš poznat a zažít jak takový sklad funguje? Láká 
tě takový sklad řídit? Tak pojď studovat podnikovou 
logistiku! 

Zajímá tě, jak to funguje v největších přístavech 
světa? Chceš se dozvědět víc o tom, jak se zboží, 
které si objednáš na internetu, dostane například  
z Číny až k tobě domů? Tak pojď studovat 
podnikovou logistiku! 
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Představujeme podnikovou logistiku  

Logistika je jedním z nejrychleji se rozvíjejících 
odvětví. Logistika je nedílnou součástí dnešního 
globálního světa. Bez logistiky v dopravě, 
zásobování, výrobě, obchodě, skladování a zpětné 
logistice, ale i v běžném životě, by nic nefungovalo. 
Logistika, to je umění být o krok před ostatními!  

Učební praxe  

V učební praxi se naučíš pracovat s logistickým softwarem Helios Orange. V systému budeš umět 
zpracovat veškeré firemní účetní doklady a dokladově zajistit oběh zboží. Pro názornou simulaci 
praxe máme i učebnu vybavenou pokladními místy včetně čteček čárových kódů. 

Souvislá učební praxe  

Pro dokonalé propojení získaných znalostí a dovedností s reálným podnikatelským prostředím ve 
3. a 4. ročníku absolvuješ 14 dní souvislou odbornou praxi na různých logistických pracovištích. 
Instruktoři ve firmách tě umožní nahlédnout do aktuální firemní agendy a řadu věcí si prakticky 
vyzkoušet. 

Co na podnikovou logistiku naši žáci?  

„Znalosti v oblasti logistiky mi otevřou dveře nejen do firem v České 
republice, ale i v zahraničí.“ 

„Mám rád moderní technologie i komunikaci s lidmi po celém světě. 
Logistika mi umožní spojit obojí.“
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