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Platí do 31. 12. při uzavření/prodloužení 3 smluv s tarify Mobil L v rámci Magenta 1, a to na 2 roky a jejich dodržení.

Čím víc vás bude, tím větší radost si uděláte. 
K nové aktivaci nebo prodloužení služby vám 

totiž dáme až 4 000 Kč. Takže když to pak dáte 
dohromady, můžete si odnést třeba novou 
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Vzdělávací program JA Studentská Firma

startuje mladým lidem úspěšnou kariéru
Jsou podnikaví, úspěšní, kreativní, sebevědomí a zodpovědní. Nečekají na kapesné od rodičů, 
na nabídky úřadu práce, nebo že se o ně někdo postará. Naopak na sobě tvrdě pracují, aby byli 

v životě úspěšní a soběstační. Začínají podnikat už na střední škole. Řeč je o studentech, kteří se 
se svými učiteli zapojují do unikátního vzdělávacího programu JA Studentská Firma. 

• • •

Díky praktickým zkušenostem, 
které získají už v průběhu 
studia, se pak stávají úspěš-
nými podnikateli a velmi 

žádanými zaměstnanci. Na trhu práce 
mezi vrstevníky nemají konkurenci. Svými 
schopnostmi často předčí i zkušené byzny-
smeny, podnikatele a zaměstnance. 

Praktický vzdělávací program neziskové 
organizace Junior Achievement Czech pro 
střední školy JA Studentská Firma běží 
v České republice již od roku 1992. Studen-
ti v rámci tohoto programu založí vlastní 
obchodní společnost, která funguje pod 
vedením učitele a konzultanta. Po dobu 
jednoho školního roku pak reálně podni-
kají a prodávají skutečné produkty. Naučí 
se tak nejen všechny nutné administrativní 
postupy při zakládání fi rmy, ale i přijímat 
rozhodnutí nebo zapojit společenskou 
odpovědnost do svého podnikání. Účast-
níci programu se koncem školního roku 
mohou přihlásit do soutěže JA Studentská 
Firma roku a poměřit tak síly s dalšími 
podnikatelskými talenty z celé republiky. 
Současně mohou představit své produkty 
široké veřejnosti. Vítěz fi nále této soutěže 
pak reprezentuje ČR na prestižním evrop-
ském fi nále JA Europe Company of the Year 
Competition. 

Zažít podnikání
na vlastní kůži
V loňském školním roce se absolutním 
vítězem soutěže JA Studentská Firma roku 
stala fi rma Smesh, kterou založili studenti 
z Gymnázia Ostrava-Hrabůvka. Získali tak 
možnost reprezentovat Českou republiku 
v rámci evropského fi nále soutěže Com-
pany of The Year Competition v srbském 
Bělehradě. Ačkoli na stupně vítězů nedo-
sáhli, podali vynikající výkon. „Soutěžící 
museli prokázat vynikající znalost angličti-
ny, prezentační a prodejní dovednosti. Tým 
Smesh všechny tyto znalosti a dovednosti 
zvládl na jedničku. Jsme na něj moc pyšní.“ 

prozradil výkonný ředitel neziskové organi-
zace JA Czech Martin Smrž. 

„Vzdělávání mladých je nutné přizpůsobit 
požadavkům trhu. Podnikavost, fl exibili-
ta, umění prezentovat a spolupráce uvnitř 
fl uidních týmů jsou dovednosti, které jsou 
v 21. století potřebné. Všechny tyto doved-
nosti získají studenti, kteří projdou vzdělá-
vacími programy JA Czech. Cílem je, aby co 
nejvíce mladých lidí zažilo podnikatelské 
aktivity na vlastní kůži a byli připraveni do 
života,“ sdělil výkonný ředitel společnosti 
Junior Achievement Czech.

Pro ajťáky je
Junior Hackathon
Další možností získání cenné praktické zku-
šenosti, tentokrát z oblasti IT je 24hodinový 
programátorský maraton Junior Hackathon 
2018, který se uskuteční 23.–24. 11. 2018. 
Unikátní soutěž pro studenty středních škol 
pořádá JA Czech společně s partnerskou 
organizací AT&T. Soutěžící letos budou 
mít pouhých 24 hodin na to, aby vytvořili 
funkční aplikaci na téma Ecology & Sustai-

nability, Smart buildings, Security, Smart 
grids & Infrastructure.

JA Czech učí mladé lidi etice v podniká-
ní a zaměřuje se také na sociální oblasti. 
Například projekt Social Innovation Relay 
(SIR) vyzývá studenty k tvorbě podnikatel-
ských nápadů, které mohou pomoci řešení 
problémů nebo potřeby v oblasti sociální, 
vzdělávací či environmentální. Dlouholetým 
partnerem projektu je společnost NN.

Junior Achievement Czech ve svých akti-
vitách nezapomíná ani na pedagogy, bez 
nichž by se studenti nemohli rozvíjet. „Pro 
učitele jsme letos v rámci programu JA 
Učitel podnikání uspořádali sérii školení 
zaměřených na odborná témata týkající se 
reálného podnikání v průběhu programu - 
kreativita, organizace týmu, HR, IT, marke-
ting, fi nanční řízení a příprava na veletrh. 
Lektoři jsou vždy odborníci z praxe, díky 
nimž získají učitelé spojení s reálným svě-
tem byznysu. Partnerem programu JA Učitel 
podnikání je Rai� eisen Bank,“ doplnil Smrž. 
Více informací o programech Junior Achieve-
ment Czech najdete na www.jacr.cz
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