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Máj - Junior Achievement akcí čas
V červnovém čísle newsletteru se dočtete o vítězi superfinále soutěže JA STUDENTSKÁ
FIRMA ROKU 2018 a o super výkonech letošních účastníků. Měsíc květen byl nabitý
spoustou zajímavých akcí. Uspořádali jsme unikátní a poučnou konferenci AT&T TechCon
2018 o nových trendech a bezpečnosti na síti a akreditované školení učitelů „Výuka k
podnikavosti“. 15 vybraných studentů mohlo na vlastní kůži zažít Job Shadowing ve
společnosti AT&T. Také už známe vítězný projekt NN Social Innovation Relay (SIR) a vítěze
vedlejší kategorie Citi „Nejlepší výroční zpráva“. Naše JA Firmy navíc poměřily své síly se
zkušenými vystavovateli na VVVI v Brně. Zkrátka byl to velmi pestrý, inspirativní, poučný a
inovativní

měsíc.

Příjemné počtení vám přeje tým JA Czech a partneři JA Czech

Gymnázium Hrabůvka z
Ostravy je v soutěži JA
STUDENTSKÁ FIRMA ROKU
fenoménem. Zvítězilo už po
desáté!!

Studentské firmy poměřily své
síly s ostřílenými vystavovateli
na VVVI Brno

Absolutním
vítězem
soutěže
JA
STUDENTSKÁ FIRMA ROKU 2018 se
stala JA Firma SMESH z Gymnázia
Hrabůvka v Ostravě, která získala první
místo v superfinále! Zajistila si tak postup
do evropského finále JA Company Of The
Year Competition, které se uskuteční 16. 19. července 2018 v srbském Bělehradu.
Vítězi moc gratulujeme a přejeme mnoho
štěstí

v

prestižním

evropském

klání

nejlepších studentskch firem.
Více info

Job shadowing v AT&T
Job Shadowingu v AT&T se zúčastnilo 15

Získat podnikatelskou praxi ještě v průběhu
studia na střední škole se jen tak někomu
nepodaří. Mít možnost vyzkoušet si
prezentovat své výrobky na prestižním
veletrhu mezi ostřílenými vystavovateli, to
už se poštěstí opravdu jen některým
"vyvoleným" studentům. Mezi těch pár
šťastlivců patří tři letošní studentské JA
Firmy, které získaly možnost prezentovat
své výrobky a služby na Veletrhu Věda
Výzkum Inovace v Brně (VVVI).
Více info

Konference AT&T TechCon
2018

"vyvolených" studentů, kteří absolvovali
jeden z workshopů v AT&T Brno v
průběhu tohoto školního roku. Mentoři
vybrali nejaktivnější účastníky, kteří "za
odměnu" získali možnost nahlédnout pod

Je váš účet bezpečný? Věříte veřejným
wi-fi? Víte, jak se ukládají data v Cloudu?
Bojíte se hackerů? To byla hlavní témata
konference AT&T TechCon 2018 o nových
trendech a bezpečnosti na síti. Akce se

pokličku fungování nadnárodní společnosti
AT&T. Po celý den „stínovali“ vybraného
zaměstnance AT&T.

zúčastnily téměř dvě stovky středoškoláků
a pedagogů.

Fotogalerie

Fotogalerie

Čeká nás AWARD CEREMONY
Přípravy na prestižní AWARD CEREMONY jsou v plném proudu. Tradiční slavnostní
zakončení školního roku a ocenění nejlepších studentů se uskuteční v Rezidenci
velvyslance USA v Praze dne 21.6. 2018. Níže je k dispozici videozáznam z minulých
ročníků. Máme se skutečně na co těšit.
Videozáznam

Vítězný projekt SIR

Webinář JA Firma
na Bělehrad

CITI Nejlepší
výroční zpráva

Aneb jak se připravit na

.V

nevzhledných
které nesplňují
supermarketů.

Company
of
the
Year
competition.
Děkujeme Raiffeisen BANK

soutěžní kategorie byly
zvoleny 3 týmy, které si
nejlépe
poradily
se

Interakce seniorů s mladou
generací
a
ochrana

za
uspořádání
tohoto
jediněčného webináře, pro

zpracováním
výroční
zprávy z podnikatelské

životního
prostředí
omezením
produkce
jednorázových plastových

JA
Firmy,
které
se
probojovaly do superfinále
soutěže JA STUDENTSKÁ

činnosti JA Firmy během
jednoho školního roku v
rámci
soutěže
JA

obalů. To vše se propojuje
v projektu Kupcake, který
zvítězil v celorepublikové

FIRMA ROKU. Vítěz - JA
Firma SMESH pojede ČR
reprezentovat do srbského

STUDENTSKÁ
FIRMA
ROKU 2018. Děkujeme
partnerovi
Citi
za

soutěži studentů středních
škol s názvem The NN
Social Innovation Relay (JA

Bělehradu, kde své síly
poměří nejlepší studentské
JA Firmy z celé Evropy.

uspořádání této soutěžní
kategorie.

NN SIR), zaměřené na
sociální
podnikání.

Díky tomotu webináři bude
skvěle připravena.

Výkup
potravin,
normy

.

rámci

této

speciání

Více info

Videzáznam
Videozáznam

Junior Achievement v médiích

Začít podnikat nebo si
najít teplé místečko v
zaměstnání?

Mladí lidé se do vlastního
podnikání příliš nehrnou

Více info

Více info

Studentské firmy
poměřily své síly s
ostřílenými vystavovateli
na VVVI Brno
Více info
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