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Vážení partneři, učitelé a studenti,
vítáme Vás v novém školním roce a přejeme Vám, abyste do něj vykročili pravou nohou. Pro
nás už je to 27 rok v pořadí. Opět jsme pro Vás připravili řadu novinek, příležitostí a výzev.
Nejvýznamnější inovace se týkají vzdělávacího programu JA Studentská Firma, kterému se
v tomto čísle budeme věnovat porobněji. Díky podpoře našich patnerů, přibylo soutěžních
kategorií. Více studentských týmů tak získá možnost vyniknout v dané oblasti podnikání.
Mysleli jsme také na učitele, pro které v letošním roce pořádáme sérii akreditovaných
školení. Čeká nás řada zajímavých soutěží, workshopů a eventů, o kterých Vás budeme
průběžně informovat.
Příjemné počtení Vám přeje tým JA Czech a partneři JA Czech.

Spustili jsme přihlašování do letošních JA programů a projektů
Právě jsme spustili on-line přihlášky do našich programů pro základní, střední, vyšší
odborné, vysoké školy a učiliště pro školní rok 2018 -2019. Aktuální ceník a přihlašovací
formulář najdete na našich webových stránkách.
Více info

Program JA Studentská Firma mění mladým lidem život a startuje
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 velmi
tvrdě pracují, aby byli v životě úspěšní a soběstační. Začínají podnikat už na střední škole.
Řeč je o studentech, kteří se se svými učiteli zapojili do unikátního vzdělávacího programu
JA Studentská Firma. Díky praktickým zkušenostem, které získají už v průběhu studia, se
pak stávají úspěšnými podnikateli a velmi žádanými zaměstnanci. Na trhu práce mezi
vrstevníky nemají konkurenci. Svými schopnostmi často předčí i zkušené byznysmeny,
podnikatele a zaměstnance.
celý článek

Přehled akreditovaných školení pro učitele

1. Webinář - Finanční
řízení aneb jak založit
a vést JA
Studentskou Firmu

Semináře v rámci
programu JA Učitel
podnikání

2. Webinář - Inovace a
kreativita v tvořeni
produktu

Pokud jste nestihli přímý
přenos 1. letošního
webináře na téma
"Finanční řízení aneb jak
založit a řídit JA
Studentskou Firmu",
můžete si ho pustit ze
záznamu.

Srdečně Vás zveme na
dvoudenní seminář
"Projektová výuka na
příkladu programu JA
Studentská firma"
akreditovaný MŠMT pro
oblast DVPP pod č. j.:

Nenechte si ujít webinář na
téma "Inovace a kreativita
v tvoření produktu" dne
26.9. 2018!
Je určen pro všechny, kteří
v sobě chtějí probudit
kreativitu a naučit se, jak

Webinář je určen pro

MSMT-25306/2016-1-693.

lze i běžné produkty

všechny, kteří se chtějí
dozvědět více o tom, jak
založit a úspěšně vést JA
Studentskou Firmu.

Jeho cílem je seznámit
pedagogy s ročním
školním programem JA
Studentská Firma a předat

propagovat a prodávat
jinak. Dozvíte se:
• jak se změnit úhel
pohledu klienta

Připravili sme jej ve
spolupráci s odborníky ze
společnosti Citi.

základní praktické
informace o výuce
reálného podnikání ve
školách.

• jak běžný produkt
pojmout jinak
• jak na inovaci a kreativitu

Více info

Více info

Více info

Staňte se tvůrci a propagátory inovativních nápadů
Studenti středních škol jsou srdečně zváni na další z našich akcí zaměřených na
finanční vzdělávání studentů. Ve spolupráci s JA Slovensko, n.o. a finanční institucí
Citibank jsme pro ně připravili soutěž s názvem INNOVATION CAMP! Akce se zúčastní
96 českých, moravských a slovenských středoškoláků rozdělených do několika týmů.
Soutěžící čeká intenzivní program plný praktických aktivit a teambuildingu.
Více info

Tým Smesh podal v Bělehradě excelentní výkon
Letošní nejúspěšnější studentská JA Firma Smesh z Gymnázia Ostrava - Hrabůvka
reprezentovala Českou republiku v rámci evropského finále JA Company Of The Year
Competition. Prestižní soutěž, na kterou se sjeli úspěšní mladí podnikatelé z celé
Evropy, se uskutečnila v srbském Bělehradu ve dnech 16. -19. 7. 2018. Ačkoli se tým
Smesh neumístil na stupních vítězů, jeho výkony byly excelentní.
Více info

Junior Achievement v médiích

Hrabůvecké gymnázium
zvítězilo v superfinále
soutěže
Více info

Studenti v roli
podnikatelů

Nadaná studentka
strávila den v pražské
realitní kanceláři skupiny
RE/MAX

Více info

Více info
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