
Podnikatelské	nápady	pro	lepší	budoucnost

V	 předvánočním	 prosincovém	 čísle	 se	 dočtete	 o	 úžasných	 výkonech	 a
nápadech	 účastníků	 soutěže	 Junior	 Hackathon	 2018.	 Celorepublikové
„mistrovství“	mladých	programátorských	talentů	 jsme	uspořádali	 již	po	třetí	ve
spolupráci	s	naším	dlouholetým	partnerem	AT&T.	Studenti	za	24	hodin	vytvořili
aplikace,	 které	 mají	 pomoci	 dostat	 lidi	 ven	 při	 požáru,	 čistit	 oceány,
bezproblémově	 zaparkovat	 ve	 městě	 či	 ovládat	 robota	 pro	 sběr	 odpadků.
Těšíme	 se	 také	 na	 nápady	 účastníků	 letošního	 projektu	 SIR,	 zaměřeného	 na
sociální	 podnikání.	 Pokud	 ještě	 stále	 váháte,	 kterým	 směrem	 se	 v	 podnikání
vydat,	 ve	 zpravodaji	 najdete	 dva	 inspirativní	 příběhy	 našich	 dvou	 úspěšných
absolventek,	které	díky	„SIRU“	nastartovaly	vlastní	byznys.	Pokračujeme	také	ve
vzdělávání	učitelů.	Dočtete	se	o	speciální	akci	1+1	zdarma.	S	našimi	partnery
pro	vás	 i	 v	novém	roce	připravujeme	 řadu	zajímavých	webinářů,	workshopů	a
eventů.
	
Přejeme	vám	krásné	Vánoce	a	těšíme	se	na	vás	v	roce	2019!	

Junior	Hackathon	2018:	I	dlouhé	sezení	u	počítače	má
smysl
Jsou	 mladí,	 talentovaní	 a	 svými	 programátorskými	 znalostmi	 a	 dovednostmi
předčí	 mnohé	 dospělé	 IT	 specialisty.	 Řeč	 je	 o	 účastnících	 soutěže	 Junior
Hackathon	2018,	programátorského	24	hodinového	maratonu,	který	jsme	už	po
třetí	uspořádali	s	naším	dlouholetým	partnerem	AT&T.	Unikátního	klání	mladých
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Více	info

IT	nadšenců	se	zúčastnily	budoucí	programátorské	špičky	ze	středních	škol	z
celé	 ČR.	 Absolutním	 vítězem	 se	 nakonec	 stal	 po	 tuhé	 bitvě	 tříčlenný	 tým	 z
Gymnázia	 Vídeňská	 Brno.	 Porotu	 zaujal	 vývojem	 aplikace,	 která	 má	 pomoci
evakuaci	lidí	z	budov	v	případě	požáru.

JA	Učitel	podnikání	-	rozvíjíme	dovednosti
učitelů	a	propojujeme	je	s	praxí

Více	info

Akce	1+1	zdarma	na
školení	„Výchova	k
podnikavosti	na	SŠ"
Vážení	učitelé,	máme	pro	vás	novinku
1+1	 zdarma!	 Na	 školení	můžete	 vzít
zdarma	 kolegu	 z	 vaší	 školy!	 Srdečně
vás	 zveme	 na	 jednodenní	 školení
"Výchova	k	podnikavosti	na	SŠ",	která
se	 uskuteční	 22.	 1.	 2019.	 Cílem
školení	 je	 seznámit	 vás	 s	 ročním
školním	 programem	 JA	 Studentská
Firma	a	předat	vám	základní	praktické
informace	o	výuce	reálného	podnikání
ve	 školách.	 Lektorem	 školení	 je
pedagogický	 odborník	 z	 praxe.
Celkový	 počet	 vyučovacích	 hodin
školení	je	10.

Více	info

Seminář:	Projektová
výuka	na	příkladu
programu	JA	Studentská
Firma
Srdečně	zveme	učitele	na	další	z	řady
našich	 akreditovaných	 seminářů
"Projektová	 výuka	 na	 příkladu
programu	 JA	 Studentská	 Firma".	 I
tentokrát	 se	 můžete	 těšit	 na
následující	zajímavá	témata	a	inspirující
prezentace	 od	 našich	 	 partnerů.
Semináře	 se	 uskuteční	 ve	 dvou
termínech,	 a	 to	 24.	 1.	 2019	 (Brno)	 a
20.	 2.	 2019	 (Praha).	 I	 zde	 můžete
využít	naši	akci	1	+	1	kolega	zdarma,
která	 se	 vztahuje	 vždy	 na	 1
vyučujícího	ze	stejné	školy.



Více	info

Nebojte	se	podnikání	v	sociální	oblasti!
Ještě	 stále	 hledáte	 inspiraci	 pro	 vaše	 podnikání?	 Třeba	 ji	 najdete	 v
níže	 uvedených	 příbězích	 dvou	 našich	 úspěšných	 absolventek
projektu	Social	Innovation	Relay	(SIR).
	
CO	JE	SOCIAL	INNOVATION	RELAY	SIR?
The	 Social	 Innovation	 Relay	 (SIR)	 je	 mezinárodní	 vzdělávací	 projekt	 motivující
studenty	 k	 vymyšlení	 inovativního	 podnikatelského	 řešení	 konkrétního
společenského,	 nebo	 sociálního	 problému.	 Partnerem	projektu	 je	 společnost
NN	Group.

Video

1.	příběh	-	hra	Olá
Autorka	 hry	 Olá,	 osmnáctiletá	 Lucie
Částková,	je	důkazem,	že	v	podnikání
na	 věku	 opravdu	 nezáleží.	 Teprve
stihla	 odmaturovat	 a	 už	 se	 svým
projektem	vyhrála	celou	 řadu	cen.	 Její
projekt	 pomáhá	 propojovat	 svět
nevidomých	a	zdravých	lidí.	Lucie	svým
začínajícím	 byznysem	 řeší	 reálný
problém	 -	 na	 trhu	 není	 desková	 hra,
která	 by	 spojovala	 světy	 vidomých	 a
nevidomých	a	zmenšovala	tím	bariéru,
kterou	 nejen	 postižení	 pociťují.	 Se
ztrátou	 zraku	 se	 v	 Česku	 potýká
zhruba	8-10	tisíc	lidí	a	rodiny	neustále
vymýšlejí,	 jak	 být	 se	 svým	blízkým	na
jedné	 lodi.	 Více	 informací	 o	 příběhu
Lucie	najdete	ve	videu	níže.

Video

2.	příběh	-	projekt
Kupcake
Projektu	 SIR	 se	 v	 loňském	 roce
zúčastnila	 isedmnáctiletá	 Helena
Sojková	 se	 svým	 týmem	 z	 Karlínské
obchodní	akademie.	Na	počátku	jejího
úspěchu	 byl	 dětský	 sen	 	 mít	 vlastní
cukrárnu.	 A	 tento	 svůj	 sen	 následně
šikovně	 propojila	 s	 ekologickými
hledisky,	 snahou	 zaměstnávat
znevýhodněné	 občany	 a	 šancí	 pro
začínající	 umělce.	 „Odmalička	 jsem
chtěla	mít	svou	cukrárnu	a	vždycky	mi
vadilo	plýtvání.	A	tak	 jsem	přemýšlela,
jak	by	se	to	dalo	propojit,“	říká	Helena.
Více	informací	o	jejím	příběhu	najdete
ve	videu	níže.
	



Objevte	 svět	 STEM	 projektů!	 STEM	 =	 Science	 (věda),	 Technology
(technologie),	 Engineering	 (strojírenství)	 a	 Mathematics
(matematika).	Nebojte	 se	objevit	a	využít	podnikatelské	příležitosti	 ve	STEM
službách,	 tj.	 SmartCity,	 Robotika,	 zpracování	 Big	 Dat.	 Zjistěte	 více	 o	 tomto
tématu.	Je	to	jednodušší	než	to	zní!

Nenechte	 si	 ujít	 připravovaný	 webinář	 na	 téma	 "Podnikatelská	 příležitost	 ve
STEM	 službách"	 dne	 17.	 ledna	 2019!	 Prezentace	 se	 zhostí	 Miroslav	 Toman,
marketingový	ředitel	CEOS	Data.	

Tým	JA	Czech	vám	přeje	krásné	Vánoce	a	mnoho
osobních	i	profesních	úspěchů	v	novém	roce!



Junior	Achievement	v	médiích

Teenageři	 za	 24
hodin	 vymysleli,	 jak
dostat	lidi	ven	z	ohně

Více	info

Vzdělávací	program
JA	Studentská	Firma
startuje	mladým
lidem	úspěšnou

kariéru

Více	info

Rozhovor	s	učitelkou
ekonomie	Pavlínou

Palovou

Více	info
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