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zobrazit newsletter v prohlížeči

Lednový newsletter JA Czech
Tento lednový newsletter má pro vás pozvánky na zajímavé akce JA Czech a také stručné ohlédnutí za

významnými událostmi z uplynulého měs íce. Vstup do nového roku byl u nás v JA Czech energ ický a

naplněný aktivitami. Ani v únoru nepolevujeme a těšíme se na shledání na dalších našich akcích.

Jednodenní soutěž pro studenty
středních škol INNOVATION CAMP 
Staň se tvůrcem a propagátorem inovativních

nápadů. Vyzkoušíš s i práci v týmu, komunikaci,

prezentaci a obhajobu svých nápadu před porotou! 

Celkem 80 středoškoláků rozdělených do několika

týmů čeká 6. 3. 2019 od 9:00 do 17:30 v HubHub v

Praze intenzivní program plný praktických aktivit a

teambuildingu. Úkolem bude přijít s  novým řešením

reálného problému z oblasti společenských vztahů

a finanční gramotnosti. Podmínky účasti ZDE .

Konference o nejnovějších
technologiích a bezpečnosti na síti
AT&T TechCon 2019
Přijeďte s i poslechnout nejzkušenější speakery

v ČR v oblasti IT! 

Zúčastněte se zdarma konference o

nejnovějších technolog iích a bezpečnosti na

síti AT&T TechCon 2019 , která se uskuteční

11. dubna v aule VUT v Brně od 9:00 hod. Akce

je určená pro studenty technicky zaměřených

středních škol.

file:///tmp/{VR_HOSTED_LINK}
https://www.hubhub.com/en/prague/
http://jacr.cz/archiv-%C4%8Dl%C3%A1nk%C5%AF/jedine%C4%8Dn%C3%A1-jednodenn%C3%AD-sout%C4%9B%C5%BE-innovation-camp.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9DxC16GOrh9VOKPjJTex7qs4srUddZt3eOS3-UKJ5u4dTSQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9DxC16GOrh9VOKPjJTex7qs4srUddZt3eOS3-UKJ5u4dTSQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9DxC16GOrh9VOKPjJTex7qs4srUddZt3eOS3-UKJ5u4dTSQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu0qu1V9ELhG9mmV-F95YKo2r6iiGn5unYfbCmEXeSnefN8w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu0qu1V9ELhG9mmV-F95YKo2r6iiGn5unYfbCmEXeSnefN8w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu0qu1V9ELhG9mmV-F95YKo2r6iiGn5unYfbCmEXeSnefN8w/viewform
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Webinář: Prezentace na pódiu
27. 2. 2019 od 16:30 (prezentuje Jozef Vodička, Developer Relations Regional Lead CEE Google) 

Úspěšně proběhla další
praktická školení učitelů
V lednu se vyučující zúčastnili školení "Výchova
k podnikavosti na SŠ" a semináře na témata
marketingový výzkum, Bezpečnost v oblasti
online plateb a kryptoměn, Příprava výroční
zprávy a  na veletrh. Foto najdete na našem FB.

Program JA Moje prvni peníze sklízí
úspěchy ve školkách
30. ledna jsme s  programem Moje první

peníze navštívili úžasné děti a báječné paní

učitelky v MŠ Trhový Štěpánov. Setkání se

uskutečnilo za podpory pojišťovny MetLife.

Proběhly praktické workshopy ve
spolupráci se společností AT&T 
Softskills neboli měkké dovednosti a Hands on

Tools, kde si studenti reálně vyzkoušeli

instalaci serverů. To jsou dva z mnoha

workshopů, které proběhly v AT&T v Brně. Již 10.
dubna nás čeká další workshop Softskills, kde

máme ještě pár volných míst:

JA Czech v médiích

Na mobil i pod hrnek. Studentská firma

vyvinula multifunkčního pomocníka

Poslechněte si zajímavý rozhovor v Rozhlas.cz

s mladými podnikately z JA Studentské

Firmy Martinem Melicharem a Radkem Jarošem.

https://goo.gl/forms/XXqIuZlHRYVnIk0F2
https://www.youtube.com/watch?v=UnMTJgbdbHg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1zl3fTBMzAa_dt_SR63NpJcnf-mNat5qw24-kQkm87Fjf-ZSDTmjdQW6I
https://www.facebook.com/CzechJA/posts/10156997240739190?__tn__=-R
https://www.facebook.com/pg/CzechJA/photos/?tab=album&album_id=10156850430429190&__xts__%5B0%5D=68.ARDQN0N4L6Jo3ibupnb80-pwYDmyHHn1wlfV7BVc0qtbCPYQ3ToUK0MdLcdPhPvsnxAWZw9w12K-eGeyC0eGKI3l_T7uGWQJHobe7YQKivhDfIysIuBfAIHj7rbcuwKeAiqeVU7PnH2UV9fsqT5tt37E3ZUgl56I2-Wbccv6OIxVkFj_zDOqmqRHQ2YSkJS7nBcxXwm1m
https://www.facebook.com/CzechJA/posts/10157012526224190?__tn__=-R
https://www.facebook.com/CzechJA/posts/10156964009429190?__tn__=-R
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddzVv-LdQHkbUGBs2-fYtfRYh2YP0QiW2cGmVPRQ6WW5YeZg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddzVv-LdQHkbUGBs2-fYtfRYh2YP0QiW2cGmVPRQ6WW5YeZg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddzVv-LdQHkbUGBs2-fYtfRYh2YP0QiW2cGmVPRQ6WW5YeZg/viewform
https://pardubice.rozhlas.cz/na-mobil-i-pod-hrnek-studentska-firma-vyvinula-multifunkcniho-pomocnika-7723957
https://pardubice.rozhlas.cz/na-mobil-i-pod-hrnek-studentska-firma-vyvinula-multifunkcniho-pomocnika-7723957
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JA Czech

Jungmannova 36/31
Praha, 1 11000 - Czechia 

Telephone: +420777096484

Studenti podnikají v
designu: Prodávají

ekologické nákupní tašky 

Deník.cz

Rozhovor s Martinem
Smržem v rubrice Otázka

pro…

Časopis HR Forum

Junior Achievement
Czech slaví

27. narozeniny

Feed it

https://ceskokrumlovsky.denik.cz/zpravy_region/studenti-podnikaji-v-designu-prodavaji-ekologicke-nakupni-tasky-20190131.html
http://www.uschovna.cz/download/JO7H9828XJN6DDYV-97T/CHX8A345P8/
https://feedit.cz/2019/01/31/junior-achievement-czech-slavi-27-narozeniny/
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