Červnový zpravodaj
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Národní finále JA Studentská Firma roku 2019/20
JA Studentská Firma Roku 2019/20 má svého vítěze! Gratulujeme JA Studentské firmě
FLUN! Velkou gratulaci si zaslouží také jejich paní učitelka Taťána Szlaurová. Studenti
Gymnázia Ostrava Hrabůvka budou reprezentovat Českou republiku na evropském finále,
které letos proběhne digitální formou a pořadatelem je Portugalsko! Držíme palce!
JA Studentská Firma FLUN vyhrála finále soutěže, které se uskutečnilo 3. 6. 2020. Letošní
ročník proběhl netradičně, a to online formou, z důvodu opatření v souvislosti s omezeními
v koronavirovém období.
Studenti si vítězstvím zajistili postup do evropského finále JA Company Of The Year
Competition, které bude probíhat 22. - 24. července 2020 a letos jej v digitální podobě
pořádá Portugalsko. Výherce zde bude reprezentovat Českou republiku mezi 39 dalšími
studentskými firmami z celé Evropy.
Produktem studentské firmy FLUN je edukativní desková hra s názvem Eco-City, která
vzdělává mladou generaci o důležitosti ekologie a dopadech našeho chování na životní
prostředí. Informuje je o momentálním stavu planety a předává jim zásadní informace v
odvětví ekologie.
Výherce zvolila odborná porota složená z manažerů významných firem napříč obory. Porotě
letos předsedal Čestmír Ondrůšek, Head of Compliance & Financial Crime Management v
Raiffeisenbank. Mezi porotci byli dále například Mark Anderson, marketingový ředitel UNYP,
generální ředitel Citibank a předseda správní rady JA Czech Michal Nebeský, brand
manažerka Dermacolu Veronika Přibylová, Head of consumer product a Retail consulting
společnosti EY Lenka Vaněk nebo Ladislav Jelen, Organizational Development Manager z
Coca-Cola HBC.
Prezentace finalistů ...

Soutěž JA MANAŽEREM NANEČISTO 2020
12. ročník mezinárodní ekonomické a manažerské soutěže JA MANAŽEREM NANEČISTO
2020 zná své vítěze!

Konference učitelů JA Studentské Firmy
Akce je určena vyučujícím vzdělávacího programu JA SF, ale také i pedagogům, kteří se
chtějí do programu nově zapojit.
Co je cílem a proč se konference účastnit?
Zaměříme se na průběh školní výuky ve školním roce 2020/21 v programu JA
Studentská Firma!
Představíme Vám novinky, které pro Vás JA Czech připravuje!
Společně s mentory, porotci a učiteli s dlouholetou praxí budeme sdílet „BEST
PRACTICES“ a to prostřednictvím panelových diskuzí!
Čeká Vás odborný WORKSHOP „Základy mentoringu ve výuce“!
Získáte slevu 50 % z ceny pokročilého školení!
A v neposlední řadě se setkáte s kolegy z celé ČR!
Kdy: 26. srpna od 9:30 – 15:30 hodin
Kde: Praha (přesné místo konání akce bude upřesněno) Účast na konferenci je zdarma.
Více ...
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