Prosincový zpravodaj
JA Czech

Všem našim učitelům, mentorům, partnerům a studentům
přejeme plno radostných a úspěšných dnů
v nadcházejícím roce a příjemné prožití vánočních svátků.
Tým společnosti Junior Achievement se těší
na další spolupráci v roce 2021!

Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Praha získala prestižní
evropské ocenění TES Awards
39 vynikajících evropských středních škol, které podporují vzdělávání v oblasti podnikání,
získalo 9. listopadu 2020 v německém Berlíně ocenění The Entrepreneurial School Awards
(TES Awards). Mezi těmito oceněnými školami byla Střední škola a vyšší odborná škola
umělecká a řemeslná Praha, pod vedením paní učitelky Ing. Mgr. Lenky Barborové. Ocenění
TES Awards je každoročně předáváno pod hlavičkou neziskové organizace JA Europe, jejímž
cílem je poskytnout podpůrný a motivační rámec pro vedení škol a podpořit ředitele škol a
vyučující z celé Evropy v jejich podnikatelských vzdělávacích iniciativách. Seznam všech
oceněných evropských škol a více informací ZDE.

Právě probíhají krajská kola soutěže JA Top logo
Představujeme více než 80 soutěžních log, se které se zapojili do 1. ročníku soutěže JA Top
logo. Soutěžní loga se utkají v krajských kolech a odborná porota rozhodne o třech
nejzajímavějších v každém kraji. Vítězové krajských kol se můžou těšit na návštěvu
Evropského parlamentu ve Štrasburku pod záštitou europoslankyně Martiny Dlabajové a 3
nejlepší loga z každého kraje postoupí do Národního kola soutěže. Výsledky národního kola a
jejich vítěze budeme znát v únoru. Více informací k soutěži ZDE.

SAVE THE DATE - JA EXPO!
Zveme vás na 26. ročník studentského veletrhu podnikání JA EXPO, který každoročně
pořádáme ve spolupráci s mnoha významnými partnery JA Czech. Veletrh se koná 8. dubna
2021, od 10 do 17 hodin v OC Galerie Harfa. Součástí prodejního veletrhu je soutěž JA
STUDENTSKÁ FIRMA ROKU 2020/2021, ve které vyhlásí odborná porota složená z řad
partnerů a odborníků z businessu 11 atraktivních soutěžních kategorií. Vítězové postupují do
NÁRODNÍHO FINÁLE soutěže, které proběhne v květnu v Praze. Vítěz postupuje do
MEZINÁRODNÍHO FINÁLE soutěže COYC 2020/2021, které se uskuteční ve Vilniusu v Litvě.
Více informací k akci ZDE.

JA Czech v médiích
Potřeba výuky podnikání na školách sílí
Právo
Děti učí podnikat už přes sto let. Junior Achievement dohání, co školy zanedbaly
Forbes.cz
Učme mládež být týmovým hráčem a rozvíjejme podnikavost už ve škole
Prosperita

Odhlásit odběr JA Newsletteru můžete ZDE

