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Veletrh studentského podnikání JA EXPO
se svojí národní soutěží JA STUDENTSKÁ FIRMA ROKU 2020/2021 se přesunul do
elektronické podoby!
Soutěžní týmy budou moci i přes nepříznivé okolnosti současných dnů, předvést a prezentovat
své podnikatelské úsilí prostřednictvím 4 hlavních soutěžních kategorií - Finanční řízení,
Prezentace, Marketing a JA Alumni Activity Award a 5 volitelnými - Sociální podnikání, E-shop,
Nejlepší inovace, STEM projekt a RB Leadership Student Award. Týmy budou hodnotit
odborníci z businessu společně s partnery organizace JA Czech.
Vyhlášení TOP 12 finalistů 26. ročníku soutěže proběhne 8. dubna! Vítězné týmy postupují do
Finále soutěže, která proběhne 5. května. Vítěz soutěže se zúčastní mezinárodní soutěže
Company of the Year Competition, která sproběhne 14. července v Litvě.Více informací
ZDE.

Nové praktické kurzy pro školy z oblasti osobních a firemních financí
Společně s našimi partnery SAP Concur a UNYP jsme připravili kurzy z oblasti osobních i
firemních financí pro mateřské, základní a střední a vyšší odborné školy. Vzdělávací kurzy
obsahují soubory pracovních listů, které lze využít v běžné i distanční výuce. Pracovní listy jsou
koncipovány tak, aby studentům pomohly zamýšlet se nad rizikovými situacemi z oblasti
financí v jejich vlastním životě a podporují schopnost vidět věci ve finančních souvislostech.
Více informací ZDE.

Entrepreneurial Skills Pass
I v letošním roce nabízíme všem studentům zapojeným do programu JA Studentská Firma
účast v mezinárodním projektu ESP. Studenti tak mají možnost získat mezinárodně platný
certifikát podnikatelských dovedností, který otvírá dveře k realizaci podnikatelským nápadů,
kariérnímu rozvoji a dalším vzdělávacím příležitostem. Certifikát ESP je uznávaný Evropským
parlamentem, Evropskou komisí, ministerstvy a univerzitami a studenti jej využijí i u příjímaček
na VŠ a při pracovním pohovoru.
Jak se do ESP zapojit? Navštivte www.esponline.eu. Zde se registruje nejprve učitel a
následně i jeho studenti. Na základě úspěšné registrace je studentům zpřístupněn
sebehodnotící dotazník – první krok pro získání certifikátu. V průběhu května až června
proběhne závěrečná certifikace, ve které budou mít studenti možnost získat mezinárodní
certifikát! Více informací ZDE.

JA MEDIA CUP 2020/2021
Pomáháme zpestřit online výuku! Školy se mohou zapojit do nové soutěže JA MEDIA CUP
2020/2021.
Studenti mají jednoduchý soutěžní úkol. Mediálně prezentovat svoji podnikatelskou činnost
prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků před širokou veřejností. Cílem je co
nejvíce zviditelnit podnikatelskou činnost JA Studentské Firmy, její školu a organizaci JA Czech.
Vyhlášení vítězů a předání cen partnera soutěže US Embassy proběhne začátkem května!
Více informací ZDE.

JA Czech v médiích
Za vítězné logo žáci jedou do Štrasburku
MF Dnes
75 procent rodičů by učilo studenty podnikání
Olomoucký deník
Vzdělávání v 21. století
Český rozhlas
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