
 
  

 

  

 

  

HOME 

 
PROGRAMY  PARTNEŘI  O NÁS  KONTAKT  

  

  

  

     

 

  

A bylo odstartováno.... 

  

Říjnové číslo je doslova nabité novinkami o právě odstartovaných programech a 

projektech JA. Dočtete se o zbrusu novém programu JA Učitel podnikání, díky němuž jsme 

pro pedagogy připravili řadu odborných školení. Dozvíte se také o nově spuštěném 

mezinárodním projektu Social Innovation Relay, zaměřeném na sociální podnikání. V říjnu 

navíc startujeme i projekt AT&T Aspire. Studenty opět čeká mnoho zajímavých workshopů 

zaměřených na rozvoj měkkých dovedností i znalostí v oboru IT. V plném proudu jsou také 

přípravy na programátorské klání Junior Hackathon 2018, které v tuzemsku nemá 

konkurenci. V tomto čísle vám přinášíme důležitý přehled všech soutěžních kategorií 

programu JA Studentská Firma. Většina z nich je letos naprostými novinkami, díky nimž 

získá více studentských týmů možnost vyniknout v dané oblasti podnikání. V letošním 

školním roce se máme na co těšit! 

  

Příjemné počtení vám přeje tým JA Czech a partneři JA Czech. 
  

  

  

 
 

   

     

 

  

http://34hk9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/t8Y1qKcEf3akL3oFHZPXtHFqzcYRwhV-bSYSyWXRKqRz-_GNDE3ljvjM7hBUV1VMOS3wBcZmyAVxtZr-BD3mwfUV6q1FAISSrx_-0GTiGNIfut6hLDE
http://34hk9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/SkyvfRRNOC1z3LTGk-V48zL4YWX8JCUWaMkNsdk02gPyCj4d9cKVySFDIi4RUMDX3w1mZP5YD3Se3YST7f31QQ1xFFGBN7J7KPc9WxZUcvlOJ0J-Cik
http://34hk9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/92z9J4Uka89diBBxNov4yGjZLuq8JB6cRDyAnq5vokK0AihB2zfEQ1ZvjVSg49XFQbyffK7McHs4CoeNZiWiPlaPowl8nNINSjy-MUZiHb3zB321HKg
http://34hk9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/OsFjczqF0w9h4jHSIZMG3UTyfCp4GRPyKuujjGsG4xDCZzZ8Em3-3ooc6EwbN66iSlJiHkW9pVo_9p1AXfnqpa-RVz-6hJRodGagmk3MyihqQWihVjM
http://34hk9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/pxRllT0p0sb6I-BVNtwCy9VGEusZUmWn_wy5eEmV76iyFPUhIXImf0jyZMhxzHP11SowHYPewzgW5TtYIxwECT9qCQpQz8oxD23HggP9lO-6wgdhx5c


 
  

  

Středoškoláci ukázali, že podnikatelský nápad je možné 
vymyslet za pár hodin 
  

96 středoškoláků z ČR a SR se zúčastnilo mezinárodní soutěže JA Citi International 

Innovation Camp. Vítězný tým vymyslel revoluční potravinovou novinku Slanky, která 

spočívá ve spojení sušenek s tradičními slovenskými výrobky. Úspěch měl také nápad 

ekologického zubního kartáčku Press & Brush, který má zabudovaný dávkovač zubní 

pasty. Odbornou porotu zaujala i peněženka, kterou lze najít prostřednictvím GPS. 

Šestičlenné týmy vzaly úlohu vážně a přinesly kreativní nápady, které skutečný trh ještě 

nezná. 
  

Více info  

 

 

  

  

     

 

  

http://34hk9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/QblX7lNF--WXGPHCJWa0FzVbJs4iqp3NxCbbKryUzZNgJOB5FTJEHHty2yO1GkXu3PQb7Vi1boNbnTsIF8yZlDkGgAc5ZmwlNPfeWViza9SEThdUq7U


 
  

  

JA Studentská Firma - nové soutěžní kategorie 
  

Díky podpoře našich patnerů letos přibylo soutěžních kategorií v rámci soutěže JA 

STUDENTSKÁ FIRMA ROKU. Více studentských týmů tak získá možnost vyniknout v 

dané oblasti podnikání. Slibovaný přehledný popis všech soutěžních kategorií a jejich 

hodnotících kritérií jsme pro vás připravili na našich webových stránkách. 
  

Více info  

 

 

  

  

 
 

   

 

  

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

  

  

  

 

  

http://34hk9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/MCRUZNOvOjQaaQiwMELf0NqfHjjL6Mh0PMwlfhV55uPjGNxtJ-Q3Hxgv-LhmM4YhPE3wLvVswuNGTnV3UbiMOQQuEfl0_XKgF4gJYJzNp6ux_9M6n9o


   

  

Nový vzdělávací program pro 
učitele 
  

V našich aktivitách nezapomínáme ani na 

pedagogy, bez nichž by se studenti 

nemohli rozvíjet. Pro učitele jsme letos v 

rámci programu JA Učitel podnikání 

uspořádali sérii školení zaměřených na 

odborná témata týkající se reálného 

podnikání v průběhu programu - 

kreativita, organizace týmu, HR, IT, 

marketing, finanční řízení a příprava na 

veletrh. Lektoři jsou vždy odborníci z 

praxe, díky nimž získají učitelé spojení s 

reálným světem byznysu. Partnerem 

programu JA Učitel podnikání je Raiffeisen 

Bank.  
  

Více info  

 

 
  

  

Školení pro učitele: Výchova k 
podnikavosti na SŠ 
  

  

Srdečně  zveme pedagogy na  jednodenní 

školení s akreditací MŠMT pro oblast 

DVPP Č. j.: MŠMT - 34809/2018-1-69 s 

názvem "Výchova k podnikavosti na SŠ" 

dne 28.11.2018. Cílem této vzdělávací 

akce 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. 

Neváhejte a pomozte svým studentům k 

úspěšnému startu kariéry už na střední 

škole!  
  

Více info  

 

 

  

  

     

 

  

http://34hk9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/7t0HEZsi3LRdC0EhvZ1i5buDZiI91RINfP6x0ocZkfmtAcq-W_zSKtUniZkvR_-cLH39aRM2yrIezwhD-lnnRbz4_RQm7aAtzTLZaz3kBBJNAB47wtw
http://34hk9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/Gw3dYvf6ePDow6v0EKmH8OJ-Y3z77qvKvzgorFKaWdxPTPvQ_kPVM_BuVWJBqsSMMb7zhPFmq8HoqOtUYi6XVoZPLpEsfA0oMvt8bwLW6SWRZHuYDEo


 
  

  

Pozvánka na webinář: Sociální podnikání - trend současnosti 
  

Co je "Sociální podnikání"? Jaké jsou novinky a směry v sociálním podnikání? Jak najít 

vhodného partnera v sociální oblasti? Kde se potkat s potenciálními skupinami a jak je 

zapojit do firemních aktivit? Všechny tyto dotazy vám zodpoví odborník z praxe - Jan W. 

Dvořák ze společnosti NN Group zabývající se pojišťovnictvím a správou investic. Pokud 

nestihnete přímý přenos, záznam webináře bude k dispozici na našem Youtube kanálu i 

na našem FB! 
  

Více info  

 

 

  

  

 
 

   

 

  

 
  

  

Projekt SIR - 
nebojte se podnikat 
v sociální oblasti  
  

Právě startujeme nový 

ročník mezinárodní 

soutěže  "SOCIAL 

INNOVATION RELAY" 

(SIR). Tento projekt je 

tradičně zaměřen na tvorbu 

podnikatelských nápadů, 
 

 
  

  

Projekt Aspire - 
řada zajímavých 
workshopů 
  

V rámci projektu AT&T 

Aspire jsme pro 

vás  připravili řadu 

zajímavých workshopů. 

Cílem je propojit studenty s 

odborníky z AT&T tak, aby 

získali praktické 
 

 
  

  

Projekt Můj první 
milion - od nápadu 
k milionu  
  

 Jsme partnery programu 

Můj první milion. Jeho 

cílem je účastníky 

nasměrovat na reálný 

byznys, poskytnout jim 

exkluzivní kontakty, podílet 

se jejich růstu a podpořit 
 

http://34hk9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/tSqPMgnt_bihIssLaAMl-xVyPDnQen78yLQY02YcsLRFijv6Ul4aTtlfJJvgkEvsq0fiBZXW-hqL7gR6hH5vu4Bx-GFm4RALO7NVqcyqteJSsH-WovM


které mohou pomoci řešení 

problémů, nebo potřeby v 

oblasti sociální, vzdělávací 

či environmentální v našem 

okolí. Partnerem projektu je 

společnost NN Group 

zabývající se především 

pojišťovnictvím a správou 

investic. Své služby nabízí 

ve více než 18 zemích. 
  

Vice info  

 

zkušenosti, které jim 

pomohou lépe uspět v jejich 

budoucí kariéře. Studenti 

se naučí řadu technických i 

měkkých dovedností a 

budou mít příležitost získat 

zkušenosti s 

profesionálním prostředím 

a díky tomu si i lépe 

představit svou budoucí roli 

v kariéře. 
  

Více info  

 

jejich zviditelnění. 

Podstatou akceleračního 

programu je zpracování 

projektu a jeho rozvoj za 

pomoci odborných 

mentorů, a to úspěšných 

podnikatelů i odborníků 

nejen ze Zlínského kraje. 

Tento zajímavý projekt 

realizuje Technologické 

Inovační Centrum Zlín.  
  

Více info  

 

 

  

  

     

 

  

   

  

Junior Hackathon 2018 - výzva pro programátorské talenty 
  

Již 3. rokem pořádáme ve spolupráci se společností AT&T a Střední školou informatiky, 

poštovnictví a finančnictví, Čichnova 23, Brno programátorskou soutěž pro studenty 
 

http://34hk9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/ieQxW1Ym8w3O43jDPrLLMPUfg53IVN8fdqmDcCpTU5vrH3ziVHLJuVhan4m7FzOBuysNxnqzj8tza81tlolyXl2M4Cjg-7F6qJ0Xms48Iuq-9xaCWGEg
http://34hk9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/ENCAln3-_udwCiuJfTWCuoDFH-UzqP0RvDAL8uzlACONROU_e2cPi0qsyWaVuDMbM1t6Fne9dqad1cUgSx5b28K8IVCQBBHbxFe-qr7fuW_xn7_tW-tR
http://34hk9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/croutVb4lCLbADOYdZOpGYq4qFTo5iQIPmCQFPuec6ptutzikCWXGhEcPKrOUYJ55oki6iYGsRGHswyhTbi1gVbHyrgh0W65nRPR12wpNbTX9GzEjiuR


středních škol HACKATHON JUNIOR 2018. Soutěžící budou mít pouhých 24 hodin na to, 

aby vytvořili funkční aplikaci na téma: Ecology & Sustainability, Smart buildings, Security, 

Smart grids & Infrastructure. Svá díla mohou soutěžící následně přihlásit do soutěže JA 

STUDENTSKÁ FIRMA ROKU. Speciálně do soutěžní kategorie Studentská aplikace. Tým 

mentorů ze společnosti AT&T bude těmto soutěžícím po celý rok k dispozici. 

  
  

Více info  

 

 

  

  

     

 

  

   

  

Projekt Erasmus propojil VŠ studenty s praxí 
  

Jsme hrdým partnerem mezinárodního projektu Erasmus s názvem "Pilot project: 

Entrepreneurship education for University students", který realizovala FAME Univerzity 

Tomáše Bati ve Zlíně v letech 2016 - 2018. Byl zaměřený na problematiku podnikání 

vysokoškolských studentů a podpořit jejich podnikatelské aktivity už během studií. 

V průběhu kurzu dostávali studenti zpětnou vazbu od důležitých osob z praxe, aby mohli 

úspěšně dokončit své myšlenky. 
  

Více info  

 

  

  

  

http://34hk9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/u0oBQKbmBaKP4psFS9prT0MpguTWBFEBaoLRSUMRUArX5gsP8Xa2X26w1goL9dYarmohG5w19zv1JdC3TR5iuTprxMQphc7k-Iu1DjAgbSga76TIntYq
http://34hk9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/D_uRHaDc8gx-BJIIYaDYgjaBBdAtSltDvZyJibwZHA6WatihSieac8AZFHTIN3UU6Hdnkrf4U938Ul64nOivIf-YnF6kSYh6tLn8Q-p5EZHaDbQmGEML


 
   

 

  

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO JA STUDENTSKÉ FIRMY 
  

  

  

 

  

   

  

Poradna pro JA Studentské 
Firmy 
  

Pro letošní rok vznikla na facebooku 

uzavřená skupina JA Studentská Firma 

2018/2019. Bude sloužit jako poradna pro 

nové JA Studentské Firmy. Své dotazy 

můžete konzultovat s našimi úspěšnými 

absolventy z JA Alumni Czech, kteří si 

také prošli vývojem své studentské firmy. 

Jsou připraveni vás po celý rok 

podporovat. Těšit se můžete na příspěvky, 

vztahující se k aktuální problematice. 

Podmínkou účasti v této skupině je „ 

olajkování“ naší oficiální stránky JA 

Czech, kde Vás pravidelně informujeme o 

aktuálním dění, novinkách, připravovaných 

eventech, průbězích a výsledcích soutěží. 

Přinášíme motivační články a rozhovory z 

oblasti úspěšného podnikání a 

seberozvoje. Sledujte nás na facebooku! 
  

Více info  

 

 

   

  

Workshop ředitelů JA 
Studentských Firem 
  

JA Studentské Firmy, už jste si zvolily 

svého leadera - ředitele? Pokud jste to ještě 

nestihly, máte nejvyšší čas. Právě pro 

ředitele JA Studentských Firem chystáme 

speciální workshop. Dozvíte se, jak sestavit 

funkční tým a motivovat jeho členy. Také 

získáte důležité informace o marketingu v 

začínající firmě (brand, reklama, média, 

marketingový mix) a řadu dalších cenných 

rad a doporučení, které usnadní začátky 

vašeho podnikání.Podle místa svého 

bydliště si můžete zvolit, zda jej navštívíte v 

Praze, nebo ve Zlíně. 

Termíny:  

PRAHA: 31. 10. 2018 

ZLÍN: 6. 11. 2018 

Občerstvení je v rámci programu zajištěno 

zdarma! Workshop je pro ředitele firem, tj. 

studenty i doprovod zdarma.  
  

Více info  

 

  

  

  

     

 

  

http://34hk9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/24ouSIkIK9TN1zQnuwiVMK_yFOGDqk3mBqPotkvO-qLaz9Jnw_VmGal72G6K2uPwhSp0u1wMz-mfcWvPGqB1BCG861jP4g6bcusN9JvX9m1am5-u0ZsM
http://34hk9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/1VFz67L_MsE1NbFKG_G-TQLcm_enQMILPLY4zYjLIchUkuij8CAt7gDAHh9qzR2Ehc5Xr8q20J5lEkUAbNv7sI7clh-khZaAkBOONjOfjoRFU6uIKbPU


 

7. ročník veletrhu pro 
JA Studentské Firmy 
  

JA Studentské Firmy, využijte jedinečnou příležitost zažít 

a užít si soutěžní veletrh nanečisto! Zveme vás na 7. 

ročník tradičního veletrhu JA Studentských Firem, který 

se uskuteční ve středu 12. prosince 2018 v Hradci 

Králové. Veletrh je jedinečnou příležitostí potkat se s 

novými nápady a nanečisto si vyzkoušet soutěž o 

nejlepší JA Studentskou Firmu. Letos se můžete těšit na 

řadu novinek. Jedná se například o doplňkové soutěže, 

ve kterých mají šanci uspět opravdu všechny společnosti. 
  

Více info  

 

 

  

  

 
 

   

 

  

Junior Achievement v médiích 
  

  

  

     

 
 

   

     

 

  

http://34hk9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/pBA3Kpq1A7N_WJBsUIKcPit3ICpDLay-qSLkab1PZSpaPO6smNAlc1kw5ITWfCRSucqUB3LwBNk0qspaWsurkCATcO1Ss_lTtuARzq-VNvoTD8OXZq-6


   

  

Středoškoláci dokázali, 
že podnikatelský nápad 

je možné vymyslet za pár 
hodin 

  

 

  

Více info  
 

   

  

Mají se děti učit 
podnikat? 

  

 

  

Více info  
 

   

  

Finanční gramotnost od 
základní školy… ale jak? 

  

 

  

Více info  
 

 

  

  

 
 

   

     

  

 

Junior Achievement, o.p.s. 
Jindřišská 20 
110 00 Praha 1 
jaczech@jaczech.cz 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
  

  

Tento email byl zaslán lucie@jaczech.cz  
Obdržel/a jste tento email protože jste zaregistrován jako podporovatel JA Czech 

  
Odhlášení zde 

  

Sent by 

 
  

  

  

© 2018 Junior Achievement o.p.s 
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