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Březnový zpravodaj JA Czech
Další měsíc je úspěšně za námi a přinášíme vám stručné ohlédnutí za našimi významnými událostmi z března

a pozvánky na nadcházející akce. Již dnes se nemůžeme dočkat naší každoroční největší akce - Soutěžního

veletrhu JA Studentských Firem. JA NN Innovation Camp sklidil u studentů ohromný úspěch. S našimi partnery

jsme opět zorganizovali několik praktických workshopů. Na konci zpravodaje najdete

nejvýznamnější březnové zmínky JA Czech v mediích.

Srdečně vás zveme na 24. ročník soutěžního veletrhu studentských firem.
Koná se již za dva dny a to 4. dubna! Slavnostní zahájení akce proběhne v 10:00 v Galerii Harfa. Přijďte s

námi podpořit mladé podnikatelské talenty. Celkem 43 týmu z ČR představí své podnikání a bude soutěžit v 11

kategoriích!

JA NN Innovation Camp
Přes 80 studentů s 6. března zúčastnilo jedinečné

akce, kterou jsme pořádali ve spolupráci se společností

NN. Studenti si vyzkoušeli práci v týmu, komunikaci,

prezentaci a obhajobu svých nápadu před odbornou

porotou. Letošní zadání bylo vytvořit podnikatelský

záměr na téma Jak na zadlužování dětí. Fotografie z

akce naleznete ZDE.

AT&T Aspire workshopy
Ve středu 13. března jsme poprvé v rámci

projektu AT&T Aspire uspořádali paralelně works

hop Softskills i technický workshop Checkpoint.

Téměř 30 studentů odcházelo po celém dni z

brňenské centrály AT&T plno nových vědomostí a

nadšení. AT&T Aspire je firemní vzdělávací

iniciativa společnosti AT&T, největší komunikační

společnosti na světě, zaměřená na podporu

studentů ve škole i mimo ni.

JA Czech v březnových médiích
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Není to jen o počítačích. VOŠ a SPŠE

Plzeň propojuje svět IT a podnikání
Jeden z našich hlavních programů - JA Studentská

Firma - už dávno není pouze na obchodních

akademiích a gymnáziích. Společně s našimi

partnery dlouhodobě vzděláváme i studenty IT.

TES AWARD zamířila do
Hradce Králové
Časopis Řízení škol

Spolupráce s mladými
talenty? Baví mě

a posouvá, říká Ladislav
Jelen

BusinessAnimals.cz

Vzdělávání žáků i učitelů.
Tlak na přípravu nových

IT odborníků sílí 
BusinessInfo.cz
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