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Dubnový zpravodaj JA Czech
Duben byl pro JA Czech měsícem soutěžního veletrhu studentských firem, ten letos dopadl opravdu skvěle.
Přinášíme vám také stručné ohlédnutí za našimi dalšími významnými dubnovými akcemi. Na konci
zpravodaje najdete nejvýznamnější zmínky JA Czech v mediích, vřele doporučujeme obzvláště reportáž z
velkých zpráv TV Prima.

Soutěžní veletrh JA STUDENTSKÁ
FIRMA ROKU 2019
Přes 40 studentských firem se 4. dubna zúčastnilo
soutěžního veletrhu konaného v pražské Galerii Harfa.
Podívejte se na krátké video-ohlédnutí za letošním již
24. ročníkem soutěžního veletrhu. Doporučujeme také
zhlédnout stručnou reportáž z TV Prima. Zde pak
najdete fotografie z akce.

VIDEO Z AKCE

UNYP Finále JA Studentská Firma Roku 2019
Letošní vítěz soutěže JA Studentská Firma Roku a reprezentant České republiky na evropském kole soutěže
bude znám již 16. května. Finále soutěže se koná v prostorách partnera této významné události - University of
New York in Prague a výherci jednotlivých soutěžních kategorií ze soutěžního veletrhu se zde budou
prezentovat před odbornou porotou.

Konference AT&T TechCon 2019
Téměř 300 studentů se zúčastnilo konference AT&T
TechCon pořádané v prostorách FEKT VUT v Brně.
Mezi hlavní témata patřila bezpečnost na síti, internet
věcí či ransomware. Fotografie z této technologicky
zaměřené akce naleznete ZDE.

VIDEO Z AKCE

Známe vítěze letošního Social

Innovation Relay
Studenti zapojení do projektu společenských
inovací se 25. dubna utkali v národním
finále. Fotografie z akce najdete zde. Porota
složená z odborníků ze společností NN, Forbes a
Nadace Karla Janečka ocenila tři týmy. Vítězný
tým přišel s nápadem na klíčenku s NFC čipem
zahrnujícím důležité informace potřebné
v kritických situacích. Vítězní MON(K)EY$ si
odvezli tablety a rovněž postupují do
mezinárodního finále. Gratulujeme!

JA Moje První Peníze v další školce
Finanční gramotnost dětí a mládeže je v současnosti
velmi aktuální a probírané téma ve společnosti. Náš
program Moje První Peníze se zaměřuje na osobní
hospodaření a je určen dětem předškolního věku a
žákům 1.tříd. V poslední dubnový pátek jsme se
společně s dobrovolníky z pojišťovny MetLife, který je
partnerem tohoto programu, setkali s dětmi z MŠ
Jahodnice, Praha 9 Hostavice. A bylo to setkání
nádherné, živé, energické, inspirující a především
poučné. Doporučte projekt také do vaší MŠ!

JA Czech v dubnových médiích
Novinky.cz: Soutěž JA Studentská Firma
Roku 2019 spěje do ﬁnále
Praktický vzdělávací program pro střední školy JA
Studentská Firma běží v ČR už od roku 1992.
Studenti v rámci tohoto programu založí vlastní
skutečnou společnost, která funguje pod vedením
učitele a konzultanta. Sedm letošních vítězů
postupuje do ﬁnále!

V soutěži JA Studentská
Firma Roku 2019 zvítězilo
7 ﬁrem

Brněnská JA Studentská
Firma Ústřední topení
postupuje do superﬁnále

Řízení škol online

Brňan.cz

Studentská firma EcoBrko
z Hradce Králové
postupuje do superfinále
Východočech

