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Květnový zpravodaj JA Czech
Známe reprezentanty České republiky a vítěze soutěže JA Studentská Firma Roku 2018/19. Vyhlásili jsme také
cenu JA Učitel podnikání. Naše tradiční slavnostní zakončení školního roku už je za rohem. A na konci
zpravodaje najdete nejzajímavější zmínky JA Czech v mediích.

Vítězná JA Studentská Firma je Kiš-Kiš!
Gratulujeme JA Studentské firmě Kiš-Kiš, která zvítězila
v UNYP Finále soutěže JA Studentská Firma Roku
2018/19! Velkou gratulaci si zaslouží také jejich pan
učitel Zdeněk Pospíšil. Studenti z Obchodní akademie
z Hradce Králové budou reprezentovat Českou
republiku na evropském finále ve francouzském Lille.
Přejeme mnoho úspěchů.

FOTO Z AKCE

JA Award Ceremony 2019
Slavnostní zakončení školního roku letos tradičně
proběhne v rezidenci velvyslance USA v Praze 19.
června. V rámci tohoto ceremoniálu budou oceněni
nejúspěšnější středoškolští studenti a učitelé za
umístění získaná v průběhu školního roku v
programech a soutěžích JA Czech

Finalisté soutěže JA Manažerem nanečisto a Nejlepší JA Titan tým 2019
Obě dvě soutěže vyvrcholí 11. června v prostorách HP svými národními finálovými koly. Vysokoškolské finalisty
JA Manažerem nanečisto najdete tady. Finálové nejlepší středoškolské JA Titán týmy naleznete zde.
Všem studentům držíme palce ve finále.

JA Učitel podnikání 2018/19 má vítěze!
Jaroslava Knířová, učitelka z VOŠ A SŠ technická v
České Třebové se stala JA Učitelem podnikání pro rok
2018/2019. Každoročně vyhlašujeme soutěž o
nejaktivnější učitele v rámci rozvoje sebe samých a
svých studentů. Na druhém místě se umístila paní

učitelka Elena Tomanová a třetí místo obsadil Zdeněk
Pospíšil. Slavnostní předání cen proběhne na
ceremoniálu JA Award Ceremony 2019 v sídle
amerického velvyslance v Praze.

JA Czech v květnových médiích
blesk.cz: Svačinu do bavlněného
ubrousku: Čeští studenti uspěli s náhradou
plastových sáčků
Soutěž JA Studentská firma roku letos vyhráli studenti
královéhradecké Obchodní akademie s firmou Kiš-Kiš
vyrábějící voskované ubrousky na svačiny, které
mohou nahradit plastové sáčky.

Studentská firma roku?
Výroba znovupoužitelných
ubrousků na svačiny
Novinky.cz

Igelity nahradí obaly
hradeckých studentů
Mladá fronta DNES

Jaroslava Knířová
vítězkou soutěže JA Učitel
podnikání
Novinky.cz

