
Junior 
Achievement



Pilíře aktivit JA 

• Poskytujeme praktické a  zábavné 

učení v oblasti přípravy na 
zaměstnání, finanční 
gramotnosti, podnikavosti, 
udržitelnosti, STEM, ekonomie, 

občanství, etiky a dalších 

životních dovedností.

• Naším cílem je vytvořit lepší 
budoucnost pro další generaci 
inovátorů, podnikatelů,  lídrů a 
kvalitních zaměstnanců.



JUNIOR 
ACHIEVEMENT

USA

2,500,000+

student

experiences

JA AMERICAS 
(includes Canada)

1,100,000+

student experiences

JA AFRICA

130,000+

student experiences

JA EUROPE

5,900,000+

student 

experiences

INJAZ AL-ARAB
JA MENA

650,000+

student

experiences

JA ASIA PACIFIC

2,300,000+

student

experiences

• Založeno 1919 v USA
• 115 zemí světa

• Jedna z Top 10 NGO na světě

• 2022 Nominována na Nobelovu 

cenu míru

JA ve světě



JA v Evropě

• 41 JA Organizací

• 439 členů Správních Rad

• 1,104 Zaměstnanců

• 140,056 Dobrovolníků

• 116,464 Učitelů

• 5,965,583 Studentů



JA v České republice

• Českou kancelář založil Tomáš J. Baťa v roce 1992

• JA Czech je akreditována MŠMT 

• 427 spolupracujících středních škol (dosah 35%)

• 401 spolupracujících základních škol (dosah 10%)

• Ve školním roce 21/22 využilo alespoň 1 program JA Czech 

36,000+ Studentů

• Spolupracujeme s více než 1,400 učiteli

• V roce 21/22 jsme se objevili v 347 médiích např. 

Česká Televize, Český Rozhlas, Forbes, Lidové

noviny, Deník, Czechcrunch, Cesky Rozhlas, Ucitelske

noviny, Rizeni skoly

Programy jsou realizovány pod 
záštitou nebo s podporou

https://youtu.be/qygvb9vq5rQ
https://youtu.be/lk0_8dskys0
https://forbes.cz/deti-uci-podnikat-uz-pres-sto-let-junior-achievement-dohani-co-skoly-zanedbaly/
https://jaczech.org/media/22401/ln-0121.jpg
https://liberecky.denik.cz/ctenar-reporter/studenty-a-firmy-v-libereckem-kraji-propojila-soutez-ja-top-logo-20210128.html
https://www.czechcrunch.cz/2019/07/junior-achievement-uz-pres-100-let-uci-studenty-podnikat-v-cesku-jim-prosli-zakladatel-socialsharks-i-prazsky-primator/
https://wave.rozhlas.cz/vcas-vysvetlete-rozdil-mezi-potrebou-a-pranim-rika-odbornice-na-financni-8212158
https://jaczech.org/media/22322/u%C4%8Dnoviny201020.png
https://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/nova-soutez-junior-achievement-ja-top-logo.a-7137.html


JA Czech 21/22

• Přehled projektů JA Firma 2021/2022 – výsledky JA EXPO 2022

• Přehled prací soutěže TopLogo 2021/2022 – vítězové krajských 

kol

• Přehled výstupů soutěže Media Cup 21/22

• Aktuální přehled všech mediálních článků na stránkách JA

• 116 eventů, soutěží a programů

• 1,122 postů na sociálních médiích

• JA Studentská Firma 2022  vítěz – SPŠ Dopravní Praha -

Booder

• Český tým Booder zvítězil v kategorii CITI Client Focus Award

• Evropské Finále 2022 – inspirace vítěznými týmy z Evropy – 1. 

Řecko, 2. Rakousko, 3. Dánsko

https://jaczech.org/programy-ja-czech/střední-a-vyšší-odborné-školy/ja-studentská-firma/studentské-firmy-21-22/
https://jaczech.org/programy-ja-czech/střední-a-vyšší-odborné-školy/ja-studentská-firma/soutěžní-kategorie/ja-expo-výsledky-22/
https://jaczech.org/novinky/posts/2022/january/výsledky-soutěže-top-logo/
https://jaczech.org/programy-ja-czech/střední-a-vyšší-odborné-školy/ja-studentská-firma/soutěž-media-cup/mediacup-seznam-přihlášených21/
https://jaczech.org/media/napsali-o-nás/napsali-o-nás-v-roce-2021/
https://youtu.be/CI9l2FKqQZQ
https://gen-e.eu/citi-foundation-2/
https://gen-e.eu/ja-europe-company-of-the-year/


Programy

Junior 
Achievement



Postoj rodičů k programům Junior Achievement

Chtěli byste aby si vaše děti 

vyzkoušeli v rámci střední školy 

podnikání a po dobu 6-8 měsíců reálně 

podnikali v rámci školy za dohledu 

učitele a mentora 



Postoj rodičů k programům Junior Achievement
Chtěli byste aby si vaše děti vyzkoušeli v rámci střední školy podnikání a po dobu 6-8 

měsíců reálně podnikali v rámci školy za dohledu učitele a mentora 



JA Czech programy

Základní školy
5-10 let

Základní školy
11-14 let

Střední školy
15-18 let

Univerzity
18+ let

• Moje První Peníze

• Kapka za kapkou 
• MoneyMatics 1  
• MoneyMatics 2  
• Naše rozhodnutí - 1  
• Naše rozhodnutí - 2 
• Mé rysy 

podnikatele

• JA mini Firma
• JA Profesní 

orientace
• JA Abeceda 

podnikání
• JA Poznej svoje 

peníze 

• Kapesní průvodce 
mojí kariérou 

• Rozpočet pro 
mládež 

• Peníze -
Podnikáme se 
zmrzlinou

• JA Studentská 
Firma (JA 
Company)

• ESP
• JA Titan
• JA Poznej svoje 

peníze

• DirectorCamp
• ExpoCamp
• JA Etika v 

podnikání
• JA e-Ekonomie
• InnovationCamp
• Hackathon
• "Partner" Academy
• JA Job Shadow

• JA StartUp

• JA Manager



„Tento proces vedeme sami. 
Učitelé nám důvěřují a chtějí 
vidět výsledky. 
Samozřejmostí je pomoc a 
dohled od nich a našeho 
mentora, ale vše můžeme 
řídit a rozhodnout sami. Na 
úplném začátku jsme měli 
určité pokyny a v průběhu 
můžeme požádat o pomoc, 
když potřebujeme, ale jinak 
to děláme úplně sami.“

Student programu JA Firma

The JA Firma & JA StartUp



JA STUDENTSKÁ FIRMA

• Tvořit přidanou hodnotu

• Schopnost činit rozhodnutí a nést za ně 

odpovědnost, 

• Schopnost týmové spolupráce

• Schopnost diskuze, přijímání kritiky a jiných názorů, 

aktivní řešení problémů.

• Schopnost aplikace kreativity a inovací 

• Schopnost prezentovat a komunikovat.

• Využívat moderní komunikační a informační 

technologie



JA Firma – moduly Kurzu

2022/2023

Proč 
podnikaní –
Motivace, 
benefity

Právní 
aspekty 

Podnikání –
Co udělat v 
podnikání 
po Kurzu

Fundraisin
g - vlastní
kapitál & 
zdroje z 
venku

Marketing -
jak na logo, 

video, 
soutěže TL 

a MC

Prodej -
Virtuální

tržiště JA, 
eSpop, 

Prodejní 
kanály

EXPO –
Veletrh a 
soutěž JA 

StartUp ČR 
a Evropa

Projektové 
řízení –

Principy a 
využití PŘ

JA eLearning

Finanční 
řízení -
Výroční 
zpráva

Začínáme 
s projekte
m - Design 
Thinking a 

Lean 
Canvas

Jak se 
organizovat 

– Role v 
týmu



• Podpora učitelů
• JA eLearningová platforma se všemi programy JA Czech
• JA Mentor
• Akreditované školení MŠMT „Výchova k podnikavosti na SŠ – JA Czech“ 
• Soutěž pro pedagogy „JA Učitel podnikání“
•

• Podpora studentů
• Director Camp - workshop pro ředitele JA SF
• Expo Camp - workshop pro přípravu na JA Expo
• Soutěž JA TopLogo
• Soutěž JA Media Cup
• JA EXPO a soutěž „JA STUDENTSKÁ FIRMA ROKU“
• NÁRODNÍ FINÁLE „JA STUDENTSKÁ FIRMA ROKU“ (květen, Praha)
• „JA Europe Company of the Year Competition“ (červenec, Evropa) 
• ESP - „Entrepreneurial Skills Pass“

JA podpora 



JA Studentská Firma – VIDEA

https://youtu.be/UnMTJgbdbHg
https://youtu.be/qvH0Wvt1lpE
https://youtu.be/NEUL_gXrQSg
https://youtu.be/2KTIFVo8KiI
https://youtu.be/ZMkKZN2_HEk
https://youtu.be/E0Ya70-f_Fc


Proč mít JA programy ve škole

Jaké dovednosti získají studenti díky programům JA

Připravenost na 
zaměstnání

Podnikatelské 
dovednosti

Schopnosti finanční 
gramotnosti

Řešení 
problémů a 
učenlivost

Komunikační, 
interpersonáln

í a sociální 
dovednosti

Pracovitost, 
spolehlivost a 
týmová práce

Osobní 
motivace a 

sebekontrola

Integrita 
a etika

Pozitivní 
přístup a 
pozitivní 

sebepojetí

Důvěra ve 
vlastní 

schopnosti

Řízení 
peněz a 

rizik

Myšlení 
vyššího řádu Přizpůsobivos

t
Vyjednávání Odolnost Intuitivní 

rozhodování

Orientace 
na cíl a 

iniciativa

Vedení a 
zodpovědnost Kreativita

Týmová 
spolupráce Vytrvalost Vynalézavost




