V soutěži JA Studentská firma roku 2018 zvítězil tým z Ostravy
13. 4. 2018, Praha
Vítězem 23. ročníku soutěže JA STUDENTSKÁ FIRMA ROKU 2018 se stala
studentská firma SMESH zastoupená týmem z Gymnázia Hrabůvka v Ostravě.
Odbornou porotu, složenou z významných osobností z managementu
společností napříč obory, zaujala svým podnikatelským záměrem prodeje
inovovaného vaku s vonnými pytlíčky, který má za úkol zkvalitnit úroveň
cestování. Akce se uskutečnila pod záštitou předsedy vlády ČR a Velvyslanectví
USA a za podpory hlavních partnerů Citi Foundation, Raiffeisenbank, SAP a NN
pojišťovny.
Soutěžního veletrhu, který se uskutečnil 12.4. 2018 v pražské Galerii Harfa, se
zúčastnilo celkem 39 JA Firem z celé republiky, 213 středoškolských studentů se svými
pedagogy. V rámci této soutěže bylo vybráno 5 nejlepších týmů, které se následně
utkají v superfinále JA STUDENTSKÁ FIRMA ROKU 2018 dne 31.května 2018
v pražském Paláci Adria.
TOP 5 nejúspěšnějších JA STUDENTSKÝCH FIREM ROKU 2018, které postoupily
do superfinále:
1.
2.
3.
4.
5.

Místo: JA FIRMA SMESH (Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka)
Místo: JA FIRMA EAREC (SOU, Nové Strašecí)
Místo: JA FIRMA CHAOS (Integrovaná SŠ technická a ekonomická, Sokolov)
Místo: JA FIRMA CLASS WOOD (VOŠ, SŠ technická, Česká Třebová)
Místo: JA FIRMA BAUBI (OA, SOŠ a JŠ, Hradec Králové).

„Vítěz superfinále pojede reprezentovat Českou republiku na mezinárodní finále JA
EUROPE COMPANY of the Year Competition v Srbsku v Bělehradě. Letošní týmy nás
velmi překvapily svou kreativitou,“ sdělil výkonný ředitel neziskové organizace JA
Czech Martin Smrž.
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Atmosféru soutěžního veletrhu si pochvaloval také generální ředitel Citibank v ČR
Michal Nebeský, který byl členem odborné poroty. „Toto celoroční vyvrcholení
spolupráce studentů a učitelů si vždy velice užívám. Vždy mě to nabíjí. Rád jsem si i
zakoupil některé výrobky od studentů ve veletržních stáncích,“ prozradil generální
ředitel Citibank ČR, který v odborné porotě hodnotil výkony soutěžících.
O vzdělávacím programu JA Firma a soutěži "JA STUDENTSKÁ FIRMA ROKU"
Praktický vzdělávací program pro střední školy JA FIRMA běží v České republice už
od roku 1992. Studenti v rámci tohoto programu založí vlastní skutečnou obchodní
společnost, která funguje pod vedením učitele a konzultanta. JA Firma umožňuje
účastníkům proniknout do problematiky fungování společnosti od jejího založení až po
likvidaci. Jedná se o reálnou činnost, nikoliv fiktivní. Studenti se učí nejen všechny
nutné administrativní postupy při zakládání firmy, ale i přijímat rozhodnutí nebo zapojit
společenskou odpovědnost do svého podnikání. Účastníci programu se mohou se
svými společnostmi přihlásit do výše zmíněné soutěže JA STUDENTSKÁ FIRMA
ROKU. Studentské firmy tak mají možnost představit své výrobky a služby široké
veřejnosti. Program u nás úspěšně běží již více než 20 let.
JA Czech
JA Czech je českou kanceláří organizace Junior Achievement, která je nejstarší a
nejrozsáhlejší vzdělávací neziskovou organizací na světě. Vznikla v roce 1919 v USA
a dnes působí ve více než 120 zemích světa. Do jejích programů se každoročně zapojí
na 10 milionů dětí a studentů. Českou kancelář JA založil v roce 1992 pan Tomáš J.
Baťa. Vzdělávací programy JA Czech v České republice od té doby absolvovalo více
než 350 tisíc mladých lidí. JA Czech je akreditována Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky a pedagogům poskytuje akreditovaná školení.

TIisková zpráva -V soutěži JA Studentská firma roku 2018 zvítězil tým z OstravyVeletrh JA STUDENTSKÁ FIRMA ROKU
2/3
www.jaczech.cz | lucie@jaczech.cz

Informace pro novináře:
Mgr. Lucie Trubelíková
PR manager
Junior Achievement, o.p.s.
Baťova vila, Gahurova 292, 76001 Zlín
+420 774 520 490
lucie@jaczech.cz
www.jaczech.cz
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