TISKOVÁ ZPRÁVA
Soutěžní veletrh studentských firem přijede podpořit i předseda
vlády
6. 4. 2018

Potenciální podnikatelské špičky se utkají v rámci 23. ročníku

soutěžního veletrhu JA STUDENTSKÁ FIRMA ROKU, který se uskuteční 12.
dubna 2018 od 10:00 do 16.30 hodin v obchodním centru Galerie Harfa v Praze.
Netradičního soutěžního klání se zúčastní 213 středoškolských studentů. Své
výrobky a služby představí ve veletržním stánku a prezentací na pódiu před
odbornou porotou. Záštitu v letošním roce převzalo Velvyslanectví USA v Praze
a předseda vlády Andrej Babiš, který se veletrhu osobně zúčastní. Akce je
otevřená veřejnosti, vstup je zdarma.
„Letos se soutěžního veletrhu JA STUDENTSKÁ FIRMA ROKU zúčastní celkem 40
JA Firem v doprovodu svých vyučujících. Pětice nejlepších týmů získá postup do
superfinále a pozvánku na slavnostní zakončení školního roku "Award Ceremony"
2018 v rezidenci velvyslance USA v Praze. Vítěz superfinále pojede reprezentovat
Českou republiku na mezinárodní finále JA EUROPE COMPANY of the Year
Competition v Srbsku v Bělehradě,“ upřesnil výkonný ředitel neziskové organizace
Martin Smrž.
O 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
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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.
Informace pro novináře:
Mgr. Lucie Trubelíková
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