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Svým studentům pomáhají startovat úspěšnou kariéru. Díky jejich podpoře začínají
žáci úspěšně podnikat už na střední škole a do života si odnášejí nezapomentulené
zkušenosti, zážitky a poznatky z oblasti byznysu a finanční gramotnosti. Učí je
podnikavosti, kreativitě a odpovědnosti za svůj život. Řeč je o učitelích, kteří se se
svými studenty každoročně zapojují do vzdělávacího programu JA Studentská Firma
neziskové organizace Junior Achievement Czech. Vše dělají ve svém volném čase.
Odměnou je jim pocit z dobře odvedené práce a následný úspěch jejich žáků na trhu
práce.
„Spolupráce s mladými lidmi, kteří se s nadšením a zájmem zapojují do podnikatelských
aktivit, mě neustále nabíjí obrovským elánem a motivuje v profesní kariéře, a to tím, že oproti
běžné pedagogické praxi jsou pozitivní výsledky práce zřejmé již v průběhu školního roku.
Vzdělání hraje důležitou roli v přípravě mladých lidí na vstup do světa práce, a proto by
školu měl opustit absolvent, který má nejen všeobecné a odborné znalosti i dovednosti, ale
je rovněž osobností, která se dokáže na trhu práce prosadit! A právě v tom považuji program
JA Studentská Firma za úžasnou a nedocenitelnou příležitost pro studenty,“ prozradila
pedagožka z Gymnázia Ostrava – Hrabůvka Taťána Szlaurová, která více než 20 let učí své
studenty podnikání a podnikavosti.
Praktický vzdělávací program JA Studentská Firma pro střední školy běží v České republice
již od roku 1992. „Je určený pro studenty středních škol, zaměřený na reálné podnikání v
rámci školní výuky. Žáci založí vlastní firmy, která funguje pod vedením učitele a
konzultanta. Naučí se nejen všechny nutné administrativní postupy při zakládání firmy, ale
i přijímat rozhodnutí nebo zapojit společenskou odpovědnost do svého podnikání,“ vysvětlil
výkonný ředitel neziskové organizace Junior Achievement Czech Martin Smrž.

JA Czech je nezisková vzdělávací organizace, která již 27 let realizuje na školách ucelenou koncepci nadstandardního
zážitkového vzdělávání. Formuje podnikatelské myšlení a finanční gramotnost mladých lidí a pomáhá nastartovat jejich
úspěšnou profesní kariéru. Ve spolupráci se školami vytváří příznivé a motivující prostředí pro rozvoj osobních dovedností
studentů a učitelů v rámci podnikatelského vzdělávání.

Také učitelka Štěpánka Králová z Karlínské OA a VOŠE ocenila přínosy programu JA
Studentská Firma pro její žáky. „Program je pro studenty zajímavý. V praxi si ověří teoretické
poznatky,
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Tento výukový program bych určitě doporučila dalším kolegům. Na naší škole se ho stále
snažíme inovovat, aby byl pro studenty přitažlivější, aby se na něm více podíleli oni sami.
Snad se nám to daří,“ řekla Králová.
Nezisková organizace Junior Achievement Czech podporuje nejen studenty, ale i pedagogy
v dalším vzdělávání. V letošním školním roce připravila pro učitele sérii seminářů s cílem
informovat je o možnostech a dovednostech potřebných pro rozvoj podnikavosti a usnadnit
jim výuku programu JA Studentská Firma. „Semináře jsou součástí nového programu JA
Učitel Podnikání, který představuje komplexní podporu učitelů praktického výukového
programu JA Studentská Firma. Cílem je dát pedagogům možnost rozvoje klíčových
dovedností potřebných pro výuku k programu JA Studentská Firma a motivovat je
k aktivnímu přístupu, který je nezbytný pro úspěšnou práci se studenty. Program JA Učitel
Podnikání je realizován v rámci dlouhodobého partnerství JA Czech a Raiffeisenbank.
Dalšími partnery programu jsou společnosti Manpower, Baťa, AT&T, Microsoft, JIC a Bauer
Media,“ doplnil výkonný ředitel neziskové organizace Junior Achievement Czech.
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