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POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ S AKREDITACÍ MŠMT
PRO PEDAGOGY GYMNÁZIÍ, SŠ, SOU A VOŠ

„PROJEKTOVÁ VÝUKA NA PŘÍKLADU PROGRAMU
JA STUDENTSKÁ FIRMA“
Vážené dámy, vážení pánové,
srdečně vás zveme na dvoudenní školení s akreditací MŠMT pro oblast DVPP Č. j.: MŠMT – 25306/2016-1693 s názvem „Projektová výuka na přikladu programu JA Studentská Firma“.
1. blok školení se uskuteční dne 31. 10. 2018 v Praze od 8:45 – 16:30 hodin

Program JA Studentská Firma v ČR a ve světě

Virtuální prostředí, nástroje a prostředí pro virtuální komunikaci




HR - Organizace týmu + Porady a řízení

Marketing, Media typy a práce s nimi, inzerát a Point Of Sales
Fundrising - investor, počáteční kapitál

2. blok školení se uskuteční dne 13. 11. 2018 na Moravě (místo konání bude upřesněno ZDE)
od 9:00 – 16:30 hodin
 Kreativita + Idea + šablona „Lean Canvas“
 Obchod - Principy prodeje, přímý prodej, e-shop
 Role ve firmě, práce HR
 Sociální média, online kampaně a statistiky
Cílem školení je pedagogy co nejlépe připravit na výuku programu JA Studentská Firma, předat jim praktické
znalosti nabité ve firmách napříč obory a velikostmi. Lektory školení jsou pedagogičtí a akademičtí odborníci
z praxe.
Závazná přihláška: ZDE
Cena: 2 600 Kč za přihlášení na dva bloky (na školení se nevztahuje DPH). Celkový počet vyučovacích hodin
školení je 16. V ceně školení je zahrnutý účastnický poplatek, pracovní texty a občerstvení. Na základě zaslané
přihlášky bude účastníkům kurzu vystavena a zaslána faktura k úhradě. Náklady na ubytování a dopravu
nejsou zahrnuty v ceně účastnického poplatku. Bližší informace ke školení budou registrovaným účastníkům
zaslány po obdržení závazné přihlášky týden před akcí.
Osvědčení: Pro získání certifikátu o absolvování je nutné absolvovat oba bloky semináře. Certifikát účastníci
obdrží na závěr druhého bloku.
Vzdělávací kurz DVPP je možné hradit ze šablon pro SŠ a VOŠ ve variantě vzdělávání pedagogů v délce min.
8 hodin se zaměřením na výchovu k podnikavosti – tj. v šablonách:



III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, varianta f) Výchova
k podnikavosti
IV/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, varianta f) Výchova
k podnikavosti

Kontaktní osoba: Simona Sušilová, simona@jaczech.cz
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