Možnosti spolupráce mezi partnerskými firmami a školami
zapojenými do programů JA Czech
prostřednictvím konzultantů

Konzultant je dobrovolný poradce, zpravidla člen firemní komunity, který svými praktickými
zkušenostmi vhodně doplňuje a obohacuje teoretickou výuku učitele. Svojí účastí, znalostmi
a radami pomáhá učiteli a studentům nahlédnout do života firem v konkurenčním prostředí tržní
ekonomiky. Stává se tak mostem mezi světem podnikání a škol s cílem lépe připravit mladé lidi
na jejich budoucí profesní život.

„Konzultant se stává pro studenty vzorem a rádcem.“

Míra zapojení dobrovolného konzultanta:
Forma a míra účasti konzultanta ve výuce programů JA Czech je závislá zejména na jeho ochotě
a možnostech spolupracovat s učitelem a studenty. Na základě dohody se školou či přímo
s vyučujícím může konzultant zvolit takovou formu spolupráce, která ho bude nejméně zatěžovat
a která bude přínosná pro studenty, vyučující i pro konzultanta samotného.

Krátkodobá spolupráce:
Přednáška konzultanta ve třídě/škole


Jedná se o jednorázovou akci, kde obsahem přednášky (cca 45 – 90 min) je představení
profese konzultanta a jeho firmy, zodpovězení dotazů studentů, doporučení pro jejich další
studijní a profesní vývoj, eventuálně další téma dle vlastního výběru konzultanta.

Účast v porotě na akci “Veletrh JA Firma“


Porotce je proškolen pracovníky JA Czech o projektu JA Firma a pravidlech veletrhu. Pro
své rozhodování obdrží podkladové materiály. Časová náročnost je jeden pracovní den +
ohodnocení výročních zpráv JA Firem.
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Výuka programů JA Czech na základních školách, středních školách, vyšších odborných
školách a vysokých školách konzultantem


Konzultant si může zvolit školu dle vlastního výběru nebo mu školu vybere pracovník JA
Czech v příslušném kraji. Program pro ZŠ vyučuje konzultant ve spolupráci s učitelem třídy.

V současnosti JA Czech nabízí programy:






JA mini-Firma (ZŠ)
JA Poznej svoje peníze (ZŠ, SŠ) + JA e-Ekonomie (SŠ)
JA Firma (SŠ)
JA Titan (SŠ, VŠ)
JA Podnikatel (VŠ)

Dlouhodobá spolupráce:
Konzultantská činnost pro základní, střední, vyšší odborné a vysoké školy zaměřená na
konkrétní skupinu studentů


Konzultant se účastní výuky ve zvolené třídě JA Czech přibližně jednou měsíčně tak, aby
měl možnost doplňovat výuku učitele o praktické zkušenosti a vědomosti. Činnost
konzultanta může probíhat ve všech programech JA Czech vyučovaných na škole nebo
jen v některých. Podrobné informace o této formě spolupráce, návody a tipy pro úspěšné
vedení výuky naleznete v příručce pro konzultanta, kterou Vám v případě zájmu rádi
poskytnou zaměstnanci JA Czech.

Dobrovolným konzultantům přináší JA Czech:


Kontakt s inspirativním a kreativním prostředím mladé generace.



Jedinečnou možnost podílet se na vzdělávání nastupujících generací, a aktivně tak
pomáhat českému školství.



Povědomí o smýšlení a chování svých budoucích klientů.



Příležitost vychovávat a přímo si vybírat budoucí zaměstnance své firmy.



Možnost budovat a šířit povědomí o své firmě.



Šanci rozvíjet své prezentační a školící schopnosti.

Aktuální seznam škol, se kterými by bylo možné v letošním školním roce spolupracovat, Vám rádi
poskytnou zaměstnanci JA Czech.
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