Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická
a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace

Soutěž:

TOP JA Czech Firma 2019/2020

Úroveň soutěže:

školní soutěž, dvacet JA Firem

Datum konání:

září – březen 2020

Účastníci:

3. A, 3. B, 3. C a 3. D, obor obchodní akademie

Zpráva:
Do celoroční soutěže JA Czech Firem se v letošním školním roce zapojilo dvacet firem, které
vytvořili žáci 3. A, 3. B, 3. C a 3. D, v každé třídě vzniklo pět firem, celkem spolupracovalo téměř sto
dvacet žáků.
Předem bylo stanoveno dvacet kritérií, která jednotlivé firmy plnily.
Vlivem uzavření škol dle opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k 11. březnu 2020 došlo
k předčasnému ukončení této soutěže. Pořadatelé ukončili tuto soutěž po patnáctém kritériu,
a přestože žáci plnili dále uvedené úkoly, které byly klasifikovány, v rámci soutěže nebylo možné je
hodnotit.
Žáci se také letos nemohli zúčastnit Prezentiády JA Firem, která se měla konat 7. dubna 2020
v Moravské zemské knihovně a na kterou jsme se všichni těšili a také připravovali.

V rámci jednotlivých tříd patřily k nejlepším firmám:

Frittelle (žáci 3.A)
Songe Cafe (žáci 3. B)
Podfukářky (žáci 3. C)
Smoothie Boys (žáci 3. D)

V celkové soutěži TOP JA Firma jednoznačně bodovaly firmy třídy 3. B, které obsadily první až
třetí místo.

Výsledková listina soutěže TOP JA Firma 2019/2020

1. místo Songe Cafe (ředitelka firmy Zuzana Nádeníčková)
2. místo Pan Waf (ředitelka firmy Adéla Mlčochová)
3. místo Yummy (ředitelka firmy Markéta Slámová)

Vítězným firmám blahopřejeme a věříme, že si všichni účastníci této tradiční soutěže odnesou
celou řadu zkušeností, dovedností a schopností, které využijí i v dalším životě.

Do konce května mají žáci za úkol sepsat Výroční zprávy JA Firem 2019/2020, které budou
v červnu 2020 vyhodnoceny v rámci další soutěže a bude vybrána
Nejlepší výroční zpráva JA Firem 2019/2020.
Všechny výroční zprávy budou potom zaslány do Regionální kanceláře JA Czech ve Zlíně.

Garant akce:
předmětová komise EKO
Ing. Ivana Zbořilová, Ing. Martina Skálová

