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Na webináři se diskutovalo se o těchto tématech


Zapojení mentorů do výuky
V tématu zapojení mentorů do výuky bylo připomenuto, že se v září 2020 konala
konference s mentory, kde jim bylo vysvětleno, jak mohou firmám pomoci, jak často a
v jakých oblastech. Naše škola v loňském školním roce využívala pomoc mentorů, ale
vzhledem k četnosti našich firem, máme jich každý rok na škole dvacet, jsme se letos
rozhodli navázat spolupráci s marketingovou firmou INCREATIVE, která připraví pro naše
firmy v druhém pololetí letošního školního roku workshop se soutěží.



Soutěže JA TOP LOGO a JA Media Cup
U soutěže TOP LOGO, která je letos nová a dvoukolová (kraj a republika) bylo připomenuto
nejen poslat přihlášku včas, ale i to, že bude výhodné připojit k logu i spot o firmě,
produktu nebo službě.
Vítězové v krajích i republice získají možnost účastnit se exkurze do Evropského
parlamentu.
Soutěž JA Media Cup je soutěž, jejímž úkolem je zviditelnit školy, které učí podnikavost. Je
třeba se dostat do medií a uvádět zde výsledky z aktivit a úspěchů v rámci JA Czech, tedy
vlastní propagace, která je součástí podnikání.



Webináře
Tématem bylo využívání webinářů ve výuce předmětu cvičná firma. Zástupci JA Czech
přislíbili doplňovat stávající webináře novými a také zjišťovali, o jaká témata by měli
vyučující zájem.



Veletrh v Hradci králové „Podnikatelé budoucnosti“a navazující veletrh JA EXPO
Tradiční veletrh se v letošním školním roce bude konat 8. – 9. listopadu 2020 a bude online. Byl připomenut termín poslání přihlášek i jednotlivé soutěžní kategorie. Naše cvičné
firmy se do této soutěže zapojí ve dvou kategoriích povinně (logo a slogan), účast v dalších
kategoriích je pro firmy dobrovolná. Termín pro přihlášení je 15. listopadu 2020.



Smlouvy o společnosti
JA Czech v letošním školním roce posunula termín pro zaslání smluv o společnosti do
30. listopadu 2020. Vzhledem k distanční výuce bude smlouvu i za společníky podepisovat
ředitel v zastoupení, smlouvy budou posílány elektronicky a bude k nim připojeno
zmocnění jednotlivých členů společnosti. Je to novinka a žáci se tak setkají s možností
zastoupení při podpisu smlouvy.



Otázky a odpovědi týkající se výuky
Hovořilo se o mezinárodní certifikaci podnikatelských dovedností – ESP. Změnou
v letošním školním roce bude vyplňování pouze jednoho dotazníku, ke konci programu,
v březnu 2021.
Další zpřesňující informace zašle programová specialistka JA Czech Martina Švehláková
během následujícího týdne.

Cílem webináře bylo probrat aktuální situaci ve výuce vzdělávacího programu JA Studentská Firma,
byly připomenuty administrativní termíny, soutěže a také bylo cílem získat zpětnou vazbu ohledně
spolupráce s mentory. Setkání proběhlo prostřednictvím aplikace MS Teams.
Webinářem provázeli zástupci JA Czech výkonný ředitel Martin Smrž a programová manažerka
Simona Sušilová a programová specialistka Martina Švehláková.
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