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Zpráva:

V tomto školním roce se setkání ředitelů uskutečnilo ve dvou částech.

V první části byly ředitelům zaslány informační videa s těmito tématy:





Seznamte se s JA
Vítejte v JA Studentské firmě
Soutěže v rámci programu JA Studentská firma
Podpora a vzdělávací programy

Druhou část, která proběhla 9. listopadu 2020 od 10:00 – 12:00 hod, tvořilo on-line setkání
s otázkami a odpověďmi.
Tato část, na kterou se ředitelé nebo jejich zástupci registrovali, proběhla on-line v MS Teams.
Průvodkyní webinářem byla Alice Harlasová, projektová manažerka JA Czech, zúčastnili se i
výkonný ředitel JA Czech Martin Smrž, Ing. Jan Pivoňka z firmy Manpower a zástupkyně JA
Alumni Eliška Straková, která ředitele seznámila s činností dobrovolné organizace bývalých členů
JA Firma.
Na počátku webináře se řešila otázka změny předmětu podnikání a názvu firmy, případně uvolnění
člena společnosti. Výsledkem jednání je, že lze měnit pouze po dohodě s vyučujícím, a to formou
dodatku ke smlouvě o společnosti.
Dále vstoupil do webináře výkonný ředitel JA Czech Martin Smrž s kvízem, který přispěl k oživení
webináře.
Vystoupili i někteří ředitelé JA Firem, ať již s kladnými či zápornými postřehy ze života ředitele
společnosti.

Následovalo vystoupení zástupce firmy Manpower, pana Ing. Pivoňky, na téma jak motivovat
zaměstnance a jak si udržet autoritu.
Uvedené podněty se budou ředitelům firem hodit pro další práci:












Být vzorem pro ostatní a jít příkladem
Najít si na podřízené čas a aktivně naslouchat
Motivovat a podporovat
Stát za svým týmem
Nastavovat cíle, řídit a organizovat práci
Respektovat názory jiných
Dávat a přijímat zpětnou vazbu
Nevyhýbat se konfliktům a řešit problémy
Důvěřovat podřízeným
Otevřeně s týmem komunikovat
Zajímat se o svůj tým a podřízené

Byla zmíněna i metoda cukru a biče, a sice z dřívějších zkušeností Alice Harlasové, která působila
jako regionální manažerka u společnosti Vodafone.
O mezinárodním veletrhu JA Firem, který se bude realizovat v prosinci 2020, mluvil zástupce Ing.
Zdeněk Pospíšil, jeden z organizátorů veletrhu z Obchodní akademie v Hradci Králové. Uvedl, že
letos bude veletrh realizován formou on-line a pozval ředitele k účasti na této soutěži, na níž se
žáci mohou připravit na celorepublikové klání, které proběhne v Praze.
Pro zpestření webináře proběhl soutěžní kvíz, který obsahoval např. otázky:
Kdy byla založena organizace JA Czech v České republice, kdo podporuje soutěž TOP LOGO, do kdy
je třeba poslat svoje loga do soutěže TOP LOGO a další.
Závěrem webináře se mluvilo o projektu SIR, který zahrnuje podnikání v sociální oblasti, a také o
tom, že se ho mohou zúčastnit nejen žáci zapojení v JA Firmách, ale i žáci jiných ročníků. Je třeba
však splnit zadané podmínky.
Webinář určitě splnil svůj účel a ředitelé se seznámili se zástupci JA Czech a také s aktivitami
připravenými pro tento školní rok. Prospěšné bylo i vystoupení zástupce společnosti Manpower.
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