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POZVÁNKA 

NA WORKSHOP ŘEDITELŮ  

JA Studentských Firem 
 

Vážení studenti a učitelé, 
 
Dovolujeme si vás pozvat na Workshop ředitelů JA Studentských firem, které je vstupním setkáním 
pro právě vznikající studentské firmy.  
Cílem setkání je: 
- informovat ředitele o podpůrných aktivitách JA Studentská firma, webinářích a soutěžních 
kategoriích 
- pomoci novým ředitelům firem orientovat se v personální problematice a poradit jim jak si vytvořit 
vhodný tým 
- získat základní informace o marketingu v začínající firmě 
- v rámci workshopu kreativně pracovat se zrozením produktu a jeho značky 
- setkat se a získat cenné informace a zkušenosti od účastníků předchozích ročníků JA Studentské 
firmy, tzn. od členů týmu JA Alumni 
 
Abychom vám maximálně vyšli vstříc, připravili jsme tentokrát workshop jak v Čechách, tak na 
Moravě. Přihlášku naleznete níže nebo webu JA Czech a Facebooku. 
 
PRAHA: 31. 10. 2018, Palác Adria, PSC-Event Space, 3.patro, Jungmannova 36/31, Praha 1 
Klikni a přihlaš se na workshop v Praze 
 
ZLÍN: 6. 11. 2018, Baťova vila, Přednáškový sál, Gahurova 292, Zlín 
Klikni a přihlaš se na workshop do Zlína 
 
Program 
8:30 – 9:30   Registrace, snídaně 
9:30 – 9:45  JA Czech – přivítání a seznámení s programem aktivit JA Studentská Firma 

pro celý školní rok 2018/2019 
9:45 – 10:00  JA Alumni - slovo koordinátorky Kateřiny Šugárkové - představení činnosti JA 

Alumni  
10:00 – 12:00  Prezentace pro začínající ředitele firem: 

a) HR - jak sestavit  funkční tým a motivace zaměstnanců,  
prezentuje společnost ManPower 
b) Marketing v začínající firmě (brand, reklama, média,  
marketingový mix) 
c) Otázky a odpovědi 

12:00 - 13:00   Oběd (studená kuchyně) 
13:00 – 16:00 Workshop na téma Zrození produktu a značky – práce v týmech, 

prezentace na základě zadání 
16:00 – 16:30   Feedback + NPS + odpolední občerstvení 
16:30    Ukončení 
 

Občerstvení je v rámci programu zajištěno zdarma.  
Workshop je pro ředitele firem, tj. studenty i doprovod zdarma.  Náklady hradí JA Czech. Doprava na 
Workshop není hrazena ze strany pořadatele.  
 
Z každé studentské firmy se může workshopu účastnit pouze 1 student – ředitel firmy a 1 zástupce 
školy.  
Studenti mladší 18let musí být v doprovodu dospělé osoby, resp. zástupce školy. Pořadatel nenese 
žádnou odpovědnost za účast studentů na workshopu v čase školní výuky.  
Kontaktní osoba: Alice Harlasová, projektová manažerka, alice@jaczech.cz 
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