
 

Studentské společnosti 

 

Využíváme programů neziskové vzdělávací organizace Junior Achievement, u nás 

založené Tomášem Baťou, která je nejstarší a nejrozsáhlejší vzdělávací neziskovou 

organizací na světě. 

 

Studentské společnosti ve školním roce 2015-2016: 

Viam Vestram 

 

Tento rok je tématem automobilový průmysl, ve kterém se snaží uspět i firma 

Viam Vestram se svým CUPKINEM. Viam Vestram znamená v překladu z latiny ,,Vaše 

cesta“ a společnost si tento název vybrala právě kvůli tomu, že Vám chce zpříjemňovat 

Vaše cesty, ať už budou kamkoliv.  Zároveň se v jejich logu objevuje pták, jenž má 

značit rozlet a cestu k výšinám, protože Viam Vestram si klade velké cíle jichž chce 

dosáhnout.  

Za prezidentku byla, díky svým organizačním schopnostem a umění řídit, zvolena 

Anička Borsová společně se zástupkyní Aničkou Bubeníčkovou, jejich prvním nelehkým 



úkolem bylo zformovat všechny do takového uskupení, aby každý byl v oddělení, které 

mu vyhovuje a má k němu určité předpoklady. Úkol zvládly na jedničku a Viam Vestram 

se díky tomu stalo i firmou týdne na oficiálních českých stránkách Junior Achievement. 

Pokud Vás tato studentská společnost zaujala, naleznete zde odkaz na jejich facebookové 

stránky, kde se o nich dozvíte víc, rozhodně stojí za to je podpořit. 

 

Studentské společnosti ve školním roce 2014-2015: 

1. Nature instinct: 5 členů, výuka sebeobrany, osvětová činnost (prezident Milan Vařeka) 

2. Ideas: 10 členů, výroba pečených čajů, prodej občerstvení (prezidentka Klára 

Henclová) 

3. Starmer:9 členů, pořádání zájezdů, výroba a prodej občerstvení (prezidentka Karolína 

Sršňová) 

4. Dream up: 8 členů, výroba a prodej občerstvení (prezidentka Sára Zajíčková)  

  

Ideas: Prezentace 
Starmer: Prezentace 

  

Všechny čtyři společnosti se zúčastnily 3. ročníku veletrhu studentských společností, 

který se konal 10. 12. 2014 v Hradci Králové, kde prodávaly své produkty a prezentovaly 

svoji společnost. 

Svoji celoroční činnost obhajovaly 29. 5. 2015 před odbornou porotou v rámci školního 

kola soutěže „o nejlepší studentskou společnost“. Odborná porota, kterou tvořili 

pedagogové a zástupci podnikatelů hodnotila činnost společnosti na základě prezentace a 

kvality předložené výroční zprávy. Vítězem školního kola se stala společnost Starmer, 

o.s. 

 

Studentské společnosti ve školním roce 2013-2014:  

SMURFS  (3.A, prezidentka Denisa Šrejberová)   

Postup do národního finále v Praze 

http://www.academiamercurii.cz/dokumenty/Studentske_S/dokumenty/Ideas.odp
http://www.academiamercurii.cz/dokumenty/Studentske_S/dokumenty/PREZENTACE_SPOLECNOSTI_STARMER.pptx
http://amnachod.cz/images/foto/obr/Viam_Vestram/Viam_Vestram.jpg


SMURFS (pdf) / SMURFS (prezentace) 

Předmětem činnosti společnosti je organizování zájezdů, prodej občerstvení, 

tvorba výukových materiálů pro ZŠ a školení o OSN a UNESCO. 

FOOD AND TRAVEL  (3.B, prezidentka Andrea Suchánková)  

FOOD AND TRAVEL (pdf) / FOOD AND TRAVEL (prezentace) 

Předmětem činnosti společnosti je organizování zájezdů, prodej občerstvení, 

návrhy reklamních triček. 

ACADEMIA MERCURII na soutěži „Nejlepší JA Studentská společnost 

2014“ 

 

Dne 3. června 2014 vyvrcholilo v prostorách VŠE v Praze celoroční snažení studentů 

zapojených do programu JA Studentská společnost. Junior Achievement pořádá každoročně 

národní soutěž „Nejlepší JA Studentská společnost“ pro studenty výukového programu JA 

Studentská společnost. Cílem soutěže je ukázat výsledky usilovné práce studentů a ocenit 

ty nejlepší a nejúspěšnější z nich. Během soutěže dostanou studenti příležitost prezentovat 

svou činnost, vysvětlit počáteční plány a obhájit výsledky. Zástupci společnosti musí 

přesvědčit porotu, že právě jejich podnikatelské záměry jsou ty nejoriginálnější, 

nejzajímavější nebo nejlépe realizované. 

Tato soutěž není běžnou soutěží podnikatelských nápadů, ale hodnotí celkovou týmovou 

spolupráci na realizaci daného nápadu a také individuální rozvoj jednotlivých členů 

společnosti. Úspěch studentů nezávisí pouze na zajímavém nápadu, ale především na 

úspěšné realizaci a také kvalitě a originalitě výroční zprávy a vystoupení studentů na finále 

soutěže. 

Studentská společnost SMURFS, o. s.  z Academia Mercurii v Náchodě byla vybrána 

odbornou porotou mezi třináct nejlepších týmů z 355 studentských společností z celé 

republiky a prezentovala svůj podnikatelský nápad tj. přednášky a atraktivní materiály pro 

výuku o OSN a UNESCO pro ZŠ. 

http://www.academiamercurii.cz/dokumenty/Studentske_S/dokumenty/SMURFS.pdf
http://www.academiamercurii.cz/dokumenty/Studentske_S/dokumenty/SMURFS_prezentace.avi
http://www.academiamercurii.cz/dokumenty/Studentske_S/dokumenty/FOOD_AND_TRAVEL.pdf
http://www.academiamercurii.cz/dokumenty/Studentske_S/dokumenty/FOOD_AND_TRAVEL_prezentace.avi
http://www.academiamercurii.cz/fotoalba/2014/2014-06-spolecnosti/album/1.JPG


 

 

Studentské společnosti ve školním roce 2011-2012:  

IDEAS LOCAS, o.s. (3.A, prezidentka: Nikola Ottová) 

Předmětem činnosti společnosti je uskutečňování poznávacích a relaxačních zájezdů. Další 

činností je prodej občerstvení ve škole a to prodej zeleninových/ovocných salátů a 

nealkoholických koktejlů. 

SPORTCAFÉ, o.s. (3.A, prezidentka: Luisa Drobná)  

Předmětem činnosti této společnosti je uskutečňování zájezdů se sportovní tématikou. Další 

činností je prodej teplých nápojů, sladkého pečiva ve škole. 

 

Studentské společnosti ve školním roce 2011-2012: 

D-MADE, o.s. (3.B)  

MERCUR, o.s. (3.B)  

COFFE EXPRESS, o.s. (3.A)  

MYBURK, o.s. (3.A)  

  

Studentské společnosti ve školním roce 2010-2011: 

PRO RADOST, o.s. (3.B)  

COOL CRAFT, o.s. (3.A)  

SINGULARITY, o.s. (3.B)  

 

Studentské společnosti ve školním roce 2009-2010: 

Green for us (3.A)  

View of Life (3.B)  

  

Studentské společnosti ve školním roce 2008-2009: 

Wings for us - 3. místo v soutěži Junior Achievement v ČR (3.B)  

Miracle - postup do oblastního kola soutěže Junior Achievement (3.A)  

http://www.academiamercurii.cz/graphx/video/index.html
http://www.academiamercurii.cz/graphx/video/index.html
http://www.academiamercurii.cz/graphx/video/index.html
http://www.academiamercurii.cz/graphx/video/index.html
http://www.academiamercurii.cz/graphx/video/index.html
http://www.academiamercurii.cz/graphx/video/index.html
http://www.academiamercurii.cz/graphx/video/index.html
http://www.academiamercurii.cz/predmety/praxe_2.html
http://www.academiamercurii.cz/predmety/praxe_2.html
http://www.academiamercurii.cz/graphx/video/video/green.html
http://www.academiamercurii.cz/graphx/video/video/view.html
http://www.academiamercurii.cz/graphx/video/video/7.html
http://www.academiamercurii.cz/graphx/video/video/5.html


Inspiration Company - postup do oblastního kola soutěže Junior 

Achievement (3.B)  

  

Studentské společnosti ve školním roce 2007-2008: 

Lunario - 2. místo v soutěži o nejlepší internetové stránky v ČR (3.A)  

Teens - postup do finále Junior Achievement (3.B)  

 

Studentské společnosti ve školním roce 2006-2007: 

Blanco y negro (3.A) 

 Las manos (3.A)  
Paprsek - postup do finále Junior Achievement (3.B)  

 

http://www.academiamercurii.cz/graphx/video/video/4.html
http://www.academiamercurii.cz/graphx/video/video/4.html
http://www.academiamercurii.cz/graphx/video/video/3.html
http://www.academiamercurii.cz/graphx/video/video/6.html
http://www.academiamercurii.cz/graphx/video/video/2.html
http://www.academiamercurii.cz/graphx/video/video/1.html

