
 
 

Tisková zpráva 
 

Průběh soutěže „Go to e-learning“ 

20. 2. 2015 Kroměříž 
 

Soutěž „Go to e-learning“, pořádaná v rámci projektu „Analýza vzdělávacích potřeb a 
vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a 
státních zastupitelství“, který je finančně podpořen z Programu švýcarsko-
české spolupráce, má již 9 výherců. Jedním z výherců je i paní Poradová, 
které byla cena předána osobně v rámci semináře v Praze.  

Soutěž probíhá v rámci pilotního ověření obsahu e-learningových metodik, 
které jsou k dispozici přes náš informační portál ASJA na http://www.jacz.cz.  

Poslední měsíc do konce soutěže!!! 

Soutěž byla vyhlášena 1. listopadu 2014 a bude končit 31. března 2015. 
Soutěž je rozdělena do 5 kol (resp. pěti měsíců). Každý měsíc jsou vylosováni 
3 výherci, kteří obdrží cenu v hodnotě 500 Kč. Do soutěže je zapojen každý 

zaměstnanec justice, který po prostudování metodiky odešle vyplněný elektronický 
dotazník, jenž je k dispozici za poslední kapitolou každého e-learningového textu. E-moduly 
jsou umístěny v systému ASJA (žlutá záložka „E-learning“ na horní liště).  
 

Výhry: 

USB flash disky (32 GB): 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Bezdrátové laserové myši: 

 

 

 

    

 

 

 

http://www.jacz.cz/


 
 

Výherci 1. kola: 1. 11. 2014 – 30. 11. 2014 

Petra Jelínková, Okresní soud v Novém Jičíně – USB flash disk (32 GB) 

Monika Kosinová, Okresní soud v Ústí nad Labem - USB flash disk (32 GB) 

Jana Šilarová, Krajský soud v Hradci Králové – pob. v Pardubicích – bezdrátová laserová myš 
 
Výherci 2. kola: 1. 12. 2014 – 31. 12. 2014 

Hana Hajná, Okresní soud v Ústí nad Labem - USB flash disk (32 GB) 

Kamila Poradová, Okresní soud v Karlových Varech - bezdrátová laserová myš 

Ing. Hana Šafránková, Krajský soud v Hradci Králové - bezdrátová laserová myš 
 
Výherci 3. kola: 1. 1. 2015 – 31. 1. 2015 

Miroslava Sudková, Krajský soud v Ústí nad Labem, pob. Liberec - bezdrátová laserová myš 

Mgr. Jolana Steinerová, Okresní soud v Mladé Boleslavi - bezdrátová laserová myš 

Alena Babičová, Okresní soud v Karlových Varech - USB flash disk (32 GB) 
 
Všem výhercům srdečně blahopřejeme! 
 

Přímý odkaz (Soutěž „Go to e-learning“) na bližší informace k soutěži včetně pravidel je 
uveden ve spodní části úvodní stránky Justiční akademie na www.jacz.cz.  

 

 

V Kroměříži 20. 2. 2015 
 
Petra Suchánková, manažerka projektu 
psuchankova@akademie.justice.cz, tel: 778 417 739 


