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Vzhledem k situaci s koronavirem a uzavření škol probíhala
příprava žáků doma.

červen 2020

V červnu žáci vyplňovali test a v rámci Firmiček jsme probírali
tato témata:
• Formy podnikání
➢ Fyzická osoba - vznik, registrace a činnost se řídí
živnostenským zákonem.
➢ Právnická osoba - je subjekt, který v právních
vztazích vystupuje jako člověk. Vznik, registrace a
činnost právnických osob se řídí živnostenským
zákonem.
• Založení společnosti
➢ Název společnosti - nesmí být stejný s jinou existující
společností
➢ Sídlo společnosti
- je nutný souhlas majitele
nemovitosti s umístěním
➢ Určit vlastníka společnosti
➢ Zakládací listiny
• Zahraniční obchod – vyžaduje důkladnou znalost
legislativy a práva
• Specifika, nástroje a formy zahraničního obchodu,
export x import
• Obchodování v EU i mimo EU – prodej, dodací podmínky,
realizace dodávky
Vzhledem k situaci s koronavirem a uzavření škol probíhala
příprava žáků doma.

květen 2020

V květnu jsme v rámci firmiček probírali tato témata:
• Daně – druhy daní
➢ Daň z příjmu fyzických osob
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➢ Daň z příjmu právnických osob
➢ Daň z přidané hodnoty
• Zákonné pojištění a pojem OSVČ
Každému zaměstnanci jeho zaměstnavatel odvádí dle zákona
z hrubé mzdy sociální a zdravotní pojištění. OSVČ
vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost v ČR
platí povinné měsíční zálohy.
• Podnikání a podnikatel
Vzhledem k situaci s koronavirem a uzavření škol probíhala
příprava žáků doma.

duben 2020

březen 2020

V dubnu jsme v rámci firmiček probírali tato témata:
• Cena produktu. Žáci měli za úkol si stanovit cenu tak, aby
nebyla příliš vysoká a neodradila nám zákazníky, ale
zároveň, aby nebyla cena nízká. Cenu měli určit tak,
abychom pokryli všechny naše náklady a vytvořili zisk.
• Financování podnikání. Jak bychom mohli financovat náš
minipodnik. Kolik peněz budeme potřebovat na založení naší
firmičky a co je nezbytné na začátku naší služby zakoupit.
• Role zákazníka - Co si představujete pod slovním spojením
„efektivní péče o zákazníka“?
V březnu jsme v rámci firmiček navštívili sociálního
partnera Focus Turnov. Toto zařízení je nestátní nezisková
organizace, jejímž posláním je pomáhat občanům při
začleňování do společnosti. Zaměřuje se na komunikaci
s ostatními lidmi, získání samostatnosti a odpovědnosti k práci,
získat základní pracovní návyky s následným uplatněním na
trhu práce. Služba je určena pro osoby s mentálním postižením.
V dalších hodinách jsme společně vypracovali SWOT
analýzu našeho minipodniku, která je založena v deníku
firmiček.
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V únoru jsme v rámci firmiček probírali tato témata:
• Timemanagement - efektivní řízení času a plánování
Se studenty jsme diskutovali na téma time management.
Efektivní řízení času a plánování je důležitou součástí
v podnikání. Je důležité naučit se rozlišovat podstatné a
nepodstatné úkoly. Na základě pracovních listů, které jsou
uloženy v deníku firmiček, jsme se pokusili vypracovat
chyby v plánování, krátkodobé i dlouhodobé cíle a
podstatné věci.
• Komunikativní dovednosti
Komunikativní schopnosti jsou důležité nejen v osobním
životě, ale i v životě pracovním. Často stojí za úspěchem či
neúspěchem v pracovní sféře. Prakticky jsme nacvičovali
komunikační dovednosti.

únor 2020

Téma: Předpoklady pro podnikání a finanční plán

leden 2020

Ve firmičce pracuje několik osob, které tvoří spolu dohromady
pracovní skupinu – tým. Společně jsme zhodnotili, které
dovednosti potřebujeme pro podnikání. Žáci zhodnotili důležité
osobnostní a odborné dovednosti podnikatele. V rámci dalších
hodin jsme si ve firmičce rozvrhli finanční plán. Finanční plán
je velmi důležitým předpokladem pro finanční řízení firmičky a
je součástí podnikatelského záměru. V deníku firmiček jsou
uložené vypracované pracovní listy: finanční výdaje a finanční
zdroje.
V měsíci prosinec jsme se připravovali na 3. rating Firmiček
v Boleslawci.

prosinec 2019

V rámci firmiček jsme probrali toto téma:
•

Podnikatelský záměr, průzkum trhu a jeho okolí
Žáci analyzovali na počítači z internetových zdrojů, kolik
firem (společností) nabízejí stejné služby jako naše
firmička - Centrum pro handicapované. Průzkum trhu se
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týkal okolí Turnova a 50 km (zahrnuli jsme tedy Liberecký
kraj, Středočeský kraj a Královehradecký kraj).
V měsíci listopadu jsme probírali tato témata:
• Pracovní tým - rozdělili jsme si ve firmičce funkce

listopad 2019

• Objednání pomůcek. Týmově jsme se dohodli na zakoupení
těchto pomůcek:
➢ Jídelní plastová židle Handy - pro komunikaci s klienty
➢ Pomůcky pro osoby se zrakovým postižením
➢ Pomůcky pro klienty s narušenou komunikační schopností,
kognitivní trénink paměti
➢ Pomůcky pro klienty s poruchou hybnosti
➢ Pomůcky kompenzační a ergoterapeutické
• Trh – nabídka služby, konkurence, průzkum trhu
V měsíci říjnu jsme v rámci firmiček probírali tato témata:
• Název firmičky – jako pracovní tým jsme si vybrali název
firmičky: Happy centrum
• Logo firmy – žáci dávali kreslené návrhy.
Vítězné logo naší firmičky

říjen 2019

• Pracovní tým – v rámci další hodiny jsme si ve firmičce
rozdělili jednotlivé pozice a objasnili si jejich náplň.
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Žáci 2. ročníku oboru praktická sestra (2. PS) a sociální
činnost (2. SČ) a žáci 3. ročníku oboru zdravotnické lyceum
(3. ZL) byli seznámeni s projektem Společná cesta
k podnikavosti na školách – firmičky.
Založili jsme firmičku:
září 2019

• č. 20 Centrum pro handicapované - 2. ročník praktická sestra
• č. 23 Charita "Naděje" - 2. ročník sociální činnost
• č. 24 Centrum pro seniory - 3. ročník zdravotnické lyceum
Vedoucí minipodniků seznámily žáky s podstatou podnikání a
motivovaly je k zájmu o danou činnost. Cílem projektu je rozvoj
klíčových kompetencí ve firmičkách - především komunikace,
spolupráce v týmu, finanční a informační gramotnost.

