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červen 2020

V měsíci červnu jsme se řešili Modul č. 5: Zahraniční
obchod, pracovní list č. 20 Úvod do zahraničního obchodu,
pracovní list č. 21 Specifika, nástroje a formy zahraničního
obchodu, pracovní list č. 22 Clo, pracovní list č. 23 Obchodování
v EU i mimo EU. Na závěr jsme shrnuli práci ve firmičce za
období září - červen.

květen 2020

V měsíci květnu jsme řešili Modul č. 4 Právo pracovní list
č. 19 Založení společnosti - Právnická osoba. Zabývali jsme se
také hodnocením prezentací ostatních firmiček ve virtuálním
veletrhu.

duben 2020

V měsíci dubnu jsme řešili pracovní list č. 18 z modulu
Právo. Zabývali jsme se zahájením činností podnikatele.
Zároveň jsme pracovali na prezentaci firmičky na Rating
firmiček.

březen 2020

V měsíci březnu jsme se vrátili k problematice financování
podnikání. Z modulu č. 4 Právo jsme řešili pracovní list č. 16
Podnikání a podnikatel a pracovní list č. 17 Formy podnikání.

únor 2020

V měsíci únoru jsme řešili Modul č. 3: Finanční gramotnost
podnikatele. Probírala se tato témata - Cena, Daně a Zákonné
pojištění. Vzhledem k velkému rozsahu témat se budeme
pracovním listem č. 14 Financování podnikání zabývat v měsíci
březnu.

leden 2020

V měsíci lednu jsme řešili téma Předpoklady pro podnikání,
Komunikační dovednosti a Time management. Vedoucí
minipodniku informoval o plánovaném Raitingu Firmiček 8. 4.
ve Zhořelci a úkolech, které nás v souvislosti s veletrhem čekají.
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prosinec 2019

V měsíci prosinci se naši zástupci zúčastnili Raitingu
firmiček v polském Boleslawci. Na prezentaci firmičky jsme se
důkladně připravovali. Z modulu Podnikatelský záměr byla
řešena otázka kontroly nad financemi, z modulu Dovednosti
podnikatele téma Předpoklady pro podnikání.

listopad 2019

V měsíci listopadu jsme pracovali na prezentaci firmičky.
Rating Firmiček se koná 9. 12. 2019 v polském Boleslawci.
Z modulu Podnikatelský záměr jsme řešili téma SWOT analýza
a Finanční plán.

říjen 2019

V měsíci říjnu jsme se zabývali modulem č. 1 Podnikatelský záměr. Řešili jsme pracovní listy s tématy:
Vypracování podnikatelského záměru, Produkt a podnik, Trh,
Marketing, prodej a PR, Tým.
V průběhu měsíce jsme obdrželi objednané pomůcky, na
které jsme vylepili logolink, zajistili fotodokumentaci a jejich
evidenci.
Žáci 2. ročníků oboru praktická sestra a sociální činnost a
žáci 3. ročníku oboru zdravotnické lyceum byli seznámeni
s projektem Společná cesta k podnikavosti na školách –
firmičky.

září 2019

Založili jsme firmičku:
• 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
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září 2019

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.

