SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35, Brodce

Zadání ročníkové práce z předmětu Fiktivní firma
Pro třídy: 1.A, 1.E, 2.A, 2.B, 2.E, 3.A, 3.B, 3.D, 4.B, 4.C
(skupina p. uč. Vančura)
TEORETICKÁ ČÁST
(v teoretické části pouze popisujeme, to co je dáno v knihách, na internetu a v dalších zdrojích).
1. Podnikání
- základní pojmy – podnikatel, podnikání, firma
- právní formy podniků – podniky jednotlivců
- podnikání podle živnostenského zákona – zjednodušeně popsat, jak funguje
- jednotný registrační formulář pro fyzické osoby – k čemu a komu slouží
- postup založení živnosti – celý postup vysvětlit teoreticky
2. Struktura a pracovníci podniku
- organizační struktura podniku – charakteristika, k čemu ad.
- personalistika podniku – pracovní smlouvy, osobní dotazníky, životopisy
- složení zaměstnanců podniku a jejich náplň práce
- odměňování pracovníků
3. Podnikatelský záměr
- co musí obsahovat – rozepsat všechny náležitosti
- komu slouží
4. Reklama a propagace
- forma reklamy
- výhody a nevýhody reklamy
- vysvětlení pojmů – reklama, propagace (opět pouze teoreticky)
5. Financování podniku
- vysvětlení pojmu financování
- vlastní zdroje financování
- cizí zdroje financování
6. Průzkum a analýza trhu
- co je marketingový výzkum
- vysvětlení pojmů – konkurence, zákazník
7. Daňová evidence
- vysvětlení pojmu DE
- k čemu slouží a co zachycuje
PRAKTICKÁ ČÁST
Body v teoretické části 2, 4, 5, 6, 7 – popsat, jak prakticky ve Vaší fiktivní firmě bylo vše realizováno
(kompletní postup je průběžně probírán, vysvětlován a prakticky realizován v hodinách fiktivní firmy podle
ŠVP).
Bližší informace k samotnému zpracování ročníkové práce naleznete v příručce (datum odevzdání práce,
formální náležitosti ad.) – Pokyny pro zpracování ročníkové práce, kterou naleznete na Moodle
v předmětu Fiktivní firma a v záložce Ročníková práce a ještě bude zaslána na vaše třídní e-maily.
V Horkách nad Jizerou dne 29. 10. 2013
Vypracoval: Daniel Vančura

