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Pokyny pro žáky 2. ročníku oboru OA, ITE a 3. ročníku oboru EL      

k projektu 

Zakládám start-up  

 
Úvod 

➢ Proč podnikat - jaké výhody podnikání přináší, v čem jsou jeho rizika, případně 

porovnat výhody a nevýhody s tím být zaměstnanec. 

Kapitola 1 – Založení podnikání, včetně organizačního schéma a loga 

➢ Název firmy, návrh loga, předmět činnosti, zvolená právní forma se zdůvodněním 

proč byla vybrána, 

➢ vyjmenovat některé úřady a dokumenty, které jsou spojené se zahájením podnikání. 

Kapitola 2 – Samotná podnikatelská činnost  

➢ Vybavení firmy majetkem – se zaměřením na druhy dlouhodobého majetku a na 

oběžný majetek (hlavně druhy zásob, především materiálu), 

➢ buď: zabezpečení podnikání zaměstnanci – jakými způsoby je získat, přiložit návrh 

pracovní smlouvy nebo např. inzerátu, 

➢  nebo bude-li student podnikat sám: přiložit formulář přihlášky ke zdravotnímu a 

sociálnímu pojištění a registraci k daním, 

➢ stručně tuto činnost přiblížit podle 3 „P“ – produkt, odhad ceny, způsoby prodeje.  

Kapitola 3 – Finanční stránka podnikání  

➢ Porovnat cenu svého produktu s cenami konkurence (zdroje např. na internetu – zdroje 

uvést). 

Kapitola 4 – Propagace („4. P“) 

➢ Zvolit cílovou skupinu zákazníků a navrhnout příklady propagace své nové firmy a 

jejích produktů. 

Závěr  

➢ Proč je opravdu výhodné firmu založit z pohledu studenta a z pohledu trhu?  
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Formální úprava textu 

Při zpracování projektu v textovém editoru je nutno použít pokročilých funkcí editoru - styly 

nadpisů, vygenerování obsahu, číslování stránek v zápatí.  

Pro základní styl je řádkování 1,5, velikost písma 12. Nadpis hlavních kapitol se provádí 

tučně ve velikosti písma 14. 

Práce bude graficky jednotná. Doporučené je používat maximálně 2 fonty, maximálně 1 barvu 

kromě černé, maximálně 1 typ zvýraznění. Na titulní straně je nutné mít logo a název školy, 

jméno a třídu.  

Rozsah práce jsou 4 strany. Maximálně 1 strana bude věnována organizační struktuře a logu 

vytvořené firmy. 

Do počtu stran se nezapočítává titulní stránka, stránky s obsahem ani s vyjmenovanými 

přílohami nebo zdroji. Na přílohy uvádějte odkaz v textu, jiné přílohy jsou nadbytečné. 

 

 

Hodnocení  váhou 4 v předmětu Ekonomika  

 

Termín odevzdání v písemné a elektronické podobě 11. 6. 2021 do 10.50 h. 

 
 

 

 
 


