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O projektu 

  Název našeho projektu, který probíhal v rámci 
projektových dnů na našem gymnáziu byl fiktivní 

firma. Studenti se učili základní finanční pojmy, jak 
s penězi hospodařit, co je potřeba k založení vlastní 
živnosti či firmy. Výstupem těchto projektových dnů 
byla prezentace své imaginární firmy a produktů, 
kterou si studenti založili v libovolných skupinkách. 

Příjemným zpestřením byla návštěva člověka z reálné 
firmy a to pana Ing. Michala Rektora, který nám 

pověděl něco o tom, jak to v takové firmě funguje a 
jaké jsou podmínky v případě, že bychom se o práci 

v takové firmě chtěli ucházet. 



1. Projektový den 

• Seznámení se základními finančními pojmy 

• Videoukázky (finanční gramotnost) 

• Zadání podmínek k výstupům 

• Beseda s hostem (Ing. Michal Rektor) 

 



 



 



 



2. Projektový den 

• Reklama a marketing 

• Videoukázky 

• Práce ve skupinách 

• Založení fiktivní firmy 

• Tvorba prezentace 

• Tvorba letáků a jiných propagačních materiálů 

• Tvorba vizitek 

• Tvorba fiktivního živnostenského listu 



 



 



 



3. Projektový den 

• Dokončení rozdělaných prací viz 2. projektový 
den 

• Návštěva Pivovaru Kocour - exkurze 



4. Projektový den 

• Den prezentační 

• Každá skupina odprezentovala svůj projekt 
formou power-pointové prezentace 

• Každá skupina sídlila ve svém firemním stánku 
a poskytovala veřejnosti informace o své firmě 
a produktech 



Elczech-korp 

• Firma Elczech-korp. byla založena v roce 2019 
dvěma vizionáři - Danielem Vlčkem a Miroslavem 
Elšíkem. Naše firma je na vrcholu těžařského průmyslu 
v oblasti diamantů (¼ těžby diamantů ročně na 
světě!!!). Také vlastníme klenotnický řetězec, který je 
rozšířený po celém světě a co je ještě lepší? Nabízíme 
tam naše opracované NEJKVALITNĚJŠÍ diamanty. A 
dokonce jsou i cenově dostupné, protože jsme prostě 
nejlepší a vyhovíme každému. 

• Jsme první těžařská firma, která objevila barevné 
odrůdy diamantů 

 



 



Časopis DETAILS 

• V našem časopisu jsou detaily ze všech koutů 
dámského života  

• Nechtěli jsme žádný přehnaně dlouhý a 
komplikovaný název a toto je výstižné a 
splňuje naše požadavky 

 



NPZ – naprosto perfektní značka 

• Nejmodernější a nejkvalitnější výrobky 
vynalezenými naším týmem NNRV 



Firma Hollidoors 

• Založena roku 1993 

• Zprvu dva druhy dveří 

• Po dobu trvání firmy dva znaky 

 



Hodnocení projektu 

• „Myslím, že tento projekt hodně dal nám, kteří ještě nevíme moc, 
co do budoucna dělat a děkuji paní učitelce, že nám předala 
informace a umožnila zkusit si fiktivní firmu a načerpat zkušenosti.“ 
Kačka 
 

• „Dozvěděl jsem se základní informace ohledně podnikání a vedení 
firmy. Nejvíc přínosné je tyto základy znát a jsem toho názoru, že by 
se na gymnáziích měla finanční gramotnost jako taková vyučovat.“ 
Míra 
 

• „Nejvíce přínosná mi přišla beseda během 1. projektového dne s 
hostem. A zároveň mi přišla přínosná příprava materiálů, protože 
mohla být dobrou přípravou i na VŠ a různé další práce a projekty.“ 
Dan 



• „Bavilo mě dělání časopisu a práce s holkama. Přínosné pro mě 
bylo, že jsem na internetu našla spoustu nových receptů na nápoje, 
které jsme předtím neznala.“ Zuzka 

 

• „Domácí příprava mi zabrala cca 5 dní. Musela jsem hledat recepty 
a obrázky a potom doladit design. Celý tento projekt mě bavil, ale 
nevím jestli bych se podnikání chtěla věnovat i v budoucnu.“ Mai 

 

• „Zpracování časopisu nám poměrně dost dlouho trvalo, protože 
každý měl nějaké jiné téma a poté se vše muselo spojit, vytisknout a 
vyrobit vazbu. Bylo to namáhavé a zabralo to dost času, ale výsledek 
je skvělý.“ Lucka 

 

• „Podnikání bych se nechtěl věnovat, protože bych chtěl jít na 
pedagogickou fakultu a učit. Vidím v tom samé výhody např. 
prázdniny .“ Kuba 

 

 

 



 


