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Zájmový útvar (Moje první firma) 8.A  
(klíčová aktivita č.1 – Činnost studentských firem) 

 
V souvislosti s realizací projektu Moje první firma byl v 8. roč. založen zájmový útvar 

pro 15 žáků. Jeho vedením byli pověřeni Mgr. Radek Cupák a Mgr. Stanislav Tůma. První 
schůzka proběhla 15.10.2014 a během I. pol. se uskutečnilo 16 dvouhodinových schůzek. 
Jako termín schůzek se po několika pokusech ukázal jako nejvhodnější den pátek. Ve 
II. pol. doposud proběhlo 8 schůzek. Celková účast na schůzkách se pohybuje kolem 
90%, což je více než slušné. 

Hlavní náplní schůzek bylo fungování fiktivní firmy VYDAVATELSTVÍ  RA-ST, 
vydávání, tisk a doručování vlastního časopisu. Aby činnost nebyla stále jen ve fiktivní 
rovině, převzali žáci kroužku patronát nad vydáváním školního časopisu Devítka. 
Podnikatelským záměrem byl sběr a shromažďování informací, psaní zpráv, fotografování, 
tisk časopisu a jeho doručování odběratelům. Organizační struktura fiktivní firmy v zásadě 
odpovídala struktuře středně velké firmy reálné. Žáci si rozdělili posty od ředitele přes 
manažery až po sekretářku. Důležitými zaměstnanci byli také grafik, tiskař, fotograf nebo 
webdesigner. Zásadou bylo, aby každý žák měl nějakou funkci ve fiktivní firmě. 

Další činností při schůzkách kroužku bylo seznamování s realitou soukromého 
podnikání, problematikou jeho financování apod. V kroužku žáci pracují např. s různými 
dotazníky, které jsou orientovány na rozšíření znalostí v oboru fungování firmy. Při 
vyplňování mohou používat různé zdroje: vlastní znalosti, internet, informace a poznámky 
ze školení, … 

Kromě toho žáci také diskutovali o poznatcích z jednotlivých školení, které během 
roku vedli externí lektoři – odborníci na daná témata. Žáci absolvoval školení 
o marketingu, daních, účetních systémech, lidských zdrojích a právním poradenství. Na 
schůzkách kroužku se pak mohli k jednotlivým tématům vyjádřit a utřídit si poznatky. 

Mezi vrcholy celoroční činnosti pak patřily návštěvy autosalonu Škoda v Blansku 
a zejména návštěva ČNB v Praze. 

 
         Stanislav Tůma 
         Radek Cupák 
 
 


