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Naše škola ve spolupráci se Středním odborným učilištěm Uherský Brod realizovala Projekt 

č. CZ.1.07/1.1.00/54.0006 Studentské fiktivní firmy: Stavební činnost, Opravárenství, Výroba 

a prodej pečiva a květinových vazeb, Výroba a prodej cukrářských výrobků, Zahradnictví, 

který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 

republiky.  

 

Projekt byl zaměřen na rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v 

počátečním vzdělávání a to konkrétně na dvou spolupracujících středních školách – Střední 

odborné učiliště Uherský Brod a Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec. Na 

SOU v Uherském Brodě byly do projektu zapojeny obory strojní, stavební, potravinářské a 

zemědělské obory.  Na naší škole to byly obory Zahradník, Cukrář, Potravinářská výroba, 

Zahradnické práce. 

 

Do Projektu se na naší škole zapojilo celkem 50 žáků.                                                    

Doba realizace projektu byla od 10. 10. 2014 do 31. 7. 2015. 

Během této klíčové aktivity vznikly a realizovaly činnost dvě studentské fiktivní firmy 

- Výroba a prodej cukrářských výrobků,  

- Zahradnictví  

Firmy byly oborové, děleny na skupiny, ty pak tvořily danou fiktivní firmu. Fiktivní firmy se 

členily na oddělení:  

 

Právní a personální  

Učitel:  Ing. Jarmila Fojtíková 

Asistent: Mgr. Josef Gazdík 

Hlavní činnosti právního oddělení byly spojeny zejména se založením fiktivní firmy a její 

registrací na živnostenském úřadě. V tomto čase právní oddělení zajištovalo veškerou 

dokumentaci potřebnou k založení firmy. Oddělení právní a personální zároveň plnilo funkci i 

kontrolního oddělení. Personální oddělení připravilo popisy pracovních pozic, zpracovalo 

pracovní smlouvy pro jednotlivé zaměstnance, evidovalo docházku zaměstnanců a na základě 

zjištěného předávalo podklady pro mzdovou účtárnu. Dále personální oddělení zajistilo 

přípravu hodnocení zaměstnanců – formulář pro hodnotící pohovor a harmonogram 

jednotlivých pohovorů. 



Obchodní oddělení 

Učitel:  Jana Svobodová 

Asistent: Mgr. Jiřina Svitáková 

Obchodní oddělení zahrnovalo dva referáty a to zásobování a odbyt. Úkolem referátu 

zásobování bylo zajistit veškeré vybavení a zásoby potřebné pro řádný chod firmy. S tím 

souviselo i veškeré pořizování písemností.  

Úkolem referátu odbytu bylo ve spolupráci s oddělením marketingu zajišťovat odbyt firmy. 

Byly vypracovány veškeré písemnosti spojené s odbytem (výdejky, dodací listy, objednávky, 

faktury).  

 

Oddělení marketing 

Učitel:  Ing. Marek Kourek 

Asistent: Ing. Václav Brachtl 

Činnost oddělení byla zahájena v souvislosti se založením firmy a úkolem tohoto oddělení 

bylo připravovat veškeré tiskoviny pro firmu (například hlavičkové papíry, vizitky, katalogy, 

loga, pozvánky na prodejní akce a jiné). Ve spolupráci s obchodním oddělením byla 

provedena revize katalogu, připravena veletržní akce a zajištěna výzdoba prodejního stánku. 

Taktéž bylo vytvořeno logo firmy, webové stánky firmy a jejich aktualizace.  

 

Oddělení účtárna 

Učitel:  Ing. Lubomíra Vařechová 

Asistent: Ing. Jana Junková, Bc. Marta Potěšilová 

Hlavním úkolem oddělení účtárna bylo zajistit daňovou evidenci pro potřeby podnikatele – 

přehled o hospodaření, o dosažených výsledcích, výši a složení majetku, pohledávek a 

závazků. Z daňové evidence čerpalo oddělení informace pro rozhodování a řízení při chodu 

dané fiktivní firmy. Ve spolupráci s personálním oddělením zpracovalo podklady určené pro 

mzdovou účtárnu. 

 

Během jednoho školního roku prošli žáci všemi odděleními dané fiktivní firmy. 

 

Žáci se v průběhu realizace tohoto projektu zúčastnili několika odborných exkurzí: 

- 21. Mezinárodní veletrh fiktivních firem 2015 v Praze – 18. 3. 2015 - v pavilonu E 

výstaviště v Holešovicích se prezentovaly jak studentské fiktivní firmy, tak i 

jednotlivé školy téměř ze všech regionů naší republiky i ze zahraničí. 

 

 



 
Účastníci zájezdu na veletrh FF v Praze 18. 3. 2015 

 

- Gastro Hradec Králové – 9. 4. 2015 – XX. ročník národní soutěže kuchařského a 

cukrářského umění s mezinárodní účastí a X. ročníku mistrovství republiky kuchařů a 

cukrářů, na kterém byl udělen titul a to jen těm nejlepším, Mistr ČR kuchař a cukrář, 

v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové, kterou pořádala AKC ČR pobočka 

východní Čechy. Na výstavě žáci shlédli exponáty od více než 150 soutěžících 

v mnoha kategoriích, expozici historických receptur, výrobu carvingových nebo sushi 

kompozic. 

 

- Flora Olomouc – 23. 4. 2015  - Expozice v pavilonu „A“ nesla letos název „smyslů 

plná zahrada“ a byla laděna do mexického stylu. V tomto pavilonu zaujalo žáky 

především spoustu druhů kaktusů a sukulentů a vůně dekoračních a okrasných květin.  

 



 
Účastníci zájezdu na Floru Olomouc 23. 4. 2015. 

 

 
Naši žáci v hlavním pavilonu na výstavě Flora Olomouc. 

 

 

- TIC Zlín a Muzeum T. Bati ve Zlíně – 7. 5. 2015 - z důvodu kapacit muzea a TIC byli 

žáci rozděleni na dvě skupiny. První šla na exkurzi do muzea a druhá ve stejném čase 

na přednášku do Technologického inovačního centra. Přednáška v TIC i expozice 

v muzeu trvali jednu hodinu. V Baťově muzeu se žáci kompletně seznámili s historií 

firmy Baťa a prohlédli si výrobky tehdejší doby. V TIC nás dopodrobna seznámili 

s činností inkubátoru a vysvětlili výhody, které inkubátor nabízí začínajícím 

podnikatelům. Žáci měli také možnost si prohlédnout prostory, které inkubátor nabízí 

začínajícím podnikatelům v jejich rozjezdu firmy.   

 



 

   
 

Žáky v Baťově muzeu expozice velmi zaujala. 

 

Průběžně naši žáci absolvovali přednášky odborných lektorů, kteří činnost fiktivních firem 

aplikovali v praxi. Přednášky byly zaměřeny na tyto témata: 

- Živnostenský úřad a jeho služby – 24. 3. 2015 

- Sociální pojištění – 25. 3. 2015 

- Podnikání v oboru zahradník – 31. 3. 2015 

- Podnikání v oboru cukrář – 8. 4. 2015 

- Zdravotní pojištění 19. 5. 2015 

- Finanční úřad – 19. 6. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fotografie našich žáků na uskutečněných přednáškách. 

 

   

  



 

Vzájemná spolupráce fiktivních firem 

 

Projekt fiktivních firem byl specifický nejen v tom, že se žáci průběžně seznamovali s tím, jak 

to reálně funguje ve skutečné firmě, ale vyzkoušeli si i obchodování s dalšími fiktivními 

firmami. Jak již bylo řečeno na začátku článku, tohoto projektu se zúčastnilo pět fiktivních 

firem a byly to konkrétně firmy: Stavební činnost, Opravárenství, Výroba a prodej pečiva a 

květinových vazeb, Výroba a prodej cukrářských výrobků, Zahradnictví. První tři zmiňované 

firmy byly z Uherského Brodu a další dvě zmiňované byly ze Bzence. Firmy mezi sebou 

obchodovali nejenom v rámci své školy. Obchod a spolupráce probíhala i se školou 

v Uherském Brodě. Firmy si mezi sebou objednávali své produkty a služby a následně si je 

fakturovali. Vše bylo dokonale propojeno, že při objednávce produktů nebo služeb se zapojily 

všechna oddělení firmy a tím si žáci začínali uvědomovat, jak to chodí v praxi. Na 

přiložených fotografiích jsou žáci zachyceni při práci ve skupinkách, a jak si mezi sebou 

vyměňují dokumenty, které zpracovávají jednotlivá oddělení. Pro žáky byl projekt určitě 

velkým přínosem, učitelé ve většině případů slýchávali kladný ohlas na tento studentský 

projekt.   

 

 
Žáci zachyceni při práci v marketingovém oddělení. 

 

 



 

Žáci zachyceni při práci v obchodním oddělení. 

 

 

 
 

Vzájemná spolupráce firem a následná výměně dokumentů.  

 

 
 

Jednotlivá oddělení zachycena při práci na rozvržených úkolech. 


