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Aktivita minipodniků prosinec / działalność firemek grudzień

Partner 1
Firmička č. 32
Odbiór zakupionego sprzętu ( odkurzacz automatyczny, laptop, tablet ) i analiza dokumentów kupna-sprzedaży. Praca nad skonkretyzowaniem usługi oferowanej przez firmę RealClean. Omówienie założeń i umiejętności komunikacyjnych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Udział w Ratingu Firemek w Bolesławcu i prezentacja firmy. Zakładanie adresu mailowego i projektowanie plakatu reklamowego.
Převzetí pořízeného vybavení (automatický vysavač, notebook, tablet) a analýza dokumentů týkajících se prodeje – nákupu. Práce na upřesnění služby nabízené firmou RealClean. Projednání předpokladů a komunikačních schopností nutných k podnikáni. Účast na Ratingu Firmiček v Bolesławci a prezentace firmy. Zřízení mailové adresy a navrhování reklamního plakátu. 
Firmička č. 35
1.	Prace związane z przygotowanie oferty na zakup materiałów, wyszukiwaniem firm oraz wysyłaniem zapytań.
2.	Prace związane z wyborem najlepszej oferty wród przesłanych z firm do których zostało wysłane zapytanie ofertowe, oraz przygotowanie umowy związanej z dostarczeniem zamówionego sprzętu.
3.	Rating Firemek, prezentacja firmy nr. 35

1.	Práce spojené s přípravou nabídky týkající se nákupu materiálu, vyhledáváním firem a rozesíláním poptávek.
2.	Práce spojené s volbou nejlepší s obdržených nabídek od firem, u kterých jsme poptávali materiál a příprava smlouvy týkající se dodání objednaných zařízení.
3.	Rating Firmiček, prezentace firmy č. 35.

Firmička č. 36
 W grudniu uczniowie biorący udział w projekcie spotkali się dwa razy i podczas tych spotkań zajmowali się tworzeniem biznes planu. Uczniowie rozdzieli pomiędzy siebie role jakie będą pełnić w firmie. Określiliśmy i przeanalizowaliśmy rynek pod względem konkurencji jak i klienta. Okreliliśmy profil firmy i stworzyliśmy strukyurę organizacyjną firmy.
Pracowaliśmy również nad kartami pracy nr 3-6  Opracowanie biznesplanu.  Ustaliliśmy czym konkretnie będziemy się zajmować, gdzie znajdować się będzie siedziba naszej firmy. Staraliśmy się stworzyć firmę konkurencyjną na rylku poprzez atrakcyjne ceny w naszym przedsiębiorstwie i wykształconą kadrę pracowniczą.
V prosinci se studenti účastnící se projektu sešli dvakrát a během setkání zabývali jsme se tvorbou podnikatelského záměru. Žáci si rozdělili mezi sebou role, které budou plnit ve firmě. Učili jsme a analyzovali trh z hlediska konkurence a zákazníka. Určili jsme profil firmy a organizační strukturu firmy.
Pracovali jsme také na pracovních listech 3 – 6 Zpracování podnikatelského záměru. Určili jsme, čím se budeme 
konkrétně zabývat, kde bude sídlo naší firmy. Snažili jsme se vybudovat konkurenceschopnou firmu prostřednictvím atraktivních cen a kvalifikovaných zaměstnanců.

Firmička č. 39
Przygotowanie do działalności miniprzedsiębiorstwa Hotel Hottur. Działalność miniprzedsiębiorstwa, praca z grupą docelową uczniów. Obsługa gościa VIP. Udział uczniów w grudniowym Ratingu Firemek.  Ewaluacja. 
Příprava na činnost minipodniku Hotel Hottur. Činnost minipodniku, práce s cílovou skupinou žáků. Obsluha VIP hosta. Účast studentů na prosincovém Ratingu Firmiček. Evaluace.

Firmička č. 40
Przygotowanie do 3. Ratingu Firemek w Bolesławcu.
Příprava na 3. Rating Firmiček v Boleslawci. 

Partner 2
Firmička č. 42
W grudniu br. przedstawiciele uczniów brali udział w Dniu Mentorskim w Bolesławcu. Prezentowali firemkę przed innymi uczestnikami. Przedstawiciele w osobach: Marcin Morawski oraz Maciej Reczuch omówili zakres działalności firmy ITHelp. Posługując się prezentacją multimedialną bardzo ciekawie przedstawili firmę, pracowników i zaprosili wszystkich do współpracy.
V prosinci zástupci studentů se zúčastnili Mentorského dne v Bolesławci. Představovalo firmičku jiným účastníkům. Zástupci – Marcin Morawski a Maciej Reczuch projednali rozsah činnosti firmy ITHelp. Pomocí multimediální prezentace velice zajímavě představili firmu, zaměstnance a všechny pozvali ke spolupráci. 
Firmička č. 43
Dwóch przedstawicieli uczniów z firemki zaprezentowało działalność Firmy symulacyjnej Yummy podczas 3 Ratingu Firemek w Bolesławcu, wykorzystując w tym celu sporządzoną przez uczniów podczas zajęć prezentację multimedialną. Ponadto dokonywały oceny i analizy prezentacji pozostałych firm uczestniczących w dniu mentorskim.
Dva zástupci firmičky představili činnost Simulační firmy Yummy na 3. Ratingu Firmiček v Bolesławci, využili k tomu připravenou během setkání firmičky multimediální prezentaci. Dále zástupci hodnotili a analyzovali prezentace dalších firem účastnících se mentorského dne. 

Firmička č. 46
W miesiącu grudniu spotykaliśmy się dwukrotnie. Poznaliśmy zaganienia dotyczące podstaw prawa gospodarczego i zarządzania finansami oraz kształtowaliśmy umiejętności komunikacyjne.
Uczniowie przygotowali prezentację na temat glutenu i serwowali pierniczki bezglutenowe, które wcześniej samodzielnie przytotowali.   

V prosinci jsme se sešli dvakrát. Seznámili jsme se s pojmy týkajícími se základů hospodářského práva a řízení financí a také pracovali jsme na komunikačních dovednostech.
Studenti připravili prezentaci o lepku a nabízeli k ochutnání bezlepkové perníčky, které sami připravili.  
Firmička č. 48
W miesiącu grudniu spotykaliśmy się dwukrotnie. Poznaliśmy zagadnienia dotyczące podstaw   
prawa gospodarczego i zarządzania finansami oraz kształtowaliśmy umiejętności komunikacyjne.
Uczniowie pracowali na „Blenderze“ oprogramowaniu do grafiki 3D.  
V prosinci jsme se sešli dvakrát. Seznámili jsme se s pojmy týkajícími se základů hospodářského práva a řízení financí a také pracovali jsme na komunikačních dovednostech. Studenti pracovali na „Blenderu“ – software pro 3D grafiku.
Firmička č. 50
Spotkanie na Ratingu Firemek. Wysłuchanie uwag specjalisty od spraw reklamy. Wdrożenie wskazówek do pracy z uczniami tj. uczniowie ustalali dokładnie jakie usługi konkretnie będą  oferować i po zorientowaniu się w cenach danych usług ustalili cennik (którego wcześniej nie mieli).
Setkání na Ratingu Firmiček. Vyslechli jsme připomínky reklamního specialisty. Tyto připomínky jsme implementovali v práci se studenty, tj. studenti určovali jaké přesně služby budou nabízet a po cenovém průzkumu připravili ceník (který dříve neměli).
Partner 3
Firma Nr 51 „Firma CFA”
W grudniu uczniowie pracowali nad poprawa umiejętności komunikowania się zgodnie z karta pracy nr 10, oraz nad właściwym zarządzaniem swoim czasem oraz czasem innych osób w zespole, zgodnie z karta pracy nr 11.
V prosinci studenti pracovali na zlepšení komunikačních dovedností dle pracovního listu č. 10 a na správném vlastním timemanagementu a timemanagementu dalších osob v týmu, podle pracovního listu č. 11. 

Firma Nr 53 „Firma 3D”
Spotkaniom grudniowym towarzyszyło przygotowanie do prezentacji i przedstawienia firemki na wyjeździe do Bolesławca. Uczniowie konsultowali jakie informacje powinny być zawarte oraz w jaki sposób najefektywniej zaprezentować podmiot. Dodatkowe działania związane z samym funkcjonowaniem firemki skierowane były na wykonywanie otrzymanych zleceń oraz kalibrację drukarki 3D, z którą pracownicy nie mogli sobie poradzić w czasie pierwszych prac.
Prosincová setkání byla spojena s přípravou prezentace a představení firmičky na exkurzi do Bolesławce. Studenti konzultovali, jaké informace mají zahrnout a jakým způsobem možně efektivně představit subjekt. Aktivity spojené s činností firmičky byly zaměřeny na realizaci objednávek a na kalibraci 3D tiskárny, se kterou si zaměstnanci nevěděli rády při prvních pracích. 
Firma Nr 56  „Zdrowy Styl Życia”
Celem kolejnych  spotkań były sprawy dotyczące określenia  wizji i celu  działalności firemki. Głównym celem do osiągnięcia jest poprawa stanu zdrowia „klientów”, czyli uczniów szkoły. Podczas spotkań dyskutowano także nad sposobem dotarcia                   z informacją o działalności firmy do potencjalnych klientów. Rozważano także założenie własnej strony internetowej, umieszczania ogłoszeń w mediach lokalnych, wykorzystania stron internetowych szkoły oraz opracowano ulotki reklamowe. 
Cílem dalších setkání byly záležitosti týkající se určení vize a cíle činnosti firmičky. Hlavním cílem k dosažení je zlepšení zdravotního stavu klientů – studentů školy. Během setkání diskutovali jsme o způsobu předání informace o fingování firmičky potenciálním zákazníkům. Jednali jsme také o možnosti zřízení vlastních internetových stránek, podávání inzercí do regionálních medií, využití internetových stránek školy a zpracovali jsme reklamní letáky. 
Firma Nr 59	„Firma reklamowa”
W czasie grudniowych zajęć uczniowie zapoznali się z analizą SWOT. Ocenili  wewnętrzne i zewnętrzne czynniki, które mają wpływ na działanie przedsiębiorstwa. Opracowali i wykonali prezentację swojej firemki  na grudniowy rating firemek. Dodatkowo w ramach zajęć praktycznych dział techniczny zaprojektował i wykonał naklejki na ploter tnący i drzwi pracowni.

Během prosincových setkání se studenti seznámili se SWOT analýzou. Vyhodnotili interní a externí faktory ovlivňující chod podniku.  Zpracovali a předvedli prezentaci své firmičky na prosincový rating firmiček. V rámci praktických aktivit technické oddělení navrhlo a vytisklo samolepky na řezací ploter a na dveře učebny. 

Firma Nr 60  „Firma projektowa”
W grudniu pracowaliśmy z kartą pracy nr 6 i 7. Rozdzieliliśmy zadania, które będą wykonywać poszczególne osoby. Każdy członek zespołu otrzymał swoje zadanie, z jasno określonymi zasadami oraz przydzielone stanowisko pracy. Oceniliśmy również wewnętrzne czynniki naszego przedsiębiorstwa i zewnętrzne czynniki środowiska, które na nie wpływają.
V prosinci jsme pracovali s pracovními listy č. 6  a 7. Rozdělili jsme úkoly jednotlivým osobám. Každý člen týmu má svůj úkol, s přesně určenými zásadami a pracovní pozici. Vyhodnotili jsme také interní faktory našeho podniku a externí faktory prostředí, které ovlivňují podnik.
Partner 4
Firmička č.7 - Keramická dílna
W grudniu pracowaliśmy z kartami pracy nr 1 – 4. Zajmowaliśmy się biegłością finansową przedsiębiorcy, ceną produktu, podatkami, finansowaniem i obowiązkowymi ubezpieczeniami. Prezentowaliśmy pracownię ceramiczną na Ratingu Firemek w Bolesławcu. 
V prosinci jsme se věnovali práci s pracovními listy číslo 1 - 4. Zabývali jsme se finanční gramotností podnikatele, cenou výrobku, daněmi, financováním a zákonným pojištěním. Prezentovali jsme Keramickou dílnu na Ratingu firmiček v Boleslawci. 
Firmička č. 8 - Košíkářská výroba
W grudniu zespół wprowadzał w życie wiadomości teoretyczne z modułu nr 3, rozmawialiśmy o naszym biznesplanie. Uwagę skupiliśmy na przygotowaniu prezentacji na rating miniprzedsiębiorstw dnia 9.12.2019. W części praktycznej zajmowaliśmy się produkcję prezentów bożonarodzeniowych. 
Tým v prosinci aplikoval teoretické poznatky modulu č. 3, bavili jsme se o našem podnikatelském záměru. Pozornost byla věnována přípravě prezentace na rating minipodniku dne 9. 12. 2019. Praktická část byla věnována výrobě vánočních dárků. 
Firmička č. 9 - Vazárna 
W grudniu ustalaliśmy, ile czasu zajmuje produkcja wybranych produktów. Zajmowaliśmy się przygotowaniem prezentacji firemki na dzień mentorski w Polsce, wybraliśmy swoich przedstawicieli i ćwiczyliśmy umiejętności komunikacyjne. 
V prosinci jsme zjišťovali časovou náročnost výroby vybraných produktů. Věnovali jsme se přípravě prezentace firmičky na mentorském dni v Polsku, zvolili si své zástupce a procvičovali jsme komunikační dovednosti.
Firmička č. 10 - Reklamní agentura
W grudniu zajęliśmy się pracą z kartą pracy nr 5 „Marketing, sprzedaż i PR“ oraz kartą nr 6 „Zespół“. Czekało nas wielkie wydarzenie 9.123, w Polsce, podczas ratingu firemek, gdzie nasza firemka przedstawiała się i prezentowała swoje produkty.
V měsíci prosinci jsme se zaměřili na práci s pracovním listem č. 5 "Marketing, prodej a PR" a listem č. 6 "Tým". Velká akce nás čekala 9.12. v Polsku při ratingu firmiček z obou zemí, kde se naše firmička představila a prezentovala své produkty.
Firmička č. 11 – Vydavatelství Efekt 
W grudniu przygotowywaliśmy się do dnia mentorskiego w Polsce, stworzyliśmy prezentację i uczyliśmy się umiejętności komunikacyjnych przed innymi osobami. Pracowaliśmy z kartami pracy – analiza SWOT, plan finansowy przedsiębiorstwa. Dyskutowaliśmy o mocnych i słabych stronach firemki i o tym, jak być lepszymi. 
V  prosinci jsme se připravovali na mentorský den v Polsku, vytvořili jsme prezentaci a učili se komunikační dovednosti před ostatními. Pracovali jsme s pracovními listy – SWOT analýza, finanční plán podniku. Diskutovali jsme o silných a slabých stránkách firmičky a o tom, jak být lepší.
Firmička č. 12 – Zámečnická dílna Liberec 
Początek grudnia w szkolnym warsztacie ślusarskim był trudniejszy, przygotowywaliśmy prezenatcję na Dni mentorskie w Bolesławcu. Ostatnie spotkanie poświęciliśmy na pracę z kartami pracy. Dzięki metodzie analizy SWOT przemyśleliśmy 4 podstawowe kryteria: 1. Mocne strony, 2. Słabe strony, 3. Szanse i 4. Konkurencję. 
Začátek prosince ve školní zámečnické dílně byl náročnější, připravovali jsme prezentaci na Mentorské dny v Boleslawci. Poslední schůzku jsme věnovali práci s metodickými listy. Metodou SWOT analýzy jsme si rozmysleli 4 základní kritéria: 1. silné stránky, 2. slabé stránky, 3. příležitosti a 4. konkurence.
Partner 5
Firmička č. 28
Na frekwencję na grudniowych spotkaniach wpłynął prawdopodobnie okres Bożego Narodzenia. W praktyce sprawdziliśmy możliwość wyprodukowanie wybranego rozwiązania konstrukcyjnego. Wykonaliśmy kilkanaście próbnych spawów konstrukcji metalowej przy pomocy zakupionej spawarki TIG. W części teoretycznej spotkania zajmowaliśmy się kartą pracy nr 7 i 8 z modułu nr 1, który dotyczy planu finansowego. 
Účast na prosincových setkáních byla pravděpodobně ovlivněna vánočním časem. V praxi jsme ověřili vyrobitelnost dílů zvoleného konstrukčního řešení. Zakoupenou TIG svářečkou jsme provedli několik zkušebních svarů kovové konstrukce. V teoretické části setkání jsme se věnovali pracovnímu listu číslo 7 a 8 modulu č. 1, který se zabývá finančním plánem. 

Firmička č. 29
Uczniowie przygotowywali się do Ratingu Firemek. Tworzyli prezentację, w której przedstawili swoją firemkę. Ponadto zastanawiali się nad pytaniami z karty pracy nr 7 i 8 z modułu nr 1, który dotyczy planu finansowego i analizy SWOT. Ucznowie omawiali ich mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia. Uczniowie uczestniczyli w 3. Ratingu Firemek w Bolesławcu, gdzie przedstawili swoją firemkę. Wysłuchali również prezentacji pozostałych firemek oraz czerpali inspirację i pomysły do dalszej pracy w projekcie.  
Žáci se připravovali na RATING FIRMIČEK. Vytvářeli prezentaci, v které představili svou firmičku. Dále se zamýšleli nad otázkami z pracovního listu číslo 7 a 8 modulu č. 1, který se zabývá finančním plánem a analýzou SWOT. Žáci rozebírali jejich silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Žáci se účastnili 3. Ratingu Firmiček v Boleslawci, kde představili svou firmičku. Vyslechli prezentace i jiných firmiček a načerpali inspiraci a nápady na další jejich práci v projektu.

Firmička č. 30
W grudniu uczniowie spotkali się z przedstawicielem handlowym firmy PRAMET, panem Baliharem, który opisał uczniom nowo otrzymane urządzenia. Ponadto uczniowie tworzyli prezentację na 3. Rating Firemek w Bolesławcu, w którym następnie wybrani uczniowie wzięli udział. Podczas ostatniego spotkania przed świętami Bożego Narodzenia udział w Ratingu został przedstawiony pozostałym uczniom. 
V prosinci se žáci sešli s obchodním zástupcem firmy PRAMET panem Baliharem, který žákům popsal nové obdržené nástroje. Dále žáci vytvářeli prezentaci pro 3. Rating Firmiček v Boleslawci, kterého se následně zvolení žáci účastnili. Při posledním předvánočním setkání byla tato účast prezentována i ostatním žákům.
Partner 6
Firmička č. 16 - KOVÁRNA
W celu promocji naszej firemki zaprojektowaliśmy i wykonali magnesy z naszym logo.
9. grudnia 3 przedstawiciele (kierownik i dwaj uczniowie) naszej Firemki wzięli udział w Ratingu Firemek w polskim mieście Bolesławiec. Przygotowaliśmy prezentację dotyczącą pracy naszej firemki i na koniec zostaliśmy za tę pracę pozytywnie ocenieni przez mentora. 
Pro propagaci naší firmičky jsme navrhli a vyrobili magnetky s naším logem. 
9. prosince se zúčastnili 3 zástupci (vedoucí a dva studenti) naší Firmičky Ratingu Firmiček v polském městě Boleslawiec. Připravili jsme si prezentaci, jak naše firmička pracuje a v závěru byli hodnotitelem za tuto práci kladně hodnoceni.
Firmička č. 17 - TVORBA MODELŮ STAVEBNIC PRO OBOR MECHATRONIKA
Początek grudnia przebiegał pod znakiem przygotowań do Ratingu w mieście Bolesławiec. Odbyliśmy w szkole generalną próbę z dokładną analizą, co było dobre dla prezentacji w Polsce. Koniec miesiąca przebiegł dla odmiany pod znakiem bilansowania i planowania roku 2020. 
Začátek prosince byl ve znamení příprav na Rating day ve městě Boleslawiec. Absolvovali jsme ve škole generálku s řádnou analýzou, což bylo dobré pro samotnou prezentaci v Polsku. Závěr měsíce byl naopak ve znamení bilancování a plánování pro rok 2020.
Firmička č. 18 - ROBOTICKÁ LABORATOŘ 
W grudniu nasze miniprzedsiębiorstwo nr 18 zajmowało się przygotowaniem do prezentacji na polskim ratingu firemek w Bolesławcu, w którym z powodzeniem uczestniczyliśmy 9.12. – udział brali 3 członkowie naszego zespołu i dwaj kierownicy miniprzedsiębiorstwa.
Ponadto uzupełniliśmy wymagania dotyczące prezentacji internetowej naszego miniprzedsiębiorstwa. Uczyliśmy się pierwszych kroków programowania systemu Arduino, w którym zainstalowaliśmy właściwe środowisko i testowaliśmy poszczególne wejścia i wyjścia tego nowego dla nas systemu. Po pierwszych doświadczeniach wytypowaliśmy rozszerzenie płyty Arduino, które umożliwi sterowanie naszym zadaniem (silniki poszczególnych osi naszego manipulatora). 
V měsíci prosinci se náš minipodnik číslo 18 zabýval přípravou na prezentaci pro polský rating firmiček v Boleslawiec, který jsme v pondělí 9/12 úspěšně absolvovali - zúčastnili se 3 členové našeho týmu a dva vedoucí minipodniku. 
Dále jsme doplnili požadavky na webovou prezentaci našeho minipodniku. Učili jsme se první kroky v programování systému Arduino, kde jsme si nainstalovali vhodné prostředí a testovali jednotlivé vstupy a výstupy tohoto pro nás nového systému. Po prvních zkušenostech jsme vytipovali rozšíření Arduino desky, které umožní řídit naší úlohu (motory jednotlivých os našeho manipulátoru).

Partner 7
Firmička č. 20
W grudniu przygotowywaliśmy się do 3. Ratingu Firemek w Bolesławcu. W ramach firemek omawialiśmy następujący temat:
	biznesplan, badanie rynku i jego okolic

Uczniowie analizowali na komputerze pozyskane ze źródeł internetowych dane, ile firm (spółek) oferuje takie same usługi jak nasza firemka – Centrum dla osób niepełnosprawnych. Badanie rynku dotyczyło okolic Turnova w promieniu 50 km (objęliśmy nim więc Kraj Liberecki, Kraj Środkowoczeski oraz Kraj Kralowohradecki). 
V měsíci prosinec jsme se připravovali na 3. rating Firmiček v Boleslawci. V rámci firmiček jsme probrali toto téma:
•	Podnikatelský záměr, průzkum trhu a jeho okolí 
Žáci analyzovali na počítači z internetových zdrojů kolik firem (společností) nabízejí stejné služby jako naše firmička - Centrum pro handicapované. Průzkum trhu se týkal okolí Turnova a 50 km (zahrnuli jsme tedy Liberecký kraj, Středočeský kraj a Královehradecký kraj).
Firmička č. 23
Nasz zespół roboczy w grudniu zajmował się problematyką rynku, marketingu, sprzedaży i PR. Omawialiśmy popyt i podaż, czynniki wpływające na produkcję oraz konkurencję na rynku. W ramach działań praktycznych tworzyliśmy wieńce adwentowe z klasycznymi oraz nietradycyjnymi zdobieniami. Dnia 9.12.2019 przedstawiciele naszej firemki o nazwie Działalność dobroczynna „Nadzieja“ nr 23 wzięli udział we wspólnym ratingu Firemek w Bolesławcu, w Polsce. 
Náš pracovní tým se během prosince zabýval problematikou trhu, marketingu, prodeje a PR. Řešili jsme poptávku a nabídku, výrobní faktory a také konkurenci na trhu.  V praktické rovině jsme vytvářeli klasicky i netradičně zdobené adventní věnce. Dne 9. 12. 2019 se zástupci naší firmičky s názvem Charita „Naděje“ č. 23 zúčastnili společného ratingu Firmiček v polském Boleslawci.

Firmička č. 24
W grudniu przedstawiciele naszej firemki uczestniczyli w Ratingu firemek w polskim mieście Bolesławiec. Do prezentacji firemki dokładnie się przygotowywaliśmy. Omawialiśmy kwestię kontroli nad finansami z modułu Biznesplan oraz Założenia niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej z modułu Umiejętności przedsiębiorcy. 
V měsíci prosinci se naši zástupci zúčastnili Raitingu firmiček v polském Boleslawci. Na prezentaci firmičky jsme se důkladně připravovali. Z modulu Podnikatelský záměr byla řešena otázka kontroly nad financemi, z modulu Dovednosti podnikatele téma Předpoklady pro podnikání.


