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Aktivita minipodniků září / działalność firemek wrzesień

Partner 1
Minipodnik č. 32
Uczniowie zostali zapoznani  ze specyfiką tworzonej firmy. Co będziemy robić i komu świadczyć 
usługi.Utworzony został zespół i przydzielone zostały funkcje poszczególnym osobom. Omówione 
zostały również dokumenty niezbędne do utworzenia firmy. 

Studenti se seznámili se specifikami tvořené společnosti. Co budeme dělat a komu budeme poskytovat služby. Byl vytvořen tým a jednotlivcům byly přiděleny funkce. Diskutovány byly také dokumenty potřebné k založení společnosti.

Minipodnik č. 35
1.	Omówienie ogólnych zasad działania firemki, wypełnianie wniosków.
2.	Określenie co będziemy robić i dla kogo. 
3.	Określenie jakich pracowników potrzebuje firma.
4.	Przygotowanie pomieszczenia i stanowisk do działalności firmy.
5.	Określenie jakie narzędzia, sprzęt i materiały będziemy potrzebować.
6.	Prace nad logo firmy.

1. Projednání obecných principů fungování firmičky, vyplňování žádostí.
2. Určení toho, co budeme dělat a pro koho.
3. Určení, jaké zaměstnance firma potřebuje.
4. Příprava místnosti a pracovišť pro fungování společnosti.
5. Určení potřebných nářadí, zařízení a materiálů.
6. Práce na logu firmy.

Minipodnik č. 36
Omówienie ogólnych zasad działania firemki. Firma będzie zajmujmowała się serwisem sprzętu .
Przedstawienie zespolu, przydzielenie poszczególnym uczmio, stanowisk pracy i omówienie jego. W projekt zaangażowanych jest 15 uczniów z klasy 2 Technikum Informatycznego. Uczniowie podczas pierwszych zajęć ustalili jakie sprzęty i narzędzia będą potrzebne aby firma mogła funkcjonować. Zrobili specyfikację poszczególnych elementów.  
Praca nad Logiem firmeki.
Omówienie i opracowanie kart pracy 1

Projednání obecných principů fungování firmičky. Firma se bude zabývat servisem zařízení.
Představení týmu, přidělení pracovních pozic jednotlivým studentům a projednání těchto pracovních pozic. Do projektu se zapojilo 15 studentů 2. ročníku Střední odborné školy informačních technologií. Během první hodiny studenti určili, jaké vybavení a nástroje budou potřebné pro fungování společnosti. Zpracovali specifikaci jednotlivých prvků.
Práce na logu společnosti.
Projednání a zpracování pracovních listů 1
Minipodnik č. 39
Przeprowadzono rekrutację. Przeanalizowano ogólne zasady działania firemki (co będziemy robić i dla kogo). Została nadana nazwa firemki. Przygotowano listę niezbędnych materiałów i narzędzi pracy. Uczniowie zweryfikowali materiały zbieżne z zakresem działalności firemki. Uczestnicy projektu zostali podzieleni na zespoły, przyporządkowano im stanowiska pracy i je omówiono.Rozpoczęto pracę nad logiem firemki. 
Byl proveden nábor. Byly analyzovány obecné principy fungování firmičky (co budeme dělat a pro koho). Firmička dostala název. Byl připraven seznam potřebných materiálů a pracovních nástrojů. Studenti ověřili materiály shodné s rozsahem činnosti firmičky. Účastníci projektu byli rozděleni do týmů, byly přiděleny a projednány pracovní pozice. Začaly práce na logu firmičky.  
Minipodnik č. 40
Przeprowadzono rekrutację. Podczas spotkań z młodzieżą uczestniczacą w projekcie omówiono ogólne zasady działania firemki. Skupiono się nad tym co będzie robić firma i dla kogo. Przygotowano listę niezbędnych materiałów i narzędzi pracy. Uczniowie zweryfikowali materiały zbieżne z zakresem działalności firemki. Uczniowie zostali podzieleni na zespoły, przyporządkowano im stanowiska pracy i je omówiono.Rozpoczęto pracę nad logiem firemki. 

Byl proveden nábor. Během setkání s mládeží účastnící se projektu byly projednány obecné zásady fungování firmičky. Důraz byl kladen na to, co bude firmička dělat a pro koho. Byl připraven seznam potřebných materiálů a pracovních nástrojů. Studenti ověřili materiály shodné s rozsahem činnosti firmičky. Studenti byli rozděleni do týmů, byly přiděleny a projednány pracovní pozice. Začalo se pracovat na logu firmičky. 

Partner 2
Minipodnik č. 42
Kandydaci zostali zapoznani z działaniami kluczowymi projektu i procedurami koniecznymi do rozpoczęcia działalności oraz funkcjonowania miniprzedsiębiorstwa. Następnym działaniem było stworzenie firemki. 
Uczestnicy projektu ustalili zakres działalności firmy, komu i gdzie będą oferować swoje usługi. Opracowano strukturę organizacyjną firemki. Dokonano wstępnego wyboru niezbędnych zasobów materiałowych i wyposażenia oraz metod ich pozyskania.

Kandidáti se seznámili s klíčovými aktivitami projektu a s postupy nezbytnými pro zahájení podnikání a provoz minipodniku. Dalším krokem bylo vytvoření firmičky.
Účastníci projektu určili rozsah působení firmy, komu a kde budou nabízet své služby. Byla zpracována organizační struktura firmičky. Byl proveden předběžný výběr nezbytných materiálních zdrojů a zařízení,  a způsobů jejich získání.
Minipodnik č. 43
Kandydaci do udziału w projekcie zostali zapoznani z działaniami kluczowymi projektu i procedurami niezbędnymi do rozpoczęcia i funkcjonowania działalności gospodarczej. Przystępując do stworzenia firemki uczniowie ustalili zakres działalności firmy, komu i gdzie będą oferować swoje usługi, stanowiska pracy, które będą zajmować, a także zasoby, które do prowadzenia firmy będą im potrzebne.
Uczniowie ponadto przystąpili do zaprojektowania logo firemki i strony tytułowej biznesplanu.

Kandidáti na účast na projektu byli seznámeni s klíčovými aktivitami projektu a postupy nezbytnými pro zahájení a provozování podniku. Zahájením vytvoření firmičky stanovili studenti rozsah působení firmy, komu a kde budou nabízet své služby, pozice, které budou obsazovat, a zdroje, které budou potřebovat k provozování společnosti.
Studenti také začali navrhovat logo společnosti a titulní stránku podnikatelského záměru.
Minipodnik č. 46
We wrześniu firemka „Jesteś tym co jesz” przeprowadziła nabór wśród uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu.
W wyniku podjętych działań do projektu przystąpiło 15 uczniów z klasy 2 Technikum Hotelarskiego i Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. 

V září firmička „Jsi to, co jíš“ provedla nábor mezi žáky Komplexu středních odborných a všeobecně vzdělávacích škol v Lubani.  
Na základě náboru se do projektu zapojilo 15 studentů 2. třídy 2 Hotelové školy a Gastronomické školy
Minipodnik č. 48
W miesiącu wrześniu firemka 3DPrint przeprowadziła nabór wśród uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu.  
W wyniku podjętych działań do projektu przystąpiło 15 uczniów z klasy 2 Technikum informatycznego.

V září provedla firmička 3DPrint nábor mezi studenty Komplexu odborných a všeobecné vzdělávacích škol v Lubani.
Na základě provedených aktivit se do projektu zapojilo 15 studentů druhé třídy Střední odborné školy technické IT.
Minipodnik č. 50
Omówienie ogólnych zasad działania firemki. Co będziemy robić i dla kogo.
Przedstawienie zespolu, przydzielenie poszczególnym uczmio, stanowisk pracy i omówienie jego.
Praca nad Logiem firmeki.
Omówienie i opracowanie kart pracy 1,2,3.

Přehled obecných principů fungování firmičky. Co a pro koho budeme dělat.
Představení týmu, přidělení pracovních pozic jednotlivým studentům a diskuze o pracovních pozicích.
Práce na logu společnosti.
Diskuse a práce na pracovních listech 1,2,3.
Partner 3
Minipodnik č. 51 „Firma CFA”
W miesiącu wrzesień rozpoczęto działalność Firmy CFA  tj. przeprowadzono rekrutację uczestników, przygotowano materiały dla uczniów niezbędne do realizacji projektu. Miniprzedsiębiorstwo będzie zajmować się diagnostyką i naprawą komputerów stacjonarnych. Instalacją systemów operacyjnych, instalacją  i konfiguracją sieci komputerowych.
Firma CFA v září zahájila provoz, tj. proběhl nábor účastníků, byly připraveny materiály pro studenty nezbytné k realizaci projektu. Minipodnik se bude zabývat diagnostikou a opravou stolních počítačů. Instalací operačních systémů, instalací a konfigurací počítačových sítí.
Minipodnik č. 53 „Firma 3D”
W Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu ruszył projekt w partnerstwie polsko-czeskim Firemki - Firna 3d. Przeprowadzono rekrutację uczestników. Przygotowano materiały dla uczniów biorących udział w projekcie niezbędne do realizacji projektu. Działanie kierowane do uczniów w celu promocji prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Uczniowie w ramach przedsięwzięcia wykonywać będą projekty graficzne 3D. Dzięki podjętej inicjatywie uczniowie mają możliwość doskonalenia umiejętności zawodowych, a szkoła doposażyć pracownie o sprzęt adekwatny do funkcjonującego w środowisku gospodarczym. 
V Komplexu odborných a gymnaziálních škol ve Zhořelci byl zahájen projekt v rámci polsko-českého partnerství Firmičky - Firma 3d. Byl provede nábor účastníků. Byly připraveny podklady pro studenty účastnící se projektu nezbytné k realizaci projektu. Aktivita zaměřená na studenty za účelem propagace vlastního podnikání. V rámci projektu budou studenti provádět 3D grafické návrhy. Díky této iniciativě mají studenti příležitost zlepšit své profesní dovednosti a škola může vybavit učebny zařízením odpovídajícím fungování v ekonomickém prostředí.
Minipodnik č. 56 „Zdrowy Styl Życia”
W pierwszym miesiącu istnienia naszej firmy przeprowadzono rekrutację uczniów, którzy wykazali zainteresowanie tematyką zdrowego żywienia. Na pierwszy spotkaniu miniprzedsiębiorstwa ustalono zakres naszej działalności oraz ewentualną grupę naszych klientów. Drugie spotkanie dotyczyło wyboru sprzętu niezbędnego do realizacji zaplanowanych działań oraz produktów spożywczych, z których sporządzać będziemy zdrowe posiłki. Uczestnicy określili również jak będzie wyglądała realizacja zadań i kto będzie za co odpowiedzialny.
V prvním měsíci existence naší firmy byli přijati studenti, kteří projevili zájem o téma zdravé výživy. Na prvním setkání minipodniku byl stanoven rozsah naší činnosti a možná skupina našich zákazníků. Druhé setkání se týkalo výběru zařízení nezbytných pro realizaci plánovaných činností a potravinářských výrobků, ze kterých budeme připravovat zdravá jídla. Účastníci také definovali, jak bude probíhat realizace úkolů a kdo bude za co zodpovědný.
Minipodnik č. 59 „Firma reklamowa”
W Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni w miesiącu wrzesień rozpoczęła działalność Firma reklamowa. Przeprowadzono nabór uczestników, którzy wezmą udział w projekcie.  Podczas spotkania z uczniami którzy zakwalifikowali się do uczestnictwa w projekcie omówiono zasady funkcjonowania miniprzedsiębiorstwa. Uczniowie zapoznali się ze strukturą miniprzedsiębiorstwa, poznali podstawy tworzenia i składniki biznesplanu. 

V září, v Komplexu odborných škol v Bogatyni, zahájila činnost reklamní firma. Proběhl nábor účastníků, kteří se projektu zúčastní. Během setkání se studenty, kteří se kvalifikovali k účasti na projektu, byly projednány principy fungování minipodniku. Studenti se seznámili se strukturou minipodniku, naučili se základy tvorby a části podnikatelského záměru.  

Minipodnik č. 60 „Firma projektowa”
W miesiącu wrzesień Firma projektowa rozpoczęła swą działalność: zrekrutowano uczestników, omówiono zasady funkcjonowania miniprzedsiębiorstwa.  W szkole zostały rozdane ulotki dotyczące realizowanego projektu. Na drzwiach budynku warsztatów i klas, gdzie odbywają się zajęcia w ramach działalności Firmy projektowej zostały powieszone plakaty. 
V září zahájila Projektová firma činnost: byli přijati účastníci, projednány zásady fungování minipodniku. Ve škole byly distribuovány letáky týkající se realizovaného projektu. Na dveřích dílny a třídy, ve kterých se konají schůzky Projektové firmy,  byly zavěšeny plakáty.
Partner 4
Minipodnik č. 7 - Keramická dílna
W miesiącu wrześniu nasza firemka pracownia ceramiczna zapoznawała się z projektem. Wyjaśnialiśmy sobie podstawowe pojęcia z dziedziny prowadzenia działalności gospodarczej. Zajmowaliśmy się pierwszymi kartami pracy. Uczniowie dostali za zadanie zastanowić się, jakie stanowisko chcieliby zajmować w firmie. 
V měsíci září se naše firmička keramická dílna seznamovala s projektem jako takovým. Vysvětlovali jsme si základní pojmy z oblasti podnikání. Věnovali jsme se prvním pracovním listům. Žáci dostali za úkol popřemýšlet, jakou pozici by chtěli ve firmičce zastávat. 

Minipodnik č. 8 - Košíkářská výroba
Firemka realizowała działalność miniprzedsiębiorstwa, głównie była to praca z kartami pracy. Wybrano zespół i obsadzono stanowiska pracy, harmonogram działań, plan finansowy i biznesplan. 
Firmička realizovala činnost minipodniku a to hlavně práce s  pracovními listy. Byl proveden výběr týmu a jejich pracovní pozice, harmonogram činnosti, finanční plán a podnikatelský záměr.
Minipodnik č. 9 - Vazárna 
We wrześniu odbył się nabór członków firemki. Uczniowie zostali zapoznani z projektem i jego celami. Omówiono kartę pracy nr 1. 
V září proběhl nábor členů firmičky. Žáci byli seznámeni s projektem a jeho cíli. Byl probrán pracovní list č. 1.
Minipodnik č. 10 - Reklamní agentura
We wrześniu założyliśmy firemkę, która zajmuje się tworzeniem reklamy. Zapoznaliśmy się z tym, co trzeba przemyśleć przed założeniem firmy. W trakcie pierwszych zajęć wymyślili nazwę "Kampani yotsatsa", co w tłumaczeniu oznacza „firmę reklamową“. W trakcie kolejnych zajęć wymyślili logo firemki, które będzie przeniesione do cyfrowej postaci. 
V září jsme založili firmičku, která se zabývá tvorbou reklamy. Seznámili se s tím, co všechno musí před samotným založením firmy promyslet. Během prvních hodin si vymysleli název "Kampani yotsatsa", v překladu to znamená "reklamní společnost". Během dalších hodin vymýšleli logo firmičky, které se bude přenášet do počítačové podoby.
Mionipodnik č. 11 – Vydavatelství Efekt 
We wrześniu uczniowie zapoznali się z projektem i jego celem i zastanowili się nad biznesplanem. Wymyśleli nazwę wydawnictwa i czasopisma, zaprojektowali logo. Pracowali z kartami pracy.
Během září se žáci seznámili s projektem a jeho cílem a zamysleli se nad podnikatelským záměrem. Vymysleli název vydavatelství a časopisu a navrhli logo. Pracovali s pracovními listy.
Minipodnik č. 12 – Zámečnická dílna Liberec 
Podczas naszych pierwszych wspólnych zajęć zapoznaliśmy się z projektem, dokonaliśmy podziału stanowisk pracy w firemce. Z pomocą kart pracy dyskutowaliśmy o tym, czym jest firma (miniprzedsiębiorstwo), czym jest prowadzenie działalności gospodarczej. Wymyśliliśmy nazwę i logo firemki, finalną postać logo musimy jeszcze wspólnie dopracować. 
V prvních našich společných hodinách jsme se seznámili s projektem, rozdělili jsme si, kdo a jaké pozice ve firmičce bude zastávat. S pomocí pracovních listů jsme diskutovali, co je firma (minipodnik), co je podnikání. Vymýšleli jsme název a logo firmičky, finální podobu loga musíme ještě společně dopracovat.
Partner 5
Minipodnik 28
Dnia 25. września na spotkaniu założycielskim spotkali się wszyscy zainteresowani pracą w nowej mikrofirmie. Za cel wyznaczyliśmy sobie zaprojektować i wyprodukować produkt zdrowotny – prasę do owoców. Omówiliśmy kilka różnych wariantów rozwiązań produktu, jak dotąd nie ustaliliśmy konkretnego, decyzję o wybranym rozwiązaniu zostawiliśmy na późniejszy termin.  
Dne 25. září 2019 se na ustanovující schůzce sešli všichni zájemci o práci v nové mikrofirmě.
Jako cíl jsme si určili navrhnout a vyrobit výrobek pro zdraví – lis na ovoce.
Projednali jsme několik různých variant řešení výrobku, na žádném konkrétním jsme se
prozatím neshodli, rozhodnutí o vybraném řešení jsme odložili na pozdější termín.
Minipodnik 29
Uczniowie zostali zapoznani z projektem „Firemki“. Przydzielone zostały pytania i zadanie, nad którymi mają sie zastanowić, żeby mogli stworzyć własną fikcyjną firmę.
Uczniowie sami ustalili, kto będzie zajmować jakie stanowisko.
Žáci byli seznámeni s projektem "Firmičky". Byly zadány otázky a úkoly, nad kterými se mají zamyslet, aby mohli vytvořit vlastní fiktivní firmu. 
Žáci sami určili, jaké funkce kdo bude zastávat. 
Minipodnik 30
Zaangażowani uczniowie podczas zajęć początkowych zapoznali się z projektem „Firemki“ i pracowali z kartą pracy nr 1. 
Dyskutowali o przyszłym funkcjonowaniu firemek i próbowali wysuwać kandydatury do objęcia poszczególnych stanowisk. 
Zapojení žáci ze v zahajovací hodině seznámili se samotným projektem " Firmičky" a pracovali s pracovním listem č.1. 
Diskutovali o samotném budoucím fungování firmiček a pokoušeli se již navrhovat kandidáty do jednotlivých pracovních funkcí.

Partner 6
Minipodnik 16 - KOVÁRNA
We wrześniu miniprzedsiębiorstwo nr 16 zajmowało się podstawową organizacją przedsiębiorstwa. Głównym celem było ustalenie kompetencji poszczególnych członków zespołu. Następnie odbyła się dyskusja o logo, wyposażeniu materiałowym potrzebnym do działalności firemki. Wypełnienie kart pracy nr 1 - 2. 
V září se minipodnik číslo16 zabýval základní organizací podniku. Hlavním cílem bylo určit kompetence jednotlivých členů v týmu. Následovala diskuse o logu, názvu firmy, materiálovém vybavení pro činnost firmičky. Vyplnění pracovních listů číslo 1 - 2.

Minipodnik 17 - TVORBA MODELŮ STAVEBNIC PRO OBOR MECHATRONIKA
Firemkę 17 stworzyły osoby interesujące się nie tylko mechatroniką, ale również projektowaniem i wykształceniem w dziedzinie prowadzenia działalności gospodarczej. We wrześniu głównym zadaniem było zaplanowanie programu/produktu, którym firemka będzie się zajmować przez cały rok oraz ustalenie struktury organizacyjnej. W dziedzinie marketingu zaczynamy pracować nad corporate designem. 
Firmička 17 se poskládala z řady zájemců nejen o mechatroniku, ale také o projektovou činnost a vzdělání na poli podnikání. Hlavním úkolem v září bylo naplánovat program/produkt, kterým se bude firmička celý rok zaobírat a stanovit organizační strukturu. V oblasti marketingu začínáme pracovat na korporátním designu.

Minipodnik 18 – ROBOTICKÁ LABORATOŘ 
W miesiącu wrześniu miniprzedsiębiorstwo nr 18 zajmowało się założeniem przedsiębiorstwa i jego podstawową organizacją. Istnieją trzy podstawowe tematy, którymi nasze przedsiębiorstwo chciałoby się zajmować a głównym miesiąca było podjęcie takiej decyzji, która umożliwi nam zajmowanie się tym, co nas bawi i jednocześnie nie spowoduje powstania kwestii niewystarczającej wiedzy lub braku możliwości technologicznych. Omówiliśmy możliwości materiałowe szkoły i plany. Dyskutowaliśmy też o nazwie firmy i o logo firmy.
V měsíci září se minipodnik číslo 18 zabýval založením podniku a základní organizací podniku. Existují 3 témata, kterými se náš podnik chtěl zabývat a hlavním úkolem měsíce bylo rozhodnout se tak, abychom dělali to, co nás baví a zároveň nenarazili na nedostatek znalostí nebo technologické možnosti. Probrali jsme materiálové možnosti školy a plány. Diskutovali jsme také o názvu firmy a logu firmy.

Partner 7
Minipodnik č. 20, 23, 24
Uczniowie 2 klasy kierunku pielęgniarstwo praktyczne i działalność społeczne oraz uczniowie 3 klasy liceum medycznego byli zapoznani z projektem Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach – firemki. Kierownicy miniprzedsiębiorstw zapoznali uczniów z istotą prowadzenia działalności gospodarczej i motywowali ich do zainteresowania się taką działalnością. Celem projektu jest rozwój kluczowych kompetencji w firemkach – przede wszystkim komunikacji, współpracy w zespole, biegłości finansowej i informacyjnej. 
Žáci 2. ročníků oboru praktická sestra a sociální činnost a žáci 3. ročníku oboru zdravotnické lyceum a byli seznámeni s projektem Společná cesta k podnikavosti na školách – firmičky. Vedoucí minipodniků seznámily žáky s podstatou podnikání a motivovaly je k zájmu o danou činnost. Cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí ve firmičkách - především komunikace, spolupráce v týmu, finanční a informační gramotnost.



