Modul: „Vytvořte vlastní společnost“
Časový rozsah:

1,5 hodiny

Shromážděte své podnikatelské nápady/ plánujte v týmu
Které zájmy, dovednosti, schopnosti by měli mít jednotliví členové Vaší pracovní skupiny? Na jakém
produktu se shodnete?
Sepište seznam nápadů
Sepište všechny Vaše návrhy. Poté, co uzavřete seznam, prodiskutujte výhody a nevýhody
jednotlivých nápadů. Nadějné nápady mohou být pozměněny, kombinovány a všelijak vylepšeny.
Který z podnikatelských nápadů je ten, pro který se rozhodnete?
Jaké jsou požadavky na prostor a materiál?
Kdo jsou Vaši klienti?
Odkud získáte levný materiál nebo přístrojové/strojní vybavení?
Jak se Vaše společnost jmenuje?
Jméno společnosti byste měli vymyslet s náležitou péčí a společně s Vaším týmem.
Vytvořte design loga.
Jméno
 By mělo být krátké a jednoduché, co se týče výslovnosti,
 Můžete využít zkratku, ale vyvarujte se použití zkratek, které mají jiný význam,
 Rozhodněte se pro jméno, se kterým se můžete prezentovat, a na které můžete být hrdí,
 Dejte pozor, abyste nepoužili jméno již existující společnosti.
Jak bude fungovat vnitřní dělba práce a pracovních pozic?
Definujte kompetence, zvolte osoby, které dané pozice zastanou.
Každý člen Vašeho týmu musí vykonávat smysluplnou aktivitu.
Podepište pracovní smlouvy
Každý účastník dostane svou pracovní smlouvu (smlouva je k dispozici v příloze tohoto zadání).
Vyjednejte prodej Vašeho produktu!
Po vyjednání prodeje Vašeho produktu se společností č. 2, podepište smlouvu na prodej produktu
(smlouva na prodej produktu je v příloze č. 2 tohoto zadání).
Projekt „Lidé s poruchami učení na trhu práce” je realizován v rámci programu Leonardo da Vinci „Program
celoživotního učení”. Číslo projektu:

CZ/13/LLP-LdV/PS/P/134143

SMLOUVY
Smlouva 1:
Zaměstnanecká smlouva
mezi:
Společností:
a:
Zaměstnancem (jméno):
Podpis zaměstnance:
Podpis zástupce společnosti:
Datum:

Smlouva 2:
Smlouva o prodeji produktu
mezi:
Společnost:

Zastoupena:

Osoba odpovědná:

Podpisy:
a:

Společnost:

Zastoupena:

Osoba odpovědná:

Podpisy:

Datum:
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