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Formátování
Ostatní strany textu:
Obsah

ZPRÁVA Z ODBORNÉ PRAXE
Podnikání fyzické osoby
termín konání praxe
jméno a příjmení, třída
pouze tato první strana bude jako jediná zarovnaná svisle na střed, nebude mít
žádné záhlaví ani zápatí, text na titulní straně zformátujte dle vlastního uvážení
I. Založení živnosti
1. výběr vhodného předmětu činnosti
2. určení druhu živnosti (dle příloh Živnostenského zákona)
3. stanovení podmínek provozování vybrané živnosti, včetně způsobů prokázání
splnění těchto podmínek
4. postup založení živnosti (např. místo, poplatek, instituce atd.)
5. vyplnění Jednotného registračního formuláře pro fyzickou osobu (bez příloh), u
volné živnosti včetně seznamu oborů činností
II. Propagace
1. popis vybraných způsobů propagace firmy nebo konkrétního produktu
2. vytvoření loga firmy
3. výběr vhodného sloganu
4. tvorba vizitky
5. tvorba reklamního plakátu (propagace firmy, popř. konkrétního produktu –
výrobku nebo služby)

Pomocné odkazy

Jednotný registrační formulář pro fyzickou osobu
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotnyregistracni-formular/2019/9/FO.pdf
Seznam oborů činností náležejících do živnosti volné
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotnyregistracni-formular/2020/3/MPO_obory.pdf
Pokyny k základnímu JRF pro fyzickou osobu
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotnyregistracni-formular/jednotny-registracni-formular---234081/

Formátování

práce bude vypracovaná v programu MS Word v jednom souboru, písmo Calibri,
velikost 12, řádkování 1,5, povinné dodržování profesionálního psaní textu (svislé
odsazování odstavců, vodorovné odsazování textu, dodržovat pravidla psaní
písemností), při formátování využít vhodně styly odstavců, v zápatí stránek vpravo
bude číslování stran arabskými číslicemi s uvozujícím textem str. (např. str. 4),

str. 1

číslovat od titulní stránky, ale čísla zobrazovat až od první stránky vlastního
textu, svislé zarovnání stránek nahoře (kromě titulní strany)
Odevzdání práce:
−
−
−

závazný termín odevzdání je pondělí 31. května 2021,
zpráva se odevzdává elektronicky na e-mail vyučujícímu EPO,
vypracovaná zpráva bude součástí klasifikace žáka za 2. pololetí školního roku 2020/2021 v předmětu
EPO.

Hodnocení odborné praxe se řídí § 16, odst. 1–4 Školního řádu.

