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ZHRNUTIE
Názov firmy: Miss.P., JA Firma
BOJOVNÍČKY ZA YPSILON!
Kontakt: zuzana.kulichova@sosno.sk
www.facebook.com/miss.p.sk
„TÚ HRU STE URČITE
NEVYROBILI SAMI, KLAMETE!“
so vztýčenou hlavou konštatoval 9-ročný žiačik
počas workshopu v Základnej škole Oravská
Lesná. Zarazila som sa a napadli mi len dve
možnosti: buď je náš produkt, naša didaktická
pomôcka „VYBRANÉ SLOVÁ HROU“
taká úžasná, alebo?
Zanietenosť, súťaživosť a iskričky v očiach
žiakov počas workshopu „YPSILONKO“ mi
dali jednoznačnú odpoveď. Všimla som si, že hra
deti tak pohltila, že si ani neuvedomili, ako bez
dlhšieho rozmýšľania vedeli vsunúť správnu
kartičku s i/y do konkrétneho vybraného slova.

A úplne ma dostali, keď zo seba takmer
bez chyby vychrlili dlhú vetu, pomocou ktorej
si mali zapamätať vybrané slová po R. Ypsilon
na workshope „YPSILONKO“ sa fakt stal pre
deti obľúbeným písmenkom. Presne o to nám
išlo! Waw! Žeby sme naozaj splnili náš cieľ a
naučili deti vybrané slová na celý život?
Výroba nášho hlavného produktu nám dala
fakt, že zabrať! Pomedzi útrapy s ním sme
stíhali vliať naše zvyšky kreativity
a sústredenia do „WOODROSE“, ruží,
ktoré nikdy nezvädnú, ruží ktoré priniesli niečo
jemné do života našej firmy. Ruží, ktorých sme
v porovnaní
s plánom
predali
takmer
trojnásobok.

„FITCHICKEN,MULTIFRUTY
GEMUSE“ – obľúbená trojica šalátov, ktorá
uspokojila hladošov v našej škole. Boli
zdravou náhradou bagiet a iných produktov
rýchleho občerstvenia.

V DNEŠNEJ DOBE DETI ČORAZ MENEJ ČÍTAJÚ. KNIHY VYTLÁČA Z CENTRA ICH
POZORNOSTI TELEVÍZIA, FILM A POČÍTAČE. DEŤOM O TO MENEJ PRENIKÁ
DO VEDOMIA PÍSANÁ PODOBA SLOV, KTORÁ BY MOHLA MAŤ VÝZNAM PRI
URČOVANÍ „I/Y“ PODĽA TOHO, AKO SA IM SLOVO VYNORÍ Z PODVEDOMIA.
SLOVENSKÝ JAZYK PATRÍ MEDZI NEOBĽÚBENÉ PREDMETY. NEMÔŽE ZA TO
ŠTÚR ČI BERNOLÁK. SÚ ZA TÝM PRAVOPISNÉ DIKTÁTY! Z E-MAILOVEJ
KOMUNIKÁCIE A Z KOMUNIKÁCIE NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH SA UŽ TAKMER
STRATILI DĹŽNE A MÄKČENE. ČO AK PODOBNÝ OSUD STIHNE AJ YPSILON?

Naše ciele sme nielen splnili, ale i prekročili.
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VÝROBA
MY, BOJOVNÍČKY ZA YPSILON, SME SA ROZHODLI
UROBIŤ RÁZNY KONIEC TZV. BIFĽOVANIU SA VYBRANÝCH SLOV,
STRESU A POTU PRI PÍSANÍ PRAVOPISNÝCH DIKTÁTOV! ROZHODLI SME SA
UROBIŤ Z YPSILONU OBĽÚBENÉ PÍSMENKO PRE DETI. ROZHODLI SME SA
PODPORIŤ U DETÍ KREATÍVNE MYSLENIE, ZLEPŠIŤ IM PAMÄŤ A TO
NAJDÔLEŽITEJŠIE, NAUČIŤ DETI VYBRANÉ SLOVÁ NA CELÝ ŽIVOT!
Prvotná myšlienka nám napadla po
rozhovore s Mgr. Renátou
učiteľkou 1. stupňa ZŠ Slnečná Námestovo.
Položili sme jej 1 otázku: „Čo v súčasnosti
robí deťom v škole najväčší problém?“ Bez
rozmýšľania odpovedala:

„NÁSOBILKA
A VYBRANÉ SLOVÁ“

Nápad

Výroba

Rozhodli sme sa pre vybrané slová, ako ináč,
hravou formou. Hra bola veľmi náročná na
výrobu, je to „hand made“ produkt. Najskôr
sme vymysleli básničky na každú skupinu
vybraných slov. Nasledoval grafický návrh
kartičiek a návrh na obal hry. Ako bonus sme
vytvorili do každej hry tzv. extra karty.
Napísali sme pravidlá hry a pustili sa do
laminovania vyrezávania kartičiek.

Výsledok
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PRODUKT
„VYBRANÉ SLOVÁ HROU“
UPEVŇUJÚ VZŤAHY RODIČOV S DEŤMI, RODIČIA TRÁVIA S DEŤMI
VOĽNÝ ČAS, NEMUSIA PÍSAŤ S DEŤMI NEOBĽÚBENÉ DIKTÁTY,
ALE HRAVOU FORMOU A NA ZÁKLADE VIZUÁLNYCH PODNETOV
SI OSVOJUJÚ VYBRANÉ SLOVÁ NA CELÝ ŽIVOT.
Obsahuje 81 kartičiek. Kartičky sú rozdelené podľa farieb. Pri každej farbe sú dva druhy kartičiek
KARTIČKY
S VYBRANÝMI SLOVAMI
A BÁSNIČKAMI
prostredníctvom básničiek
si žiaci rýchlejšie
zapamätajú vybrané slová

KARTIČKY S YPSILONOM A MÄKKÝM I (Y/I)
obsahujú obrázky, ktoré uľahčia deťom dopĺňanie i/y
do kartičiek s vybranými slovami.
Obrázky s vybranými slovami
a obrázky na kartičkách
ktoré obsahujú i/y
sa vzájomné dopĺňajú,
čím uľahčujú deťom
správne sa rozhodnúť
medzi i/y.

.

EXTRA KARTY
Obsahujú slová,
ktoré sa rovnako píšu,
ale majú odlišný význam
a žiaci musia vedieť,
kedy pri ich písaní použiť i/y.
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plán
300 ks
FITCHICKEN, MULTIFRUTY
A GEMUSE
obľúbená trojica šalátov, ktorá uspokojila
hladošov v našej škole. Boli zdravou
náhradou bagiet a iných produktov rýchleho
občerstvenia. Výrobu sme uskutočňovali
vždy ráno, aby sme zabezpečili čerstvosť.
Najväčšej obľube sa tešil cestovinový šalát
s kuracím mäsom, kukuricou, paradajkami
a lahodným bielym jogurtom.

Skutočnosť
606 ks
WOODROSE,
ruža, ktorá nikdy
nezvädne...
Bol o ňu mimoriadny záujem. Vyrábali sme ich
ručne, v čiernej, sivej, červenej a prírodnej
farbe. Červená ruža bola v predaji na prvom
mieste.

Plán
50 ks

Skutočnosť
148 ks

JOGI
prototyp ohrievača vody na cesty, do kapsy.
Je to spôsob prenesenia tepla domova,
kdekoľvek sa vám zažiada. Výzor má
v podobe batérie, veľkosti vhodnej pre
ľahkú prenosnosť. Určený je pre všetky
putovné nohy a núdzové chvíle.
UMOŽŇUJE OHREV VODY
NA ČAJ ALEBO KÁVU.
NEPOTREBUJE PRÍSTUP
K ELEKTRICKÉMU VEDENIU,
PRETOŽE FUNGUJE NA BATÉRIU.
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MARKETING
Analýza konkurencie
„Vybrané slová hrou“ na rozdiel od konkurencie:
obsahuje už hotové kartičky s
básničkami, pomocou ktorých
si deti ľahšie zapamätajú
vybrané slová

rozvíja u detí jemnú motoriku
a logické myslenie

dáva tip na zmysluplné využitie
voľného času

spája rodičov
s deťmi

Miesto

Produkt
Objavili sme dieru na trhu! Chýbajúcim
kúskom, ako už vyplýva z názvu firmy, je
didaktická pomôcka VYBRANÉ SLOVÁ
HROU, určená pre deti 1. stupňa ZŠ.
Dizajn kartičiek zaujme deti pestrými
farbami, obrázkami a básničkami.
Kartičky sú zalaminované a prehľadne
roztriedené v pestrofarebnej škatuľke.

nekazí deťom zrak,
pretože nesedia pri
monitore počítača

• Vianočné trhy v Námestove a blízkom
okolí (týždeň od 11. do 20. 12. 2017)
• Predajná akcia v obchodnom centre
• Klinec Námestovo (15. 12. 2017)
• Deň sv. Valentína Stredná odborná škola
Námestovo (14. 02. 2018)
• Prezentačná akcia hry v ZŠ s MŠ
Oravská Lesná, ZŠ Ťapešovo, ZŠ s MŠ
Krušetnica a ZŠ s MŠ Rabčice (február –
marec 2018)
• Predajné miesto SOŠ Námestovo

Propagácia

Cena
Cena hry je vyššia, vzhľadom na vysoký
podiel ručnej práce. Cenu sme vypočítali
podľa kalkulačného vzorca.
ZŠ s MŠ
ORAVSKÁ
LESNÁ

Túto hru ste
určite nevyrobili
sami, klamete!

ZŠ
ŤAPEŠOVO

Keby sme mali
také hodiny
častejšie!

Waw! Konečne
viem všetky
vybrané slová
po B

ZŠ s MŠ
KRUŠETNICA

ZŠ s MŠ
RABČICE
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ĽUDSKÉ ZDROJE
Vzdelávacie aktivity manažmentu:
Našej firme veľmi záležalo na odbornom
raste zamestnancov, preto sme sa
zúčastňovali na všetkých školeniach,
ktoré organizovalo JA Slovensko, n. o.
Boli pre nás veľkým prínosom.
Mzdový systém a zásady odmeňovania
Asistentka prezidentky viedla evidenciu
množstva
vykonanej
práce
každej
zamestnankyni. Na základe evidencie sme
vyplatili mzdy v mesiaci február 2018 vo
výške 35 €.

Ďalší výplatný termín bude v apríli 2018.
Zmeny v organizačnej štruktúre
Aby sme vyriešili mnohé problémy v riadení
a fungovaní firmy, zmenili sme obsadenie
niektorých
pracovných
pozícií
v organizačnej štruktúre. Viceprezidentka
financií, Laura Buľáková, sa stala vedúcou
výrobného tímu a na jej miesto nastúpila
účtovníčka,
Klára
Chromuľáková.
Viceprezidentkou ľudských zdrojov sa stala
Alena
Slovíková.
Zmeny
priniesli
zodpovednejšie fungovanie firmy.

Externí spolupracovníci JA Firmy:
Mgr. Slavomír Špitáľ, konzultant
• Obchodný riaditeľ Support Q, Námestovo, ktorý do našej firmy priniesol mnoho
praktických informácií ohľadom podnikania. Poskytol nám cenné rady pri tvorbe
marketingovej prezentácie.
Veronika Staniková, fotografka
• Fotografka, ktorá nám pomohla upraviť fotografie produktov a súťažného tímu.

Mgr. Renáta Kollárová, učiteľka na 1. stupni ZŠ, Slnečná Námestovo
• Konzultovali sme s ňou metodiku hry a workshopov.

Organizačná štruktúra firmy
Prezidentka
spoločnosti Zuzana
Kulichová

Asistentka
prezidentky Simona
Barutová
Viceprezidentka
marketingu
Zuzana Gavendová
Manažérka reklamy a
predaja
Mária Kondelová

Viceprezidentka
výroby
Silvia Skurčáková

Viceprezidentka
ľudských zdrojov
Alena Slovíková

Vedúca výrobného tímu
Laura Buľaková
Výrobkyne
Klaudia Kuklová
Mária Janka Janceková
Blanka Kuráková
Magdaléna Gracíková

Viceprezidentka
financií
Klára Chromuľáková
Pokladníčka
Patrícia Metesová
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FINANCIE
Počiatočný kapitál spolu: 137,00 € (62 ks akcií/2,00 €, pôžička od zamestnancov 13/1,00 €)
Zostatok peňazí v pokladni k 09. 03. 2018: 873,83 €

Príjmy z podnikateľskej činnosti
Príjmy z predaja „Vybrané slová hrou“
Príjmy z predaja šalátov
Príjmy z predaja „Woodrose“
Príjmy z workshopov
Príjmy iné
Príjmy spolu
Výdavky na podnikateľskú činnosť
Výdavky na „Vybrané slová hrou“
Výdavky na šaláty
Výdavky na „Woodrose“
Výdavky na workshopy
Mzdy
Iné výdavky
Výdavky spolu

Výsledok hospodárenia
Príjmy spolu
Výdavky spolu
Výsledok hospodárenia (zisk)
Daň z príjmu (21 %)
Čistý zisk

Návrh na rozdelenie zisku
Dividendy
Odmeny zamestnancom
Dar (týrané ženy s deťmi v Rabči)
Spolu

Plán
(v €)
450,00
250,00
100,00
80,00
0,00
880,00

Skutočnosť
(v €)
468,00
546,85
294,50
44,00
4,00
1 357,35

Plán
(v €)
341,50
179,00
24,50
12,30
67,50
99,02
594,20

Skutočnosť
(v €)
233,81
286,80
12,37
4,86
35,00
30,68
603,52

Plán
(v €)
880,00
594,20
285,80
60,02
225,78

Skutočnosť
(v €)
1 357,35
603,52
753,83
158,30
595,53

Plán
(v €)
31,00
44,78
150,00
225,78

% splnenia

154

% splnenia

102

% splnenia

264

Skutočnosť
(v €)
31,00
364,53
200,00
595,53
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BUDÚCNOSŤ
JA Veľtrhom podnikateľských talentov naša firma nekončí!
Pokračuje a ide na ďalší level!
Sme si vedomé, že s vybranými slovami dieru do sveta neurobíme,
keďže sú typickým znakom výlučne slovenskej gramatiky.
NA SLOVENSKU CHCEME:
• aby sa „Vybrané slová hrou“ stali akreditovanou učebnou pomôckou pre základné
školy na Slovensku,
• doplniť základnú verziu hry o ďalšie skupiny vybraných slov, ktoré sa žiaci učia
vo vyšších ročníkoch,
• rozšíriť sadu extra kariet o ďalšie slová, s ktorými majú žiaci pri písaní i/y najväčšie
problémy (ryža/rizoto, vyla/vila, krištáľ/kryštál...)

Ďakujeme
ZŠ s MŠ Oravská Lesná
Support Q ponúka širokú škálu
služieb v rámci riadenia kvality
a priemyslu. Firma sa špecializuje
na poradenstvo v oblasti kvality,
organizuje zaučenie zamestnancov,
rovnako ako
ďalšie inšpekcie a kontroly.

ZŠ s MŠ Krušetnica
ZŠ Ťapešovo
ZŠ s MŠ Rabčice

Naša firma nejde spať
Naša firma nechce sa vzdať
Naša firma buduje
Preto s dobou napreduje
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