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Stručně o naší firmě
Naši firmu jménem Kostka jsme založili se sedmi spolužáky v září roku 2019 se záměrem na
výrobu dětských stavebnic a výrobků ze dřeva. Rozhodli jsme se pro tyto produkty, protože
chceme pomoci světu od plastů, tudíž ani jeden z našich výrobků neobsahuje plastové součástky
a ani nepoužíváme plastové obaly.
Naše výrobky vyrábíme částečně strojovým, ale především ručním způsobem. Pro strojové
opracování používáme formátovací pily, tloušťkovací frézku. Po strojovém opracování materiálu
následuje ruční opracování, u stavebnic frézujeme hrany kostek ruční frézkou a následně
brousíme ručně každou kostku tak, aby neměla jedinou ostrou hranu, která by mohla zranit
jakkoli našeho zákazníka. Po veškerém obroušení následuje ruční vypalování motivů na kostky,
po vypálení kostky ručně lakujeme certifikovaným lakem na dětské hračky.
Hotové stavebnice pak distribuujeme v ručně vyráběných překližkových krabicích zákazníkům.
Kromě výroby stavebnic se věnujeme i vedlejším produktům, kterými jsou například dřevěné
klíčenky s různými vypalovanými motivy, dřevěné skládačky s motivy listů, magnetky s různými
motivy a výrobou dřevěných předmětů na přání zákazníka.

Začátky:
První schůzku celé firmy jsme měli v září, kde jsme se rozhodovali, co vlastně bude naším
záměrem. Všichni členové firmy, zatím bezejmenné, jsme se shodli na výrobě stavebnic pro děti.
Někoho z nás napadlo, že bychom se mohli jmenovat jednoduše Kostka, a název byl na světě.
Celé září jsme pracovali na návrzích stavebnic, kolik kostek by měla obsahovat i jaké typy.
Nakonec jsme vyrobili v rámci školy jeden prototyp, který je teď naším hlavním produktem.
Protože jsme začínali úplně od začátku, museli jsme si sehnat výrobní prostor. Škola nám
poskytla jeden den vždy při praxích, kdy jsme si mohli vyrábět naše výrobky do firmy, ale my
jsme potřebovali pracovat více, a tak jsme si pronajali dílnu v ZŠ Brigádníků v Praze 10, kde na
výrobcích provádíme finální úpravy. V říjnu, listopadu a prosinci jsme se s věnovali výrobě
hlavních produktů, jimiž jsou stavebnice. Dále jsme se v listopadu účastnili veletrhu středních
škol Schola Pragensis, kde jsme prezentovali naši firmu a zároveň prodávali firemní produkty. V
lednu, únoru a březnu jsme se připravovali na veletrh JA studentských firem a též prodávali naše
produkty.
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Pozice ve firmě

ŘEDITEL SPOLEČNOSTI
Michal Mára
ZÁSTUPCE ŘEDITELE
Adam Česák
FINANČNÍ SPRÁVA
Eva Veinhauerová
PRACOVNÍCÍ
Výroba
Josef Lindner

Prodej,výroba
Tomáš Jakubec
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Výroba, řidič
Martin Fára

Členové Kostky

Michal Mára
Ředitel společnosti
Jmenuji se Michal a studuji obor umělecký truhlář na střední a vyšší odborné škole umělecké a
řemeslné. Naši firmu Kostka jsem založil společně se spolužáky v roce 2019, Ve firmě se věnuji
návrhům, výrobě a samotné administrativě ve firmě. Kromě práce se dřevem se věnuji hudbě,
konkrétně sólovému zpěvu.

Adam Česák
Zástupce ředitele
Jmenuji se Adam Česák a jsem členem firmy Kostka. Pozice zástupce ředitele. Studuji na střední a
vyšší škole umělecké a řemeslné, na které jsme se spolužáky založili vlastní firmu. Na vedlejší
produkty se momentálně zaměřuji hlavně já. Systém vedlejších produktů je dobrá možnost, jak
se firma dokáže připomínat a propagovat na menších akcích.

5

Eva Veinhauerová
Správce financí a výroba
Jmenuju se Eva Veinhauerová a pracuji jako účetní a pokladní ve školní firme Kostka. Studuji
střední školu uměleckou a řemeslnou na oboru uměleckořemeslné zpravováni dřeva pro
řezbářské práce. Ve firmě se hlavně věnuji účetnictví, dokumentaci naší společnosti a pomocník
na výrobě stavebnic. Ve volném čase se věnuji tanci, přesněji street dance.

Josef Linder
Výroba
Jmenuji se Josef Lindner a jsem zaměstnán jako výrobce ve firmě Kostka. Studuji umělecké
řezbářství na střední škole a vyšší odborné škole umělecké a řemeslné, jsem hudebník a baví mě
vymýšlet příběhy a tvořit komiksy.
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Jan Jordan Kraft
Jmenuji se Honza a studuji uměleckou truhlařinu na střední a vyšší odborné škola umělecké a
řemeslné. Jsem studentem třetího ročníku a spadám do fiktivní firmy Kostka, kde působím jako
jeden ze zástupců ředitele firmy. Ve svém volném čase se věnuji práci se dřevem v rodinné
truhlářské firmě. Firmu Kostka považuji za velice perspektivní a přínosnou, doporučuji ji všem,
kteří mají zájem o kvalitní a zdravotně nezávadné dřevěné výrobky.

Tomáš Jakubec
Prodej

Jmenuji se Tomáš a pracuji pro školní firmu jménem Kostka, v této firmě mám úkol
prodeje a výroby, ve výrobě brousím kostky do stavebnic a vymýšlím motivy na
magnety a přívěsky na klíče a v prodeji mám za úkol tyto stavebnice, přívěsky, magnetky
atd. prodávat.
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Martin Fára
Řidič a výroba

Jmenuji se Martin Fára a pracuji pro školní firmu Kostka. je mi 18 let a bydlím poblíž
města Mníšek pod Brdy. Studuji na SVSUAR. Příležitostně mě baví hrát na bicí a jízda na
skateboardu.

Schola Pragensis 2019, firma Kostka s firmou Topolík

8

Naše produkty
Hlavní produkt - bukové a javorové stavebnice pro děti.

Vedlejší produkt - ručně vyráběné magnetky přívěsky,
skládačky a motýlky ze dřeva.
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Zpráva Finančního oddělení
Naše firmu tvoří sedm členů, do firmy jsme nevložili žádný počáteční kapitál.

Výdaje
Materiál
Celkem nákupy
Bukové fošny 3 ks
Kancelářské potřeby
Lesk
Matný spray černý
Dřevěné desky

Cena
2 710 Kč
1 706 Kč
114 Kč
299 Kč
117 Kč
474 Kč

Dřevěné desky
Matný spray černý
Lesk
Kancelářské potřeby
Bukové fošny 3 ks
Celkem nákupy
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Příjem
Výrobek
Celkem prodáno
Klíčenka
Magnety
Ostatní příjem- tip
Skládačka
Stavebnice

Cena celkem
5 720Kč
665Kč
1 760Kč
45Kč
1 150Kč
2 100Kč

Stavebnice
Skládačka
Ostatní příjem- tip
Magnety
Klíčenka
Celkem prodáno
0
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Marketingový plán
O jaký výrobek se jedná:
-

Jedná se o ručně vyráběnou1 dřevěnou stavebnici z bukového nebo javorového
dřeva.

Jak šířit naše výrobky:
-

-

-

Jedním z mnoha způsobů, jak zvětšit prodej našich výrobků by určitě byla
reklama. Firma by pak musela mít dost velké zásoby stavebnic. Případným
řešením nedostatku kusů by mohla být věta „Do vyprodání zásob“.
Většina možností šíření je nákladná na peníze, nejlevnějším řešením by mohlo
být investování do letáků2, které by mohly být roznášeny po poštovních
schránkách.
K již zakoupeným kusům přidat nějakou formu výzvy k šíření.3

Popis výrobku:
Výrobek - Dřevěná stavebnice je vyrobena z bukového nebo javorového dřeva.
Balení obsahuje 27 ks kostiček, různého tvaru.

Cena za 1 stavebnici: 700,- Kč
Distribuce:
-

Distribuovat se bude na objednávku.

Propagace:

-

-

Jsme pražská studentská firma pod Junior Achievement, která se zabývá ruční
výrobou dřevěných stavebnic.
Stavebnice vyrábíme z kvalitních materiálů.
Výrobky jsou ekologicky nezávadné a bezpečné pro děti.
Osobitý přístup pracovníků, každý pracuje tak, jako by stavebnici vyráběl pro
sebe.
Prodej za rozumnou cenu.

1

za použití strojů pro opracování dřeva
jednoduchých papírů, na kterých by bylo pár informací, ohledně firmy, pár fotek výrobků a cena +
odkazy na webovou stránku, facebook a instagram
3
jednoduše by se tam dala dát vizitka, nebo něco podobného
2
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Společnost Kostka se
specializuje na ruční výrobu
dřevěných stavebnic.
Všechny výrobky jsou
vyráběny studenty ze Střední
a Vyšší odborné školy
umělecké a řemeslné v Praze
5, Nový Zlíchov 1 pod záštitou
Junior Achievement.

Jedním z mnoha výhod
je, že stavebnice jsou
vyráběné z kvalitního
bukového nebo
javorového dřeva.
Každá kostka je
natřená lakem, který je
nezávadný pro lidské
tělo, a proto je
stavebnice vhodná pro
děti.

Kontaktní údaje: +420 776 779 702

Email: infokostka@seznam.cz

+420 604 457 896
Facebook: Kostka výrobky

Cena jedné stavebnice je 700,- Kč.

Instagram: @kostka_vyrobky

Prodej je prováděn na objednávku
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Marketingový průzkum trhu
Před tím, než naše firma stanovila cenu stavebnice, proběhl marketingový
průzkum trhu, na kterém se podílel Tomáš Jakubec.

Jednotlivé zkoumané body:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Konkurence na internetu
Konkurence v kamenných prodejnách – Pompo, Bambule, Sparkys…
Zjištění a porovnání cen
Srovnání kvality výrobků
Srovnání obalových materiálů
Srovnání povrchových úprav
Kalkulování finální ceny výrobku v závislosti na materiálu, výrobě,
času, povrchové úpravě a režie firmy

Příklady internetových konkurentů
Stránky: https://www.marimex.cz/kostky-drevene25ks/?gclid=Cj0KCQjw3qzzBRDnARIsAECmryrEn6pcUV11lv1t8M08PDKos
H_hTaRGE8Y4NRfNG0qv0jSZWkM9brkaAhElEALw_wcB
Cena: 190 Kč
Název: Dětské dřevěné kostky 25 ks
Foto:
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❖ Stránky: https://www.mall.cz/drevene-stavebnice/woody-kostky100dilu?gclid=Cj0KCQjw3qzzBRDnARIsAECmryoHf5WVXt4Hpyi5WXvl
DhN5nsut2KGb5ZkN1KPgxKYpymyYi2QXPX4aAsG7EALw_wcB
Cena: 379 Kč
Název: Woody Kostky 100 dílů
Foto:

Cena: 602 Kč
_______________________________________________________________________________________
❖ Stránky: https://www.dvedeti.cz/drevene-kostky-prirodni100ks?gclid=Cj0KCQjw3qzzBRDnARIsAECmryrEWCjYvIdZ6FYsdMLkBe
PFqMxlLn54dB34xxufQXL4aM0Xtcq6bS0aAlnNEALw_wcB
Název: Small Foot Dřevěné kostky přírodní 100ks
Foto:

Cena: 889 Kč
_______________________________________________________________________________________
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Stránky: https://www.dvedeti.cz/drevene-kostky-v-tube-velke-dreveneprirodni-kostky-220xl?gclid=Cj0KCQjw3qzzBRDnARIsAECmrypQTbz3xn3YDymrP4_q66ZERnIGjC
OFpjs7O_MiiNM8r_YX1M7UzVsaAli7EALw_wcB
Název: EkoToys Dřevěné kostky přírodní 220 ks XL
Foto:

_______________________________________________________________________________________
Stránky: https://www.mall.cz/drevene-stavebnice/marimex-t-wooddrevene-kostky-50-kusu?gclid=Cj0KCQjw3qzzBRDnARIsAECmryr7eM2dAquLyWiWam3ClMy9S8-WYSF0iRiusgxL5D11clBWBQfkEMaAhHNEALw_wcB
Název: Marimex T-wood Dřevěné kostky 50 kusů
Foto:

Cena: 404 Kč
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❖ Stránky: https://www.pilina.cz/drevene-kostky/drevene-kostkymale/?gclid=Cj0KCQjw3qzzBRDnARIsAECmryqTwgxreY5mf5oFcJ3NSAJ
OHrB9y8erYRnbLLIIQfiAceRJyCdClVwaAlvwEALw_wcB
Název: Dřevěné kostky malé
Foto:

Cena: 390 Kč
_______________________________________________________________________________________
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