
Výroční zpráva projektu Studovna 4 a požadavky pro další období

Studovna je umístěna na bloku 4 ve druhém mezipatře. Prostor je monitorován kamerovým 
systémem a přístup je na čipovou kartu ČVUT (ISIC). Místnost je vybavena čtyřmi velkými 
stoly, deskou a příslušným počtem židlí. Plnohodnotné osvětlení zajišťují mimo standartních 
zářivek také 4 stolní lampičky. U správce jsou k zapůjčení fixy, které lze využít pro výuku na 
magnetické tabuli. Od nového semestru (ZS 2011/12) budou ve studovně umístěny i dvě nové 
bezdiskové stanice s LCD a příslušenstvím. Tyto PC nahradí zastaralé a již nevyhovující stanice. 
Připojení na internet je postavené na bázi klient–server. Server je umístěn v serverovně bloku 
4, resp. server-housingu s instalovaným operačním systémem Ubuntu. Nově je ve studovně 
též umístěno rýsovací prkno.

Návštěvnost studovny je proměnlivá a je ovlivněna zápočtovým a zkouškovým obdobím. 
Studujícím je aktuálně k dispozici wi-fi pokrytí celé studovny, čehož mnozí využívají. Dále mají 
možnost využít whiteboard s vybavením pro jeho popis a čištění a rýsovací prkno.

Jako propagace slouží místnost samotná, jelikož je umístěná v mezipatře za prosklenými 
dveřmi, navíc je na možnosti studia zde upozorňováno při každoroční Infoschůzce a při 
registraci nových členů SH.

Teambuildingové akce nejsou v souvislosti s projektem pořádány.

Čerpání financí 2011-1

V období 2011-1 projekt čerpal požadované peníze ve výši 13.984 Kč ze schválených 15.000 
Kč. Finance byly použity na nákup dvou sestav bezdiskových stanic, které budou počátkem ZS 
2011/12 zprovozněny a umístěny ve studovně. Rozdíl ve financích žádaných a čerpaných byl 
způsoben změnou cen v čase (resp. změna sortimentu ve stejné kategorii).

Cíle v období 2011-2

• Instalovat a zabezpečit proti krádeži nové PC stanice
• Vytvořit nová Pravidla místnosti s ohledem na umístění nových PC a rýsovacího prkna
• Přepsat materiály týkající se studovny do angličtiny
• Pokusit se přesvědčit SUZ o nutnosti plastových oken

… a další nápady, které vyplynou v průběhu semestru

Rozpis požadavků na období 2011-2

Jelikož projekt čerpal v loňském semestru částku vyšší než bylo obvyklé v minulých letech, 
přenechá v tomto období možnost čerpání financí i jiným projektům.

• Odpuštění IT členství              800 Kč

CELKEM POŽADOVÁNO 800 Kč 
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