S T U D E NT S K Á U N I E ČVUT
KLUB

SILICON HILL

Zikova 4, 166 36 Praha 6

Zpráva o činnosti projektu
SHerna
za období 2012 a cíle projektu pro rok 2013

Autor dokumentu:

Tomáš Jedlička, Jiří Srna, 12.11.2012

Projekt

SHerna

Stav

Nefunguje

Ekonom. čin.

Ne (V řešení)

Vedoucí

Tomáš Jedlička

E-mail

tomas.jedlicka@sh.cvut.cz

Web

-

Aktivní lidé

Jiří Srna

1

Úvod

1.1

Účel dokumentu

Tento dokument slouží jako projektová dokumentace vyžadovaná interním předpisem
klubu Silicon Hill (dále jen SH) Projekty klubu. Obsahuje část o činnosti projektu za období
1. 1. 2012 - 31. 12. 2012 (dále jen uplynulé období), a cíle projektu na období 1. 1. 2013 31. 12. 2013 (dále jen nadcházející období).

1.2

Charakteristika projektu

Cílem projektu SHerna je poskytnout členům klubu Silicon Hill místo pro relax a zábavu v
podobě společenské místnosti vybavené HD projektorem a herní konzolí Xbox s ovladačem
Kinect.

1.3

Aktivní lidé v projektu


Tomáš Jedlička, 16399, vedoucí projektu



Jiří Srna, 21222, zástupce vedoucího projektu
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Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období

V uplynulém období docházelo k postupné realizaci projektu, která se nyní chýlí ke konci.
Byla vyhrazena a vyklizena místnost, kde projekt sídlí. Domluvené je malování místnosti a
již se objednává její vybavení.

2.1

Cíle projektu na uplynulé období

S ohledem na to, že projekt ještě nebyl spuštěn, nejsou pro tuto chvíli cíle splněny. Očekávám
však jejich splnění do 30. 11. 2012.

2.2

Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období

2.2.1 Nejdůležitější události v projektu
Přehled významných událostí během období.

2.2.2 Cíle, které se podařilo splnit
Cíle ze sekce 2.1, které se podařilo splnit.

2.2.3 Cíle, které se nepodařilo splnit
Cíle ze sekce 2.1, které se nepodařilo splnit a odůvodnění jejich nesplnění.

2.3

Propagace projektu

Popis propagace projektu. Ať už směrem ke členům, tak směrem mimo klub (např. ve škole).

2.4

Využívání projektu

Zhodnotit využívání/návštěvnost projektu za uplynulé období. Jaký přínos měl váš projekt pro
všechny členy SH? Např. kolik členů využívá projekt apod.
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2.5

Přehled financování projektu

2.5.1 Získané finanční prostředky
Získané finance pro dané období z rozpočtu SH a z jiných zdrojů (uveďte jaké a kolik). V případě, že
váš projekt má ekonomickou činnost, shrňte ji v pár větách. Podrobnější přehled ekonomické činnosti
prosím zpracujte jako samostatnou tabulku v příloze A.

2.5.2 Využití získaných finančních prostředků
Jak byly získané finance vynaloženy? Součástí je i příloha A, kde je podrobný rozpis čerpání
finančních prostředků (kopíruje finance.sh).

2.6

Teambuilding

[Pokud proběhl teambuilding]
Zhodnoťte průběh a závěry teambuildingu. Jaký měl a bude mít dopady na chod projektu? Jak byl
financován?
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3

Cíle projektu pro nadcházející období

[Pokud není projekt ve stavu Dokončen, Pozastaven]

3.1

Vize projektu

Bodový rozpis čeho chce projekt v příštím období dosáhnout, na co se chce zaměřit a podobně…

3.2

Organizační zajištění realizace

Jak chce projekt dosáhnout svých cílů po stránce organizační (lidé, místnosti…)? Součástí je příloha B
– odpuštění členských příspěvků pro nadcházející období.

3.3

Požadovaná hmotná a technická podpora

Slovní zdůvodnění významných nebo finančně náročnějších položek. Součástí je příloha C, kde
promítněte každou žádanou položku. Pokud má váš projekt ekonomickou činnost, uveďte prosím
odhad zisku pro nadcházející období.
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Dodatek zprávy

Věci, které byste rádi zdůraznili, ale jinam se nevešly.
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Příloha A. Čerpání rozpočtu v uplynulém období
Ref.

Název

Celkem:

Částka

123,-

Příjmy z ekonomické činnosti projektu v uplynulém období
Název

Celkem:

Částka

123,-
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Příloha B.

Odpuštění členských příspěvků pro nadcházející

období
UID

Jméno

Činnost

Odpuštěno
<Z/IT/ALL>
<Popř. jiné>
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Příloha C.

Požadavky do rozpočtu pro nadcházející období

Provozní náklady
Investiční náklady

Osobní náklady
Celkem

1 000,-

Ekonomická činnost
Odhad zisku z ekonomické činnosti pro nadcházející období

1 000,-
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