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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 

10. 11. 2012 – 15. 11. 2012 (dále jen uplynulé období), předpokládanou činnost v období 

16.11.2013 – 31.12.2013 a cíle projektu na období 1.1. 2014 – 31. 12. 2014 (dále jen nadcházející 

období). 

1.2 Charakteristika projektu 

Projekt „Výtvarný kroužek “vznikl pro aktivní využití volného času členů klubu Silicon Hill. 

Výtvarný kroužek (dále jen „výtvarka“) nabízí prostor, výtvarný materiál a lektorské vedení 

pro různé výtvarné a kreativní činnosti. Členové projektu a zájemci z řad členů klubu Silicon 

Hill se scházejí každé pondělí na bloku 9 v suterénu v místnosti S127 od 20.00 hodin. Před 

začátkem semestru je vždy vytvořen program a podle něj se celý semestr postupuje. Každý 

návštěvník má možnost si vytvořit individuální náplň času stráveného ve výtvarce a tvořit 

podle toho, na co má zrovna chuť a na co je ve výtvarce vybavení.  

1.3 Aktivní lidé v projektu 

 Martina Jarolímková (vedoucí projektu) – UID 16243 

 Alena Bergerová – UID 15198 _ aktivní do první poloviny roku 2013 

 Hana Szücsová – UID 11403 _ aktivní do první poloviny roku 2013 

 Kristýna Žáková – UID 26021 _ aktivní od druhé poloviny roku 2013 

 Michala Prouzová – UID 24244 _ aktivní od druhé poloviny roku 2013 
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2 Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období 

2.1 Cíle projektu na uplynulé období 

Hlavním cílem uplynulého období bylo přestěhovat výtvarku do nové místnost. Tento cíl byl 

naplněn. Od letního semestru 2012/13 sídlí projekt na bloku 9 v suterénu v místnosti S127. 

S tímto souvisí kompletní přestěhování se z místnosti na bloku 5 a předání místnosti 

hospodářce bloku 5. K předání místnosti na bloku 5 došlo v září 2013. 

Dalším cílem bylo projekt stabilizovat, uvést ho do trvalého pravidelného provozu a aktivně 

ho propagovat mezi členy klubu Silicon Hill. Projekt je aktivně propagován na stránkách 

projektu http://wiki.siliconhill.cz/Výtvarný_kroužek a na klubových nástěnkách na každém 

bloku. Propagace na nástěnkách je řešena vyvěšením programu na daný semestr a přidáním 

několika programů v menším formátu k odnesení. Dále se snaží výtvarka propagovat 

pomocí spolupráce s ostatními projekty a sekcemi klubu (např. oslava 15 let klubu Silicon 

Hill). Za stěžejní v propagaci se považuje „Akce prvák“, kde byli oslovováni návštěvníci a 

projekt jim byl prezentován. 

Neméně důležitým cílem bylo přilákat nové zájemce, ať už o aktivní zapojení se do činnosti 

v projektu nebo jen o navštěvování výtvarky. 

2.2 Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období 

2.2.1 Nejdůležitější události v projektu 

Nejdůležitější událostí projektu výtvarka bylo přestěhování se do nových prostorů na bloku 

9 v suterénu v místnosti S127 a předání původní místnosti na bloku 5 hospodářce bloku 5. 

2.2.2 Cíle, které se podařilo splnit 

Projekt výtvarka se stal přístupný všem členům klubu, pravidelně každé podělí v 20.00.  

Výjimku tvoří zkouškové období, kdy je místnost přístupná pouze po předchozí dohodě. 

Mimo to se podařilo zajistit přístupnost výtvarky i mimo tento vymezený čas a to po 

předchozí dohodě s vedoucím projektu. 

Výtvarka se mimo vlastní aktivity snaží aktivně pomáhat klubu Silicon Hill a Studentské 

unii v rámci možností, kterými oplývá. V květnu vytvářela výtvarka plachtu k 15.výročí 

klubu Silicon Hill. V říjnu byly poskytnuty prostory a vybavení k vytvoření dýní na 

Halloweenskou party. 

Dalším cílem, který se podařilo splnit je čerpání z fondu prezidentky Studentské unie. 

Výtvarce se podařilo získat z fondu finance na šicí stroj. 

http://wiki.siliconhill.cz/Výtvarný_kroužek


 

3 

 

2.2.3 Cíle, které se nepodařilo splnit 

Projekt nemá žádné cíle, které by se mu nepodařilo splnit. 

2.3 Propagace projektu 

Na začátku každého semestru je vytvořen program, který je prezentován na plakátcích, které 

jsou vyvěšeny na klubových nástěnkách na každém bloku a na dveřích samostatného 

projektu. Dále jsou plakátky vyvěšeny na některých fakultách ČVUT a v CIPSu. 

Pravidelně jsou aktualizovány stránky projektu http://wiki.siliconhill.cz/Výtvarný_kroužek a 

stránky na facebooku. Dále se projekt prezentuje na „Akci prvák“ a na „Akci druhák“. 

2.4 Využívání projektu 

V zimním semestru 2013/2014 zaznamenal projekt vysokou účast. Zájem o výtvarku se 

enormně zvýšil. Vyšší míra návštěvnosti je pravděpodobně způsobena aktivnější prezentací 

projektu než v minulých letech a snahou o vnesení nových kreativních činností. V zimním 

semestru 2013/2014 výtvarný kroužek zaznamenal především zájem z řad studentů jiných 

vysokých škol než je ČVUT, nejčastěji z řad studentů z Karlovy univerzity, kteří jsou ochotni 

za projektem dojíždět. Projekt má především charakter relaxační a kreativní. 

2.5 Přehled financování projektu 

2.5.1 Získané finanční prostředky 

Projekt výtvarka vyl financován z rozpočtu Silicon Hill. Rozpočet pro rok 2013 byl 33 900 Kč. 

 15 000 Kč – spotřební materiál 

 1 500 Kč – úklidové prostředky 

 10 000 Kč – nábytek 

 2 400 Kč - odpustky 

 2 000 Kč – společenské akce 

 3 000 Kč - kurzy 

 Celkem 33 900 Kč 

V období kdy zpráva vznikala, nebyl ještě rozpočet zcela vyčerpán. S dočerpáním rozpočtu 

do konce roku 2013 se počítá. 

 

Výtvarnému kroužku byly v roce 2013 přiděleny finanční prostředky z fondu prezidentky 

Studentské unie (5 000 Kč – na šicí stroj, pomůcky při šití a látky). 

http://wiki.siliconhill.cz/Výtvarný_kroužek
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2.5.2 Využití získaných finančních prostředků 

Získané finance jsou pravidelně čerpány před každou hodinou na pomůcky na ni potřebné a 

mimo to v případě, že je potřeba doplnit výtvarný materiál i v průběhu semestru. Mimo to 

byly finance čerpány na vybavení nové místnosti a na odpustky. 

Dalším zdrojem financí byl fond prezidentky Studentské unie. Získané zdroje byly použity 

na nákup šicího stroje a příslušenství. 

2.6 Teambuilding 

V uplynulém období neproběhl žádný teambuilding.  
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3 Cíle projektu pro nadcházející období 

3.1 Vize projektu 

 Hledat nové vedení projektu 

 Získat nové aktivní členy a nové návštěvníky 

 Předávat znalosti výtvarných technik 

 Rozšířit okruh nabízených výtvarných a kreativních činností (znalosti lektorů) 

 Rozšiřovat možnosti využití výtvarného ateliéru (výbava) 

 Pomáhat klubu Silicon Hill a Studentské unii 

 Získat finanční prostředky z FPS (Fond studentských projektů) 

3.2 Organizační zajištění realizace 

Do poloviny roku 2013 fungovali v projektu 3 lektoři (vedení a 2 lektoři), kteří zajišťovali 

předávání zkušeností a znalostí ohledně výtvarných technik (dle zájmu návštěvníků a podle 

programu). 

Od poloviny roku 2013 fungují v projektu 2 noví lektoři a dva původní projekt opustili. 

Vedení zůstává stejné.  

Cílem je hledat nové aktivní členy, kteří by se podíleli na chodu projektu a vedli výuku 

některých technik. 

3.3 Požadovaná hmotná a technická podpora 

Cílem projektu v nadcházejícím období je rozšířit vybavení projektu, abychom mohli oslovit 

širší okruh členů klubu a měli možnost nabídky širšího okruhu kreativních a výtvarných 

technik.  
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4 Dodatek zprávy 

V roce 2013 se podařilo projekt výtvarka stabilizovat a rozvinout jeho činnost, přestože dva 

aktivní členové projektu přestali být aktivní. Z důvodů velké propagace projektu, velkého 

zájmu členů klubu a snahu o rozšíření nabízených aktivit v rámci projektu je potřeba 

v příštím období navýšit rozpočet oproti dosavadnímu. 

Projekt nemá e-mailovou konferenci. 

Jako kontaktní mail projektu je: výtvarka@siliconhill.cz . 

mailto:výtvarka@siliconhill.cz
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Příloha A. Čerpání rozpočtu v uplynulém období 

Ref. Název Částka  

5011 Nábytek a doplňky v nové místnosti 6 227,- 

5012 Úklidové prostředky 517,- 

5020 Propagační plakátky a letáčky 600,- 

5038 Externí lektor 800,- 

5039 Doplnění výtvarného materiálu 288,- 

5044 Doplnění výtvarného materiálu 480,- 

5045 Kuchyňka výtvarného kroužku 195,- 

5109 Odpustky LS 2013 1 200,- 

5122 Doplnění výtvarného materiálu 488,- 

5142 Doplnění výtvarného materiálu 155,- 

5174 Dezerty k otevření Mučírny 1 137,- 

5195 Doplnění výtvarného materiálu 754,- 

5217 Doplnění výtvarného materiálu 308,- 

5267 Doplnění výtvarného materiálu 483,- 

5268 Doplnění výtvarného materiálu 303,- 

5307 Doplnění výtvarného materiálu 459,- 

5403 Šicí stroj * 3 539,- 

5410 Doplnění výtvarného materiálu 487,- 

5416 Nábytek a doplňky v nové místnosti 2 888,- 

5417 Látka na šití * 1 177,- 

5564 Propagační plakátky a letáčky 290,- 

5567 Doplnění výtvarného materiálu 376,- 

5573 Razítko s logem výtvarného kroužku 519,- 

5592 Propagační materiál pro akci prvák 192,- 

5614 Doplnění výtvarného materiálu 492,- 

5625 Doplnění výtvarného materiálu 919,- 

5629 Doplnění výtvarného materiálu 518,- 

5630 Doplnění výtvarného materiálu 599,- 

5687 Odpustky ZS 2013 1 200,- 

5694 Doplnění výtvarného materiálu 974,- 

5745 Doplnění výtvarného materiálu 1 476,- 

5772 Doplnění výtvarného materiálu 1 497,- 

5773 Doplnění výtvarného materiálu 1 406,- 

5774 Doplnění výtvarného materiálu *1 

5775 Odborná literatura 1 379,- 
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5810 Doplnění výtvarného materiálu 493 ,- 

Celkem: 35 322,- 

 

* zaplaceno z rozpočtu projektu Výtvarný kroužek a následně proplaceno Studentskou Unií - 

čerpání z fondu prezidentky Studentské unie (přidělená částka 5 000 Kč) 

*1 vyhrazeno 500 Kč – nákup zatím nebyl proveden 

 

Příjmy z ekonomické činnosti projektu v uplynulém období 

Název Částka  

- 0 

- 0 

Celkem: 0,- 
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Příloha B. Odpuštění členských příspěvků pro nadcházející 

období 

UID Jméno Činnost Odpuštěno 

16243 Martina Jarolímková vedoucí projektu Z, IT 

26021 Kristýna Žáková lektorka výt. technik, pomocná síla Z, IT 

24244 Michala Prouzová lektorka výtvarných technik Z, IT 

- nový člen 2x rezerva pro nové aktivní členy Z, IT 

 



 

10 

 

Příloha C. Požadavky do rozpočtu pro nadcházející období 

Provozní náklady 

Spotřební materiál 25 000,- 

Externí lektorství 3 000,- 

Úklidové prostředky 1 100,- 

Krabice s víkem na uložení materiály 1 500,- 

Investiční náklady 

Malířské stojany 5 000,- 

Plotýnky 2 500,- 

Odborná literatura 3 000,- 

Osobní náklady 

Odpustky 6 400,- 

Společenské akce 3 000,- 

Kurzy aktivních členů 5 000,- 

Trička s logem výtvarného kroužku 2 500,- 

Celkem 58 000,- 

 

Ekonomická činnost 

Odhad zisku z ekonomické činnosti pro nadcházející období 0,- 

 


