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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
17.11.2013  –  17.11.2014  (dále  jen  uplynulé  období),  předpokládanou  činnost  v období
18.11.2014 – 31.12.2014 a cíle projektu na období 1.1. 2015 – 31. 12. 2015 (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 19.30 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 do 30.9.2014, nadále aktivní člen výtvarného
kroužku) – UID 16243

 Michala Prouzová (vedoucí projektu od 1.10.2014) – UID 24244 
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2 Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období

2.1 Cíle projektu na uplynulé období

Hlavním cílem uplynulého období bylo stabilizovat projekt po přesunu z bloku 5 na blok 9 a
vytvořit plnohodnotné zázemí pro stávající a nové členy výtvarného kroužku. 

Dalším  cílem  bylo  projekt  aktivně  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. Za
stěžejní v propagaci se považuje „Akce prvák“, kde byli oslovováni návštěvníci a projekt jim
byl prezentován.

Neméně důležitým cílem bylo zjistit,  co by si  členové výtvarného kroužku a potenciálně
možní noví návštěvníci přáli za vybavení ve výtvarném kroužku. Tato zjištění budou sloužit
jako podklad pro sestavení rozpočtu pro nadcházející období.

2.2 Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období

2.2.1 Nejdůležitější události v projektu

Nejdůležitější událostí projektu výtvarka bylo nalezení nového vedoucího projektu a předání
mu vedení.

2.2.2 Cíle, které se podařilo splnit

Projekt  výtvarka  se  stal  přístupný  všem  členům  klubu,  pravidelně  každé podělí  v 19.30.
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  Hillu  v rámci
možností, kterými oplývá. V říjnu byly poskytnuty prostory a vybavení k vytvoření dýní na
Halloweenskou party.

Důležitým krokem bylo předání výtvarného kroužku nové vedoucí. Výtvarný kroužek se
podařilo bez problémů předat.
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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. 

Pravidelně jsou aktualizovány stránky projektu  http://wiki.siliconhill.cz/Výtvarný_kroužek.
Dále se projekt prezentuje na „Akci prvák“.

2.4 Využívání projektu

V roce 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 letním  semestru
2013/2014  a  obzvláště  v zimním  semestru  2014/2015  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 2014 byl 53 000 Kč.

25 000 Kč – spotřební materiál

3 000 Kč – externí lektorství

1 100 Kč – úklidové prostředky

1 500 Kč – krabice s víkem na uložení materiálu

2 500 Kč – malířské stojany

3 000 Kč – odborná literatura

6 400 Kč - odpustky

3 000 Kč – společenské akce

5 000 Kč – kurzy aktivních členů

Celkem 53 000 Kč

V období kdy zpráva vznikala, nebyl ještě rozpočet zcela vyčerpán. S dočerpáním rozpočtu
do konce roku 2014 se počítá.
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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.

2.6 Teambuilding

V prosinci je plánovaná akce pro všechny členy výtvarného kroužku – předvánoční setkání a
rozdáváním dárků.
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3 Cíle projektu pro nadcházející období

3.1 Vize projektu

 Pokračovat v pravidelném provozu výtvarky každé pondělí

 Zvíšit využití výtvarky mimo pravidelné schůzky 

o přístup členů SH mimo pondělí

o větší propojení s mechadílnou – poskytnutí materiálu, využívání prostor

o víkendové kurzy  - např. olej, kresba, příp. keramika

 Získat nové aktivní členy, hlavně někoho na administrativu

 Získat nové návštěvníky 

o pokud bude místo, současná kapacita je naplněna

o nejlépe ze Strahova, momentálně jsou návštěvníci z 90% mimostrahovští

 Řešení prostoru – teď jsme na hraně

 Předávat znalosti výtvarných technik

 Rozšířit okruh nabízených výtvarných a kreativních činností (znalosti lektorů)

o dle přání holek: šperky z pryskyřice, mozaika

o rozšířit využívání šicícho stroje

o zavést doplňkově dřevořezbu

o zavést výrobu keramiky

 Rozšiřovat možnosti využití výtvarného ateliéru (výbava)

 Pomáhat klubu Silicon Hill a Studentské unii

3.2 Organizační zajištění realizace

Od ledna do září 2014 vedla projekt Martina Jarolímková, zajišťovala výuku a materiál. Od 
října vedu projekt já (Michala Prouzová).

Na příští semestr mám kromě Martiny  jednoho aktivního člena. Cílem je hledat další,  kteří 
by vedli výuku některých technik, měli přehled o dílně (mohli mě zastoupit v případě 
potřeby) a starali se o nakupování zboží.

5



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. 

Ráda bych projekt rozšířila konkrétně o keramickou pec a s ní spojené vybavení. Myslím si,
že by tato činnost přilákala mnoho dalších zájemců. Navíc se mi ozval jeden člen SH se
zájmem o samostatnou práci v dílně, který jako protiváhu nabízí i lektorování (s keramikou
prý umí).

Další otázkou je rozšíření prostor – momentálně chodí na výtvarku 12-14 osob, je to horní
přípustná hranice v těchto prostorech, už tak se často nevejdeme ke stolu a holky se krčí nad
malým ikeáckým stolkem nebo využívají mechadílnu, kde musí stát a není zde odpovídající
prostředí. Těžko mohu mít za cíl hledání nových členů, když je nemám kam usadit.

Ráda bych proto vymyslela nějaké rozšíření prostor, podmínkou je dostupnost vody.

Myslím,  že  je  super  spojení  výtvarky  a  mechadílny,  mechadílna  má  zase  návaznost  na
MgGyvera. Vhodné by se mi zdálo rozšíření Mučírny o šestilůžák, který je přes chodbu.

6



4 Dodatek zprávy

V roce  2014  se  podařilo  projekt  výtvarka  dále  rozvíjet  a  přibírat  nové  návštěvníky,  a  to
především díky propagaci a také na základě osobních doporučení.  Dále byl předán nové
vedoucí. Zájem členů spíše roste.

Projekt nemá e-mailovou konferenci.

Jako kontaktní mail projektu je: výtvarka@siliconhill.cz .
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Příloha A. Čerpání rozpočtu v uplynulém období

Ref. Název Částka 

6043 Malířské stojany 1 621,-
6044 Elektrické plotýnky 2 107,-
6045 Odborná literatura 291,-
6046 Úložné krabice 1 431,-
6047 Doplnění výtvarného materiálu 966,-
6105 Pletení, háčkování, Strahováčci 967,-
6106 Ubrousková technika, origami a mozaika 993,-
6107 Filcování 791,-
6108 Pletení košíků 1 490,-
6207 Odpustky LS 2014 2 400,-
6226 Linoryt a suchá jehla 490,-
6227 Malba na sklo a keramiku 624,-
6228 Smalt a FIMO 996,-
6231 Tisk 96,-
6232 Odborná literatura II 358,-
6260 Velikonoční výzdoba 1 499,-
6261 Výroba svíček 460,-
6262 Výroba tašek 1 469,-
6263 Výroba šperků 1 486,-
6264 Vyšívání 983,-
6265 TwistART 749,-
6274 Odborná literatura III 565,-
6281 Extrudér na FIMO 630,-
6412 Předloha pro vyšívání 152,-
6448 Kurz aranžování květin 750,-
6449 Kurz aranžování květin 2 250,-
6620 Zvířátka z plsti 1 000,- *1

6622 Doplnění spotřebního materiálu 2978,-
6711 Malování na sklo a keramiku 1 500,-
6724 Odpustky ZS 2014 400,-
5745 Organizéry z křupinek 1 043,-
5772 Dokoupení trik 888,-
5773 Doplnění spotřebního materiálu - textil 1 000,-
5774 Pomůcky na batikování 3 000,-
5775 Doplnění spotřebního materiálu 3 000,- *1

Celkem: 43 923,-

*1 vyhrazeno 500 Kč – nákup zatím nebyl proveden
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Příjmy z ekonomické činnosti projektu v uplynulém období

Název Částka 

- 0
- 0
Celkem: 0,-

9



Příloha B. Odpuštění členských příspěvků pro nadcházející 
období

UID Jméno Činnost Odp.
24244 Michala Prouzová vedoucí projektu (oba semestry) Z
16243 Martina Jarolímková lektorka výtvarných technik (oba semestry) Z
27205 Michal Trněný Lektor výtvarných technik (na ZS) Z, IT
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Příloha C. Požadavky do rozpočtu pro nadcházející období

Provozní náklady
Spotřební materiál 25 000,-
Úklidové prostředky 300,-

Investiční náklady
Odborná literatura + časopisy (předplatné) 1000,-
Pec na keramiku + příslušenství 48900,-
Vybavení (skříně, kleště, hrnce, škopky,...) 8000,-

Osobní náklady
Odpustky 2400,-
Společenské akce 1000,-
Kurzy aktivních členů 5000,-

Celkem 91600,-

Ekonomická činnost
Odhad zisku z ekonomické činnosti pro nadcházející období 0,-
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