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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 1.1.2017 – 30.12.2017 
(dále jen uplynulé období), a cíle projektu na období od 1.1.2018 – 31. 12. 2018 (dále jen nadcházející 
období). 

1.2 Charakteristika projektu 

Projekt se zabývá výukou standardních a latinskoamerických tanců v několika úrovních – začátečníci a 
středně pokročilí, případně individuální hodiny. Pro studenty (především členy klubu SH) to je 
příležitost, jak se naučit novým tanečním krokům, či vypilovat techniku v přátelské neformální 
atmosféře s individuálnějším přístupem. Projekt také umožňuje zájemcům (lektorům), vyzkoušet si 
někoho učit a podělit se o své dovednosti s ostatními.  
Výhodou pro studenty bydlící na Strahově je nízký poplatek za kurz a také dostupnost – taneční 
probíhají v sálu Školícího centra na Strahově. 
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1.3 Aktivní lidé v projektu 

LS2017 

• Jan Heřmánek_27396_ lektor 

• Jiří Kocum_25183_lektor 

• Denisa Šleisová_26248_lektorka 

• Petr Sucháček_ 20394_lektor 

• Klára Černá_ 29484_lektor 

 

ZS2017 

• Jan Heřmánek_27396_ lektor 

• Klára Kopecká_lektorka 

• Jiří Kocum_25183_lektor 

• Denisa Šleisová_26248_lektorka 
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2 Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období 

2.1 Cíle projektu za uplynulé období 

• Dobrý průběh výuky kurzů pro začátečníky a středně pokročilé (a individuálních hodin) 
• Zájem o taneční minimálně jako v minulém období 
• Udržení stávajících členů/úspěšné nalezení nových (lektoři, vedoucí) 
• Dostatečná propagace projektu 
• Zaměření i na další tance (Zouk, Bachata, Salsa) 
• Zkvalitnění výuky 
• Podpora vedení klubu 

o Schválení požadavků do nového rozpočtu 
 Zajistit odpustky členům SH, kteří jsou v projektu Taneční aktivní a lektorům, 

kteří jsou externisté 
 => Odměny pro lektory ve formě tanečních věcí (boty/šaty/doplňky) 
 => Odměny pro lektory ve formě DPP 

viz. 4. Dodatek 
 

• Vytvoření loga pro Taneční na Strahově 

2.2 Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období 

2.2.1 Nejdůležitější události v projektu 

Byly otevřeny dva kurzy s cílem zintenzivnění výuky a vyhovění požadavků kurzantů. 

Oba semestry v roce 2016 lektoroval Jan Heřmánek společně s Klárou Kopeckou kurzy pro středně 
pokročilé a Jiří Kocum s Denisou Šleisovou kurzy pro začátečníky. 

Letní semestr byla stávající lektorka Klára Kopecká v zahraničí. Byli zaškoleni noví lektoři (Klára Černá 
a Petr Sucháček), kteří po dobu letního semestru vyučovali kurz pro začátečníky. 

Stávající lektoři (Jiří Kocum a Denisa Šleisová) se chopili kurzu pro pokročilé. 

Vedoucí projektu a lektor Jan Heřmánek pomáhal při výukách v kurzech. 

V zimním semestru se kurz vrátil do zajetých kolejí, tedy Jan Heřmánek a Klára Kopecká – kurz pro 
pokročilé a Jiří Kocum s Denisou Šleisovou – kurz pro začátečníky. 

Michal Býna – správce školícího centra nám opět pomáhal při organizaci a samotného provedení 
závěrečné lekce kurzů 

Vzhledem k figurám, které se na lekcích tančí a místu, které je k dispozici, stále držíme kapacitu lekcí 
na nižší úrovni. To je 12 – 15 párů na kurz. 

2.2.2 Cíle, které se podařilo splnit 

• Projekt fungoval dobře, všichni byli spokojení. Kurzy byly plné. 
• Noví členové se zapojili bez problémů 
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• Podpora klubu – dobrá 
• Přístup do školícího centra – bez problémů 
• Podařilo se zkvalitnit výuku (zavedení správné metodiky při výuce) 
• Rozšíření repertoáru tanců (Zouk, Bachata, Salsa a Casino de Rueda) 
• Odpustky členům SH, kteří jsou v projektu Taneční aktivní a lektorům, kteří jsou 

externisté 
 => Odměny pro lektory ve formě tanečních věcí (boty/šaty/doplňky) 
 => Odměny pro lektory ve formě DPP 

viz 4. Dodatek 

2.2.3 Cíle, které se nepodařilo splnit 

• Přijatelné logo 

Stále trvá. Není to úplně prioritou #1, ale bylo by fajn. 

2.3 Propagace projektu 

• Pro propagaci kurzů bylo využito možností Facebookových stránek a Wiki. 
o Kurzy se bez nutnosti plakátové propagace zaplnily během jednoho dne po vyhlášení 

začátku registrace pro páry. 
• V zimním semestru 2013 byla vytvořena FB stránka Taneční na Strahově. Zájem o tuto 

stránku se neustále zvyšuje a slouží jako jeden z komunikačních kanálů s kurzanty, ale i jako 
hlavní propagační zprostředkovatel. Nyní má 253 sledovatelů. 
Na tuto stránku je vkládáno info, které je potřeba.  

 
Aktuální informace o projektu jsou na wiki 
=> http://wiki.siliconhill.cz/Taneční_na_Strahově 
 
Info lze nalézt i na fb 
=> https://www.facebook.com/tanecninastrahove 

http://wiki.siliconhill.cz/Tane%C4%8Dn%C3%AD_na_Strahov%C4%9B
https://www.facebook.com/tanecninastrahove
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2.4 Využívání projektu 

O taneční na Strahově je stále zájem. 

Vypsané kurzy Kdy? Kapacita - max počet párů Počet párů Lektor 

KU
RZ

Y_
LS

_2
01

7 

Začátečníci St 12   11 Sucháček+Černá 

Středně 
pokročilí Út 12 13 Kocum+Šleisová 

KU
RZ

Y_
ZS

_2
01

7 

Začátečníci Po 12  12 Kocum+Šleisová 

Středně 
pokročilí Út 12 12 Heřmánek+Kopecká 

 

2.5 Přehled financování projektu 

2.5.1 Získané finanční prostředky 

• Lekce Tanečních na Strahově si účastníci hradí sami. Na období jednoho semestru to 
vychází 400,-/osoba, nebo 800,-/pár. Platba probíhá přes účet SH. 

• Projekt přináší další prostředky do klubu díky novým párům, kteří se musí pro účast 
v kurzu zaregistrovat a zaplatit základní členství. 

• Závěrečný taneční večírek – z rozpočtu schváleného pro taneční. 

• Odpustky pro aktivní členy SH – z rozpočtu schváleného pro taneční 

• Příspěvek na taneční věci pro lektory – z rozpočtu schváleného pro taneční 

 

Pozn.: Podrobnější přehled viz příloha A 

 

2.5.2 Využití získaných finančních prostředků 

Pozn.: viz. příloha A 
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2.6 Teambuilding 

8.5.2017; 19.12.2017 (bude) se v sálu školícího centra na Strahově konal Závěrečný taneční večírek 
(vždy pro účastníky končících kurzů daného semestru), který byl přístupný všem účastníkům tanečních 
a lektorům. Kromě tancování byly připraveny i soutěže a občerstvení.  Na občerstvení a drobné ceny 
do soutěže byla využita část rozpočtu, která byla k tomuto účelu určena. 
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3 Cíle projektu pro nadcházející období 

3.1 Vize projektu 

• Dobrý průběh výuky kurzů pro začátečníky a středně pokročilé (a individuálních hodin) 
• Zájem o taneční minimálně jako v minulém období 
• Udržení stávajících členů/úspěšné nalezení nových (lektoři, vedoucí) 
• Zkvalitnění výuky prostřednictvím vzdělávání lektorů 
• Dostatečná propagace projektu 
• Podpora vedení klubu 

o Schválení požadavků do nového rozpočtu 
 Zajistit odpustky členům SH, kteří jsou v projektu Taneční aktivní a lektorům, 

kteří jsou externisté 
 => Odměny pro lektory ve formě tanečních věcí (boty/šaty/doplňky) 
 => Odměny pro lektory ve formě DPP 

viz. 4. Dodatek 
 

• Vytvoření loga a stálé identity pro celý projekt Taneční na Strahově 

3.2 Organizační zajištění realizace 

• Zajistit odměny členům (lektorům) SH, kteří jsou v projektu Taneční aktivní a zajistit odměnu 
těm lektorům, kteří jsou externisti (nebydlí na SH, proto se na ně odpustky nevztahují) 
1. lektor ze Strahova - člen klubu silicon hill 
2. lektor není ze Strahova - není člen klubu Silicon hill 

podrobněji viz. 4. Dodatek zprávy 

• Podpora vedení klubu 
• Bezproblémový přístup do sálu školícího centra  
• Schválení požadavků do nového rozpočtu 

3.3 Požadovaná hmotná a technická podpora 

o Sál školícího centra 
 
 Bezproblémový přístup do sálu školícího centra 
 Zajistit čistotu podlahy v sále Školícího centra, když tam není povrch vhodný 

pro tancování 
- v případě rekonstrukce zvolit vhodnější podlahu pro tancování 

  
 Zajistit funkčnost toalet ve Školícím centru 
 Ozvučení sálu 
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Dodatek zprávy 

Odměny lektorům 

Možnosti odměn: 

LEKTOR Odpustky Příspěvek na taneční věci Dohoda o provedení práce 
1. lektor ze SH ANO ANO ANO 
2. lektor není ze SH NE ANO ANO 

 

 Příspěvek je nabídnut lektorovi, který se lektorování Tanečních na Strahově věnoval minimálně 
jeden semestr.  Odměny se uplatňují zpětně. 

 

Vysvětlení: 

např: 1. lektor z SH 

lektor učí první semestr  => tento semestr nic nedostává 

lektor učí druhý semestr => tento semestr má právo využít odpustky v klubu za předchozí odučený 
semestr - standardně se jedná o odpuštění poplatku za základní a IT členství tj. 800,- Kč. 

Po tomto semestru, kdy má odučeny semestry dva, má nárok na příspěvek na taneční věci ve výši 
2000,- Kč. 

Ve výsledku dostane za rok 3600,- Kč. 

Pokud si to lektor přeje, může dostat odměnu ve formě DPP. 

2. lektor není z SH 

lektor učí první semestr => tento semestr nic nedostává 

lektor učí druhý semestr => tento semestr nic nedostává. 

Po tomto semestru, kdy má odučeny semestry dva, má nárok na příspěvek 153 Kč/lekce. Vychází 
to na cca 10 lekcí. 1530,- Kč / semestr s DPH 

Ve výsledku dostane za rok 3600 ,-  mínus 15% = 3060,- Kč  

se slevou na dani to vychází stejně jako u SH lektora. 3600,-/rok 

Lektor nemá právo dostat odměnu v rámci odpustků.  

Lektor může dostat příspěvek na taneční věci ve výši 2000,-/ 2 semestry. 

 

Vedoucí projektu dohlídne na to, aby se nestalo, že lektor dostane požadované odměny. 
Nestane se, aby lektor dostal za jedno období odpustky, DPP i příspěvek na taneční věci a byl 
tak zvýhodněn před ostatními.  

Pokud lektor učí dva kurzy za semestr, je to jako kdyby učil dva semestry. 
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Příloha A. Čerpání rozpočtu v uplynulém období 

VÝDAJE 

Výdaje projektu v uplynulém období rok 2017 

Ref. Popis 
LS_2017 ZS_2017 

CELKEM 
Částka 

8229 Odpustky LS 2017 2 000                 -     2 000 
8163 Taneční věci pro lektora 2 000                 -                                2 000     
8164 Taneční věci pro lektora 2 000                 -                                2 000 
8250 Taneční věci pro lektora 2 000                 -                                2 000     
8341 Taneční závěrečný večírek 806                 -                                   806     
8727 Odpustky ZS 2017                -     1 000 1 000 
8728 Závěrečný taneční večírek                -     1 000                            1 000     

Celkem       8 806 2 800 10 806 
 

 

PŘÍJMY 

Příjmy z ekonomické činnosti projektu v uplynulém období rok 2017 
Sem. Popis Částka  Počet Celkem Celkem za semestr 

Letní 
Začátečníci 800 11,5 9 200 

                   18 000 Kč  
Středně pokročilí 800 11 8 800 

Zimní Začátečníci 800 11 8 800 
                   16 800 Kč  

  Středně pokročilí 800 10 8 000 
Celkem za rok                          34 800Kč  
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Příloha B.  Odpuštění členských příspěvků pro nadcházející období 

UID Jméno Činnost Odpuštěno 
25183 Jiří Kocum Lektor Zák, IT 
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Příloha C. Požadavky do rozpočtu pro nadcházející období  

Provozní náklady částka za jednotku počet celkem 
Taneční věci pro lektory 2000 3                     6 000 Kč  
DPP - celkem za rok s DPH 3600 3                     10 800 Kč  
Závěrečný večírek 1000, * 2 = 1000 2                     2 000 Kč  
Propagace - tisk plakátů, vizitky  (vyřizuje PR) 0 0                              - Kč  
Celkem provozní náklady                     18 800 Kč  
        
Investiční náklady       
------------------------- 0 0                              - Kč  
Osobní náklady       
Odpustky za semestr počet celkem 
·         J. Kocum (zák. + IT) 800 2 1 600 Kč 
·         Rezerva (zák) 200 4 800 Kč 
·         Rezerva (IT) 600 1 600 Kč 
Celkem odpustky   3 000 Kč 
Celkem výdaje za rok                       21 800 Kč  
        
Ekonomická činnost za rok 
Odhad zisku z ekonomické činnosti pro nadcházející období MIN                     32 000 Kč  
Pozn.: 2 kurzy (každý 10 párů) x2      
Odhad zisku z ekonomické činnosti pro nadcházející období MAX                     57 600 Kč  
Pozn.: 3 kurzy (každý 12 párů) x2       
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