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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) Řád projektů klubu. Obsahuje část o činnosti projektu za období 

1.1. 2021–31.12. 2021 (dále jen uplynulé období), a cíle projektu na období od 1.1. 2022–31. 12. 2022 

(dále jen nadcházející období). 

1.2 Charakteristika projektu 

Projekt se zabývá výukou standardních a latinskoamerických tanců, kurzy 

Zumby, případně soukromými hodinami. 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 Školicího centra (dále jen ŠC) na Strahově. 

 



 

2 

 

1.3 Aktivní lidé v projektu 

LS2021 

• Jiří Kocum_25183_lektor 

• Denisa Strobelová_26248_lektorka 

• Jakub Profota_35852_lektor 

• Karolína Šimonová_32858_lektorka 

• Michaela Jelínková_34178_lektorka 

 

ZS2021 

• Jiří Kocum_25183_lektor 

• Denisa Strobelová_26248_lektorka 

• Jakub Profota_35852_lektor 

• Karolína Šimonová_32858_lektorka 

• Michaela Jelínková_34178_lektorka 

• Alena Kadlčíková_38234_lektorka 

• Matěj Melichna_37957_lektor 

• Matvej Verbickij_39174_lektor 
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2 Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období 

2.1 Cíle projektu za uplynulé období 

• Otevření kurzů 

• Dobrý průběh výuky kurzů 

• Zájem o taneční minimálně jako v předchozích obdobích 

• Udržení stávajících členů/úspěšné nalezení nových (lektoři, vedoucí) 

• Zaměření i na další tance (Zouk, Bachata, Salsa) 

• Zkvalitnění výuky prostřednictvím vzdělávání lektorů 

• Dostatečná propagace projektu 

• Více akcí pro kurzanty pro ještě lepší zážitek ze Strahovských tanečních (závěrečné letní 

posezení) 

• Nové teambuildingy pro stmelení lektorského kolektivu 

 

2.2 Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období 

2.2.1 Nejdůležitější události v projektu 

Vzhledem ke stále přetrvávající covidové pandemii nebyly kurzy v roce 2021 otevřeny. Díky lepší situaci 

na začátku ZS a možnosti konání akce prvák se podařilo alespoň najít nové členy lektorského týmu, 

a to Alenu Kadlčíkovou, Matěje Melichnu a Matveje Verbického. V rámci druhé poloviny ZS 

se pak sporadicky konaly ve ŠC volně přístupné tančírny. 

2.2.2 Cíle, které se podařilo splnit 

• Podpora klubu – dobrá 

• Nalezení nových lektorů 

2.2.3 Cíle, které se nepodařilo splnit 

• Otevření kurzů samotných 

• Realizace Teambuildingů (vzhledem ke zrušení kurzů nebyly pořádány ani teambuildingy 

pro lektory) 

• Vzdělávání lektorů 

• Mimo kurzové akce pro kurzanty 

2.3 Propagace projektu 

• Pro propagaci kurzů byly využity především facebookové stránky a wiki 

• Propagace probíhala i na akcích Poznej Strahov a This Is Strahov 

Aktuální informace o projektu jsou na nové wiki 

=> https://wiki.sh.cvut.cz/klub/projekty/tanecni 

https://wiki.sh.cvut.cz/klub/projekty/tanecni
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Info lze nalézt i na facebooku 

=> https://www.facebook.com/tanecninastrahove 

2.4 Využívání projektu 

Po celý uplynulý rok 2021 byla existence projektu značně utlumena. Jedinou šancí, jak využívat našich 

aktivit byly tančírny v průběhu ZS. 

2.5 Přehled financování projektu 

Vzhledem k utlumenému chodu projektu nebyly získány ani čerpány žádné finanční prostředky 

a rozpočet projektu byl během roku vedoucím projektu anulován. Jedinou finanční aktivitou 

bylo odpuštění členských příspěvků mimostrahovským lektorkám Denise Strobelové 

a Karolíně Šimonové. Jednalo se pouze o základní členství, a to z důvodu nenadálého otevření kurzů, 

kdy je žádoucí, aby všichni lektoři byli zároveň členy klubu. Ostatní lektoři žijící na Strahově 

si svá členství platí automaticky sami a nebylo tak nutné žádat o více odpustků. To i z důvodu, 

že se odpustky udělují zpětně a výuka v předchozím semestru neprobíhala. 

 

https://www.facebook.com/tanecninastrahove
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3 Cíle projektu pro nadcházející období 

3.1 Vize projektu 

• Otevření tanečních kurzů 

• Bezproblémový průběh výuky 

• Otevření kurzů klasiky a Zumby 

• Udržet zájem o taneční minimálně jako v předchozích obdobích 

• 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 

3.2 Organizační zajištění realizace 

• Dohoda s ostatními projekty ohledně překrývání tanečních kurzů v sále. (Není vhodné, 

aby placené lekce byly rušeny z důvodu akcí neplacených – blokové hry aj.) 

• Zajištění přístupového kódu a klíče od ŠC pro nové lektory 

• Zajištění odpustků pro lektory (základní + síťové členství) 

• Podpora vedení klubu, schválení požadavků do nového roku 

• Bezproblémový přístup do sálu ŠC 

 

3.3 Požadovaná hmotná a technická podpora 

o Sál ŠC 

 

▪ Bezproblémový přístup do sálu ŠC 

▪ Zajistit čistotu podlahy v sále ŠC 

▪ V případě rekonstrukce zvolit vhodnější podlahu pro tancování 

▪ Ozvučení sálu 
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Příloha A. Čerpání rozpočtu v uplynulém období 

VÝDAJE 

Výdaje projektu v uplynulém období 

Ref. Popis 
LS_2021 ZS_2021 

CELKEM 
Částka 

 Odpustky 400 400 800 Kč 

Celkem   400     400 800 Kč 

 

 

PŘÍJMY 

Příjmy z ekonomické činnosti projektu v uplynulém období 

Sem. Popis Částka  Počet Celkem Celkem za semestr 

Letní 
STT + LAT 0 0 0 

0 Kč 
Zumba 0 0 0 

Zimní 
STT + LAT 0 0 0 

0 Kč 
Zumba 0 0 0 

Celkem za rok       0 Kč  
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Příloha B.  Odpuštění členských příspěvků pro nadcházející období 

UID Jméno Činnost Typ 

26248 Denisa Strobelová Zástupce vedoucího projektu, lektorka Základ 

32858 Karolína Šimonová Lektorka Základ 

38234 Alena Kadlčíková Lektorka Základ + IT 

34178 Michaela Jelínková Lektorka Základ + IT 

35852 Jakub Profota Zástupce vedoucího projektu, lektor Základ + IT 

37957 Matěj Melichna Lektor Základ + IT 

38234 Alena Kadlčíková Lektorka Základ + IT 

39173 Matvej Verbickij Lektor Základ + IT 
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Příloha C. Požadavky na rozpočet pro nadcházejícího období  

Provozní náklady částka za jednotku počet celkem 

Závěrečný večírek 1 000 / 500 4 3 000 Kč  

Letní posezení pro absolventy tanečních 2 000 1 2 000 Kč 

Vzdělávání lektorů 2 000 1 2 000 Kč 

Celkem provozní náklady   7 000 Kč  

        

Investiční náklady       

------------------------- - -                              - Kč  

Osobní náklady       

Teambuilding 2000 2 4000 Kč 

Odpustky za semestr počet celkem 

Denisa Strobelová (základ) 200 2 400 Kč 

Jakub Profota (základ + IT) 800 1 800 Kč 

Karolína Šimonová (základ) 200 2 400 Kč 

Alena Kadlčíková (základ + IT) 800 1 800 Kč 

Matěj Melichna (základ + IT) 800 1 800 Kč 

Matvej Verbickij (základ + IT) 800 1 800 Kč 

Michaela Jelínková (základ + IT) 800 1 800 Kč 

Celkem odpustky   4 800 Kč 

Celkem osobní náklady   8 800 Kč 

Celkem výdaje za rok     15 800 Kč  

        

Ekonomická činnost za rok 

Odhad zisku z ekonomické činnosti pro nadcházející období 
MIN 

                    33 600 Kč  

Pozn.: 2 kurzy klasiky (každý 8 párů) x2, 
kurz Zumby (10 osob) x2 

     

Odhad pravděpodobného zisku   49 600 Kč 

Odhad zisku z ekonomické činnosti pro nadcházející období 
MAX 
Pozn.: 3 kurzy klasiky (max kapacita) x2, kurz Zumby (max 
kapacita x2 

                    89 600 Kč  

Poznámka 1: Ceny včírků – klasika 1 000 Kč, ostatní kurzy 500 Kč. (Večírek klasiky je určen pro dva kurzy 

(či více), Zumba, resp. ostatní kurzy, mají večírek sami pro sebe). 

Poznámka 2: Výše zmíněný odhad počítá s uskutečněním kurzů v letním i zimním semestru. Nejsou zde 

zohledněny případné komplikace související s koronavirem a uzavřením dalších kurzů. V takovém 

případě může být příjem nulový. Pokud bude příjem nulový, budou i výdaje nulové. Pokud začne výuka 

až v ZS2022 budou příjmy i výdaje poloviční. 


