
1. kdObdobí, za které se zpráva vydává  

2010-1 

 

2. název projektu  

AUTODESK ACADEMIA Silicon Hill, dále jen AASH 

 

3. link na webovou prezentaci projektu  

http://autodesk.siliconhill.cz  
 

4. Informace o činnosti projektu v minulosti (minulý půlrok)  

o aktivní lidé v projektu  

Karel Landa, Ing. Radka Pernicová, Josef Hájek, Michal Bureš, Miloš Moravec, 

Zdeněk Rudovský, Monika Čechová, Martin Staš, Pavel Kovač, Jan Šesták, 

Jakub Chmelař, Amur Ganbold, 

 

o stručné info čím se projekt zabývá  

Zajišťovat celoživotní vzdělávání a výměnu zkušeností a dovedností 

v oborových technických komunitách formou výuky produktů fy Autodesk. 

Jedná se především o programy AutoCAD, 3ds MAX, Revit a Inventor. Výuka 

kurzu daného programu probíhá jednou týdně po dobu 11 týdnů v pravidelných 

hodinách. Lektor kurzu si sestavuje svůj vlastní učební plán, který je nastaven 

tak, aby účastník zvládl požadavky kladené na daný kurz. Po úspěšném skončení 

výuky dostanou studenti celosvětově uznávaný certifikát firmy Autodesk nebo 

potvrzení o absolvování kurzů. 

 

o stav projektu 
Funguje téměř bez problémů  

 

5. Cíle projektu na začátku daného období (minulý půlrok)  

Výuka v zimním semestru a v letních intenzivních kurzech 

 

6. Zhodnocení fungování projektu (minulý půlrok)  

 

1. Nejvýznamnější události v projektu  

 

Výuka zimních a letních intenzivních kurzů 

Změna administračního procesu vydávání certifikátů a podpory Autodesku 

(probíhá do teď.) 

 

2. Cíle, které se podařilo splnit  

 

Proběhla zimní semestrální výuka 10 kurzů. 8 kurzů naplněno ze 100%, 2kurzy 

z 80%.  Podařilo se nám najít některé nové lektory. 

 

3. Cíle, které se nepodařilo splnit, a důvody jejich nesplnění  

 

Nenaplnění VŠECH kurzů z 100%, nutnost začít hledat studenty i na jiných 

školách, případně udělat větší PR. 

 

 

http://autodesk.siliconhill.cz/


7. Přehled financování projektu (minulý půlrok)  

 

1. Získané finanční prostředky  

  

 Klub SH – výdaje celkem 58 000 Kč  

58 000 Kč výdaje na běh Academie ( v okamžiku odevzdáni zprávy, 

předpokládá se ještě čerpaní financi v prosinci 2009) 

 

 Příjmy AASH 

Kurzovné od studentů  LIK – 9 000 Kč 

Kurzovné od studentů ZK – 73 500 Kč  

SGS 2009 - 13 300 Kč 

2. Využití získaných finančních prostředků  

 

Z rozpočtu klubu Silicon Hill bylo zatím čerpáno 58 000 Kč. Tato 

částka byla využita pro odměny lektorů za letní intenzivní kurzy, pro 

přeškolení lektorů na nové produktové verze a školení v rámci 

certifikace ATC. Dále byly vynaloženy prostředky na zajištění 

provozních výdajů a PR. Část peněz byla také vydána na teambuilding 

lektorů. 

Předpokládá se nákup ročních licenčních balíčků. Cena a čas koupě 

však záleží na dokončení dohody s Autodeskem.  

Částka z SGS byla použita především pro nákup reklamních předmětů. 

8. Cíle projektu na následující pololetí  

 

1. vize do budoucnosti  

 

- Výuka letní semestr 2010 

- Restrukturalizace organizace s Autodeskem 

- Specializovaná školení 

- Vydávaní  komerčních certifikátů ATC 

- Rozšířeni výuky o novy kurz XSI 

 

2. prostředky potřebné k uskutečnění vize  

 

1. Klub SH  

     Cca 190 000kč (velmi záleží na ceně licenci od Autodesku) 

 

2. Jiné (bude přihlédnuto při schvalování nového rozpočtu)  

Autodesk – 30 000 - XXX 000 Kč 

Sleva na licence (v době odevzdání zprávy stále probíhají jednání 

o výši slevy za licence), školení lektorů, věcná podpora ve formě 

propagace 

Kurzovné od studentů –  cca 100 000 Kč –  letní semestrální kurzy 

a část letních intenzivních kurzu. 

 



3. požadavky do nového rozpočtu + zdůvodnění + celková suma (toto 

bude jednoduchý rozpočet, vložíte jej do rozpočtu SH)  

 

Certifikace lektorů, a výdaje s tím spojené (ubytovani, jizdne ... )       21 000 Kč 

Licence education Master Suite  15 ks                                            do 34 000 Kč 

Licence Edu Suite for Entertainment Creation15ks                                do 82 000  Kč 

Litertura                                                                                                 2 000 Kč 

Skříň do učebny (uzamykatelna, s dopravou a montaží)                             15 000 Kč 

Provozní výdaje, spotřební materiál                                                               5 000 Kč 

Tembuilding – (14x 1500 Kč)                                                                      21 000 Kč  

Plakáty  + propagace                                                                                    10 000 Kč 

 

celkem (při plné ceně licencí pro školy)                                                     190 000 Kč 

 


