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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 

1.10.2011 – 29. 2. 2012 (dále jen uplynulé období), a cíle projektu na období 1. 3. 2012 – 

31. 12. 2012 (dále jen nadcházející období). 

1.2 Charakteristika projektu 

Projekt se zabývá výukou standardních a latinskoamerických tanců v několika úrovních 

(začátečníci, pokročilí, individuální hodiny). Taneční jsou určeny pro studenty (členy klubu 

SH). Je to možnost naučit se novým krokům či vypilovat techniku v přátelské neformální 

atmosféře s individuálnějším přístupem. Nabízí také zájemcům (lektorům), aby si vyzkoušeli 

někoho učit a mohli se podělit o své dovednosti s ostatními. Výhodou pro studenty bydlící 

na Strahově je dostupnost – taneční probíhají v sálu Školícího centra na Strahově. 

 

1.3 Aktivní lidé v projektu 

• Martina Jandová_21414_vedoucí projektu 

• Anita Prokešová_17332_pomoc s organizací 

• Petr Schefzu_20346_lektor 

• Kristina Krupová_22101_lektorka 

• Kateřina Šebestová_-_pomoc s organizací 

• Jan Svoboda_-_lektor 

• Kateřina Šírková_-_lektorka 

• Tomáš Jindra_-_lektor 

• Renata Horká_-_lektorka 
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2 Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období 

2.1 Cíle projektu na uplynulé období 

• vize do budoucnosti 

• dobrý průběh výuky kurzů pro začátečníky a individuálních hodin 

• zájem o taneční jako v minulém období 

• výměna vedoucí projektu (místo Anity Prokešové se funkce ujme Martina Jandová) 

• úspěšné zapojení nových lektorů (J. Svoboda, K. Šírková, K. Krupová) 

• prostředky potřebné k uskutečnění vize 

• podpora vedení klubu 

• přístup do sálu školícího centra 

• požadavky do nového rozpočtu 

2.2 Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období 

2.2.1 Nejdůležitější události v projektu 

• Funkce vedoucí projektu se ujala Martina Jandová. 

• Otevřela se tzv. „volná tančírna“, kdy si účastníci mohli každé pondělí přijít 

zatančit podle sebe, bez většího dohledu lektora. 

• V individuálních hodinách radili účastníkům nejen lektoři P. Schefzu  

s K. Krupovou. Z důvodu velkého zájmu byli přizváni Tomáš Jindra 

s Renatou Horkou, aby byla zachována podstata individuálních kurzů. 

• Dne 23.11. 2011 proběhla v klubu Hvězda párty, na které vystoupil Ondřej 

Scholz se svojí partnerkou. Ondřeje mi doporučil Tomáš Jindra. Na párty 

vystoupil právě Ondra se svoji partnerkou, protože jiní tanečníci (účastníci 

tanečních nebo lektoři) neměli zájem, neměli čas a nebo si na to netroufli. 

Chtěla jsem, aby taneční na párty byly nějak zastoupeny a tak jsem zvolila 

tuto variantu. Vystoupení bylo úspěšné. Žádné stížnosti od Ondry ani od 

organizátorů akce se ke mně nedostaly. 
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2.2.2 Cíle, které se podařilo splnit 

• Projekt fungoval dobře, všichni byli spokojení. Probíhaly nově individuální 

kurzy, o které byl veliký zájem. Kurzy pro začátečníky byly téměř plné. 

• Noví členové se zapojili bez problémů (Martina Jandová, Kristina Krupová, 

Kateřina Šírková, Jan Svoboda, Kateřina Šebestová). 

• Podpora klubu – stále dobrá 

• Přístup do školícího centra – bez problémů. 

 

2.2.3 Cíle, které se nepodařilo splnit 

---- 

2.3 Propagace projektu 

Na začátku semestru jsme rozvěsili plakáty na nástěnku každého bloku i nástěnky některých 

fakult ČVUT. 

Dále byl zaslán informační e-mail o Tanečních na Strahově tanečníkům, kteří se zúčastnili 

kurzů v letním semestru ar 2010/2011. 

Členy klubu Silicon Hill informujeme o projektu prostřednictvím mailinfa. 

 

Aktuální informace o projektu jsou na wiki (http://wiki.siliconhill.cz/Taneční_na_Strahově) 

 

2.4 Využívání projektu 

Návštěvnost tanečních je stále dobrá.  

V zimním semestru ar 2011/2012 byly kurzy vypsány takto: 

   

Vypsané kurzy Kdy? Kapacita (pár) Počet párů lektor 

Začátečníci úterý 15 10 Šírková+Svoboda 

Individuální 

hodiny 

středa 5  8 Schefzu+Krupová, 

Jindra+Horká 
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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. 

• Závěrečný taneční večírek – z rozpočtu schváleného pro taneční 

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

 

Pozn.: Podrobnější přehled viz příloha A 

 

2.5.2 Využití získaných finančních prostředků 

Pozn.: viz. příloha A 

2.6 Teambuilding 

13. 12. 2011 se v sálu školícího centra na Strahově konala Vánoční taneční párty 

přístupná pro všechny účastníky tanečních a lektory. Kromě tancování byly připraveny i 

soutěže a občerstvení.  Na občerstvení a drobné ceny do soutěže byl využit příspěvek, o 

který se žádalo “závěrečný taneční večírek – 1000,-“ 

Pozn.: viz. příloha A (Ze schváleného příspěvku 1000,- bylo použito 797,-) 
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3 Cíle projektu pro nadcházející období 

3.1 Vize projektu 

• dobrý průběh výuky kurzů (pro začátečníky, pokročilé a individuálních hodin) 

• zájem o taneční minimálně jako v minulém období 

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

 

3.2 Organizační zajištění realizace 

• Zajistit odpustky členům SH, kteří jsou v projektu Taneční aktivní 

• podpora vedení klubu 

• bezproblémový přístup do sálu školícího centra 

• schválení požadavků do nového rozpočtu 

 

3.3 Požadovaná hmotná a technická podpora 

Lektorům zajistit příspěvek na taneční boty.  

Boty jsou nezbytnou součástí pro taneční lektory. V rámci lekcí jsou opotřebovávány. 

Příspěvek je nabídnut lektorovi, který se lektorování Tanečních na Strahově věnoval 

minimálně dva semestry.  
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Příloha A. Čerpání rozpočtu v uplynulém období 

Ref. Popis Částka  

3440 Vánoční taneční párty 797,- 

3552 Taneční boty pro lektora 2 000,- 

3553 Taneční boty pro lektorku 2 000,- 

3335 Odpustky  2 000,- 

Celkem: 6 797,- 

 

Příjmy z ekonomické činnosti projektu v uplynulém období 

Popis Částka  

Začátečníci_9 párů + 1 osoba_9x800+400 7 600,- 

Indivuduálky_8 párů_8x800 6 400,- 

Celkem: 14 000,- 

 

Pozn:.  

V tabulce je uveden počet platících párů. 

V začátečnících byl počet párů 10, ale jeden pár měl odpustek na taneční. 
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Příloha B. Odpuštění členských příspěvků pro nadcházející období 

UID Jméno Činnost Odpuštěno 

21414 Martina Jandová Vedoucí projektu IT 
17332 Anita Prokešová Pomoc s organizací IT 
20346 Petr Schefzu Lektor IT 

22101 Kristina Krupová Lektorka IT 
 

Pozn.: IT členství = 800,- => 4x800 = 3200,- 
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Příloha C. Požadavky do rozpočtu pro nadcházející období 

Provozní náklady 

Boty pro lektory 2x 8 000,- 
Závěrečný večírek 2 000,- 

Investiční náklady 

------------------------- ----------- 

Osobní náklady 

Odpustky_IT 
• M. Jandová 
• A. Prokešová 
• P. Schefzu 
• K. Krupová 

6 400,- 

Celkem 16 400,- 

 

Ekonomická činnost 

Odhad zisku z ekonomické činnosti pro nadcházející období min 32 000,- 
Odhad zisku z ekonomické činnosti pro nadcházející období max 56 000,- 
 
Pozn.: Předpoklad, že kapacita na kurzech bude plná. 

 

 


