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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
18.11.2014  –  16.11.2015  (dále  jen  uplynulé  období),  předpokládanou  činnost  v období
16.11.2015 – 31.12.2015 a cíle projektu na období 1.1. 2016 – 31. 12. 2016 (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

 Michala Prouzová (vedoucí projektu od 1.10.2014) – UID 24244 

 Michal Trněný - UID 27205
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2 Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období

2.1 Cíle projektu na uplynulé období

Hlavním  cílem  uplynulého  období  bylo  udržet  projekt  výtvarka  v  provozu  a  předávat
znalosti výtvarných technik.

Dalšími cíli bylo získat nové aktivní členy a nové návštěvníky. Zvýšit využití výtvarky mimo
pravidelné schůzky v pondělí a rozšířit okruh nabízených výtvarných technik.

2.2 Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období

2.2.1 Nejdůležitější události v projektu

Nejdůležitější   na  projektu  je,  že  si  lidé  přicházejí  odpočinout  a  zároveň  se  naučí  nové
techniky.

2.2.2 Cíle, které se podařilo splnit

Projekt  výtvarka  je  stále  přístupný všem členům klubu,  pravidelně  každé podělí  v 19.30.
Výjimku tvoří zkouškové období, kdy je místnost přístupná pouze po předchozí dohodě.
Dále je možný přístup do místnosti v jiné dny a hodiny pro stálé členy výtvarky po domluvě
s vedoucím projektu.

Podařilo se získat nového aktivního člena (Michal Trněný), který je pro projekt přínosný. Co
se týče návštěvníků, v celkovém měřítku jich ubylo (dostudovali), přesto se nám daří držet
počet členů na 8-10lidech každé pondělí.

Okruh prací byl rozšířen o šperky z pryskyřice, výrobu mýdla, leptání skla, malbu a kresbu.

2.2.3 Cíle, které se nepodařilo splnit

Nepodařilo se splnit víkendové kurzy (absence volného času vedoucí), rozšířit využití šicího
stroje  (nezájem  návštěvníků),  zavést  dřevořezbu  (nebezpečí  úrazu)  a  zavést  výrobu
keramiky (pec nebyla schválena).
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2.3 Propagace projektu

Na začátku každého semestru je vytvořen program, který je prezentován na plakátcích, které
jsou vyvěšeny na klubových nástěnkách  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 2015 zaznamenal projekt pokles návštěvníků. Stálí členové dostudovali a jsme rádi, že
se nám podařilo získat členy nové a projekt je dále v chodu. Stále je zde i podíl studentů ,
ketří na kolejích nebydlí a za projektem dojíždí (cca 50%). 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 2015 byl 40 700 Kč.

Provozní náklady

25 000 Kč – spotřební materiál

300 Kč – úklidové prostředky

Investiční náklady

1 000 Kč – odborná literatura

7 000Kč - vybavení

Osobní náklady

2 400 Kč - odpustky

5 000 Kč – kurzy aktivních členů

Celkem 40 700 Kč

V období kdy zpráva vznikala, nebyl ještě rozpočet zcela vyčerpán. S dočerpáním rozpočtu
do konce roku 2015 se počítá.

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. Dále byly
finance čerpány na literaturu, odpustky a kurzy aktivních členů.
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2.6 Teambuilding

V prosinci je možná akce pro všechny členy výtvarného kroužku – předvánoční setkání a
rozdáváním dárků, záleží na zájmu ze strany návštěvníků.
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3 Cíle projektu pro nadcházející období

3.1 Vize projektu

 Předávat znalosti výtvarných technik

 Pokračovat v pravidelném provozu výtvarky každé pondělí

 Umožnit návštěvníkům práci na vlastních projektech nezávislých na programu

 Nadále umožňovat členům SH přístup do výtvarky po domluvě mimo pondělí

 Získávat zpětnou vazbu od návštěvníků pomocí dotazníků

 Spravovat stránky výtvarky na facebooku

 Zorganizovat víkendové malovací výlety v přírodě

 Získat nové aktivní členy

 Získat nové návštěvníky

 Rozšířit okruh nabízených výtvarných a kreativních činností

3.2 Organizační zajištění realizace

Od 1.10.2014 vede projekt Michala Prouzová.

Aktivním členem je Michal Trněný.  Je v plánu předat vedení Michalu Trněnému v 
nadcházejícím období. Cílem je hledat další,  kteří by vedli výuku některých technik, měli 
přehled o dílně a starali se o nakupování zboží.

3.3 Požadovaná hmotná a technická podpora

Aby se mohl projekt dále rozrůstat, bude zapotřebí pokračovat v rozšiřování vybavení, čímž 
lze posléze přilákat širší okruh členů klubu. Rovněž je nutné dokupovat spotřební materiál, 
se kterým návštěvníci na hodinách pracují.

Kapacita prostorů na bloku 9 je zatím dostatečná, ovšem v případě většího zájmu o projekt 
by s místem mohl být problém. Proto by bylo výhledově výhodné rozšířit prostory patřící 
Mučírně.
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4 Dodatek zprávy

V roce 2015 se přes odchod mnohých stálých členů podařilo projekt výtvarka udržet v chodu
a přibírat nové návštěvníky. Zájem členů je nyní stabilní.

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 

Provozní náklady
     Spotřební materiál
REF 7186 Pedig 970,-
REF 7212 Kresba 796,-
REF 7227 PR - Strahováčci 892,-
REF 7255 Velikonoční výzdoba 1809,-
REF 7295 Malování na sklo 1475,-
REF 7322 Abstrakce 917,-
REF 7603 Brýdová 4654,-
REF 7604 Fler - fotomotivy 273,-
REF 7605 Efkoart 2119,-
REF 7611 Výtvarný shop 1234,-
REF 7692 Ikea 2221,-
REF 7848 Batika 296-
REF 7928 Brýdová 4736,-
REF 7929 Doplnění spotřebního zboží 1707,-
     Úklidové prostředky
REF 7846 úklidové prostředky 288,-
Investiční náklady
     Odborná literatura + časopisy (předplatné)
REF 7575 Časopisy 360,-
REF 7849 Odborná literatura 593,-
     Vybavení (dřevo, dláta, kleště, hrnce, škopky,...)
REF 7926 Kleště knipex 2917,-
REF 7927 Dřevěný manekýn 909,-
Osobní náklady
     Odpustky
REF 7480 Odpustky LS 2015 200,-
REF 7917 Odpustky ZS 2015 1000-
     Kurzy aktivních členů
REF 7598 Get Splashed  2 900 -
REF 7847 Dřevořezba 2100,-
Celkem: 35 366,-
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Příjmy z ekonomické činnosti projektu v uplynulém období

Název Částka 

- 0
- 0
Celkem: 0,-
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Příloha B. Odpuštění členských příspěvků pro nadcházející 
období

UID Jméno Činnost Odp.
27205 Michal Trněný vedoucí projektu (oba semestry) Z, IT
24244 Michala Prouzová lektor výtvarných technik (oba semestry) Z
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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,-
Vybavení (krabice na uskladnění materiálu, tiskařský lis, kulisy
pro zátiší)

8000-

Osobní náklady
Odpustky 2800,-
Kurzy aktivních členů 5000,-

Celkem 42100,-

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