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1.1

Úvod
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
16.11.2015 – 6.11.2016 (dále jen uplynulé období), předpokládanou činnost v období
6.11.2016 – 31.12.2017 a cíle projektu na období 1.1. 2017 – 31. 12. 2017 (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, „mučírně“, 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



Michal Trněný (vedoucí projektu) – UID 27205



Michala Prouzová – UID 24244



Iveta Miturová – UID 29625



Alžběta Kolářová – UID 29606
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Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období

1.1

Cíle projektu na uplynulé období

Hlavním cílem uplynulého období bylo zajistit fungování pravidelných výtvarných lekcí,
které budou nabízet rozmanité možnosti ke kreativní realizaci návštěvníků výtvarky.
Neméně podstatným cílem se stalo získání nových aktivních členů, kteří by naučili
návštěvníky výtvarky dalším technikám. Rovněž tak bylo cílem rozšířit možnost využití
výtvarky i mimo standardní vyučování v rámci připraveného programu.
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1.2

Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období

1.2.1 Nejdůležitější události v projektu
I přes zásah do rozpočtu výtvarky se podařilo sestavit program, který přilákal do projektu
nové tváře, z nichž se někteří postupně stali aktivními členy.
1.2.2 Cíle, které se podařilo splnit
Projekt výtvarka je nadále přístupný všem členům klubu, pravidelně každé podělí v 19.30.
Aktuální program přilákal nové dva aktivní členy, kteří se svou novou perspektivou
přispívají k růstu výtvarky, a učí návštěvníky novým technikám. Díky jejich činnosti tak bylo
možné realizovat během zkouškového období další lekce mimo plánovaný program, a
rovněž se podařilo neplánovaně připravit jednu speciální lekci o Velikonočním pondělku.
Mezi další úspěchy výtvarky patří obhospodařování facebookové stránky výtvarky, kde jsou
členi informováni o nadcházejících lekcích, díky čemuž se podařilo zvýšit počet členů, kteří
se na hodinách pravidelně objevují. Na těchto stránkách také prezentujeme fotky děl, které u
nás na výtvarce vznikají.
Dalším úspěchem byla podzimní "Akce prvák", díky které se podařilo vykompenzovat
odchod odstudovaných členů, a tak má výtvarka v zimním semestru dokonce vyšší
návštěvnost než v letním. Na hodinách v tomto zimním semestru se nás aktuálně zpravidla
schází 10-14 klubových členů.
Kolem půlky letního i zimního semestru vždy diskutujeme o nadcházejícím programu i s
návštěvníky, a snažíme se tak adekvátně uspokojit jejich kreativní tužby. Zároveň vždy v
programu představujeme nové techniky, mezi které letos patřil například linoryt, malba
akrylem, leptání skla a jiné.
1.2.3 Cíle, které se nepodařilo splnit
Víkendové malovací výlety v přírodě se nakonec nekonaly, protože se na konci letního
semestru nepodařilo dohodnout s návštěvníky výtvarky konkrétní termín, na kterém by se
sešlo více jak několik málo členů.
Dále kvůli seškrtání rozpočtu (snížen o třetinu oproti minulému roku) bylo nutné vyplnit
některé hodiny nízkonákladovými jakými je například kresba, které mají zpravidla nižší
návštěvnost. Rozpočet tak limitoval možnosti růstu výtvarky. Postupně by tak docházel
spotřební materiál, který byl nakoupen již v minulém roce a který se tímto semestrem
prakticky dočerpal.
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1.3

Propagace projektu

Na začátku každého semestru je vytvořen program, který je prezentován na plakátech
vyvěšených na klubových nástěnkách a na dveřích samostatného projektu.
Pravidelně jsou aktualizovány stránky projektu http://wiki.siliconhill.cz/Výtvarný_kroužek a
spravována stránka https://www.facebook.com/SiliconHillVytvarka.
Dále se projekt prezentuje v rámci "Akce prvák".

1.4

Využívání projektu

Trend úbytku návštěvníků výtvarky skončil s příchodem zimního semestru, pravděpodobně
díky Akci prvák. Nyní na výtvarku chodí 10-14 členů, což je na horní hraně prostorové i
finančí kapacity projektu. V případech, kdy byl projeven zájem o individuální práci v
prostorách výtvarky, byl přístup vždy umožněn.
V nadcházejících hodinách je v rámci lekce Tvorba Stop motion videa v plánu spolupráce s
AVC.

1.5

Přehled financování projektu

1.5.1 Získané finanční prostředky
Projekt výtvarka vyl financován z rozpočtu Silicon Hill. Rozpočet pro rok 2016 byl 26 300 Kč.
Provozní náklady
15 300 Kč – spotřební materiál
Investiční náklady
4 000 Kč – doplnění výbavy a dekorace
Osobní náklady
2 000 Kč - odpustky
5 000 Kč – kurzy aktivních členů
Celkem

26 300 Kč

V období kdy zpráva vznikala, nebyl ještě rozpočet zcela vyčerpán. S dočerpáním rozpočtu
do konce roku 2016 se počítá.
1.5.2 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. Díky
kurzům aktivních členů bude možné příští semestr rozšířit variabilitu lekcí.
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1.6

Teambuilding

O předvánoční hodině je v plánu malba na keramiku, kterou lze využít jako dárek na
poslední chvíli. Tato hodina bude relaxační a je plánované zajistit občerstvení, které pomůže
utužit vztahy mezi aktivními členy výtvarky a pravidelnými i nepravidelnými návštěvníky.
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2.1

Cíle projektu pro nadcházející období
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



Přizpůsobovat chod výtvarky úrovni dovedností návštěvníků výtvarky



Pokračovat ve správě stránek výtvarky na facebooku



Udržet aktuální počet aktivních členů pro nadcházející období



Získat nové návštěvníky



Rozšířit okruh nabízených výtvarných a kreativních činností

2.2

Organizační zajištění realizace

Aktuálně vede projekt Michala Trněný, který úspěšně převzal projekt po Michale Prouzové.
Ta nadále zůstává lektorkou výtvarných technik a vyučuje oblíbené lekce pedigu. Další
členové organizují svoje lekce podle dohodnutého programu a podílí se na nákupech
spotřebního zboží.

2.3

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. Spotřební materiál je stavebním kamenem
výtvarky. Oblíbené hodiny, jako je například pletení košíků z pedigu, patří k těm finančně
náročnějším, a proto je pro růst výtvarky spotřební materiál klíčový.
Kapacita prostorů na bloku 09 je zatím dostatečná, tedy za předpokladu, že se v následujícím
příliš nezvýší účast. Výhledově by pro růst výtvarky bylo výhodné přesunout se do jiných
(tedy větších) prostor. Ideálně v suterénu B9.
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Nákup spotřebního materiálu v položkové formě je pro účely výtvarky nevhodný z níže
zmíněných důvodů, a proto bychom rádi zachovali rozdělování financí v kategoriích, jako
tomu tak bylo v předešlých letech.
1) Rozsah nákupu se přizpůsobuje předpokládané docházce lidí na výtvarku, a to nelze
předpovídat dlouhodobě dopředu. Výdaje na danou lekci tedy mohou snadno
přesáhnout naše odhady.
2) Nákupy v příštím roce závisí na tom, kolik zásob se vyčerpá ještě letos, a to opět
závisí na tom, kolik lidí letos ještě výtvarku navštíví.
3) V případě odstoupení lektora (nebo jeho absence) nelze dynamicky a jednoduše
změnit program, protože ne všichni lektoři zvládnou odučit hodiny ostatních.
4) Pokud by došlo ke škrtům v položkách bez dostatečné konzultace s výtvarkou (jako
se tak stalo například v letošním rozpočtu), byla by výtvarka svázaná položkami,
které nemusí pokrývat ani nutný základ pro realizaci hodiny.
5) Vzhledem ke změnám, které mohou u spotřebního materiálu nastat (například
neočekávaná sleva, nebo předpovídaná nižší účast na následující hodině), se také
může stát, že danou položku nevyčerpáme. V takovém případě by to neměl být
argument na rozpočtové schůzi, aby nám byly finance seškrtány.
6) Nákupy se často sdružují, aby se ušetřilo za dobírku, takže pokud se nastaví
položkový systém, nepůjde sdružovat nákupy od jednoho prodejce, a celkový
rozpočet se zbytečně prodraží (nehledě na cenu za zpracování účtů, kterých přibude).
7) Odhad nákupů nikdy nebude dostatečně přesný, protože během půl roku se mohou
změnit ceny zboží, které poptáváme, a tak bychom museli položky nadcenit, což by
zas nakonec mohlo vést k nevyčerpání rozpočtu.
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Dodatek zprávy
V roce 2016 se díky dvěma novým aktivním členům podařilo stabilizovat chod výtvarky, a
díky akci prvák se výtvarka opět rozrůstá.
Projekt nemá e-mailovou konferenci.
Jako kontaktní mail projektu je: vytvarka@siliconhill.cz .
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Příloha A. Čerpání rozpočtu v uplynulém období
Ref.

Název

Částka

Provozní náklady
REF 8115
Linoryt

871,-

REF 8173

Leptání skla - IKEA

991,-

REF 8177

Doplnění zásob - BRÝDA

1 423,-

REF 8203

Leptací směs - Market Art

398,-

REF 8325

Malba na hedvábí

2 243,-

REF 8551

Doplnění zásob 2 - BRÝDA

2 986,-

REF 8561

FIMO gel

179,-

REF 8563

Latexové rukavice

120,-

REF 8572

Domácí potřeby TESCO

264,-

REF 8653

FIMO - propisky

180,-

REF 8669

Perokresba - Market Art

716,-

REF 8693

Čerstvé smrkové chvojí

1000,-

REF 8694

Sítka na sypání barev

119,-

REF 8696

Ozdoby na adventní věnec

299,-

Investiční náklady
REF 8569
Drhání + ozdoby na vánoční věnce

697,-

REF 8682

IKEA - vybavení a dekorace

2 298,-

REF 8691

Svíčky

492,-

REF 7927

Základy pro adventní věnce

399,-

Osobní náklady
Odpustky
REF 8231

Odpustky LS 2016

1 000,-

Kurzy aktivních členů
REF 7598

Splash

1 432,-

REF 8695

Sklářský kurz

1 900,-

REF 8731

Twist ART - provázkování

225,-

REF 8732

KETLOVÁNÍ

275,-

REF 8733

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ

350,-

REF 8734

MALOVÁNÍ NA SKLO

225,-

REF 8735

MALOVÁNÍ NA TEXTIL

250,-

REF 8736

SAVOVÁNÍ

200,-

Celkem:
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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
27205
29625
29606
24244

Jméno
Michal Trněný
Iveta Miturová
Alžběta Kolářová
Michala Prouzová

Činnost
vedoucí projektu (oba semestry)
lektor výtvarných technik (oba semestry)
lektor výtvarných technik (oba semestry)
lektor výtvarných technik (oba semestry)

Odp.
Z, IT
Z, IT
Z, IT
Z
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Příloha C. Požadavky do rozpočtu pro nadcházející období
Provozní náklady
Spotřební materiál

30400,-

Investiční náklady
Krabice na uskladnění materiálu

2500-

Osobní náklady
Odpustky
Kurzy aktivních členů
Celkem

5400,5000,43300,-

Ekonomická činnost
Odhad zisku z ekonomické činnosti pro nadcházející období
Odhad cen položek ve spotřebním materiálu
Hedvábí
Pedig
Zdobení a pečení Velikonočních perníčků
Savování polštářů
Suchá jehla
Leptání skla
Zažehlovací korálky
Malování na trika
Linoryt
Kresba uhlem
Zdobení zrcadla
Malování na sklo
Twist Art
Pečení a zdobení Vánočních perníčků
Škrábané obrázky
Adventní výzdoba
Výroba svíček
Ketlování
Šití
Úklidový materiál

0,-

3000
6000
1000
800
1600
1500
600
2000
1500
1000
1200
1000
1500
1000
500
3000
1000
200
1500
500
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