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Úvod

1.1

Účel dokumentu

Tento dokument slouží jako projektov{ dokumentace vyžadovan{ interním předpisem
klubu Silicon Hill (d{le jen SH) Projekty klubu. Obsahuje č{st o činnosti projektu za období
1.10.2011 – 29. 2. 2012 (d{le jen uplynulé období), a cíle projektu na období 1. 3. 2012 –
31. 12. 2012 (d{le jen nadch{zející období).

1.2

Charakteristika projektu

Modelland slouží jako místnost-model{rna pro zpracov{ní školních modelů a k dalším
model{řským činnostem členů klubu SH. Jeho smyslem je zejména vytvořit kvalitní
podmínky a z{zemí pro výrobu modelů, které jsou souč{stí školních prací (ateliérů, projektů
či jiných semestr{lních prací).
D{le projekt slouží obecně kutilství a modelařství ve volném čase studentů k rozvoji jejich
zručnosti a výtvarné zdatnosti.

1.3

Aktivní lidé v projektu



Mikulčík Miloslav, 11326



Vašatov{ Veronika, 12141



Miroslav Kouba, 13508



Peter Pozcoš, 11838
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Zpr{va o činnosti projektu za uplynulé období

2.1

Cíle projektu na uplynulé období

Zajištění podmínek pro tvorbu modelů a kutilství v r{mci akademické obce obývající
strahovské koleje.

2.2
2.2.1

Zhodnocení fungov{ní projektu v uplynulém období
Nejdůležitější události v projektu

Projekt je plně k dispozici studentům. Zlepšila se spolupr{ce mezi spr{vci hlavně díky
vzniku konference pro před{v{ní informací a reakce na rezervace a dotazy n{vštěvníků.
D{le je v projektu nově k dispozici stojan na vrtačku pro přesné vrt{ní.
2.2.2

Cíle, které se podařilo splnit

Udržet projekt v chodu, informovat studenty metodou „vz{jemného doporučení“, kter{ je
dle dosavadních zkušeností efektivnější než věšení plak{tů
2.2.3

2.3

Cíle, které se nepodařilo splnit

Propagace projektu

Informov{ní spr{vců model{ren na FA a Fsv ČVUT, že mohou studenty (zejména vyžadující
pr{ci mimo úřední hodiny školy) nasměrovat do model{rny na SH.
Šíření informace mezi studenty v r{mci některých ateliérů na FA (ústní sdělení).

2.4

Využív{ní projektu

V semestru model{rnu navštěvují týdně 1-2 kutilové. Významnější skupinou jsou studenti
FA a FSV, kteří však nevyužívají prostory model{rny pravidelně (až na několik jedinců).
Z{jem se projevuje v termínu před kontrolami v ateliérech (2 kr{t v semestru) a před
odevzd{ním. V tomto období je model{rna někdy plně rezervov{na (na několik dní a nocí za
sebou), nebo je 5 rezervací týdně. Při rezervací v exponovaném období nechodí v r{mci jedné
rezervace jednotlivci ale skupinky po 2-5 lidech.
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2.5
2.5.1

Přehled financov{ní projektu
Získané finanční prostředky

Finance pro projekt byly čerp{ny pouze v r{mci SH.
2.5.2

Využití získaných finančních prostředků

Viz. příloha

2.6

Teambuilding
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3
3.1

Cíle projektu pro nadch{zející období
Vize projektu

-zajistit další spr{vce projektu (n{stupce)
-udržet projekt nad{le v chodu k podpoře studijních i nestudijních výkonů členů SH
-zajistit vzorky materi{lů na výrobu s popisem použití (papíry, plexi,barvy,...) s kontakty,
kde to mohou po Praze nebo v blízkém okolí sh{nět
*např. pravidelně se někdo dotazuje, kde sehnat bílý XPS atd.+

3.2

Organizační zajištění realizace

Oslovovat studenty v r{mci bloku 6, uspoř{d{ní infoschůzky spr{vců s otevřenou
prohlídkou model{rny.

3.3

Požadovan{ hmotn{ a technick{ podpora

Projekt chce postupně zlepšovat z{zemí a vybavení pro snadnější pr{ci a modelov{ní.
Zejména ve víceletém horizontu je třeba uvažovat s koupí nové odporové řezačky. St{vající plastov{, kter{ byla pořízena v poč{tku projektu (byl vybr{na nejlevnější a nejjednodušší
varianta), je vhodn{ pro drobné model{řské využití a při intezivnějším užív{ní – jako jsou
podmínky na SH doch{zí rychlému opotřebov{ní aretací (zejmen{ plastických č{stí).
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Dodatek zpr{vy
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Příloha A. Čerp{ní rozpočtu v uplynulém období
Ref.

Popis

Č{stka

3488

Stojan na vrtačku (+poštovné)

1082

3456

Spotřební materi{l (štetce, barvy, čistidla, ředidla)

1524

3364

Šablonky a modelařské rydlo

3339

Odpustky

249
1600

Celkem:

123,-

Příjmy z ekonomické činnosti projektu v uplynulém období
Popis

Celkem:

Č{stka

0,-
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Příloha B.

Odpuštění členských příspěvků pro nadch{zející

období
UID
13508

Jméno
Miroslav Kouba

Činnost
spr{vce

Odpuštěno
IT
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Příloha C.

Požadavky do rozpočtu pro nadch{zející období

Provozní n{klady
3450
Investiční n{klady
27500
Osobní n{klady
2100
Celkem

33 050,-

Ekonomick{ činnost
Odhad zisku z ekonomické činnosti pro nadch{zející období

0
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