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 Stručně o Občanském sdružení STUDNICE 
 
 Občanské sdružení STUDNICE bylo založeno v roce 2000 zástupci plzeňské 
akademické obce a podnikatelské sféry. Posláním občanského sdružení je podpora 
rozvoje občanů zejména v oblasti kulturní a vzdělávací. 
 
Představiteli sdružení jsou: 
Správní ředitel: Ing. Jiří Laciga, CSc. (generální ředitel CCA Group, a.s., člen                 
                                                            Rotary klubu Plzeň) 
Předseda rady: Prof. Ing. Zdeněk Vostracký DrSc.,Dr. h.c. (prac. rektorátu ZČU) 
Místopředseda rady: Doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D. (VŠ učitel ZČU, Fakulta 
ekonomická) 
Členka rady: MUDr. Zdeňka Sýkorová-Bartáková (primářka neonatologického        

      oddělení nemocnice Hořovice) 
Výkonný ředitel: Mgr. Pavel Škarban 
Programová ředitelka: Hana Kotková 
 
Počet zaměstnanců: na hlavní pracovní poměr a dlouhodobější smlouvy o pracovní 
činnosti pracují v o.s. STUDNICE celkem 4 pracovníci. 
 
Sídlo: Krátká 1003/2, 301 17 PLZEŇ 
IČ: 69980934 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.; č.ú.164522841/0300 
 
Kontaktní adresy:  
Kancelář sdružení – Krátká 6, Plzeň 
Vzdělávací centrum Plzeň – Skvrňanská 12, Plzeň 
 
Partneři:  

- Úřady práce v Plzni, Rokycanech, Karlových Varech, Tachově a Domažlicích 
- Západočeská univerzita – Katedra informatiky a výpočetní techniky 
- Město Plzeň 
- Diecézní charita Plzeň 
- Mateřské centrum Karlovy Vary 
- Nadace charty 77 (projekt Počítače proti bariérám) 
- Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje 
- Základní škola Skuhrov 
- Integrovaná střední škola Cheb 
- Základní škola Chotěšov 
- Základní škola MARTINA LUTHERA, s.r.o.  
- Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují 
- Centrum dětí a rodičů Plzeň (CEDR) 
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   Realizované projekty 
 

Projekt "Kulturní kavárna Jabloň" 
 
Předmět a umístění projektu 
 Předmětem projektu je vyhledávání a podpora tvořivých mladých lidí žijících 
v Plzni a okolí. Tento projekt byl zahájen v roce 2000 otevřením Kulturní kavárny 
Jabloň, která se stala součástí kulturní scény města Plzně. V roce 2008 jsme 
pokračovali v naplňování cíle stanoveného při založení této kavárny - umožnit 
mladým lidem trávit smysluplně volný čas v moderním kulturním prostředí a 
především poskytnout prostor pro jejich vlastní hudební, literární či dramatickou 
tvorbu. Jsme přesvědčeni o tom, že právě touto zvolenou strategií jsme přispěli 
k prevenci kriminality a sociálně-patologických jevů u mladých lidí ve věkové skupině 
15 – 30 let.   
 Umístění: Kulturní kavárna Jabloň, Krátká 2, Plzeň 
 
Výsledky projektu 
V průběhu roku si Jabloň našla řadu stálých hostů pořádáním pravidelných akcí: 

 Appletree jam session - pravidelné setkání a jamování plzeňských hudebníků 

 Vystup ze svého stínu - hudební vystoupení mladých umělců či začínajících 
kapel z plzeňského regionu 

 Biograf Jabloň - promítání filmů a dokumentů s menšinovou tématikou – 
ekologie, gender, tvorba mladých, nezávislých, avantgardních tvůrců 

 Jabloň dramatická - produkce komorních divadel, divadel poezie a 
improvizačních divadel. 

 „Fenomén“ - kulturně-vzdělávacích akce zaměřené na aktuální problémy naší 
společnosti a moderní trendy v kultuře a společenském životě 

 Galerie Jabloň - výstavy výtvarného umění a vernisáže mladých umělců 
  
Přehled kulturních akcí v KK Jabloň v roce 2010 
 

Název akce a vystupující Popis akce 
13.1. Večer pro polský film  promítání filmu, beseda 

15.1. Perníková chaloupka a Jakub Kořínek - zrušeno folk 

19.1. Rabi Löw – Maharal přednáška 

22.1. Vysmátí komáři koncert-folk, rock 

23.1. Ocean vs. Daughter  indie rock 

28.1. L’Arrache-coeur jazz-alternativní worldmusic  

29.1. KRATOCHVÍLE poezie a blues 

2.2.  TIME OF MY LIFE  HC/PUNK  

19.2. Paraschutist metal 

20.2. IMPROVERTI V JABLONI koncert+divadelní představení 

26.2 KRATOCHVÍLE poezie a blues 

27.2. Duo Pachnerovi folk 

2.3. Přednáška PhDr. Ľubici Obuchové přednáška, prezentace 

8.3. Večer pro polský film promítání filmu 

9.3. Ze severu na jih aneb za kouzlem Nového Zélandu přednáška, prezentace 

17.3. Filmy z FAMU promítání filmů 

18.3. Duo My tři a přátelé Folkový kamarádský večírek 

19.3. Frýda & Co akustická hudba 



 

Strana 6 (celkem 28) 

 

24.3. IL COLORI  autorská hudba 

26.3. KRATOCHVÍLE poezie a blues 

27.3. Třípí studenstská poezie a filmy 

1.4. Perníková chaloupka a Duo HroBeSo folk 

2.4. Vernisáž obrazů Lenky Šaškové vernisáž 

7.4. Večer pro Repetenty  country, folk 

13.4. "Festival Arabské kultury" přednáška 

16.4. "Festival Arabské kultury" přednáška 

17.4. "Festival Arabské kultury" přednáška 

21.4."Záviš" pornofolk 

23.4. "Corchen" irská hudba 

24.4. "Kugelmass!" divadlo 

26.4. "Past na milence!" divadlo 

28.4. "Kulisárium open air" autorské čtení 

29.4 "Improverti - Pindání" divadlo 

30.4. "Kratochvíle" hudba a poezie 

6.5. Vystoupení žáků hudební školy houdek dětské vystoupení 

11.5. Unhapines+ projekt S víčky folk  

12.5. Duo My Tři a přátelé folk 

13.5 Mongolskou stepí přednáška 

14.5. Mystical way rock 

17. 5. Básnický pelmel Jiřího Vosky  autorské čtení 

20.5. De Domhanaigh irská hudba 

26.5. Hostee alternative 

28.5. Ivory gate rock 

9.6. Voice of underground hudba a poezie 

15.6. Strawbery feeling alternative 

16.6.Duo My tři folk 

18.6. Legenda EMOKE - zrušeno divadlo 

19.6. Hudební párty 80 let hudební párty 

23.6. Ambient theatre hudebně scénická produkce 

24.6. Iránský den přednáška 

25.6. Kratochvíle hudba a poezie 

26.6. Vernisáž Zuzky Kubíkové vernisáž 

20.9. Z Japonska do Latinské Ameriky přednáška 

21.9. Toulavým kolem po Albánii beseda 

23. 9. Z deníku migranta, migrantky čtení, beseda 

24.9. Corchen  irská hudba 

25.5. Mongolské mateřské odpoledne beseda 

25.9. Mongolský hudební večer hudební produkce 

27.9. MDK band ska-folklor 

28.9. Takita Taka perkusová show 

29.9. Křížem krážem Vietnamem beseda 

30.9. Sektor Balkán beseda 

1.10. Expedice Sýrie beseda 

1.10. Vernisáž výstavy Jana Škopa vernisáž 

4.10. Duo Hrobeso folk 

6.10. IAN kytara a zpěv 

14.10. Z cest po Sýrii autorský film+ beseda 

15.10. Student Films studentské filmy 

16.10. Plzeňská smršť animace animované filmy 

21.10. Standa Červenka folk 
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27.10. Trio Casio folk 

28.10 Jack Daniels rock 

29.10. Kratochvíle hudba a poezie 

11.11. Duo My Tři folk 

16.11. Hudebně poetický večer tvůrčí skupiny Vějíř hudba a poezie 

18.11. Večer tvůrčí skupiny Kulisárium autorské čtení 

18.11. Improvizační večírek improvizace 

19.11. Perníková chaloupka folk 

20.11. Z Mikulášského hřbitova autorské čtení 

22.11. Rozbor Vodníkova trestného činu beseda 

23.11. Mácha známý neznámý  beseda 

24.11. Martin Juha a Michal Šindelář rock 

25.11. Autorské čtení Daniela Mikeše a koncert The Graves hudba a poezie 

8.12. Divadlo My poezie  

9.12. Hraní pro sněhové vločky koncert Václava Křenka 

10. 12. Elektro night párty 

11.12. Improverti STOP ANEBO JEŠTĚ divadlo 

14.12. Večírek centra pro studium populární kultury  beseda 

16.12. Kratochvíle hudba a poezie 

18.12. Volná židle autorské čtení 

 
 

Projekt "Kulturní kavárna Jabloň" kontinuálně pokračuje a je každoročně 
spolufinancován z prostředků Města Plzně. 

 
Výkonové ukazatele KK Jabloň za rok 2010: 
 

Počet kulturních akcí 90 

Počet diváků 1750 

Počet vystupujících přibližně 300 

Počet prodaných vstupenek / tržba 912/38.128,-- Kč 

Celkové náklady na kulturní činnost 311.514,-- Kč 

 
 

Kromě pravidelných a nepravidelných kulturních akcí pořádáme každoročně 
v Jabloni tématické festivaly. V roce 2010 to byl festival Na prknech Jabloně 
(divadlo), festival Jednou nohou nejen v poezii (literatura), Festival Cizí město 
(multikulturalita) a Apple Tree Film Fest (amatérský film). 

 

Festival „Na prknech Jabloně“ 
 

Termín konání: 19.4.2010 – 30.4.2010  
 

O festivalu 
 V roce 2010 se konal druhý ročník festivalu „Na prknech Jabloně“. Byl 
zaměřen na divadlo amatérské i profesionální, dále také na recitaci a improvizaci. 
Jako doprovodný program byla připravena hudba a poezie. Cílem festivalu bylo dát 
prostor začínajícím hercům a přiblížit divadlo a divadelní techniky i lidem, kteří nikdy 
divadlo nehráli. Překvapivá byla chuť diváků zapojit se do dění na jevišti v rámci 
improvizačního večírku. 
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Program a průběh festivalu 
 
21.4. Záviš 
Hudba a trocha poezie známého 
pornofolkového hrdiny 
  
23.4. Corchen 
Irish and celtic music 
  
25.4. Divadelně dramatický workshop 
na téma Co by se stalo, kdyby..., aneb 
hra s náhodou 
  
25.4. Kugelmass! 
Loutková hra na motivy povídky W. 
Allena o tragickém hrdinovi, který se 
ztratí ve světě kouzelného sexu (textu).  
  
26.4 Past na milence 
Aktovka o úskalích lásky v podání 
divadelního souboru Amceth 
 
26.4. Koncert Evy Houdkové a Jana Leška Heinla + autorské čtení: Miniatury 
Jiřího Č. Ulricha 
  
28.4. Kulisárium open air session 
Hudebně-poeticko-scénická párty pořádaná přímo na jabloňové zahrádce (Tomáš 
Korima, Tomáš Matoušek, Martina Šimánková) 
  
28.4. Improvizační večírek 
Multižánrový improvizační večírek pro všechny muzikanty, básníky, herce, tanečníky 
a performery.  
  
29.4. PINĎÁNÍ 
Volné improvizace divadelního souboru Improverti. 
  
30.4. KRATOCHVÍLE 
Tvůrčí skupina Poetika - večer s plzeňskými básníky, muzikanty a literáty... 
 
 

Festival „Jednou nohou nejen v poezii“  
 
Termín konání: 15.11.2010 – 27.11.2010 

 
O festivalu 
     Festival Jednou nohou „nejen“ v poezii se koná pravidelně v podzimních měsících 
již od roku 2004. Ročník 2010 byl v pořadí již šestý. Cílem festivalu je umožnit 
mladým neprofesionálním literátům veřejně prezentovat svoji tvorbu a představit 
občanům města současnou literární scénu v Plzni a celorepublikově známé autory. 
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Díky festivalu se rozšířila nabídka kulturních aktivit ve městě Plzni o akci věnovanou 
literatuře a zejména poezii. 
 

Program a průběh festivalu 
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Festival „Cizí město“  
 
Termín konání: 20.9.2010 – 2.10.2009 

 
O festivalu 
     Festival Cizí město se pořádá již od roku 2007 (s přestávkou v roce 2009). Cílem 
festivalu je představit občanům města kulturu cizinců z různých států celého světa, 
umožnit cizincům dlouhodobě usazeným na území města Plzně veřejně prezentovat 
kulturu země svého původu a v neposlední řadě rozšířit nabídku kulturních aktivit ve 
městě Plzni o akci zaměřenou na podporu multikulturní společnosti. Jsme 
přesvědčení, že festival přispívá k rozvoji multikulturality a prevenci rasismu a 
xenofobie. 
 
 
Program a průběh festivalu 
 

20.9. Naše - vaše kultura 
Veřejná diskuse pořádaná ve spolupráci s 
Magistrátem města Plzně o možnostech 
podpory  
prezentace kultury národnostních menšin 
žijících v ČR. 
 
20.9. Z Japonska do Latinské Ameriky 
Hudební ukázky tradiční národní hudby 
spojené s přednáškou v podání studentů 
Plzeňské konzervatoře a HAMU. 

 
21.9. Toulavým kolem po Albánii 
Vyprávění pro přátele, nepřátele a potulné pocestné o cestách po Albánii. 
 
23.9. Deník migranta, migrantky 
Představení knihy, autorské čtení, hudební 
vystoupení středoasijské skupiny, ochutnávky 
tradiční ukrajinské, běloruské a kyrgyzské 
kuchyně. 
 
24.9. Corchen 
Irská hudba s keltskými kořeny 
 
25.9. Mongolské mateřské odpoledne 
Vyprávění o mongolské kultuře, hudební ukázky, ochutnávky tradiční kuchyně. 
 
25.9. Mongolský hudební večírek 
Hudební produkce, ochutnávka tradičních pokrmů. Při zpěvu diváky podpoří 
mongolské karaoke.  
 
27.9. Mladý dynamický kolektiv  (MDK Band) 
Ukrajinský ska folklor 



 

Strana 11 (celkem 28) 

 

 
28.9. Etno večírek: TAKITA-TAKA a hosté 
Energický večírek v rytmu bubnů plný hudby, tance a dobré nálady. Součástí večera 
bude perkusový miniworkshop. 
 
30.9. Sektor Balkán 
Beseda o balkánské kultuře, promítání fotografií, hudební vystoupení, ochutnávky 
tradičních pokrmů. 

 

 
    

Festival „Apple Tree Film Fest“  
 
Termín konání: 20.9.2010 – 2.10.2009 

 
O festivalu 
     Cíl projektu bylo představit občanům širokou škálu filmové tvorby, jak po praktické 
tak po teoretické stránce. Umožnit prezentaci amatérským filmařům a filmovým 
skupinám a umožnit začínajícím filmařům společné setkání, vzájemnou inspiraci a 
předávání si zkušeností. Festival měl výrazně neformální charakter a poměrně 
nízkou návštěvnost, která ovšem byla vyvážena nadšením ze strany diváků a 
účinkujících. Každý tematický večer byl spíše workshopem a diskusí nad danými 
tématy než přednáškou. 
 
 
Program a průběh festivalu 
 
14.10. Z cesty po Sýrii 
Produkce filmu, který vznikl na cestě po Sýrii, v dílně členů Plzeňského klubu 
cestovatelů. Vyprávění z cest, zážitky kulturní i nekulturní o všem, co bylo možné 
cestou potkat.  
 
15.10. Student films  
Promítání filmů, které vznikaly pod rukama studentů plzeňských gymnázií a středních 
škol.  
 
16.10. Plzeňská smršť animace  
Animované filmy z let 2006 - 2009, které vznikly za různých okolností a při různých 
příležitostech, nejčastěji na intenzivních letních animačních soustředěních, ale 
některé také zcela autorsky, doma "na koleni". Výběr toho, co se v Plzni a nejen v 
rámci Animánie urodilo např: Melouch, Westtrhák  a Šedé město, Zubounek 
v tramvaji, Tunel, SvoVoda a mnoho dalších. 
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Projekt "Znovu v práci" 
 

 Projekt „Znovu v práci“ je financován z 
Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost, oblast podpory 3.4. Tento 
projekt byl zahájen v srpnu 2009 a ukončen 
bude v červenci 2011.   

Rozpočet projektu: 4.028.878,-- Kč 
 

Předmět projektu 
Projekt je určen pro všechny rodiče na 

nebo po mateřské/rodičovské dovolené, kteří 
si chtějí zvýšit svoji kvalifikaci před návratem 
do zaměstnání či mají zájem aktivně trávit svůj 
volný čas. Klientky se mohou vzdělávat v 
kurzech z oblasti počítačových dovedností, 
ekonomie, managementu, psychologie, 
komunikace a jazykové kurzy anglického a 
německého jazyka. Součástí vzdělávací 
nabídky je i akreditovaný rekvalifikační kurz 
„Základy obsluhy osobního počítače“ po jehož 
absolvování obdrží studentky osvědčení s 
celostátní platností.  

Studium je kombinované s využitím moderních forem výuky, zejména e-
learningu. Teoretickou část výuky si mohou klientky nastudovat samy ze speciálně 
vytvořených elektronických interaktivních učebnic. Studovat lze na jakémkoliv PC 
nebo přímo v učebně Domu vzdělání o.s. STUDNICE ve Skvrňanské 12 v Plzni, kde 
je k dispozici i vyškolená studijní asistentka. Teoretická výuka je pak doplněna o 
praktické lektorované hodiny pod vedením odborníků na danou oblast. Celé studium 
je zakončeno závěrečnými testy, po jejichž úspěšném složení je klientkám vystaven 
certifikát o absolvovaných kurzech. 

Novinkou v nabídce služeb o.s. STUDNICE je možnost absolvovat 
krátkodobou pracovní stáž a vyzkoušet si tak fungování rodiny při zaměstnání obou 
rodičů. V rámci projektu byl rovněž vytvořen portál flexibilních pracovních příležitostí, 
kde mohou zájemkyně zadávat svůj pracovní inzerát či vyhledávat mezi nabídkou 
zkrácených pracovních úvazků.  

Pro účastnice projektu nabízí STUDNICE možnost ponechat po dobu výuky 
své děti v nově zmodernizovaném dětském centru, které je součástí Domu vzdělání 
o.s. STUDNICE, kde se jim o potomky postará vyškolený personál. Samozřejmostí je 
možnost využít internet a knihovnu odborné literatury umístěnou rovněž v prostorách 
Domu vzdělání. 
  
Výsledky projektu: 
Do projektu dosud vstoupilo 297 klientů, které si zapsaly celkem 890 vzdělávacích 
kurzů. Projekt úspěšně ukončilo a certifikát o absolvování vzdělávacího programu 
získalo 571 (osoba/kurz). 
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Projekt "Zavedení interaktivních metod výuky na ZŠ Skuhrov " 
 
      Projekt byl financován z Operačního 
programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, oblast podpory 
1.1. Občanské sdružení bylo partnerem 
projektu, žadatelem byla Základní škola 
Skuhrov. Projekt byl zahájen v srpnu 
2009 a ukončen v červenci 2010.   

Rozpočet projektu: 996.718,60 Kč 
 

Předmět projektu 
Projekt měl za cíl vytvořit kompletní 
program pro moderní výuku na ZŠ 

Skuhrov a kladl důraz především na zkvalitnění výuky a její atraktivitu pro efektivnější 
zapojení žáků do vzdělávacích procesů. V rámci projektu byla na škole 
modernizována ICT technika a vytvořeno informační prostředí umožňující učitelům 
uplatnit elektronické výukové materiály v průběhu výuky i mimo ni. Tyto materiály 
byly ve větší míře vytvořeny samotnými pedagogy. Občanské sdružení STUDNICE 
v projektu zaštiťovalo didaktickou správnost vytvořených elektronických materiálů a 
napomáhalo s administrací celé akce financované ze strukturálních fondů EU. 
 
 
 

Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využití 
jednotného ICT systému Škola Online 

 
     Projekt je financován z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast 
podpory 1.1. Projekt byl zahájen v květnu 2010 a 
ukončen bude v červnu 2011.   
             

Rozpočet projektu: 999.790,-- Kč. 
 
Předmět projektu 
Projekt navazuje na proces postupné informatizace plzeňských základních škol a 
jeho cílem je vyškolit pedagogické pracovníky v obsluze jednotného školského 
informačního systému. V rámci projektu bylo připraveno a akreditováno 5 školení 
DVPP. K jednotlivým školením byly vytvořeny výukové materiály, navíc v rámci akce 
vnikne série videonápověd, e-kurzů a e-testů, které budou sloužit pro distanční výuku 
pedagogů. 
Projekt vychází z potřeb cílové skupiny a je podporován zřizovatelem škol (Odbor 
školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně) a implementátorem 
jednotného informačního prostředí plzeňských škol (Správa informačních technologií 
města Plzně). 
Partnerem projektu je společnost Škola OnLine - tvůrce softwaru používaného 
školami. 
V rámci projektu bylo dosud vyškoleno 596 pedagogů ze 27 škol. 
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Učíme správně technické obory 
 

     Projekt je financován z Operačního 
programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3. 
Občanské sdružení je partnerem projektu, 
žadatelem je Integrovaná střední škola 
Cheb. Projekt byl zahájen v lednu 2010 a 
ukončen bude v červnu 2012.   
     Rozpočet projektu: 2.782.348,-- Kč. 
 
Předmět projektu 
Projekt má za cíl zvýšit kvalifikaci 
pedagogů Integrované střední školy Cheb, 

zvýšit dostupnost, kvalitu a atraktivitu nabídky jejich dalšího vzdělávání. Celý tento 
proces povede k profesnímu růstu pedagogů a ke zvýšení konkurenceschopnosti 
školy. 
Cílovou skupinou projektu jsou učitelé odborných i všeobecných předmětů, pro které 
bude uspořádána série kvalifikovaných školení. Současně vznikne vzdělávací portál 
– datový sklad elektronických vzdělávacích materiálů. Celkem se projektu zúčastní 
38 pedagogů. 
Výstupem projektu bude sada elektronických výukových materiálů (kurzy / testy) a  
portál pro řízené e-learningové vzdělávání, který bude současně sloužit i jako 
kontrolní nástroj pro řídící pracovníky školy nad vzděláváním jednotlivých pedagogů 
Občanské sdružení STUDNICE bude v rámci projektu dohlížet na tvorbu výukových 
materiálů a tvořit z materiálů dodaných pedagogy e-learningové kurzy. 
 
 

Anglicky interaktivně 
 

     Projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1. Občanské 
sdružení je partnerem projektu, žadatelem je Základní škola 
Martina Luthera. Projekt byl zahájen v srpnu 2010 a ukončen 
bude v lednu 2012.   
    
  Rozpočet projektu: 1 999 424,-- Kč. 
 
Předmět projektu 
     Projekt má za cíl vytvořit kompletní program pro moderní 
výuku anglického jazyka na Základní škole Martina Luthera v 

Plzni. Snahou je vyučovat cizí jazyk již od útlého věku dětí tak, aby se stal přirozenou 
součástí jejich života. Projekt klade důraz na zkvalitnění výuky, na její atraktivitu pro 
důraznější zapojení žáků do vzdělávacích procesů, což povede k lepší přípravě na 
jejich budoucí studium i uplatnění na trhu práce. 
     Prostředkem k dosažení hlavního cíle bude moderní ICT technika a vzdělávací 
prostředí umožňující pedagogům uplatnit interaktivní výukové materiály v průběhu 
výuky i mimo ni. Výukové materiály budou vytvořeny samotnými učiteli, aby bylo 
zajištěno jejich přesné zacílení i vytvoření rozsáhlých mezipředmětových vazeb.  
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     Občanské sdružení STUDNICE je v tomto projektu garantem tvorby interaktivních 
materiálů. Zaměstnanci STUDNICE dohlížejí na tematickou správnost vytvářených 
interaktivních vzdělávacích materiálů a poskytují tvůrcům podporu v metodice  tvorby 
elektronických výukových podkladů.  
 

Moderní škola 
 

     Projekt je financován z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
1.1. Občanské sdružení je partnerem projektu, 
žadatelem je Základní škola Chotěšov. Projekt byl 
zahájen v srpnu 2010 a ukončen bude v lednu 2012.   
      
Rozpočet projektu: 2 147 747,-- Kč. 
 
 

 
Předmět projektu 
     Cílem projektu je zkvalitnit výuku pomocí využití informačních a komunikačních 
technologií pro žáky i učitele Základní školy Chotěšov. Pořízeny byly interaktivní 
tabule a digitalizovány studijní podklady k výuce. V rámci projektu budou pedagogy 
ZŠ Chotěšov vytvořeny různé formy elektronických výukových materiálů pro 
předměty: Anglický jazyk, Vlastivěda, Prvouka, Matematika, Dějepis, Informatika a 
Občanská výchova. 
     Občanské sdružení STUDNICE je rovněž v tomto projektu garantem tvorby 
interaktivních materiálů. Zaměstnanci STUDNICE dohlížejí na tematickou správnost 
vytvářených interaktivních vzdělávacích materiálů a poskytují tvůrcům podporu 
v metodice tvorby elektronických výukových podkladů. 

 
Podpora využití ICT ve výuce průřezových témat na základních 

školách 
 
     Projekt je financován z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
1.1. Občanské sdružení je partnerem projektu, 
realizátorem je společnost CCA Group a.s. Projekt byl 
zahájen v říjnu 2010 a ukončen bude v dubnu 2013.   
      
Rozpočet projektu: 11.192.386,96 Kč. 
 

Předmět projektu 
    Předmětem projektu je podpora využití informačních technologií při rozvoji výuky 
průřezových témat na druhých stupních základních škol ve vybraných krajích. 
Průřezová témata jsou povinnou součástí rámcových vzdělávacích plánů škol, v 
praxi však školy nemají dostatečné podklady pro výuku a hodnocení žáků v těchto 
oblastech. Cílem projektu je vytvořit internetový portál, díky kterému budou moci 
učitelé tvořit vlastní plány výuky průřezových témat, generovat testy pro své žáky a v 
neposlední řadě zde budou uloženy elektronické obsahy k jednotlivým 
subkategoriím průřezových témat. 
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Do projektu bude zapojeno 180 škol a podpořeno bude 18 000 žáků a 180 učitelů ZŠ 
z nejméně osmi krajů. Úkolem o.s. STUDNICE je pomoci s implementací systému na 
základních školách a poskytnout pomoc při administrativním vedení projektu. 
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Plánované projekty 
 

Podnikej !!! 
 

     Projekt je financován z Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.4. 
Občanské sdružení je žadatelem a jediným 
realizátorem této akce. Projekt byl zahájen v lednu 
2011 a ukončen bude v prosinci 2013.   
    
 
  Rozpočet projektu: 3.429.013,-- Kč. 
 

Předmět projektu 
     Cílem projektu je poskytnout ženám s dětmi podporu při zahájení vlastního 
podnikání a tím zvýšit poměr účasti žen v podnikatelském sektoru. Cílovou skupinou 
jsou ženy s malými dětmi (mladší školní věk), které projeví zájem zahájit 
samostatnou podnikatelskou činnost. 
     Projekt sestává ze série odborných seminářů s podnikatelskou tématikou 
(podnikatelský záměr, marketing, finance, personalistika, management, právo atd.) 
podpořených elektronickými vzdělávacími materiály. Na tyto semináře navazují 
víkendové workshopy, které formou diskuze se zkušenými podnikateli budou 
završením celého procesu přípravy na zahájení podnikání. Klientky budou na 
pracovním setkání obhajovat svůj podnikatelský plán před odbornou porotou 
složenou ze zkušených podnikatelů a také potenciálních investorů s dlouholetou 
praxí (podobně jako v pořadu Den D). V našem vzdělávacím centru poskytneme 
klientkám osobní konzultace a asistenci při definování podnikatelského záměru, 
business plánu, alokaci potřebných zdrojů a při úředních procesech spojených se 
zahájením podnikatelských aktivit. Zřízena zde bude tzv. "podnikatelská kancelář". 
Samozřejmostí je zajištěné hlídání dětí během všech projektových aktivit.
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Sponzoring 
 
     Na konci roku 2009 jsme oslovili významné plzeňské společnosti se žádostí o 
sponzorské příspěvky/dary na rekonstrukci vnitřního dvora Domu vzdělání. 
Rekonstrukce byla na konci října zdárně ukončena.  
 
     I přes potíže způsobené nutností koordinace prací s rekonstrukcí a zateplením 
celého domu se nám podařilo projekt úspěšně realizovat a výsledek předčil naše 
očekávání. Na přiložených fotografiích je zobrazen původní a aktuální stav.  
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     Přestože se s ekonomickou recesí snížila ochota firem sponzorovat veřejný 
sektor, podařilo se nám získat dostatečné finanční prostředky, abychom se mohli 
pustit alespoň do první etapy modernizace. 
 
 

Firma Poskytnutá částka 

Plzeňská teplárenská a.s. 170.000,-- Kč 

Elfetex spol. s.r.o. 8.000,-- Kč 

Škoda JS a.s.  20.000,-- Kč 

CELKEM 198.000,-- Kč 
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Publicita 
 
Tisk 
       V následující tabulce je uveden přehled zpráv o projektech a činnosti o.s. 
STUDNICE uveřejněných v regionálním tisku:  
 

Datum 
zveřejnění 

Periodikum Informace o projektu 

8.2.2010 Trojka - zpravodaj ÚMO3 Znovu v práci 

16.3.2010 Plzeňský denník Jabloň - Kratochvíle 

Říjen 2010 Informační zpravodaj ÚMO2 Znovu v práci 

5.10.2010 Plzeňská jednička Znovu v práci 

 
Internet 
Vlastní stránky: 
http://www.jablon.eu/ 
http://www.matky.cz/ 
http://www.studnice-os.cz/ 
 
 
 
Další zdroje: 
http://web.plzen.eu/cz/aktuality/Projekt_Znovu_v_praci_20090701_01.html?kalendar
=1.6.2014 
http://socialnisluzby.plzen.eu/aktuality-3/znovu-v-praci.aspx 
http://www.esfcr.cz/projekty/znovu-v-praci-podpora-navratu-zen-na-pracovni-trh-v 
http://www.esfcr.cz/projekty/podnikej?lang=1&ref=m&source=email 
http://www.zsskuhrov-projekt.cz/index.htm 
http://www.akce.cz/misto/12414/kulturni-kavarna-jablon-plzen 
http://www.restaurace.cz/plzen-mesto/kulturni-kavarna-jablon.html 
http://www.lokola.cz/detail/173842/kavarna-jablon 
http://www.info-plzen.cz/kulturni-kavarna-jablon/index.html 
http://www.pilsnerpubs.cz/kavarny/jablon.html 
http://www.facebook.com/jablonjablunka 
 
 
 
 

http://www.jablon.eu/
http://www.matky.cz/
http://www.studnice-os.cz/
http://web.plzen.eu/cz/aktuality/Projekt_Znovu_v_praci_20090701_01.html?kalendar=1.6.2014
http://web.plzen.eu/cz/aktuality/Projekt_Znovu_v_praci_20090701_01.html?kalendar=1.6.2014
http://socialnisluzby.plzen.eu/aktuality-3/znovu-v-praci.aspx
http://www.esfcr.cz/projekty/znovu-v-praci-podpora-navratu-zen-na-pracovni-trh-v
http://www.esfcr.cz/projekty/podnikej?lang=1&ref=m&source=email
http://www.zsskuhrov-projekt.cz/index.htm
http://www.akce.cz/misto/12414/kulturni-kavarna-jablon-plzen
http://www.restaurace.cz/plzen-mesto/kulturni-kavarna-jablon.html
http://www.lokola.cz/detail/173842/kavarna-jablon
http://www.info-plzen.cz/kulturni-kavarna-jablon/index.html
http://www.pilsnerpubs.cz/kavarny/jablon.html
http://www.facebook.com/jablonjablunka
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Koncepce další činnosti o.s. STUDNICE s výhledem na 
období do roku 2013 

 
Oblast kultury: 
 
Cíle 

 Kontinuálně rozšiřovat činnosti Kulturní kavárny Jabloň (obsah i kvantita) a 
stabilizovat financování kulturních aktivit 

 Zajistit lepší propagaci činnosti, stát se dominantním centrem pro kulturní 
vyžití mládeže   

 Rozvíjet aktivní spolupráci s dalšími kulturními organizacemi v Plzni, 
spolupracovat při realizaci významných akci (např. festival …Na ulici, 
Finále, atd.) 

 Vytvořit partnerství s obdobnými zařízeními v rámci EU (výměna 
zkušeností, hostování umělců atd.) 

 Rozšířit koncept KK Jabloň do dalších regionů 

 Stabilizovat finanční situaci 
 
Opatření 

 Zajistit dostatečné finanční zdroje pro provoz KK Jabloň (státní dotace, 
příspěvky samospráv, vyhledání komerčních partnerů)  

 Zahájit intenzivní spolupráci s regionálními médii a informovat je o cílech a 
programu KK Jabloň, oslovit a nabídnout spolupráci zařízením pro práci 
s mládeží (DDM, umělecké školy) 

 Aktivně vyhledávat možnost domácí i zahraniční spolupráce (internetové 
stránky, osobní kontakt na uměleckých vystoupeních) 

 V regionech, ve kterých působí o.s. STUDNICE se svými vzdělávacími 
projekty prověřit možnost realizace konceptu KK Jabloň (dotační 
příležitosti, prostory, partnerství místních iniciativ) 
 

Oblast vzdělávání skupin ohrožených sociálním vyloučením a nezaměstnaností 
 
Cíle 

 Pokračovat v započatých projektech 

 Rozšířit vzdělávací aktivity o další cílové skupiny ohrožené soc. 
vyloučením a znevýhodněné na trhu práce (etnické menšiny, migranti, 
osoby ze znevýhodněného sociokulturního prostředí, společensky 
nepřizpůsobení, atd.) 

 Dopracovat a realizovat koncept „Domu vzdělávání“ integrující všechny 
přidružené služby (výuková a zasedací místnost, PC učebna, školka, 
knihovna, studovna, půjčovna PC, poradenské služby atd.) 

 Zlepšit společenské povědomí o aktivitách občanského sdružení 

 Rozšířit stávající aktivity do dalších regionů 

 Navázat spolupráci s dalšími partnery z oblasti vzdělávání a sociálních 
služeb 

 Nadále aktivně působit v rámci komunitního plánování plzeňského regionu 
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Opatření 

 Vyhledávat dotační příležitosti z prostředků ESF v programovém období 
2007-2013, prioritou je získat potřebné dotace na dobudování konceptu 
„Domu vzdělávání“ 

 Udržovat dobré vztahy se stávajícími partnery a aktivně oslovovat 
organizace s celostátní i regionální působností 

 Intenzivně pracovat na udržení prestiže o.s. STUDNICE, zintenzívnit 
marketing a public relation 

 Zahájit pilotní projekty v dalších vybraných regionech, tam, kde již projekty 
realizujeme rozšířit činnost (počet klientů, více cílových skupin) 

 Účastnit se jednání Řídícího výboru pro realizaci projektu „Komunitní 
plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008-2010“ 

 
Oblast využití nových metod a forem vzdělávání s využitím IT 
 
Cíle 

 Rozšířit portfolio vzdělávacích programů a e-learningových kurzů 

 Stát se dominantní organizací zabývající se využitím elektronického 
vzdělávání v neziskovém sektoru 

 Uplatňovat nové formy vzdělávání 

 Podílet se na vývoji LMS systémů a autorských nástrojů pro tvorbu e-kurzů 

 Využít znalostí k nabídce spolupráce s komerčním sektorem (v rámci 
hospodářské činnost o.s.) 

 Propagovat využití moderních metod vzdělávání ve školství 
 
Opatření 

 V každém novém projektu vytvořit alespoň jeden nový e-kurz, který by byl 
uplatnitelný i v ostatních vzdělávacích projektech 

 Průběžně aktualizovat vzdělávací obsahy a doplňovat je o nové poznatky 

 Aktivně vyhledávat nové trendy ve vzdělávání (internet, odborné 
konference, spolupráce s komerčními firmami) 

 Oslovovat komerční firmy s nabídkou školení či zpracování elektronických 
učebnic, podílet se (jako subdodavatel) na zakázkách většího rozsahu 

 Zahájit spolupráci se středními a vysokými školami  
 
Oblast dalšího vzdělávání dospělých a rozvoje informační gramotnosti 
 
Cíle 

 Stát se průkopníkem v nekomerční sféře dalšího vzdělávání dospělých 

 Stát se tvůrcem metodik dalšího vzdělávání s využitím informačních 
technologií 

 
Opatření 

 Získat hlubší informace o organizaci a financování dalšího vzdělávání, 
zapojit se do procesu přípravy a vytváření standardů nekomerčního 
vzdělávání dospělých 

 Ve spolupráci s akademickou sférou pozitivně ovlivňovat využití IT v dalším 
vzdělávání dospělých 
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Ekonomické výsledky organizace 
 

Přijaté provozní dotace v roce 2010 
 

Poskytovatel dotace 

Náklady 
projektu 

financované z 
dotace v celých 

Kč 

Dotovaný projekt Trvání projektu 

Plzeň, statutární město 30 000 Celoroční kulturní činnost r. 2010 

Krajský úřad Plzeňského 
kraje 

20 000 Propagace - Jabloň r. 2010 

Plzeň, statutární město 20 000 
Festival Jednou nohou nejen 
v poezii 

15.-28.11.2010 

Plzeň stat. město 
zast.MO Plzeň 3 

15 000 Festival "Na prkench Jabloně" 19.4.-2.5.2010 

Plzeň, statutární město 20 000 Festival "Na prkench Jabloně" 19.4.-2.5.2010 

Plzeň, statutární město 25 000 
Cizí město - Festival národních 
kultur žijících v Plzni 

20.9.-3.10.2010 

Plzeň, statutární město 10 000 
Festival studentského filmu - "Apple 
Tree Filmfest" 

14.10-16.10.2010 

Plzeňský kraj 599 713 

Rozvoj kompetencí pedagogických 
pracovníků v oblasti využití 
jednotného ICT systému Škola 
Online 

1.5.2010 - 
30.6.2011 

Ministerstvem práce a 
sociálních věcí v rámci 
OP Lidské zdroje a zam. 

1 783 292 
Znovu v práci - podpora návratu 
žen na pracovní trh v Plzeňském 
kraji 

1.8.2009 - 
31.7.2011 

Celkem 2 523 005     

 

Realizované projekty financované ze SF EU v roce 2010 
 

Poskytovatel dotace 
Celková částka 
v Kč dotace dle 

smlouvy 
Název projektu Trvání projektu 

Plzeňský kraj 999 790 

Rozvoj kompetencí pedagogických 
pracovníků v oblasti využití 
jednotného ICT systému Škola 
Online 

1.5.2010 - 
30.6.2011 

Ministerstvem práce a 
sociálních věcí v rámci 
OP Lidské zdroje a zam. 

4 028 878 
Znovu v práci - podpora návratu 
žen na pracovní trh v Plzeňském 
kraji 

1.8.2009 - 
31.7.2011 

  

Dary a příspěvky v roce 2010 
 

Poskytovatel daru 
Částka daru či 
příspěvku dle 

smlouvy 
Projekt Trvání projektu 

Nadace 700 let města 
Plzně 

10 000 
Festival Jednou nohou nejen 
v poezii 

15.-28.11.2010 

Nadace 700 let města 
Plzně 

10 000 
Cizí město - Festival národních 
kultur žijících v Plzni 

20.9.-3.10.2010 
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PLZEŇSKÁ 
TEPLÁRENSKÁ 

170 000 
Peněžitý dar na proj. "Vytvoření 
dětského hřiště v rámci Domu 
vzdělání o.s. Studnice" 

r. 2010 

ŠKODA JS 20 000 
Finanční dar na  proj. "Vytvoření 
dětského hřiště v rámci Domu 
vzdělání o.s. Studnice" 

r. 2010 

Nadace Charty 77 5 000 
Nová šance - udržitelnost Karlovy 
Vary 

r. 2010 

Nadace Charty 77 27 500 Dům vzdělání Plzeň r. 2010 

Celkem 242 500   
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Účetní závěrka hospodaření za rok 2010 
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Výnosy a náklady z hlavní a hospodářské činnosti za rok 2010 
 
Občanské sdružení STUDNICE uzavřelo rok 2010 s účetním ziskem ve výši 375 tis. 
Kč. Celkové výnosy za dané účetní období činí 4 524 tis. Kč, celkové náklady 4 149 
tis. Kč.  
 
Hlavní činnost: 
Výnosy z hlavní činnosti vykonávané v souladu se stanovami dosáhly výše 4 416 tis. 
Kč. Náklady na hlavní činnost občanského sdružení byly za rok 2010 vykázány ve 
výši 4 044 tis. Kč. Výsledek hospodaření z hlavní činnosti: 372 tis. Kč.  
 
Hospodářská činnost: 
Hospodářská činnost STUDNICE zahrnuje tržby z fakturovaného nájemného 
nebytových prostor a tržby z reklamy a propagace. Celkové výnosy z hospodářské 
činnosti činily 108 tis. Kč. Tržby z hospodářské činnosti byly v roce 2010 pokryty 
náklady ve výši 105 tis. Kč. Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti: 3 tis. Kč. 
 
Účetní zisk roku 2010 ve výši 375 tis. Kč bude převeden na nerozdělený zisk 
roku 2010. 
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Vyjádření Rady občanského sdružení STUDNICE 
 

 


