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Slovo úvodem 

     Rok 2012 byl pro Občanské sdružení STUDNICE rokem úspěšným jak 

po stránce realizační, tak ekonomické. Na počátku roku nadále dobíhaly projekty 

z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost nasmlouvané v 

předchozích obdobích, od jara jsme pak začali realizovat projekty zcela nové.  

Novinkou v našem portfoliu aktivit se stal projekt Cesta k práci. Zde jsme si 

poprvé vyzkoušeli roli integrátora služeb, kdy jsme značnou část práce s klienty 

přenesli na jiné subjekty a pomoc účastníkům projektu pouze koordinovali a řídili. 

Do oblasti nám již známé, tedy vzdělávání pedagogů, jsme zamířili s novým 

projektem ICT vzdělávání pedagogů v Plzeňském kraji. I zde jsme však posunuli 

hranice svého působení – vůbec poprvé jsme do našich aktivit zahrnuli i pedagogy 

středních škol a pedagogy mimoplzeňské. 

V létě se naše portfolio vzdělávacích kurzů rozšířilo o osvětově zaměřené 

e-learningy vytvořené v rámci projektu Občanské vzdělávání v o.s. STUDNICE. 

Tento projekt napomáhá naší vizi široce otevřeného Domu vzdělání, neboť cílová 

skupina není přesně ohraničena a na seminářích je vítán každý, kdo si chce 

„rozšířit své obzory“.  

Protože s koncem roku skončil i projekt Podnikej, naše vlajková loď v oblasti 

vzdělávání žen, podali jsme žádost o dotaci na jeho pokračování. V listopadu tak 

byl zahájen projekt Podnikej2, který plynule navazuje na naše snažení vychovat 

v plzeňském kraji nové podnikatelky.  

Přestože jsou ESF projekty hlavním zdrojem prostředků pro fungování 

STUDNICE, nadále se snažíme prodejem svých znalostí získat další prostředky 

pro mimoprojektovou činnost. Realizujeme komerční ICT školení ve firmách, 

poskytujeme konzultanty pro oblast vzdělávání dospělých a v neposlední řadě 

zúročujeme své zkušenosti s EU projekty poskytováním konzultačních služeb 

v této oblasti.  

 

 

…………………………………………… 

za kolektiv pracovníků o.s. STUDNICE 

               Mgr. Pavel Škarban 

                   výkonný ředitel 
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1.  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 správní rady: Prof. Ing. Zdeněk Vostracký DrSc.,Dr. h.c. (prac. rektorátu ZČU) 

Místopředseda správní rady: Doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D. (VŠ učitel ZČU, Fakulta 

ekonomická) 

Členka rady: MUDr. Zdeňka Sýkorová-Bartáková  

 

Výkonný ředitel: Mgr. Pavel Škarban 

Programová ředitelka: Hana Kotková 

 

Přepočtený počet zaměstnanců za období 01.2012 - 12.2012: 4,6 

 

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 
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2. Realizované projekty 

2.1 Projekt "Scéna malých forem 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 2012 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.  

V roce 2012 došlo k zásadní změně v pojetí poskytovaných služeb. Kulturní kavárna 

Jabloň byla přetransformována na Scénu malých forem Jabloň. Kavárna jako 

pohostinský provoz zcela zanikla, prostor byl renovován a od podzimu 2012 slouží jako 

multižánrová kulturní scéna s otevírací dobou pouze v době realizace kulturních akcí. 

I když se tato změna dotkla zejména provozní části Jabloně (kavárna) a nikoliv kultury 

zde realizované, má celkově změna zásadní vliv na fungování STUDNICE. Pomohla 

nám zbavit se dlouhodobě nestabilní a problematické činnosti (provoz kavárny) a 

donutila nás orientovat se plně na kulturní složku. Negativem této změny je, že příjmy 

z Kavárny Jabloň musíme nahradit jinými zdroji. 

 Umístění: Jabloň, Krátká 2, Plzeň 

Výsledky projektu 

Aktivita Počet uskutečněných 

akcí 

Apple tree JAM session 8 

Vystup ze svého stínu 29 

Poezie pod Jabloní 8 

Jabloň dramatická 11 

Workshopy 14 

„Pilsen colours“ 13 

Galerie Jabloň 5 

Festival jednou nohou (nejen) v poezii 1 

Apple tree JAM session  

V průběhu roku 2012 se konala pravidelná setkání a jamování těchto plzeňských 

hudebníků: 
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17.1. Karaoke 
20.1. Vojtěch Kaše 
18.2. Vojtěch Kaše 
22.3. Dědeček 
29.3. Jazz jam 
23.3. Aftersix 
26.4. Jazz jam 
19.6. Standa Červenka 
 

 

Vystup ze svého stínu 

V Jabloni jsme pořádali hudební vystoupení mladých umělců či začínajících kapel 

z plzeňského regionu. Kromě toho byly realizovány i koncerty známějších hudebních 

uskupení (např. Yellow Sisters). Konaly se tyto koncerty: 

7.1. Bonus 
10.1. Poitín 
16.1. Lidová muzika z Chrástu 
19.1. Duo my tři a přátelé 
26.1. Dialog electric band 
4.2. Naboso 
9.2. Gothien 
14.2. Démophobia 
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16.2. Duo Dubnička 
29.2. Standa Červenka 
9.3. Jalový výkon 
12.3. Červenka, Březák 
21.3. Duo my tři 
31.3. Pája a Janča 
3.4. Honza Zeman 
12.4. Houdková+Vápeníková 
13.4. Čáry máry 
18.4. Červenka 
9.5. Yellow Sisters 
16.5. Červenka 
23.5. Duo my tři 
15.6. Anne Šanté 
16.6. Bobyho band 
24.10. Poitín 
23.11. Lidová muzika z Chrástu 
8.12. Dárek od nás 
27.11. Václav Lebeda VOXEL 
29.11. Dana Houdková 
12.12. Vánoční koncert Plzeňské bluesové trio 
 

                   

Poezie pod Jabloní  

V rámci této aktivity se konalo 8 večerů s autorským čtením z nových literárních děl 

českých spisovatelů a představení mladých plzeňských autorů. Vystoupil například 
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pražský básník Michal Talo, autor knih Rok vepře, Perly sviním a Jinak řečeno, jehož 

provokativní poezie s nadhledem karikuje politickou situaci, společenské i partnerské 

vztahy. 

Dlouhodobě Jabloň spolupracuje s literární organizací Ason-klub (asonance = 

souznění), jenž sdružuje mladé začínající autory a aktivní zájemce o literaturu. Ason-

klub na svých večerech kromě autorského čtení poskytoval odborné konzultace, 

informace o zajímavých novinkách, zprostředkoval veřejnosti kontakt se spisovateli i 

literárními kritiky, informoval o publikačních možnostech, literárních soutěžích, 

možnostech aktivní účasti na přípravě autorských večerů, přednášek a exkurzí. 

14.1. Autorské čtení 
28.2. Čítání 
15.5. Čítání 
7.6. Autorské čtení 
20.11. Michal Talo 
22.11. Autorské čtení Ason klub 
24.11. Daniel Mikeš Nemůžem usnout 
28.11. 15 minut autorské čtení 
 

  

Jabloň dramatická 

Většina akcí se uskutečnila v rámci tradičního festivalu Na prknech Jabloně. Cílem 

projektu bylo představit občanům města alternativní proudy nejen plzeňské divadelní 

kultury a dát tak příležitost vystoupit i menším neprofesionálním souborům, které tím 

získaly nové publikum i zkušenosti. Občané města měli možnost rozšířit si povědomí 

o neprofesionální sféře plzeňského divadla a pomocí improvizací, diskusí a workshopů 

se zapojit do realizace. Kromě amatérských divadelních souborů se v Jabloni 
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představilo pražské nezávislé profesionální divadlo Mimotaurus s představením 

Zatracené děcko. 

21.1 Improverti 
21.4. Pohádkové představení O Mařence a Ondrovi 
23.4. Pohádkové představení O Mařence a Ondrovi 
24.4. Všechno lítá co peří má „žonglérské vystoupení“ 
25.4. Strawberry feelings 
28.4. Improverti 
26.4. Divadlo Mimotaurus 
3.5. Divadlo Rámus 
4.5. Divadlo Rámus 
12.6. Divadlo Rámus 
1.12. Z Mikulášského hřbitova 
 

  

Workshopy 

V roce 2012 jsme uspořádali následující hudební, taneční a divadelní workshopy: 

18.1. Tancování pod Jabloní 
5.3. Bubenický workshop 
14.4. Bubenická díla 
2.4. Bubenická dílna 
22.6. Fregata 
21.11. Improvizační večírek 
7 x  pondělní bubenický workshop 
24.11. Improvizační workshop 
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Tradiční akcí se staly pondělní Bubenické workshopy - každé pondělí od cca 

18h.  Workshopy jsou zaměřené na výuku rytmů typických pro země západní Afriky. 

Vede Jiří Georgiev, člen bývalé bubenické a taneční skupiny Dideua. Tento rok 

navštívil workshop lektor bubnování a afrického tance Muhamed Camara, členové 

externě spolupracují s tanečnicí a lektorkou afrického tance Yambi Yeka. 

Workshop navštěvuje okolo deseti stálých členů. Z workshopů vzniklo nové perkusové 

uskupení s názvem Foli, které vystoupilo na festivalu Divadlení pod Jabloní a 

plánujeme další spolupráci (např. na festivalu Cizí město). 

Zajímavou akcí byl také například Improvizační večírek-prostor pro hudebníky, herce 

a hráče, básníky a performery ke společné improvizaci. Podobný typ večírku proběhl 

již v minulých letech, hlavní myšlenkou je propojit improvizaci z různých druhů umění 

a umožnit umělcům se navzájem inspirovat. Umělce většinou spojuje vybrané téma 

nebo předem daná pravidla. Večírek, který proběhl v rámci Jednou nohou v poezii, byl 

zaměřen především na hereckou a hudební improvizaci. 

Improvizační workshopy probíhají v Jabloni každý měsíc. Jejich náplň vychází ze 

zápasů v Improlize a jejich tréninkových metod. Staví na rozvíjení spolupráce, 

pozornosti a kreativity využívané teď a tady. Učí odbourávat stereotypy a schopnosti 

naladění se na spoluhráče. Workshopy mají své stálé členy, ale jsou otevřené i novým 

zájemcům, kteří zatím nemají s herectvím či improvizací zkušenosti. Listopadový 

workshop navštívilo 9 hráčů a byl zaměřen na výstavbu a uzavírání dramatické situace. 

 



Zpráva o činnosti za rok 2012      

 

 

Strana 10 ze 39 

 

 

„Pilsen colours“ 

V roce 2012 se v Jabloni konaly nepravidelné večery věnované podpoře multikulturní 

společnosti a poznávání odlišných národů a kultur. Tematické večery byly zaměřeny 

na přiblížení kultur cizinců žijících na území města Plzně a také na poukázání na 

problémy ostatních zemí. Aktivita vyvrcholila festivalem Cizí město, který Jabloň 

každoročně pořádá již od roku 2007 (s přestávkou v roce 2009). Festival nabízí prostor 

cizincům žijícím v ČR prezentovat svou kulturu, setkávat se nejen se svojí komunitou, 

ale také s Čechy, kteří mají o jejich kulturu zájem. Zároveň je možností pro Plzeňany 

setkat se s cizinci a jejich příběhem, dozvědět se více o cizí kultuře, zvycích, politické 

a sociální situaci v jiných zemích, i o problémech, se kterými se setkávají cizinci u nás. 

Zároveň zde mohou vystoupit Plzeňané, kteří se zajímají o kulturu, zvyky jiné země a 

prezentovat ji např. besedou, přednáškou, projekcí, koncertem, apod. 

Jsme přesvědčení, že festival přispívá k rozvoji multikulturality a prevenci rasismu a 

xenofobie. 

25.1. Promítání filmu rámci Arabského festivalu 
28.3. Andalusie přednáška 
30.3. Koncert arabské hudby 
7.3. Přednáška Shintaido 
5.5 Afro dance 
6.6 Přednáška Írán 
16.10. Amnesty international 
19.10. Když se svět potká v Plzni 
22.10. Na hranicích impéria 
23.10. Ukrajina 
25.10. Brasil Capoeira 
27.10. Takita Taka 
6.12. AFS večer se zahraničními studenty 
 

Jeden z večerů byl věnován organizaci Amnesty International a prezentaci její práce. 

Byly zmiňovány obecné i konkrétní problémy, které se Amnesty International svou 

činností snaží řešit. Diváci získali také informace o možnosti a podmínkách 

dobrovolnické práce v této organizaci. Vše bylo předáváno formou prezentace, 

besedy, ale také krátkých divadelních skečí, které dobře přiblížily situace, se kterými 

pracovníci Amnesty International setkávají. 

Další večer proběhl ve spolupráci Centra na podporu integrace cizinců. Součástí 

večera bylo představení této organizace, osobité vyprávění cizinců, kteří jsou klienty 
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Centra a následná beseda s nimi. Jako host byl pozván egyptský tanečník orientálního 

tance a jeho česká kolegyně, která na druhou polovinu večera připravila pro diváky 

taneční vystoupení a workshop. 

 

  

Galerie Jabloň 

V roce 2012 jsme uspořádali výstavy výtvarného umění a fotografií zejména mladých 

plzeňských umělců:  

20.2. Výstava Šmolíková 
15.3. Fotovýstava Maroko 
4.4. Fotovýstava Říha 
1.5. Výstava Liběna Horáková 
6.6. Fotovýstava Írán 
 

   

 

Kromě pravidelných a nepravidelných kulturních akcí pořádáme každoročně 

v Jabloni tematické festivaly. V roce 2011 to byl festival Na prknech Jabloně (divadlo), 

festival Jednou nohou nejen v poezii (literatura) a Festival Cizí město (multikulturalita). 
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2.2 Festival „Na prknech Jabloně“ 

Termín konání: 23.4. – 6.5.2012 

Počet účinkujících: 12 skupin 

Počet návštěvníků: 276 

 

O festivalu 

 V roce 2012 se konal čtvrtý 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. 

 

Program a průběh festivalu 

Pohádkové představení o Ondrovi a Mařence (23.4.2012, 19:00) 

Žonglérské představení Všechno lítá co peří má (24.4.2012, 19:00) 

Bubenická dílna (24.4.2012, 20:00) 

Strawberry feelings (25.4.2012, 20:00) 

Divadlo Minotaurus Zatracený děcko (26.4.2012, 19:00) 

Jazz Jam (26.4.2012, 21:00) 

Improverti – improvizace jak má být (28.4.2012, 20:00) 

Vernisáž výstavy Liběny Horákové (1.5.2012, 18:00) 

Divadlo HRA – Hloupý Honza (2.5.2012, 18:00) 

Divadlo Rámus – 19.březen (3.5.2012, 20:00) 

Divadlo Rámus – 19.březen (4.5.2012, 20:00)  

Lenka Jíšová a Nota Plzeň (5.5.2012, 20:00) 

 

2.3 Festival „Cizí město“  

Termín konání: 16.10. – 27.10.2012 

Počet účinkujících: 25 

Počet návštěvníků: 70 

 

O festivalu 
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     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.  

 

 

Program a průběh festivalu 

„O lidských právech s Amnesty 

International“ – promítání filmu o lidských právech a následná beseda, prezentace organizace 

(16.10.2012) 

„Když se svět setká v Plzni“ – večer s  Centrem na podporu integrace cizinců Plzeň, vyprávění 

cizinců a taneční workshopy (19.10.2012) 

„Na hranicích impéria“ – dokument P.Šustrové a I. Macharáčka o příčinách a důsledcích bojů 

v Gruzii a Abcházii, následná beseda s autorkou filmu (22.10.2012) 

„Ukrajina – hudba, kultura a život“ – beseda s hudebníkem a učitelem hudby Mgr. Medvidem 

Mykolou o kultuře a životě na Ukrajině (23.10.2012) 

„Poitín“ – hot irish music (24.10.2012) 

„Brasil capoeira!““ – Život v chudinské čtvrti, rodina, stravování, počasí, zvyky, historie a 

CAPOEIRA! Vyprávění o Brazílii a o bojovém umění. (25.10.2012) 

„Takita taka + exDieua (africké rytmy) + Yambi Yeka africký tanec (27.10.2012) 
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2.4 Festival „Jednou nohou nejen v poezii“  

 

Termín konání: 19.11. – 2.12.2012 

Počet účinkujících: 61 

Počet návštěvníků: 168 

 

O festivalu 

     Festival Jednou nohou „nejen“ 

v poezii se koná pravidelně 

v podzimních měsících již od roku 

2004. V roce 2012 to byl v pořadí již 

devátý ročník. Cílem festivalu je umožnit mladým neprofesionálním literátům veřejně 

prezentovat svoji tvorbu a představit občanům města současnou literární scénu v 

Plzni. Díky festivalu se rozšířila nabídka kulturních aktivit ve městě Plzni o akci 

věnovanou literatuře a zejména poezii. 

Výčet akcí realizovaných v letošním ročníku je uveden v následujícím souhrnu 

 

Program a průběh festivalu 

Rok vepře: Michal Talo, autorské čtení (20.11.2012) 

Improvizační večírek aneb Kdo má ruce, nohy a málo se bojí, ať přijde! (21.11.2012) 

Autorské čtení básníků a literátů z Ason-klubu (22.11.2012) 

Lidová muzika z Chrástu, Listolet, Cirkus Cermaque (23.11.2012) 

Improvizační worshop – zaměřený na improvizaci (nejen) hereckou (24.11.2012) 

Daniel Mikeš & Nemůžem usnout – komponovaný večer melancholické hudby a skoro poezie 

(24.11.2012) 

Václav Lebeda (VOXEL) popový zpěvák „trochu jinak“. On, klavír a písně nejen z jeho 

repertoáru (27.11.2012) 

15 minut – autorské čtení středoškoláků, soutěžní večer (28.11.2012) 

Dana Houdková a Honza Heinl – experimental folk (29.11.2012) 

Z Mikulášského hřbitova – autorské čtení studentů Církváče a přátel, hudba a třeba i trochu 

divadla (1.12.2012) 
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2.5 Projekt PODNIKEJ!!! 

Projekt „PODNIKEJ“ byl financován z Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost, oblast podpory 3.4. Projekt PODNIKEJ probíhal v období leden 2011 

až prosinec 2012.   

Rozpočet projektu: 3.429.013,-- Kč. 

 

Předmět projektu 

Cílem projektu bylo poskytnout ženám s dětmi 

podporu při zahájení vlastního podnikání a tím zvýšit 

podíl žen v podnikatelském sektoru. Cílovou skupinou byly ženy s malými dětmi 

(mladší školní věk), které projeví zájem zahájit samostatnou podnikatelskou činnost. 

     Projekt sestával ze série odborných seminářů s podnikatelskou tématikou 

(podnikatelský záměr, marketing, finance, personalistika, management, právo atd.) 

podpořených elektronickými vzdělávacími materiály. Na tyto semináře navazovaly 

víkendové workshopy, které formou diskuze se zkušenými podnikateli byly završením 

celého procesu přípravy na zahájení podnikání. Klientky obhajovaly svůj podnikatelský 

plán před odbornou porotou složenou ze zkušených podnikatelů a také potenciálních 

investorů s dlouholetou praxí (podobně jako v pořadu Den D). Po dobu realizace 

projektu mohly klientky v našem vzdělávacím centru využít osobní konzultace a 

asistenci při definování podnikatelského záměru, business plánu, alokaci potřebných 

zdrojů a při úředních procesech spojených se zahájením podnikatelských aktivit. Pro 

tyto účely byla zřízena ve vzdělávacím centru STUDNICE tzv. "podnikatelská 

kancelář". Samozřejmostí bylo zajištěné hlídání dětí během všech projektových aktivit 

v dětském centru, které je v bezprostřední blízkosti vzdělávacího centra STUDNICE a 

již neodmyslitelnou součástí aktivit většiny realizovaných projektů.  

 

Od počátku projektu jsme zaznamenali velký zájem ze strany cílové skupiny o vstup 

do projektu. Odborné semináře s podnikatelskou tématikou se setkaly s velkým 

ohlasem. Jako největší přínos zhodnotily klientky účast na závěrečném víkendovém 

workshopu, na kterém dostaly příležitost prezentovat vlastní podnikatelský plán a ten 

pak zkonzultovat s odbornou porotou.  
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Během celé realizace projektu do projektu celkem vstoupilo 80 žen z cílové skupiny 

projektu. Z toho 68 jich úspěšně prošlo sérií seminářů, absolvovalo e-testy ke 

vzdělávacím kurzům a zúčastnilo se závěrečného víkendového workshopu.  

Fotografie  1 – Závěrečný workshop projektu prosinec 2012  

 

 

Fotografie  2  - Závěrečný workshop prosinec 2012 
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2.6 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 červenci 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.  

V rámci projektu byl vytvořen internetový portál, díky kterému mohou učitelé tvořit 

vlastní plány výuky průřezových témat, generovat testy pro své žáky a v neposlední 

řadě zde jsou uloženy elektronické obsahy k jednotlivým subkategoriím průřezových 

témat. 

Do projektu bude zapojeno nejméně 180 škol a podpořeno bude 18 000 žáků a 180 

učitelů ZŠ. Úkolem o.s. STUDNICE je pomoci s implementací systému na základních 

školách a poskytnout pomoc při administrativním vedení projektu. 

Od začátku realizace projektu do konce června 2013 bylo podpořeno celkem 393 škol 

s celkem 22 885 žáky.  
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Fotografie  3 – Zaškolení v práci s portálem PRUT 

 

Fotografie  4 – Zaškolení v práci s portálem PRUT 



Zpráva o činnosti za rok 2012      

 

 

Strana 19 ze 39 

 

 

2.7 Anglicky interaktivně 

 

     Projekt byl financován z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1. Občanské sdružení je 

partnerem projektu, žadatelem je Základní škola Martina Luthera. 

Projekt probíhal od srpna 2010 do ledna 2012.   

    

  Rozpočet projektu: 1 999 424,-- Kč. 

 

Předmět projektu 

     Projekt měl 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 je moderní ICT technika a vzdělávací 

prostředí umožňující pedagogům uplatnit interaktivní výukové materiály v průběhu 

výuky i mimo ni. Výukové materiály byly vytvořeny samotnými učiteli, aby bylo 

zajištěno jejich přesné zacílení i vytvoření rozsáhlých mezipředmětových vazeb.  

     Občanské sdružení STUDNICE bylo v tomto projektu garantem tvorby 

interaktivních materiálů. Zaměstnanci STUDNICE dohlíželi na tematickou správnost 

vytvářených interaktivních vzdělávacích materiálů a poskytli tvůrcům podporu v 

metodice tvorby elektronických výukových podkladů. 

 

2.8 Učíme správně technické obory 
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     Projekt byl financován z Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast 

podpory 1.3. Občanské sdružení je partnerem 

projektu, žadatelem je Integrovaná střední škola 

Cheb.  

     Harmonogram projektu: 1/2010 - 6/2012  

     Rozpočet projektu: 2.782.348,-- Kč. 

Předmět projektu 

Projekt měl 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 vznikl vzdělávací portál – 

datový sklad elektronických vzdělávacích materiálů. Celkem se projektu zúčastnilo 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 v rámci projektu dohlíželo na tvorbu výukových 

materiálů a tvořit z materiálů dodaných pedagogy e-learningové kurzy. 

 

2.9 Učíme se interaktivně 

Projekt byl financován z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1. Občanské sdružení 

je partnerem projektu, žadatelem je Střední škola hotelnictví a 

společného stravování, Teplice nad Metují.  

Harmonogram projektu: 11/2010 - 4/2012  

Rozpočet projektu: 2 523 827,69 Kč 

Cílem předloženého projektu je zkvalitnit výuku pomocí využití informačních a 

komunikačních technologií pro žáky i učitele. Na škole došlo k zavedení jednotného e-

learningového systému pro předměty: Anglický, Německý a Český jazyk, ICT, 

Hotelový provoz, Potraviny a výživa, Stolničení, Marketing a management, Ekonomika, 
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Účetnictví, Matematika. Zkvalitnění i zatraktivnění výuky bylo dosaženo vyšším 

využíváním digitalizovaných studijních podkladů ve výuce. Občanské sdružení 

STUDNICE v projektu garantovalo správnost tvorby elektronických výukových 

materiálů a poskytovalo metodickou podporu pedagogům při jejich tvorbě.  

 

2.10  ICT Vzdělávání pedagogů v Plzeňském kraji 

Projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3. Zahájen byl 

v březnu 2012 a potrvá do června 2014.  

 

Rozpočet projektu: 2.357.710,80 Kč 

Předmět projektu 

 Vytvoření 20 nových akreditovaných vzdělávacích programů DVPP v oblastech: 

o Kancelářské aplikace (MS Office) 

o Ovládání ICT a e-learning (Využití volně dostupných ICT aplikací při 

výuce, Počítačová bezpečnost, Počítačová grafika, Didaktika e-

learningu…) 

o Elektronizace agendy ZŠ a SŠ (Vedení povinné školení dokumentace, 

Efektivní elektronická komunikace, Spisová služba..). 

 Realizace 80 školení nově vytvořených programů DVPP, kterých se zúčastní 

minimálně 480 pedagogů z celého Plzeňského kraje. Úspěšní absolventi získají 

certifikát o absolvování vzdělávacího programu s akreditací MŠMT. 

V rámci projektu bylo vytvořeno 17 nových programů DVPP. Ke každému programu 

byly vytvořeny výukové materiály. Jednalo se o následující programy: 

 Základní ovládání Windows 7 

 MS WORD 2010, MS Excel 2010 

 Tvoříme prezentace v MS PowerPoint snadno a rychle 

 Počítačová bezpečnost v prostředí školy 

 Využití bezplatných a volně šiřitelných ICT aplikací ve výuce 

 Využití internetu ve výuce 

 Budujeme kvalitní školní web 

 Spravujeme školní web 

 Tvorba interaktivních Flash animací pro učitele 

 Základy počítačové grafiky pro učitele ZŠ a SŠ 
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 Tvorba digitální fotografie a práce s nástroji pro jejich úpravu a zpracování 

 Vedení povinné školní dokumentace v elektronické podobě 

 Efektivní elektronická komunikace škol se svým okolím 

 Spisová služba a archivace dokumentů ve škole 

 Školní informační systém jako podpůrný nástroj pro efektivní řízení školy 

 Školení tvorby, archivace a využívání el. výukových materiálů v LMS systémech 

V průběhu roku 2012 bylo proškoleno celkem 63 pedagogů z Plzeňského kraje. 

Školení jednotlivých programů probíhají ve 4 blocích a budou pokračovat až do června 

2014. Největší zájem ze strany pedagogů jsme zaznamenali o vzdělávací programy 

týkající se práce s kancelářskými aplikacemi MS Office.  

Fotografie  5 – Školení Spravujeme školní web listopad 2012 
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Fotografie  6 – Školení MS PowerPoint listopad 2012 

 

 

2.11 Cesta k práci 

Projekt „Cesta k práci“ je financován                             

z Operačního programu Lidské zdroje                          

a zaměstnanost, oblast podpory 2.1. Tento projekt 

byl zahájen v březnu 2012 a potrvá do konce 

srpna 2013. 

 

Rozpočet: 1 993 529,76 Kč 

 

Cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti cílové skupiny znevýhodněných osob na 

trhu práce - osob pečujících o dítě do 15 let věku. 

Předmětem projektu je soubor vzájemně provázaných aktivit, které mají za cíl zvýšit 

šance klientů na kvalitní uplatnění na trhu práce. 

V rámci projektu absolvují klienti motivační kurzy, pracovní diagnostiku a rekvalifikační 

kurzy zaměřené dle jejich pracovního profilu. Během zařazení do projektu je jeho 

účastníkům poskytováno odborné pracovní poradenství a osobní asistence při hledání 
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práce. Realizátor pak jako zprostředkovatel práce poskytuje klientům poradenské a 

informační činnosti a vyhledává konkrétní volná pracovní místa pro účastníky projektu. 

V rámci projektu bude podpořeno 40 účastníků, přičemž naší snahou je umístit do 

zaměstnání nejméně 15 z nich. 

Od začátku realizace projektu v březnu 2012 jsme zaznamenali velký zájem ze strany 

cílové skupiny o vstup do projektu především z důvodu zájmu o profesní rekvalifikační 

kurzy. Díky spolupráci s Úřadem práce se nám podařilo zaplnit všechny bloky projektu. 

Od zahájení projektu do konce roku 2012 do projektu vstoupilo celkem 36 žen, které 

absolvovaly soubor povinných aktivit (rekvalifikační kurzy na PC, motivační aktivity, 

pracovní diagnostiku a v neposlední řadě vybraný profesní rekvalifikační kurz). Do 

zaměstnání se nám podařilo umístit celkem 10 žen.  

Fotografie  7 – Rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách 
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Fotografie  8 – Pracovní bilanční diagnostika 

 

 

2.12  Občanské vzdělávání v o.s. STUDNICE 

Projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 

oblast podpory 3.1. Zahájen byl v červenci 2012 a potrvá do října 2013.  

 

Rozpočet projektu: 2 032 266,80 Kč 

 

Cílem projektu je rozšířit nabídku dalšího vzdělávání dospělých v plzeňském regionu 

v oblasti obecných občanských kompetencí. 

Z podporované cílové skupinu občanů s trvalým pobytem v ČR se projekt zaměřil na 

skupiny, se kterými máme nejvíce zkušeností - rodiče s dětmi, hendikepovaní, osoby 

ohrožené sociálním vyloučením atd. 

V rámci projektu bylo vytvořeno 9 nových vzdělávacích programů na téma: 

 

 Ekologie v domácnosti aneb jak jednoduše přispět k ochraně životního prostředí 

 Rodinné finanční plánování 

 Prevence zadlužení 
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 Působení médií a informačních technologií 

 Bezpečné chování na internetu 

 Jak přesvědčit a získat druhé na svoji stranu 

 Jak uspět na úřadě 

 Práva spotřebitele 

 Jak se nestát obětí 

 

Ke každému z programů byly vytvořeny výukové materiály.  

V rámci projektu byla naplánována realizace celkem 27 školení, v rámci kterých bude 

podpořeno nejméně 270 osob. Celý projekt je realizován v partnerství s Občanskou 

poradnou Plzeň. 

Fotografie  9 – Seminář „Prevence zadlužení“ 
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2.13  Podnikej2 

 

Projekt navazuje na dlouholetou činnost 
STUDNICE v oblasti vzdělávání žen 
vracejících se po rodičovské dovolené 
na trh práce a na obdobný projekt 
realizovaný v období 2011- 2012. 
Projekt byl zahájen v listopadu 2012 a 
potrvá do června 2014. 
 
Rozpočet projektu: 2 033 693,42 

Cílem projektu je poskytnout ženám s 
dětmi podporu při zahájení vlastního 
podnikání a tím zvýšit poměr účasti žen 

v podnikatelském sektoru. Projekt je zaměřen na ženy s malými dětmi (mladší školní 
věk), které projeví zájem zahájit samostatnou podnikatelskou činnost. 
  
V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:  
 

 Série odborných seminářů s podnikatelskou tématikou (podnikatelský záměr, 
marketing, finance, personalistika, management, právo atd.) podpořené 
elektronickými vzdělávacími materiály. 

 Osobní konzultace a asistence při definování podnikatelského záměru, business 
plánu, alokaci potřebných zdrojů a při úředních procesech spojených se 
zahájením podnikatelských aktivit. Poskytnutí prostor tzv. "podnikatelské 
kanceláře". 

 Workshopy - praktická příprava podnikatelských záměrů (pod vedením zkušených 
podnikatelů) 

 Investorský den - klientky na závěr budou obhajovat svůj podnikatelský plán před 
odbornou porotou složenou ze zkušených podnikatelů a také potenciálních 
investorů s dlouholetou praxí (podobně jako v pořadu Den D). 

 Investorský portál - všechny podnikatelské záměry budou posouzeny odborníky a 
zveřejněny na speciálním webu, slouží i k propagaci podnikání žen, obsahuje 
foto, videa z předchozích akcí 

 Bude zajištěno hlídání dětí během všech projektových aktivit 

 Projekt bude realizován v prostorách Domu vzdělání o.s. STUDNICE, a to v 
průběhu 23 měsíců. 

 

V rámci akce bude podpořeno zhruba 30 klientek a vznikne investorský portál s 

prezentací podnikatelských záměrů. 
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3. Publicita 

V rámci propagace projektů a své činnosti se v roce 2012 STUDNICE zaměřila 
především na internet jako jedno z nejsilnějších médií současné doby. Vzhledem 
k dlouhodobým zkušenostem s realizací projektů a s ní spojenou povinností publicity 
se nám ostatní média ukázala jako neefektivní. Proto jsme se věnovali především 
modernizaci a pravidelné aktualizaci webových stránek projektů a zveřejňování 
tiskových zpráv na stránkách zaměřujících se na cílovou skupinu jednotlivých projektů.  
 
Tisk 

 

 

Tiskové zprávy 

Datum vydání tiskové zprávy Projekt 

10.10.2012 Občanské vzdělávání 

9.10.2012 PODNIKEJ!!! 

9.10.2012 Cesta k práci 

7.11.2012 ICT vzdělávání pedagogů v Plzeňském kraji 

16.11.2012 Podpora využití ICT ve výuce průřezových témat 

na základních školách 
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Internet 

Vlastní stránky: 

http://www.jablon.eu/ 

http://www.matky.cz/ 

http://www.studnice-os.cz/ 

http://podnikej.studnice-os.cz/ 

http://ov.studnice-os.cz/ 

http://investor.studnice-os.cz/ 

 

Další zdroje: 

http://socialnisluzby.plzen.eu/aktuality-3/jste-po-rodicovske-dovolene-a-hledate-novou-praci.aspx 

http://socialnisluzby.plzen.eu/aktuality-3/obcanske-vzdelavani-v-o-s-studnice.aspx 

http://www.esfcr.cz/projekty/cesta-k-praci 

http://www.esfcr.cz/projekty/podnikej 

http://www.esfcr.cz/projekty/podnikej?lang=1&ref=m&source=email 

http://www.esfcr.cz/projekty/podnikej2 

http://www.skolaonline.cz/Home/tabid/41/ArticleType/ArticleView/ArticleID/2415/Def 

ault.aspx 

http://www.msmt.cz/file/21449 

 

Facebook: 

https://www.facebook.com/studnice 

https://www.facebook.com/pages/Jablo%C5%88-sc%C3%A9na-mal%C3%BDch-

forem/265598673543002 

 

 

http://www.jablon.eu/
http://www.matky.cz/
http://www.studnice-os.cz/
http://podnikej.studnice-os.cz/
http://ov.studnice-os.cz/
http://socialnisluzby.plzen.eu/aktuality-3/jste-po-rodicovske-dovolene-a-hledate-novou-praci.aspx
http://www.esfcr.cz/projekty/cesta-k-praci
http://www.esfcr.cz/projekty/podnikej
http://www.esfcr.cz/projekty/podnikej?lang=1&ref=m&source=email
http://www.esfcr.cz/projekty/podnikej2
http://www.msmt.cz/file/21449
https://www.facebook.com/studnice
https://www.facebook.com/pages/Jablo%C5%88-sc%C3%A9na-mal%C3%BDch-forem/265598673543002
https://www.facebook.com/pages/Jablo%C5%88-sc%C3%A9na-mal%C3%BDch-forem/265598673543002
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4. Koncepce další činnosti o.s. STUDNICE  

Oblast kultury: 

Cíle 

 Pokračovat v realizaci čtyřletého plánu kulturní činnosti 

 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 spolupráci s dalšími kulturními organizacemi v Plzni, spolupracovat 

při realizaci významných akci (např. Festival arabské kultury, Jeden svět, 

Finále, Plzeň 2015 atd.) 

 Vytvořit partnerství s obdobnými zařízeními v rámci EU (výměna zkušeností, 

hostování umělců atd.) 

 Rozšířit koncept KK Jabloň do dalších regionů 

 

Opatření 

 Stabilizovat personální obsazení v realizačním týmu, navázat spolupráci se 

SŠ/VŠ s kulturní profilací absolventů (UUD ZČU, SSUPŠ Zámeček atd.) 

 Zajistit dostatečné finanční zdroje pro provoz KK Jabloň (státní dotace, 

příspěvky samospráv, vyhledání komerčních partnerů)  

 Zahájit jednání s partnery z jiných kulturních organizací, prohloubit 

spolupráci s OK MMP (nejen finanční podpora ale i přenos know-how, 

networking) 

 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, chráněné dílny) 

 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 dospělých 

 

Cíle 

 Pokračovat v započatých projektech 



Zpráva o činnosti za rok 2012      

 

 

Strana 31 ze 39 

 

 

 Rozšířit vzdělávací aktivity o další cílové skupiny (např. volnočasové aktivity 

pro děti a mládež), navázat na projekty realizované pro školy, pedagogické 

pracovníky 

 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 

 Navázat spolupráci s dalšími partnery z oblasti vzdělávání a sociálních 

služeb 

 

Opatření 

 Vyhledávat dotační příležitosti z prostředků ESF v programovém období 

2014-2020 

 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 

 

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 
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 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 

 Rozšířit spolupráci se středními a vysokými školami  
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5. Ekonomické výsledky organizace 

5.1 Přijaté provozní dotace v roce 2012 

 

Poskytovatel dotace 

Náklady 

projektu 

financované z 

dotace v 

celých Kč 

Dotovaný projekt Trvání projektu 

Plzeň, statutární město 20 000 
Festival Jednou nohou nejen 

v poezii 

 19.11. - 

2.12.2012 

Plzeňský kraj 170 000 Celoroční kulturní činnost r. 2012 

Plzeň, statutární město 20 000 Festival "Na prkench Jabloně" 23.4. - 5.5.2012 

Plzeň, statutární město 20 000 
Cizí město - Festival národních 

kultur žijících v Plzni 
15. - 28.10.2012 

Plzeňský kraj 1 180 753 
ICT Vzdělávání pedagogů v 

Plzeňském kraji 

1.3.2012 - 

30.6.2014 

Ministerstvem práce a 

sociálních věcí v rámci 

OP Lidské zdroje a 

zam. 

1 518 662 Podnikej!!! 
1.1.2011 - 

31.12.2012 

Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 
1 144 029 

Občanské vzdělávání v o..s. 

STUDNICE 

1.7.2012 - 

30.10.2013 

Ministerstvem práce a 

sociálních věcí v rámci 

OP Lidské zdroje a 

zam. 

74 364 Podnikej 2 
1.11.2012 - 

30.9.2014 

Ministerstvem práce a 

sociálních věcí v rámci 

OP Lidské zdroje a 

zam. 

1 008 589 Cesta k práci 
1.3.2012 - 

31.8.2013 

Celkem 5 156 397 
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5.2 Realizované projekty financované ze SF EU v roce 2012 

 

Poskytovatel dotace 

Částka 
dotace, 

příspěvku, 
daru dle 
smlouvy 

Dotovaný projekt Trvání projektu 

Plzeňský kraj 2 357 711 
ICT Vzdělávání pedagogů v 
Plzeňském kraji 

1.3.2012 - 
30.6.2014 

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

3 429 014 Podnikej!!! 
1.1.2011 - 
31.12.2012 

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

2 032 267 
Občanské vzdělávání v o..s. 
STUDNICE 

1.7.2012 - 
30.10.2013 

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

2 033 693 Podnikej 2 
1.11.2012 - 
30.9.2014 

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

1 993 530 Cesta k práci 
1.3.2012 - 
31.8.2013 

  

 

5.3 Dary a příspěvky v roce 2012 

 

Poskytovatel daru 
Částka daru či 
příspěvku dle 

smlouvy 
Projekt Trvání projektu 

Nadace 700 let města 
Plzně 

10 000 
Cizí město - Festival národních 
kultur žijících v Plzni 

15. - 28.10.2012 

Nadace 700 let města 
Plzně 

8 000 
Festival Jednou nohou nejen 
v poezii 

 19.11. - 
2.12.2012 

Celkem 18 000     
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5.4 Účetní závěrka hospodaření za rok 2012 
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5.5 Výnosy a náklady z hlavní a hospodářské činnosti za rok 2012 

 

Občanské sdružení STUDNICE uzavřelo rok 2012 s účetním ziskem ve výši 307 tis. 

Kč. Celkové výnosy za dané účetní období činí 6 497 tis. Kč, celkové náklady 6 187 

tis. Kč.  

 

Hlavní činnost: 

Výnosy z hlavní činnosti vykonávané v souladu se stanovami dosáhly výše 5 570 tis. 

Kč. Náklady na hlavní činnost občanského sdružení byly za rok 2012 vykázány ve výši 

5 487 tis. Kč. Výsledek hospodaření z hlavní činnosti po zdanění: zisk 80 tis. Kč.  

 

Hospodářská činnost: 

Hospodářská činnost STUDNICE zahrnuje tržby z fakturovaného nájemného 

nebytových prostor a tržby za vlastní služby. Celkové výnosy z hospodářské činnosti 

činily 927 tis. Kč. Tržby z hospodářské činnosti byly v roce 2012 pokryty náklady ve 

výši 700 tis. Kč. Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti: zisk 227 tis. Kč. 

 

Účetní zisk roku 2012 ve výši 307 tis. Kč bude převeden na nerozdělený zisk roku 

2012. 
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6. Vyjádření Rady Občanského sdružení STUDNICE 

 


