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Slovo úvodem 

     Rok 2013 se v historii Občanského sdružení STUDNICE opět zařadí 

mezi úspěšné, usilovnou prací a zajímavými projekty naplněné období. 

Realizovali jsme nejen vlastní projekty věnované podnikání a rekvalifikaci žen, 

vzdělávání pedagogů a občanskému vzdělávání, ale podíleli jsme se i na 

úspěšném dokončení partnerských projektů financovaných z OPLZZ a OPVK. 

Přestože se počet kmenových zaměstnanců STUDNICE rok od roku snižuje, 

dokázali jsme si vybudovat širokou síť lektorů, což nám umožňuje soustředit se 

nyní hlavně na přímou práci s klienty a organizační zajištění akcí. Svoje know how 

z oblasti strukturálních fondů uplatňujeme i v poradenské a konzultační činnosti 

prováděné v rámci vedlejší činnosti organizace. 

V oblasti kultury pokračujeme v organizaci tradičních akcí. Personální 

situace se po problémech v roce 2012 stabilizovala a ukazuje se, že transformace 

Jabloně na Scénu malých forem byl krok správným směrem. V bezproblémové 

realizaci kulturní činnosti nám zajisté napomáhá stabilní finanční spoluúčast 

města Plzně, zejména pak Čtyřletý grant, který dává neziskovým organizacím 

potřebnou jistotu pro víceleté plánování kulturních činností. 

Příští období, kdy bude končit financování většiny ESF projektů, bude pro 

nás velkou výzvou. Dokážeme naše činnosti udržet i v situaci s omezeným 

veřejným financováním? Dokážeme najít v novém programovacím období 

témata, která budou reflektovat potřeby našich klientů? Na tyto otázky budeme 

znát odpovědi nejprve v roce 2015. Připravovat se však musíme již nyní. Přejme 

si tedy hodně zdaru, síly a entuziasmu do další práce.  

 

 

  

 

 

…………………………………………… 

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 

 

Přepočtený počet zaměstnanců za období 01.2013 - 12.2013: 4 

 

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 2013 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.  

Od roku 2012 je Jabloň multižánrovou kulturní scénou a provoz kavárny je pouze 

v době realizace kulturních akcí. Tato změna se ukázala býti prospěšnou zejména 

z důvodu eliminace problémů s dlouhodobě nestabilní a problematickou činností 

kavárenského provozu a umožnila nám plně se orientovat na kulturní složku Jabloně. 

Díky vícezdrojovému financování se nám zatím daří ztrátový provoz Jabloně plně 

hradit z příjmů z jiné činnosti STUDNICE. 

 Umístění: Jabloň, Krátká 2, Plzeň 

Výsledky projektu 

Aktivita Počet uskutečněných 

akcí 

Apple tree JAM session/Jabloň improvizační 15 

Vystup ze svého stínu 26 

Poezie pod Jabloní 12 

Jabloň dramatická 10 

Workshopy 7 

„Pilsen colours“ 14 

Galerie Jabloň 7 

Festival jednou nohou (nejen) v poezii 1 

 

Počet pořádaných akcí 91 

Počet akcí pro mládež 58 

Počet multikulturních akcí 19 

Počet návštěvníků 1924 

Naplnění kapacity (% z maximální kapacity) 53% 
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Jabloň improvizační 

V průběhu roku 2013 se konal pravidelná 

setkání improvizačních týmů (divadlo, 

hudba, poezie) a pořádány byly též akce 

podporující kreativitu mladých.  

6.2. Improvizační workshop 
24.3. Improvizační workshop 
25.4. Improvizační workshop 
27.5. FOLI Africké rytmy 
12.9. Improvizační workshop 
19.9. Aktivity party 
17.10. Setkání Jabloňového improvizačního týmu 
7.11. Setkání Jabloňového improvizačního týmu 
14.11. Setkání Jabloňového improvizačního týmu 
27.11. Básnění teď a tady!  
1.12. Veršování na místě 
12.12. Setkání Jabloňového improvizačního týmu 
18.12. Improvizační workshop 
18.12. Aktivity párty 
19.12. Setkání Jabloňového improvizačního týmu 
 

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. Annešanté, Šany Šanclová).  

12.1. Sexuální pomůcky 
24.1. Chichimeku 
29.1. Pája Janča, Filip Koryta 
7.2. Večer se skupinou Repetenti 
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1.3. Petra Šany Šanclová 
2.3. Gabra a harmonikář, Kachna & Zodiac 
6.3. VAMAT 
22.3. Pája Janča a Honza Vlažný 
2.4. Den Autismu, hraje Bride Band 
3.4. Miloš Laně recitál 
19.4. Annešanté šanson 
23.4. Večer se skupinou Repetenti 
26.4. Marek Dusil Blend 
30.4. The Graves, Nemůžem usnout a Sloupořadí 
22.5. Oldřich Janota 
12.6. Písničkářský večer 
13.6. Kulturní revue 

20.6.
 BIONDO world music 
5.9. Příběhy nucených cest 
1.10. Annešanté 
20.11. Michal Willie Sedláček 
6.12. Domaslav 
7.12. Cácory,Noiseburger,The Nobody 
13.12. Filip Koryta 
17.12. Koncert Mr Z 
21.12. Universe of Discourse 
 

 

Poezie pod Jabloní  

V rámci této aktivity se konalo autorské večery se čtením z nových poetických děl 

mladých plzeňských autorů. V letošním roce jsme se zaměřili na kombinaci poetiky a 

hudby (jazz, folk, blues).V druhé polovině roku pak tato aktivita byla završena tradičním 

festivalem Jednou nohou nejen v poezii. 

7.3. Až jednou nebudem Hrátky poezie s jazzem 
21.3. Hudebně literární večer 
28.3. Kulturní revue 
30.3. Zatím Nijak + Adolfo 
11.4. Setkání se Samuelou 
18.4. Kulturní revue 
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.   

Jabloň dramatická 

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

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. Návštěvníci akcí měli možnost rozšířit si povědomí o 

neprofesionální sféře plzeňského divadla a pomocí improvizací, diskusí a workshopů 

se zapojit do realizace.  

6.4. Brakfest celodenní filmový festival 
21.5. Traple:Dům se zamyká v 10 
23.5. Kulturní revue 
28.5. Buddeto: O Marčušce a Jančuškovi 
29.5. KaPe:Kateřina Dietzová a Petr Vrba 
30.5. Světlonoš(ž)ky: Ženy 
31.5. Dovadlo Rynek: Manželství naruby 
1.6. Na hrobě bubnují padající pomeranče  
1.6. Surrealismus 
30.11. Literárně-hudebně-divadelní večer 
 

Workshopy 

V roce 2013 jsme uspořádali následující hudební, taneční a divadelní workshopy: 
 
23.2. Aktivity party 
3.3. Vzpomínka na Karla Kryla 
25.5. Improvizační workshop 
19.6. Aktivity párty 
23.11. Z Mikulášského hřbitova 
25.11. Bubenický workshop 
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2.12. Osobní zpověď 
  

Tradiční akcí se staly pondělní Bubenické 

workshopy - každé pondělí od cca 

18h.  Workshopy jsou zaměřené na výuku 

rytmů typických pro země západní Afriky. 

Z workshopů vzniklo nové perkusové 

uskupení s názvem Foli, které vystupuje 

pravidelně na našich festivalech.  

Improvizační workshopy probíhají v Jabloni zhruba 1x za měsíc. Jejich náplň vychází 

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

pozornosti a kreativity. 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.  

„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. 

V rámci Pilsen colours byly v roce 2013 realizovány tyto akce: 

9.4. Dům a vesnice: Méně známá tvář Berberů v Tunisku 
9.4. Moje Sýrie 
12.4. Dům a vesnice, Tunisko 
12.4. Když se zamiluje drůz 
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27.9. Cesta do Indie 
28.9. AFS:Odpoledne se zahraničními studenty 
30.9. Zážitky z Ugandy 
30.9. FOLI:africké rytmy 
2.10. Iránský večer 
4.10. Poitín 
5.10. Indický večer 
8.10. Cesta domů 
9.10. Hra Mafie tak, jak ji neznáte 
10.10. Arabská kapela ZIRIAB 
 

  

 

Galerie Jabloň 

V roce 2013 jsme uspořádali výstavy výtvarného umění a fotografií zejména mladých 

plzeňských umělců:  

22.2. Eliška Němejcová a Dominik Dolejš  
8.4. Černá a bílá, vernisáž a přednáška 
17.5. Veronika Aubrechtová - obrazy 
13.9. Expres Hradec-Plzeň aneb Komix je umění! Obrazy Aleny Klofandové 
16.10. Cestopisné fotografie Ondřeje Malého- Kanada 
13.11. Václav Váchal- Irán není islámská země -fotografie z četných cest po Iránu 
11.12. Fotografie Milana Svobody z plzeňského kulturního života 
   

 

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 „Divadlení pod Jabloní“ 

Termín konání: 21.5. – 1.6.2013 

Počet účinkujících: 39 (10 skupin) 

Počet návštěvníků: 248 

 

O festivalu 

 V roce 2013 se konal pátý ročník festivalu „Divadlení pod Jabloní“ (dříve „Na prknech 

Jabloně“). Cílem festivalu bylo představit občanům města Plzně divadlo jako disciplínu 

nejen uměleckou, ale i výchovnou a vzdělávací. Akci jasně dominovala vystoupení 

amatérských divadelních souborů z Plzně, realizovali jsme však rovněž několik 

workshopů a crossoverových představení míchajících divadlo s literaturou, poezií, 

hudbou, filmovou projekcí i tancem. Akcentovány byly maloformátové formy divadla a 

improvizační vystoupení. Protože hosty festivalu byli často studenti dramatické tvorby, 

po každém vystoupení proběhla diskuse mezi divadelníky a publikem.  

 

Program a průběh festivalu 

Traple: Dům se zamyká v 10 (21.5.2013 od 20:00 hod) 

Oldřich Janota (22.5.2013 od 19:30 hod) 

Kulturní revue (23.5.2013 od 20:00 hod) 

Improvizační workshop (25.5.2013 od 17:00 hod) 

Foli: Africké rytmy (27.5.2013 od 19:30 hod) 

Budetto: O Marušce a Jančuškovi (28.5.2013 od 19:00 hod) 

KaPe:Kateřina Dietzová a Petr Vrba (29.5.2013 od 20:00 hod) 

Světlonoš(ž)ky: Ženy (30.5.2013 od 19:00 hod) 

Divadlo Rynek: Manželství naruby (31.5.2013 od 20:00 hod) 

Surrealismus a sny (1.6.2013 od 14:00 hod) 

Na hrobě bubnují padající pomeranče (1.6.2013 od 20:00 hod) 

 

Festival uvedl širokou nabídku divadelních představení amatérských a studentských 

souborů. Od populární konverzační činohry, přes vyprávěné divadlo, pohybovou 

improvizaci až po divadlo hrané středoškoláky či seniory. I diváci ocenili šířku této 

nabídky a zapojili se nejen ve workshopech ale také i v následných diskusích po 

představení. 
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2.3 Festival „Cizí město“  

Termín konání: 27.9. – 10.10.2013 

Počet účinkujících: 37 

Počet návštěvníků: 255 

 

O festivalu 

Festival Cizí město pořádá Jabloň 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. Akce je navštěvována zejména mladými lidmi do 26 let. 

 

Program a průběh festivalu 

1. Přednášky a prezentace na různá témata týkající se kultury, zvyků a společenského života 

v dané zemi (Indie, Uganda, Ukrajina) 

2. Prezentace organizací zaměřených na problematiku cizinců (večer Centra pro podporu 

integrace cizinců) 

3. Hudební vystoupení umělců z řad cizinců i Čechů, žijících v Plzni, kteří se věnují hudbě jiné 

kultury (Annešanté – Francie, Poitín – Irsko. Ziriab – arabské rytmy) 

4. Výstava fotografií a knih s tématikou daného regionu (Indie, Uganda) 

5. Ukázky tradičního oblečení, hudebních nástrojů, výtvarného umění a dalších národnostních 

atributů (Indie) 

6. Ochutnávky tradičních pokrmů a nápojů (Indie, Uganda) 

7. Diskuse s cizinci a jejich vyprávění o životě v ČR (Irán, beseda AFS) 

8. Workshopy (taneční, překladatelský, hudební) zařazené v rámci večera (Foli – africké rytmy) 
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2.4 Festival „Jednou nohou nejen v poezii“  

 

Termín konání: 19.11. – 30.11.2013 

Počet účinkujících: 60 

Počet návštěvníků: 253 

 

O festivalu 

Festival Jednou nohou „nejen“ v poezii se koná pravidelně v podzimních měsících již 

od roku 2004. V roce 2013 jsme realizovali již IX. ročník tohoto literárního festivalu. V 

rámci festivalu je občanům města Plzně představena literární tvorba zejména mladých 

lokálních autorů. Festival se kromě své poetické (literární) stránky zaměřuje též na 

průřezové žánry (spojení hudební, poetické a dramatické tvorby s důrazem na 

autentičnost a improvizaci).       

 

Program a průběh festivalu 

15minut - literární soutěž studentů středních škol (19.11.2013 od 18:00)  

Nejmodernější retro - autorské čtení Daniela Razíma (20.11.2013 od 19:00) 

Michal Willie Sedláček – autorské písně folkového písničkáře (20.11.2013 od 20:30)  

KRATOCHVÍLE - hudební a literární večer s členy plzeňského Ason-klubu a koncertem 

Plzeňského bluesového tria (21.11.2013 od 20:00) 

Z Mikulášského hřbitova - hudebně-poetický večer současných a bývalých studentů 

Církevního gymnázia a přáte (23.11.2013 od 19:00) 

Bubenický workshop se skupinou Foli (25.11.2013 od 20:00) 

Básnění teď a tady! - improvizační poetický workshop (27.11.2013 od 20:00) 

J.H.Krchovský a Krch-off band (28.11.2013 od 19:30) 

Autorské čtení Honzy Hůzla (29.11.2013 od 19:00) 

Mistr Yá - Hnus Převelebný - autorský večer (29.11.2013 od 20:30) 

Literárně-hudebně-divadelní večer na podporu Festina lente (30.11.2013 od 19:00)  
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2.5 Projekt PODNIKEJ 2 !!! 

Projekt „PODNIKEJ 2“ navazuje na 

úspěšný projekt PODNIKEJ!!!, který byl 

financován z Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast 

podpory 3.4. a probíhal v období leden 

2011 až prosinec 2012.   

Rozpočet projektu: 2 033 693,42 
 

 

Projekt byl zahájen v listopadu 2012 a potrvá do září 2014. 
 
Předmět projektu 

Cílem projektu je poskytnout ženám s dětmi podporu při zahájení vlastního podnikání 

a tím zvýšit podíl 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, management, právo atd.) pod vedením 

odborných lektorů. Na tyto semináře navazují víkendové workshopy, které jsou jakousi 

přípravou pro klientky na Investorský den. Na této závěrečné akci účastnice projektu 

mají za úkol obhájit svůj podnikatelský záměr před odbornou porotou složenou ze 

zkušených podnikatelů (potenciálních investorů). Celá akce je završením celého 

procesu přípravy na zahájení podnikání. Po dobu realizace projektu mohou 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 je zřízena 

ve vzdělávacím centru STUDNICE tzv. "podnikatelská kancelář". Již neodmyslitelnou 

součástí našich aktivit většiny realizovaných projektů je možnost zajištění hlídání dětí 

během všech projektových aktivit v dětském centru, které je v bezprostřední blízkosti 

vzdělávacího centra STUDNICE.   
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V rámci projektu byl vytvořen tzv. Investorský portál, na kterém jsou pravidelně 

zveřejňovány zajímavé články z oblasti žen v podnikání, rady pro začínající 

podnikatelky a zároveň zde účastnice projektu zveřejňují své podnikatelské záměry 

s eventuální žádostí o finanční podporu.  

Od počátku zahájení realizace aktivit projektu (březen 2013) do konce roku 2013 

vstoupilo do projektu celkem 23 žen z cílové skupiny projektu.  

 

Fotografie  1 – Seminář Podnikatelský plán
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Fotografie  2 – Seminář Manažerské dovednosti 

 

Fotografie  3  -  Investorský den červen 2013 
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Fotografie 4 – Investorský den listopad 2013 

 

  



Zpráva o činnosti za rok 2013      

 

 

Strana 17 ze 40 

 

 

 

2.6 Podpora využití ICT ve výuce průřezových témat na základních 

školách 

 

Projekt byl 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 

v červenci 2013.   

 

Rozpočet projektu: 11.192.386,96 Kč. 

 

Předmět projektu 

    Předmětem projektu byla 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. 

Úkolem o.s. STUDNICE bylo pomoci s implementací systému na základních školách 

a poskytnout pomoc při administrativním vedení projektu. 

Za celé období realizace projektu bylo podpořeno 711 škol s celkem 22 885 žáky.  
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Fotografie  5 – Zaškolení v práci s portálem PRUT 

 

 

Fotografie  6 – Zaškolení v práci s portálem PRUT 
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2.7  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 

 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 
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Od března 2012 do konce roku 2013 bylo podpořeno celkem 244 osob z řad pedagogů 

z Plzeňského kraje. Školení jednotlivých programů probíhají ve 4 blocích a budou 

pokračovat až do června 2014. Největší zájem ze strany pedagogů byl zaznamenám 

o vzdělávací programy týkající se práce s kancelářskými aplikacemi MS Office a 

školení na tvorbu a správu školního webu.  

Fotografie  7 – Školení Počítačová grafika 2013 
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Fotografie  8 – Školení Budujeme školení web 2013 

 

 

Fotografie  9 – Školení Interaktivní tabule 

 

  



Zpráva o činnosti za rok 2013      

 

 

Strana 22 ze 40 

 

 

 

2.8 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 ukončen v srpnu 

2013. 

 

Rozpočet projektu: 1 993 529,76 Kč 

 

Cílem projektu bylo 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 absolvovali klienti motivační kurzy, pracovní diagnostiku a 

rekvalifikační kurzy zaměřené dle jejich pracovního profilu. Během zařazení do 

projektu bylo účastníkům poskytováno odborné pracovní poradenství a osobní 

asistence při hledání práce. Realizátor pak jako zprostředkovatel práce poskytoval 

klientům poradenské a informační činnosti a vyhledává konkrétní volná pracovní místa 

pro účastníky projektu. 

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

Účastnice projektu přivítaly zejména možnost zdarma absolvovat vybraný 

rekvalifikační kurz. Velký zájem ze strany klientek jsme zaznamenali především o RK 

v oboru administrativy, účetnictví a personalistiky. Jako hlavní přínos svojí účasti 

v projektu hodnotily klientky možnost rozšíření svojí kvalifikace a nalezení směru, 

kterým by se chtěly nadále ubírat. Dále v získání či rozšíření znalostí v oblasti využití 

kancelářský aplikací MS Office. Po dlouhodobém působení v domácnosti a péči o děti, 

měly pocit vyčlenění ze společnosti, které mělo za následek pokles sebevědomí, 

nejistotu a ztrátu motivace. Dalším přínosem tak bylo pro klientky nalezení ztraceného 

sebevědomí, které posílily právě svojí účastí na motivačních kurzech a nově získanými 

znalostmi. V rámci projektu bylo podpořeno 48 žen, přičemž do zaměstnání bylo 

umístěno 19 z nich.  
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Fotografie  10, 11 – Rekvalifikační kurz Asistentka vedoucího pracovníka 
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2.9  Občanské vzdělávání v o.s. STUDNICE 

Projekt byl financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 

oblast podpory 3.1. Zahájen byl v červenci 2012 a ukončen v říjnu 2013.  

 

Rozpočet projektu: 2 032 266,80 Kč 

 

Cílem projektu bylo 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 

 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 bylo realizováno 27 školení, kterých se zúčastnilo 270 osob z řad 

cílové skupiny. Celý projekt byl realizován v partnerství s Občanskou poradnou Plzeň. 
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Fotografie  12 – Seminář „Prevence zadlužení“ 

 

Fotografie  13 – Seminář „Práva spotřebitele““ 
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Fotografie  14 – Seminář „Ekologie v domácnosti““ 

 

Fotografie  15 – Seminář „Prevence zadlužení““ 
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3. Publicita 

V rámci propagace projektů a své činnosti se v roce 2013 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.  
S ohledem na velký vliv a dopad sociálních sítí na společnost jsme založili nově také 
stránky věnované projektu PODNIKEJ2, které mají za cíl sdružovat cílovou skupinu 
těchto žen a získat tak větší povědomí mezi ženami o existenci tohoto projektu 
 

3.1 Tisk  

 Radniční listy září 2013 
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3.2 Tiskové zprávy 

Datum vydání 

tiskové zprávy 

Projekt 

  5.2.2013 Občanské vzdělávání - Web sociálních služeb MMP  

  8.4.2013 PRUT – výsledky testování průřezových témat 

29.4.2013 ICT vzdělávání pedagogů 

 

 

3.3 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://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 

 

3.4 Facebook: 

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/podnikej 

 

 

http://www.jablon.eu/
http://www.matky.cz/
http://www.studnice-os.cz/
http://podnikej.studnice-os.cz/
http://ov.studnice-os.cz/
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
https://www.facebook.com/podnikej
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Obr. 1, 2 – Facebook STUDNICE a projektu PODNIKEJ2 
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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 
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 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 2013 

 

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. - 30.11.2013 

Plzeňský kraj 170 000 Celoroční kulturní činnost r. 2013 

Plzeň, statutární město 20 000 Festival Divadlo pod Jabloní 21.5. - 1.6.2013 

Plzeň, statutární město 30 000 
Cizí město - Festival národních 
kultur žijících v Plzni 

27.9. - 
10.10.2013 

Plzeňský kraj 810 237 
Další vzdělávání pracovníků 
škol a školských zařízení v 
Plzeňském kraji II 

1.3.2012 - 
30.6.2014 

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

720 983 
Občanské vzdělávání v o..s. 
STUDNICE 

1.7.2012 - 
30.10.2013 

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

1 093 792 Podnikej 2 
1.11.2012 - 
30.9.2014 

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

826 818 Cesta k práci 
1.3.2012 - 
31.8.2013 

Celkem 3 691 829 
  

  

 

5.2 Realizované projekty financované ze SF EU v roce 2013 

 

Poskytovatel dotace 

Částka 
dotace, 

příspěvku, 
daru dle 
smlouvy 

Dotovaný projekt Trvání projektu 

Plzeňský kraj 2 357 711 
Další vzdělávání pracovníků 
škol a školských zařízení v 
Plzeňském kraji II 

1.3.2012 - 
30.6.2014 

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

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

1.7.2012 - 
30.10.2013 
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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 2013 

 

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 
27.9. - 

10.10.2013 

Nadace 700 let města 
Plzně 

8 000 
Festival Jednou nohou nejen 

v poezii 
19. - 30.11.2013 

Celkem 18 000     
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5.4 Účetní závěrka hospodaření za rok 2013 
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5.5 Výnosy a náklady z hlavní a hospodářské činnosti za rok 2013 

 

Občanské sdružení STUDNICE uzavřelo rok 2013 s účetním ziskem ve výši 521 tis. 

Kč. Celkové výnosy za dané účetní období činí 5 260 tis. Kč, celkové náklady 4 657 

tis. Kč.  

 

Hlavní činnost: 

Výnosy z hlavní činnosti vykonávané v souladu se stanovami dosáhly výše 4 319 tis. 

Kč. Náklady na hlavní činnost občanského sdružení byly za rok 2013 vykázány ve výši 

4 137 tis. Kč. Výsledek hospodaření z hlavní činnosti po zdanění: zisk 182 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 941 tis. Kč. Tržby z hospodářské činnosti byly v roce 2013 pokryty náklady ve 

výši 520 tis. Kč, daň z příjmů činila 82 tis. Kč. Výsledek hospodaření z hospodářské 

činnosti: zisk 339 tis. Kč. 

 

Účetní zisk roku 2013 ve výši 521 tis. Kč bude převeden na nerozdělený zisk roku 

2013. 
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6. Vyjádření Rady Občanského sdružení STUDNICE 

Svým podpisem stvrzuji správnost výše uvedených informací o Občanském sdružení 

STUDNICE. 

 

 

 

Rada Občanského sdružení STUDNICE byla seznámena s touto zprávou o činnosti 

dne 15.12.2014. 

Usnesením č. 1 bere Rada tuto zprávu na vědomí a souhlasí s jejím zveřejněním. 

 


