
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

MĚNÍME BUDOUCÍ GENERACE
Z KONZUMENTŮ NA TVŮRCE
Chceme dát dětem a mladým lidem prostor 
pro experimentování a učení se při vytváření
úspěšných produktů a aplikací. 

Věříme, že v dnešním světě skutečně 
můžete proměnit sny a nápady v realitu …

FUTURE FACTORY

ROZŠÍŘENÍ PROJEKTU NAŠE FIRMY STARTUP WEEKEND

VODÍKOVÁ SEZONA 2019

Do druhého ročníku soutěže Future Factory 
se letos zapojilo 27 týmů žáků z 8 různých 
měst, výsledné video ale zpracovalo jen 13
týmů. Soutěžící předvedli automa�zovanou 
výrobnu pomerančového džusu nebo třeba 
továrnu na roboty.
Velkou radost máme také z Future Factory 
workshopů, kterých se letos zúčastnilo 
280 dě�. 

Díky podpoře Plzeňského kraje a společnos� ze sdružení TIP - ZF Staňkov, 
Grammer CZ Tachov a Technické pružiny Schredel Bor mohli být zapojeni 
žáci z Klatov, Domažlic nebo třeba Tachova a Staňkova. 
Díky podpoře IT Klastru ItkrajŽilina, GlobalLogic, KROS a Ringier Axel
Springer, jsme realizovali Naše firmy poprvé v zahraničí.
Projektové dny se žilinskými žáky se velmi povedly.
Podpora projektových dnů ze strany společnos� je podle nás klíčová,
jak z pohledu financování, tak z přenosu know-how.

V lednu 2019 jsme zahájili Hydrogen
automo�ve challenge H2AC. Do programu 
se zapojili žáci plzeňských středních škol 
a s první verzí vozu se účastnili závodů v 
Brně. Díky prostředí SIT Port Garage mohl 
tým model vylepšit a vyrazit na národní 
finále Horizon Grand Prix v Ostravě, kde 
kluci získali cenné zkušenos�. 
Na závodu H2 Challenge na SOU Hubálov
náš tým potom obstál i pro� zahraniční
konkurenci a získal druhé místo!

MINECRAFT KEMPY IoT WORKSHOP

Plzeň ožila vydařenou mezinárodní akcí, 
tentokrát nejen pro středoškoláky.

I letos jsme pokračovali s 
příměstskými vzdělávacími
tábory se zaměřením na 
Minecra�. 
Dě� se během kempu 
naučily se nejen pracovat 
v týmu, ale také zrealizovat
vlastní projekt a prosadit se 
tak, aby v budoucnu zaujaly 
sponzory, nebo firmy.

Oblast internetu věcí se drama�cky
rozvíjí, proto jsme připravili IoT 
workshop ve spolupráci s TData v 
prostorách SIT Port Garage. 
Workshop byl pro studenty plně
financován SITMP.
Studen� si vyrobili a naprogramovali
vlastní bateriově napájené LoRa
senzory. Svými výkony nás velmi 
příjemně překvapili.

DISCOVER AI
Využili jsme zkušenos� z našich kroužků Program pro AI tvůrce a projektových dnů 
Naše Firmy a vytvořili jsme projektový den „Objevte potenciál umělé inteligence”. 
Pracovat s AI se může zdát příliš složité, že opak je pravdou, si mohli vyzkoušet 
studen� Gymnázia Luďka Pika v Plzni.
Svoji vymyšlenou firmu dovedli od úplných počátků až k opravdovým produktům, 
jako třeba umělou inteligenci pro kontrolu pozornos� řidičů na dálnici. 
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POMĚR PŘÍJMŮ DLE PLÁTCE PŘÍJMY CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Startup Weekend

Stephan Kronmüller

PUBLIC SOURCES

ZF Staňkov

Technological Ini�a�ve Pilsen

Gerresheimer Horšovký Týn
spol. s r. o.

MECAS ESI s.r.o.

AIMTEC s.r.o.

Others

VELKÝ DÍK PATŘÍ NAŠIM PARTNERŮM

2019

PLÁNY NA ROK 2020

rozvoj programu AI Discovery 

vývoj vlastních edukačních hraček
jako je ESPCra� nebo hračka pro AI

rozšíření kroužků do dalších regionů
podařilo se nám najít nový koncept - nadšený učitel se stane
naším mentorem a my mu zajis�me školení a pomoc ve formě 
středoškoláků

Game creator
nová soutěž v Minecra�u zaměření na vzdělání pro herní průmysl

nový program enviromentální výchovy ClimateRules.com
objevujeme byznys potenciál pro nové technologie a udržitelné 
obchodní modely, který přináší boj s klima�ckými změnami 

 rozšíření Minecra� kempů

připravujeme se na projekt od MŠMT na zkvalitnění 
neformálního vzdělání
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