
Město Příbram
odbor: školství, kultury a sportu

Název bodu jednání:

Dotace 2019 výchova a vzděláváni

Předkládá: Rada města

Pro jednánIZM
dne: 25.03.2019

Zpracoval: Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru

Projednáno: v RM 04.03.2019

Text usneseni RM:
R.usn.č.173/2019
Rada I. doporučuje ZM
schválit poskytnuti programových dotaci podaných v rámci ,,Programu pro poskytováni dotaci pro rok
2019 - VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ" formou účelové dotace dle předloženého návrhu a uzavřeni
veřejnoprávních smluv o poskytnuti dotaci za podmínky splněni bezdlužnosti vůči rozpočtu města
Příbram a organizacím jim zřízeným či založeným a splněni povinnosti zveřejnění účetní závěrky
u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy.

||. ukládá
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 25.03.2019.

Napsala: Mgr. Věra Holá

Návrhy na usneseni:
ZMschvalujeX neschvaluje
poskytnutí programových dotaci podaných v rámci ,,Programu pro poskytováni dotaci pro rok 2019 -
výchova a vzdělávání" formou účelové dotace dle před/oženého/upraveného návrhu a uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnuti dotací za podmínky splněni bezdlužnosti vůči rozpočtu města
Příbram a organizacím jim zřízeným či založeným a splnění povinnosti zveřejnění účetní závěrky u
subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy.

Důvodová zpráva:
Finanční prostředky na programové dotace v oblasti výchova a vzdělávání jsou zahrnuty ve
schváleném rozpočtu kapitoly 777 - OŠKS na rok 2019: ANO

V příloze předkládáme návrh RM na rozděleni programových dotaci pro rok 2019, které byly podán.y
v rámci vyhlášeného ,,Programu pro poskytováni dotací pro rok 2019 - VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNI"
schváleném Usn.č.1042/2018/ZM. Podklady pro RM navrhla Komise pro výchovu a vzděláváni na
svém jednání dne 21.02.2019. ZM schválilo finanční prostředky pro tyto programové dotace ve výši
900.000,00 Kč (kapitola 777-OŠKS, prvek 3488).

Dle Pravidel pro poskytováni dotaci a návratných finančních výpomoci č. 2/2018, či. l bod 2,
schválených zm dne 10.09.2018, Usn. č. 1034/2018/ZM, bude schválená dotace vyplacena těm
subjektům, které ve veřejně přístupném registru zveřejnily účetní závěrku za rok 2017. Podmínka se
týká subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon.

Dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se dotace
poskytuje na účel určený poskytovatelem v programu. O dotaci může požádat každý žadatel, který
splní dané podmínky uvedené v programu a tuto formu podpory z veřejných prostředků
z ekonomických důvodů nutně potřebuje. Dle zák. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, § 10a, odst. (4) nevyhoví-li poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu
žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti.

Přílohy: l) Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání s přílohou (tabulka - přehled žádosti
o dotace včetně specifikace nákladů a návrhu KVV a RM)
2) Anotace projektů
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Zápis z 2. jednání Komise pro výchovu a vzdělávání- KYV

Datum: 21. února 2019

Účast: dle prezenČní listiny - komise je usnášeníschopná;

omluveni: PaedDr, Tomáš Hlaváč

Pňtomni hosté: žádný

Koordinátorka: Mgr, Věra Holá, Odbor školství, kultury a sportu (OŠKS)

ProRram:

1. Zahájení jednání, určeni zapisovatele
2. Schválení programu jednání
3. Informace členů komise
4. Posuzování předložených žádostí o dotace v oblasti výchovy a vzděláváni na rok 2019
5. Diskuze
6. Závěr

ad l) Zahájení jednání KYV, představení členů komise

Předseda KYV Mgr. Král zahájíl jedriání KYV a pověřit koordinátorku komise vyhotovením zápisu.

ad 2) Schváleni programu jednání. Navržený program byl schválen bez připomínek.

-hlasováno pro: 8

proti: O

zdržel se: O

ad 3) Informace předsedy komise

Předseda KW připomněl členům způsob bodového hodnoceni jednotlivých projektů v souladu

s ,,Programem pro poskytováni dotaci pro rok 2019 - VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ" (dále ,,Program").

ad 4) Posuzování předložených žádostí o dotace v oblasti výchovy a vzdělávání na rok 2019

a) Celková částka, kterou byla KVV oprávněna navrhnout k rozdělení v rámci dotaci na výchovu

a vzdělávání pro rok 2019 byla 900.000,00 KČ.

b) Členové KYV se usnesli, že navrhnou k rozděleni celou výše uvedenou Částku 8/0/0

C) Hodnoceni žádosti a jednotlivých projektů proběhlo v souladu s ,,Pravidly pro poskytováni dotaci

a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram Č.2/2018" (dále ,,Pravidla") a v soukdu

s ,,Programem".

KW rozhodovala v prvním kole o návrhu na vyřazení žádostí, které nesplnily stanovené formální náležitosti

nebo podmínky podpory účelu v souladu s ,,Pravidly" a ,,Programem". Členové KW doporučili k vyřazení

celkem 3 projekty. Na základě hlasování o každém z nich KYV navrhuje vyřadit 2 projekty (viz příloha

nSeznam žádosti"), které již nebudou předmětem dalšího posuzováni KYV.

8/0/0
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Ve druhém kole členové KW postupně posuzovali nevyřazené žádosti a projekty. jejich kvalitu každý člen

KW ohodnotil body (1-5 max.) podle dňčích kritérií obsažených v ,,Programu". Na základě jejich bodového

hodnocení byla vygenerována příslušná finanční částka, která je uvedena v příloze (viz ,,Seznam žádosti").

Někteří členové (B.Burda projekt č. 9, Mgr. V. Král projekt č. 11 a Mgr. S. Luftová projekt č. 12 ) se přihlásili

k podjatosti při hlasování o některých žádostech (viz ,,Seznam žádostí).

KW hlasováním schválila návrh výše podpory z rozpočtu města Příbram pro rok 2019, a to pro každý

projekt, který nebyl navržen na vyřazení, a to následovně: 8/0/0

7/0/0 (projekty dle přihlášeni k podjatosti)

ad 5) Diskuze

- Na dotaz Mgr. Kredbové informovala Mgr. Holá členy KW, že zástupcům zřizovatele bude na základě
smlouvy uzavřené s příjemcem dotace umožněn volný vstup na všechny akce, na které byla dotace

poskytnuta.

- Mgr. Král požádal členy KW, aby si do přIštIho jednání připravili náměty na případné změny
,,Programu" pro rok 2020.

- Byl dohodnut termín přištÍho jednání KW, a to na 10.04.2019 od 16:00 hod. V případě nezbytné
potřeby lze svolat KW v dřivějším terminu.

ad 6) Závěr:

kyv navrhuje poskytnutí dotaci z rozpočtu města Příbram v oblasti výchovy a vzdělávání v roce 2019

dle přiloženého ,,Seznamu žádosti".

- hlasováno pro:

proti:

zdržel se:

8

O

O

p,,la' Mgr. Věra Ho á, koordinátorka kom'se

topředsedkyně komise: Mgr. Dagmar Kredbová

Příloha: ,,Sezná m žádostí" (p'ehled žádostí, specifikace nákladů projektů, návrh KW)
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Žádosti o finanční podporu na r. 2019
Oblast: VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ

(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)
výše požadované Návrh RM

Celkové podpory výše dotace
. (= návrh Návrh ZMČ. Žadatel projekt Specifikace nákladů náklady poskytnutě Poznámka

komise) (KČ)projektu v KČ v Kč v % v roce 2018 (KČ)

. . materiál na výrobu dřevěných polic a zhotoveni molitanové .1. Alternativní mateřská škola S kniharm za poznánfm Brd . 14 000,00 11 200,00 80 0,00 8 746,00 v roce 2018 nežádahmatrace, nákup kníh o Brdech
.. doprava děti a doprovodu, nákup materiálu (didaktické2. Mateřská škola, Příbram VIl, Bratří Čapků Poznávám svět, abych tvoril . . . .

pomůcky, materiál na výrobu brožury - vystupnlho 100 000,00 70 000,00 70 19 794,00 43 644,00278 tento svět dokumentu)

Zavři oči a poslouchej, nejsi doprava a vstupné pro děti a doprovod , výtvarný materiál3. Mateřská škola Klubíčko . . ' 66 000,00 52 800,00 80 25 093,00 34 518,00
na to sam společenské hry, hudební nástroje, CD

odměna 1ektora,doprava dětí a doprovodu, pomůcky4, Mateřská škola, Přfbram VIII, ,
Školní 131 Technika nás baví (Techmalovánky), stavebnice, stavební podložky, věcné 79 300,00 63 440,00 80 50 378,00 49 922,00

odměny pro děti

nákup pracovního a výtvamého materálu na výrobky ve
Oslavy 60. výročí otevření tvořivých dílnách, na realizaci výstavní expozice vZákladní škola, Příbram VIl,5. Základní školy, Příbram VIl, prostorách školy, na prezentaci akcí, medaile a diplomy pro 125 500,00 100 000,00 80 50 603,00 62 349,0028. Í¶na 1 . .28. října 1 sportovní soutěže, fotoaparát na dokumentaci akci, odměny

pro odborné lektory a organizátory akcí

návrh KYV na vyřazení
nesplnění hlavních
kritérií stanovených v

nákup pracovního a výtvamého materiálu na tvorbu odst. g 1.2) "Programu",
6, Základní škola, Příbram VIl, Bratří Čapků Příbram a okolí - místo, kde prezentačních předmětů a pro spolupráci s MŠ, doprava a 60 000,00 48 000,00 80 39 396,00 0,00 (nesoulad s vyhlášeným

279, příspěvková organizace se nám dobře žije vstupné pro děti a doprovod (exkurze), pronájem divadla, tematickým zadáním)
věcné ceny do soutěží hlasování: 5/2/1

Základní škola, Příbram VIII, j knižní odměny, výtvarné potřeby, propagace, barevný tisk7" Školní 75 Napiš pro mě - vyprávě ... . . . 35 000,00 28 000,00 80 21 419,00 19 661,00novin a knížký, na ocení výtvarných prací pro tisk

technické zabezpečení (el. energie, ozvučení), propagace,Základní umělecká Škola, Příbram l nám. .,8. ' SchoolStock 2019 dokumentace, odměna pro moderátora, zayštěnľ zázemí pro 50 000,00 40 000,00 80 31 418,00 36 077,00T. G. Masaryka 155 účinkujĹcl (stany), zaiištění mobilnfho WC pro veřejnost

Dobrodružná plavba - v roce 2018 vyřazenoZákladní umělecká škola Antonína výtvamá díla spojená s materiál, pomůcky a náčiní k přípravě a reahzaci výtvarné . .9. . 78 600,00 62 880,00 80 0,00 50 024,00 (nesplnění kntérifDvořáka, Příbram drvadelnľm představením a dflny
prezentací výtvorů "Programu")

10, Gymnázium, Příbram, . nákup a opravy přenosové, zvukové, kamerové techniky,
Legionářů 402 GymTV: PHbram online 94 000,00 67 200,00 71 53 548,00 60 203,00p'opalľace

pronájem Divadla AD PB, výroba a nákup kulis, rekvizit,

. půjčovné kostýmů, propagace ( letáky, inzerce, materiál do11, Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram ll, Den divadla 2019 - cesta do .plackovače), spotřební materiál (papír, tonery, lepenky, 100 000,00 80 000,00 80 58 466,00 66 410,00Balbínova 328 Německa netkané textilie apod.), nákup archivačnlch médií a bannerů
k prezentaci výstupů projektu
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výše požadované
. Návrh RMCelkové podpory Vyše dotaceČ. Žadatel Projekt Specifikace nákladů náklady poskytnuté (= návrh Návrh ZM Poznámka

projektu v kč v Kč v ° v roce 2018 komise) (KČ)
KČ)

organizace veletrhu fiktivnfch firem - zajištění a příprava
12. Obchodní akademie a Vyšší odborná výstavních panelů, ozvučení sálu, příprava stánků a

Škola, Příbram l, Na Příkopech 10,4 Chceme měnit svět katalogů, formuláře dokladů pro vµtavujIcľ firmy, odměny 27 500,00 12 000,00 44 10 327,00 11 207,00
pro soutěžíc(

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná13. Robotronika pořízení materiálu na stavbu robotů 50 000,00 25 000,00 50 22 510,00 22 4škola, Příbram ||, Hrabákova 271 2 6,00

pronájmy přímo souvisejícľ s projektem, příspěvek na
14, Junák - český skaut, středisko Clan Celoroční činnost a letní energie, doprava na oddílové výpravy, spotřební materiál

Hiawatha Příbram z.s. tábory 2019 (výtvarné potřeby, kancelářské potřeby), drobné odměny, 135 000,00 30 000,00 22 24 179,00 26 513,00
pomůcky/potřeby na tábor (nářadí, sportovní náčiní,drobný
materiál), nákup a oprava pomůcek

. . . Chceme měnit svět -15. junák - česky skaut, středisko Hiawatha . . doprava, vstupné a ubytování v rámci výprav skautských
Příbram z.s, schůzky a výpravy . . . 140 000,00 31 000,00 22 20 320,00 24 770,00

skautských oddílů oddŕlu, nákup nezbytného materiálu a drobného vybavení

odměny vedoucím kurzu, lektorům a přednášejkím,Jak se budeme orientovat a .
16. Autoklub Příbram v AČR chovat v CHKO Brdy . pronájem dodávky a přepravníků na jízdnl kola, pohonné

. hmoty pro doprovodná vozidla, ceny a poháry pro účastníky, 63 500,00 25 000,00 39 16 256,00 20 278,00příměstsky cyklokurz na
DDH.PB spotřební materiál k zajištění cyklokurzu, vstupné, náplně do

tiskáren, pronájem prostor

· · nájemné sportovní haly, odměny pro soutěžící, nákup17. Česky rybářsky svaz Práce s dětmi do 18 let vYbavení pro kroužek 60 000,00 30 000,00 50 0,00 25 424,00 v roce 2018 nežádali

pronájem tábořiště, nákup výtvamých potřeb, doprava a
18. Farní charita Příbram Letní tábor vstupné pro děti a doprovod v rámci výletů, odměna 84 500,00 47 000,00 56 21 023,00 34 709,00

dětského psychologa a speciálního pedagoga

Mezinárodní 1etn( škola s
1 . Če k - ké t ' l k ' k kéh a če kéh příspěvek na pobyt pro žáky a studenty s trvalým bydlištěm9 s o ms cen mm zapsaný spo e vyu ou rus d s o . . . 900 000,00 60 000,00 7 0,00 34 504,00 r 2018 žád ii

Íazýka v Příbram nebo studujícím v Přibrami v cice ne a

Vodníkova pravidla zdravotnické a záchranářSké vybavení, spotřební materiál
20. MS VZS ČČK Příbram bezpečného chování u vody (čtverce, dezinfekce, baterie atd.), vzdělávací kurzy a 80 000,00 64 000,00 80 45 133,00 47 651,00

2019 semináře, pronájem učeben, tělocvičny a bazénu

. výtvamé potřeby, doprava a vstupné pro děti a doprovod v21. Ponton, z.s. Změním sebe - zmením svět . 38 600,00 24 600,00 64 8 733,00 18 167,00
rámci výletů, odměný lektorům

22, Asociace pro mládež, vědu a techniku Celoroční práce Q-klubu . , ,
AMAVET, z.s. AMAVET Příbram nákup výukových robotických stavebnic 571 653,00 56 653,00 10 0,00 44 924,00 v roce 2018 nežádali
Řľmskokatolická farnost u kostela ,

23. Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Kurz varha?nľ hry na nových odměna lektora, propagace 15 000,00 11 000,00 73 23 892,00 6 592,00
Hora svatohorskych varhanách

Žádosti o finanční podporu na r. 2019
Oblast: VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ

(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vvnaloženÝch na Droiekt)
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Žádosti o finanční podporu na r. 2019
Oblast: VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ

(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)
výše požadované

Celkové podpory výše dotace Návrh RM(= návrh Návrh ZMČ. Žadatel Projekt Specifikace nákladů náklady poskytnuté . Poznámka
komise) (Kc)

pmjeku v Kč v Kč v % v roce 2018 (KČ)

v roce 2018 nežádali
návrh KYV na vyřazení
nesplnění hlavních

, kritérií stanovených v24. Společnost Waldorfské školy Příbram, z.s. Stojím na vlastních nohou nákup matenálu na výrobu bot 23 800,00 14 000,00 59 0,00 0,00 odst. g 1.2) "Programu"

(nesoulad s vyhlášeným
tematickým zadáním)

l hlasováno:6/2/1

nákup zařfzenf a materiálu na výrobu pomůcek a
pracovních listů, materiálu pro výtvarné stanoviště a

Všechno, co jste chtěli vědět polytechnickou dílnu, kancelářských potřeb, odborné25. Spolek DaR . .. 231 000,00 184 800,00 80 72 720,00 115 220,00o vodě literatury, nákup a zapujčenf pomůcek, pokusnkh sad,
odměny za práci (vedení stanovišť/výstavy, iektorné),
pronájem prostor a elektrocentrály, propagace

26. Základní umělecká škola při Waldorfské Hudební příměstský tábor v nájemné společenského sálu, nákup kláves Yamaha, 20 890,00 14 000,00 67 0,00 7 797,00 v roce 2018 nežádali
škole Příbram, z.s. Kozičíně odměný lektorů

Zrovnoprávnění zobcové
flétny jako sólového a . .27. . odměny lektoru, pronájem prostor 30 000,00 23 000,00 77 0,00 12 252,00 v roce 2018 nežádal
cembala jako doprovodného
nástroje na ZUŠ

Česko-německá vzdělávací
28. publikace pro děti o ůsk vzdělávacf publikace 50 000,00 25 000,00 50 19 165,00 16 192,00

Příbrami, 3. vydání
CELKEM 3 323 843,00 1 300 573,00 900 000,00

K rozdělení 900 000 KČ
Rozděleno 900 000 Kč
Nerozděleno O KČ
Zpracovala: V. Holá, OŠKS

Témata: l) Historie národa - vzpomínky příbramských osobností
2) Chráněná krajinná oblast Brdy - minulost, současnost a budoucnost
3) Příbram mulbmediálnlma očima
4) Voda - základ života
5) Chci měnit svět
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Žádosti o finanční podporu na r. 2019
Oblast: výchova a vzděláváni - stručný obsah projektu

(převzato ze žádostí)

l) Alternativní mateřská škola
Projekt: S knihami za poznáním Brd

- Cílem projektu je rozvíjet čtenářskou gramotnost děti. Děti se seznámí s CHKO Brdy, s lesní krajinou, loukami, vřesovišti,
s chráněnými druhy rostlin a živočichů. S knihou se děti naučí práci s informacemi a získají zájem o učení a samostatné
vyhledávání informaci.

2) Mateřská škola, Příbram VII, Bratří Čapků 278
projekt: Poznávám svět, abVch Nořil tento svět

- Cílem projektu je seznámit děti formou návštěv zajímavých mist (skanzen ve Vysokém Chlumci, Čechova stodola
v Bukové, Vodní dům a expozice ,Včelí svět" v Hulicích, sladovna Písek, Petřin aj.), s krásami naši vlasti, která je součástí
tohoto světa, vést děti k uvědomění si toho, že naše přírodní a kulturní bohatství patří k těm nejrozmanitějším v celé
Evropě a stoji za to ho vidět a poznat blíže. Poznáváním přírody chtějí organizátoři projektu přivést nejmladší generaci
k tomu, aby si ji vážila, posilovat a tvořit vztah těch nejmenších k Česku nejen jako k naší vlasti, ale k zemi, která je
součásti této planety. Děti se seznámí i s řadou výjimečných lidi, kteří mají k bohatství tohoto světa hluboký vztah.

3) Mateřská škola Klubíčko
projekt: Zavři oči a poslouchej, nejsi na to sám

- Cílem projektu je hrou a praktickými činnostmi uvést děti do světa lidi, jejich života a práce. VyužIvánIm praktických
ukázek se děti seznamují s různými druhy zaměstnáni, řemesel, povoláni, s různými pracovními činnostmi a pracovními
předměty, s manipulací s nimi. Postupně si uvědomí rozdíl mezi generacemi a potřebnost každého z nás. Nauči se
pracovat samostatně i ve skupině, vnímat a respektovat se navzájem, ale také porozumět a citlivě přistupovat k sobě
samému i k ostatním.

4) Mateřská škola, Příbram VIJI, Školní 131
Projekt: Technika nás baví

- Cílem projektu je podněcovat zájem dětí o technické obory na základě jejich pňrozené hravosti a poznáváni světa kolem
sebe. s využitím programu Malá technická univerzita, což je zábavně-vzdělávacI program pro děti předškolního věku.
Názorně a jednoduše seznamuje děti se základy techniky a s využitím stavebnice Lego Duplo. Děti získají povědomí o
elektřině, čištěni vody, architektuře, recyklaci odpadů apod. Děti se budou hrát na architekty i instalatéry, budou stavět
město, pracovat s jednoduchými plány a podle nich stavět domy a ulice. Budou pracovat samostatně i ve skupinách.

5) Základní škola, Příbram VII, 28. října 1
projekt: OsiävY 60. výročí otevření Základni školy, Příbram Vil, 28. října 1

Ve školním roce 2018/19 oslaví škola 60 let od svého otevřeni. Tato skutečnost nabízí příležitosti, aby se současnÍ žáci a
zaměstnanci mohli setkávat s těmi bývalými při různých společenských a sportovních akcích. Mezi nejdůležitější bude
patřit ,Den otevřených dveří" s výstavou prací žáků s výtvarným zaměřením a kvízem o historii a současnosti školy, které
se budou moci zúčastnit všichni návštěvnici. Žáci ze tříd s rozšířenou výukou hudební výchovy představí své dovednosti
na »Vánočnim koncertě" v Divadle AD. Další možnost setkání veřejnosti a současných žáků bude v tradičních .Tvořivých
dílnách". Sportovní akce - zápasy mezi třídami ve fotbale a vybíjené (l. stupeň). maraton ve fotbale, košíkové, tanci
(2. stupeň), turnaje v méně známých sportech (STIGA hokej nebo badminton).

6) Základni škola, Příbram VIl, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace
Projekt: Příbram a okolí - místo, kde se nám dobře žije

Společné projekty a aktivity probÍhající po dobu celého školního roku, zaměřené na společné činnosů žáků, vyučujicich,
rodinných přÍs|ušniků a široké veřejnosti.

7) Základni škola, Příbram VIII, Školní 75
Projekt: Napiš pro mě- vyprávěj...

10. jubilejní ročník tradiční literárně-výtvarné soutěže, kterou škola každoročně vyhlašuje. Žáci od 4. do 9. ročníku piši
literárni a slohové práce na vypsaná témata, nejlepší z nich jsou nominovány do soutěže a odborná komise složená
z učitelů českého ja"yka vyhodnotí a vybere vítězné práce. Ty jsou doplněny ilustracemi žáků v rámci výtvarné části
soutěže. Vítězné práce jsou zveřejněny ve speciálním čísle školního časopisu Život v lavicích, vznikne knižka pro
prvňáčky. Vyvrcholením je slavnostní odpoledne - vyhlášeni vítězů za účasti žáků, rodičů, zástupců města a učitelů.

8) Základní umělecká škola, Příbram I, nám. T.G. Masaryka 155
Projekt: SchoolStock 2018

- Společný koncert souborů základních uměleckých škol okresu Příbram (ZUŠ, Příbram I, nám. T.G. Masaryka 155, ZUŠA. Dvořáka, Příbram, ZUŠ Dobříš, ZUŠ Březnice, ZUŠ J.J. Ryby Rožmitál p. Tř., ZUŠ Sedlčany; možná ZUŠ Sedlec-
Prčice). OdpolednI akce na venkovním p6diu na náměstí T.G. Masaryka pro širokou příbramskou veřejnost. Cca 30-45
minutové bloky zúčastněných souborů. Prezentace základního uměleckého školství příbramského regionu. Akce je
zapojena do projektu ZUŠ Open 2019 - Celonárodn(ho happeningu základních uměleckých škol ve veřejném prostoru,
což je projekt Nadačního fondu Magdaleny Kožené.
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9) Základni umělecká Škola Antonina Dvořáka, Příbram
Projekt: Dobrodružná plavba - výtvarná díla spojená s divadelním představením a prezentací výtvorů

projekt je zacílen na žáky nadané v oblasti umělecké. propojuje získávání a rozvíjení dovednosti a
v klasických výtvarných technikách (kresba, malba, práce s papírem) a soudobé využití ICT technologii
(fotografováni, PC grafika, druhy a tvorba animovaného filmu). Dále propojuje prvky výtvamé dramatiky
literárně-dramatické vyjádření a jeho možnosti prezentace.

kompetencí
a postupů
a samotné

10) Gymnázium, Příbram, Legionářů 402
Projekt: GVmTV: Příbram online

projekt je zaměřen na podporu vytváření mediálního obrazu města a jeho akci pomoci online platforem. jeho záměrem je
zprostředkováni informací o společenských, kulturních a sportovních akcí v Příbrami široké veřejnosti prostřednictvím
reportáží a živých přenosů na webových platformách a sociálnich sítích a pokračováni v budováni archivu těchto výstupů.
Cílem projektu je spoluvytvářeni mediálního obrazů těchto akcí. jde například o peňodické akce (HFAD, PB svatohorská
šalmaj, PB kulturní léto apod.), ale i o jednorázové akce uvedeného charakteru.

11) Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328
Projekt: Den divadla 2019 - Cesta do Německa

- Uvedený projekt je primárně vzdělávací, určený žákům příbramských základních a středníchCílem dvanáctého Dne divadla 2019 - Cesta do Německa je seznámit příbramské žáky
dramatikou na Velké scéně Divadla A. Dvořáka. Hlavní předností projektu je to, že žáá hrají
divadelní představeni jsou jim tím bližší. Projekt chce měnit svět prostřednictvím umění.

škol a široké veřejnosti,
s německou literaturou a
pro žáky a prezentovaná

12) Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram l, Na Příkopech 104
Projekt: Chceme měnit svět

- Projekt je zaměřen na podrobnější poznávání našeho regionu z hlediska ekonomiky, na posňení sounáležitosti mladých
lidí s městem a regionem, na rozvoji podnikavosti mladých lidí. Studenti se během školního roku seznámí s regionem
z pohledu podnikatele.
Aktivity projektu:

· ,,Poznáváme firmy regionu"
· ,,Zahraniční obchod"
· ,,Workshop finanční gramotnost"
· ,, Podzimní Příbram" (veletrh fiktivních firem)

Jedná se o výchovný a vzdělávací projekt pro žáky a studenty příbramských škol i pro místní veřejnost. K jednotlivým
akcím je zpracováván metodický materiál a prezentace se vzdělávací tematikou a organizována soutěž ve znalostech
žáků ZŠ.

13) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Příbram ll, Hrabákova 271
Projekt: Robotronika

- Činnost kroužku robotroniky je zaměřena na sestavováni robotických a elektronických zařízeni ze stavebnic,
z elektronických součástek a mechanických prvků podle zájmu žáka, výroba plošných spojů, osazování součástkami,
ověřování funkce, programování jednočipových počítačů, konstrukci výrobu a programování robotických systémů řízených
mikropočítačem, vytváření programů podle zadání a pravidel soutěží. Žáci školy, kteří v kroužku tráví svůj volný čas.
se pod vedením profesorského sboru aktivně zapojuji do různých soutěží.
Podpora této činnosti je dobrou reprezentací školy, města i kraje, ale současně znamená povzbuzeni i pro ostatní
studenty, že činnost, které se věnuji i v mimoškolnI době, je veřejností, vedením školy, města i kraje pozitivně vnímána.

14) JUNÁK - český skaut, středisko Clan Hiawatha Příbram, z.s.
Projekt: Celoroční činnost a letní tábory 2019 (měníme svět tím, že změníme náš pohled na Svět}

- Letní tábory se pořádají v našem regionu, tudíž děti mají možnost prozkoumat okolí jak pěšky, tak na kole či na lodích
(Vltava), pro starší je pořádán několikadenni putovní výlet v okolí Příbrami.
Během roku jsou pořádány víkendové výlety/výpravy do okolí, kde se děti seznámí s místní přírodou, historii, památkami
a zajímavostmi. Do programů jsou zařazovány hry pro rozvoj globálM výchovy (poznáváni, co je s čÍm propojeno), kde
děti řeší různé modelové situace.

15) JUNÁK - český skaut, středisko Hiawatha Příbram, z.s.
Projekt: Chceme měnit svět - schůzkY a výp'avv skautskYch oddílů

V rámci tohoto projektu bychom chtěli požádat o podporu naši pravidelné činnosti na schůzkách a výpravách, v rámci
kterých se snažíme o všestranný rozvoj dětí, rozvoj jejich pohybových, intelektových i sociálních schopností a dovedností.
Prostřednictvím osobního zlepšováni jednotjivců i prací na jejich pozitivním vztahu k lidem ve svém okolí se snažíme
měnit svět k lepšímu. Do realizace projektu by se měli primárně zapojit členové 2. skautského oddílu Dvojka Příbram a
8. dívčího oddílu Gigo Příbram a 19. oddílu Příbram. Celkem jde o cca 90 dětí ve věku 5-16 let, které chodi do
příbramských základních škol, případně do posledního ročníku mateřských škol. jednotlivých akcl se však mohou
zúčastňovat (a příležitostně zúčastňuji) také děti, které členy nejsou. Chtěli bychom snížit finanční náročnost
pro umožnění pořádání také ,dražších" výprav a umožněni vytvářeni atraktivnějšího programu jak na výpravách, tak také
na pravidelných schůzkách, k čemuž je nutné pravidelně zajišťovat např. výtvarné potřeby a obnovovat využívané drobné
vybavení
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,6) Autoklub Příbram v AČR
projekt: Jak se budeme orientovat a chovat v CHKO BrdV - přľměstskY cYk|okurz na DDH.PB

- Auto klub Příbram v AČR již po dvanácté pořádá na dětském dopravním hřišti, které provozuje, prázdninové cyklokurzy(příměstské tábory). Jeden kurz v červenci a druhý v srpnu. Účelem této akce je umožnit vzdělávací i rekreační činnost
dětem, které tráví prázdniny ve městě. Program je vždy zaměřen na určité téma, děti si osvojuji řady dovedností
a vědomostí. Nezapomínáme na zážitkové aktivity. Účastníci cyklokurzu se během týdne seznámí s cyklostezkami a
cyklotrasami v našem okolí, tentokrát se zaměřením na CHKO Brdy. Děti si během dvou celodenních výletů na kole ověří
v praxi, s čÍm byly teoreticky seznámeny. Důraz je kladen zejména na dodržováni pravidel silničního provozu a
na samostatnou orientaci v terénu podle mapy a ukazatelů. Ne vždy je možné spoléhat na moderní technologie. Tímto
způsobem jsme během několika let seznámili řadu děti s misty v našem regionu, která neznaly, s jejich významem,
prohloubili jejich dosavadní znalosti a položili tak základy citových vazeb k místu, kde žijeme. Akce vyžaduje dlouhodobou
přípravu. dostatek zkušených organizátorů, technické zabezpečeni a tím pádem je finančně náročná.

17) český rybářský svaz
projekt: Práce s dětmi do 18 let

- Jedná se o podporu rybářského kroužku, rybářského tábora a pořádáni závodů v rybolovné technice. Cílem projektu jenaučit děti chovat se u vody a v přírodě, seznámit je s rybářským řádem, poskytnout jim znalosti o rybách a dalších
vodních živočiších i rostlinách.

18) Fami charita Příbram
projekt: Letní tábor

- Letní dětský tábor je určen pro děti ve věku od 6 do 15 let. V táborové činnosti klademe důraz na přirozenou inkluzi děti zesociálně znevýhodněných rodin (nejen romských) a děti z běžných příbramských rodin. Snažíme se každé dítě začlenit
tak, aby našlo své uplatněni a svou důležitost v táboře a pomohlo svým dilem k úspěchu svého týmu. Tábor vedou
zkušení, certifikovaní vedoucí s letitou zkušenosti práce s dětmi, pomáhají jim instruktoři z řad středoškolských studentů
příbramských škol. Společně jsou zárukou kvalitních služeb všem, bez rozdílu věku, pohlaví a sociálního postaveni.

19) Česko-ruské centrum zapsaný spolek
projekt: Mezinár®n1 letní škola s výukou ruského a českého jazyka

- Mezinárodní letní škola s výukou ruského a českého jazyka proběhne o letních prázdninách ve dvou 14dennlch turnusechv Březnici, v areálu VOŠ a SOŠ. je určena především pro mládež ve věku od 12 do 18 let. Rozvíjí jazykové schopnosti
v přirozené mezilidské komunikaci. Čeští studenú si zdokonalují jazykové schopnosti v ruském jazyce, rusky mluvíci
účastnici si osvojuji základy českého jazyka. Výuku jazyků vedou zkušení čeští a mSti pedagogové ovIádajlci oba jazyky.
Prověřením jazykových schopností účastníků jsou závěrečné testy a schopnost vzájemné komunikace. Součásti letní
školy je i bohatý kulturní a sportovní program.

20) MS VZS ČČK Příbram.
Projekt: Vodníkova pravidla bezpečného chování u vcďY 2019

- projekt trvající již 6 let vychází ze skutečnosti, že voda je nezbytnou součásti všeho živého, ale současně vodní plochypředstavuji i určitá nebezpečí, která se nesmí podceňovat. Instruktoři vodní záchranné služby se scházejí s dětmi
a mládeži buď v rámci školnIho vyučování nebc v zájmových kroužcích, seznamuji je s nebezpečím, které se může
u vody skrývat. V rámci projektu se děti učí poskytovat laickou a rozšířenou první pomoc, včetně použití
automatizovaného externího defibrilátoru. Kromě neodkladné resuscitace se učí poskytovat i obecnou první pomoc
(popáleniny, krvácení, zlomeniny atd.). Projekt vychází ze skutečnosti, že drtivá většina dospělých dnes otevřeně
přiznává, že neumí poskytovat první pomoc a mnozí uvádějí, že by se o to raději ani nepokusiti. Tematicky se v projektu
prolíná téma Voda - základ života s tématem Chci měnit svět. Organizátoři chtějí měnit svět ve znalostech a
dovednostech v oblasti první pomoci a zdravotnictví a ve způsobu výuky.

.
21) Ponton, z.s.
projekt: Změním sebe - změním svět

- Projekt je zaměřen na pozitivní změnu v životě a osobnostním nastavení mladých lidi. Prostřednictvím zážitkověvzdělávacích akci bude zvyšovat finanční gramotnost děti a mladých lidi, kteří navštěvuji Nízkoprahové zařízeni pro děti a
mládež (NZDM) Bedna v Příbrami, seznámí je se zásadami společenského chování, pomůže jim získat nové poznatky a
snáze se začlenit do společnosti. Součástí projektu budou i programy zaměřené na prevenci rizikového chováni. Projekt
bude realizován prostřednictvím výletů, návštěv výstav a kina, taneční soutěže atp.

22) Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z.s.
Projekt: Celoročnf práce Q-klubu AMAVET Příbram

- Již téměř 27 let vykonává základni článek Asociace pro mládež, vědu a
vědeckotechnické aktivity s dětmi a mládeží ve svém objektu Březnická
robotiky a mechatroniky týdně. Ve večerních hodinách probíhá kroužek
EXPO SCIENCE AMAVET a další aktivity.

techniku AMAVET, z.s. Q-klub AMAVET Příbram
135, Příbram Ill. V současné době běží 2 kroužky
aerobiku. Q-klub pořádá regionálni kolo soutěže

23) Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora
Projekt: Kurz varhanní hrY na nových svatohorských varhanách

- Jedná se o dvoudenní interpretační kurz vedený renomovaným lektorem Prof. Martinem Porubou (emeritní vyučujíci nauniverzitě Mnichov, bývalý dómský varhaník pražské katedrály sv. Vita) pro zejména příbramské varhaníky, prezentujÍcÍ
moderní přístupy k varhanní hře za využiti unikátního nového svatohorského nástroje.
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24) Společnost Waldorfšké školy Příbram, z.s. í !'
Projekt: Stojím na vlastních nohou

- Projekt se zaměřuje na rukodělnou výrobu kožených bot. Tato tradice je součástí školnIho vzdělávacího plánu Waldorfské
školy Příbram a je vyhrazena žákům 7. tříd.

25) Spolek DaR (Děti a Rodiče)
projekt: Všechno, co jste chtěli vědět o vodě ...

- Záměrem projektu je seznámit širokou veřejnost, především rodiny a děti z příbramských základních a mateřských škol,s tématem VODA, co pro nás voda znamená, v jaké podobě se s ní setkáváme, jak důležitou roli hraje v životech našich
i celé planety. V rámci projektu budou zorganizovány zábavně-vzdělávací dny pro rodiny a širokou veřejnost z Příbrami a
okolí na toto téma, bude připravena interaktivní výstava ,Vodní laboratoř' a terénní exkurze se vzdělávací dílničkou
zaměřené na aktivní pozorování života ve vodě. Cílem je také ukázat pedagogům, rodičům a dalším lidem, kteří jsou
v kontaktu s dětmi, jak hravou a poutavou formou zprostředkovat chápání světa kolem nich s pomocí aktivit a postupů
inspirovaných Montessori pedagogikou.

26) Základní umělecká škola při Waldorfské škole Příbram, z.s.
projekt: Hudební přiměstskY tábor v Kozičíně

- jedná se o příměstský tábor plný hudby pro patnáct děti od 10 let. Děti se budou zdokonalovat ve hře na hudební nástrojpod vedením lektora - učitele hudby. Budou hrát společně, na což nemají některé děti v běžném shonu čas. Tábor
proběhne o letních prázdninách v Kozičíně v prostorách komunitního centra Kozičínský Klaban a bude pětidenní (pondělí-
pátek). Dopoledne i odpoledne budou děti hrát na hudební nástroje, ve volném čase bude připraven program u koni. Děti
se projedou na koních a za účasti chovatelky se o ně poté postarají-

27)
projekt: Zrovnoprávnění zobcové flétny' jako sólového a cembala jako doprovodného nástroje na ZUŠ

- Obsahem projektu je jednodenní seminář pro učitele ZUŠ a učitele ZŠ s rozšířenou hudební výchovou. Cílem je změnit
špatné stereotypní názory a seznámit fřekventanty se správným pojetím a realizaci literatury pro zobcovou Hétnu zejména
raného a vrcholného baroka a jejími speciňky, které je nutné promítat do klávesového doprovodu. Lektorkami budou
autorka nejnovějs učebnice hry na zobcovou flétnu Mag. Art, Monika Devátá (Německo) a MgA. Jitka Šlechtová
(cembalo, výučujÍcÍ na Konzervatoři" České Budějovice).

28)
projekt: Česko-německá vzdělávací publikace pro děti o Příbrami, 3. vydánI

- Díky velkému zájmu je připraveno na rok 2019 již 3. vydáni česko-německé vzdělávací publikace. Již od 17. století je
vazba mezi Příbrami a bavorským Bodenmais. Tehdy se žáci z tohoto bavorského města chodili učit na báňskou škotu
právě do Příbrami. Tuto cestu budou mapovat příběhy pro děti, které jim umožni jedinečným způsobem poznat místa
a památky, zajímavosti o Příbrami. Památníku vojna, Svaté Hoře, Hornickém muzeu a dalších místech regionu. Publikace
bude sestavena z jednoduchých kvízů a řešení. Psána bude v jazyce, který je blízký dětem, aby byla zaručena interakce a
edukativni charakter. Zároveň bude obsahovat další odkazy (na videa o Příbrami a další možnosti zIskánI informaci
o daném místě nebo památce). Úkoly budou koncipovány tak, že k jejich vyřešeni bude nutné památku nebo místo
osobně navštívit.

Zpracovala: Mgr. V. Holá, OŠKS
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