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

Usn. č. 108/2019/ZM ze dne 25.03.2019
(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)

v Kč v %

1. Alternativní mateřská škola S knihami za poznáním Brd materiál na výrobu dřevěných polic a zhotovení molitanové 
matrace, nákup knih o Brdech 14 000,00 11 200,00 80 8 746,00

2.
Mateřská škola, Příbram VII, Bratří Čapků 
278 

Poznávám svět, abych tvořil 
tento svět

doprava dětí a doprovodu, nákup materiálu (didaktické 
pomůcky, materiál na výrobu brožury - výstupního 
dokumentu)

100 000,00 70 000,00 70 43 644,00

3. Mateřská škola  Klubíčko Zavři oči a poslouchej, nejsi 
na to sám

doprava a vstupné pro děti a doprovod , výtvarný materiál, 
společenské hry, hudební nástroje, CD 66 000,00 52 800,00 80 34 518,00

4.
Mateřská škola, Příbram VIII, 
Školní 131 Technika nás baví

odměna lektora,doprava dětí a doprovodu, pomůcky 
(Techmalovánky), stavebnice, stavební podložky, věcné 
odměny pro děti

79 300,00 63 440,00 80 49 922,00

5.
Základní škola, Příbram VII, 
28. října 1

Oslavy 60. výročí otevření 
Základní školy, Příbram VII, 
28. října 1

nákup pracovního a výtvarného materálu na výrobky ve 
tvořivých dílnách, na realizaci výstavní expozice v 
prostorách školy, na prezentaci akcí, medaile a diplomy pro 
sportovní soutěže, fotoaparát na dokumentaci akcí, odměny 
pro odborné lektory a organizátory akcí

125 500,00 100 000,00 80 62 349,00

6.
Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 
279, příspěvková organizace

Příbram a okolí - místo, kde 
se nám dobře žije

nákup pracovního a výtvarného materiálu na tvorbu 
prezentačních předmětů a pro spolupráci s MŠ, doprava a 
vstupné pro děti a doprovod  (exkurze), pronájem divadla, 
věcné ceny do soutěží

60 000,00 48 000,00 80 0,00

VYŘAZENO
nesplnění hlavních 
kritérií stanovených v 
odst. g I.2) "Programu", 

(nesoulad s vyhlášeným 
tematickým zadáním)

7.
Základní škola, Příbram VIII, 
Školní 75 Napiš pro mě - vyprávěj... knižní odměny, výtvarné potřeby, propagace, barevný tisk 

novin a knížky, nafocení výtvarných prací pro tisk 35 000,00 28 000,00 80 19 661,00

8.
Základní umělecká škola, Příbram I, nám. 
T. G. Masaryka 155

SchoolStock 2019

technické zabezpečení (el. energie, ozvučení), propagace, 
dokumentace, odměna pro moderátora, zajištění zázemí pro 
účinkující (stany), zajištění mobilního WC pro veřejnost

50 000,00 40 000,00 80 36 077,00

9.
Základní umělecká škola Antonína 
Dvořáka, Příbram 

Dobrodružná plavba - 
výtvarná díla spojená s 
divadelním představením a 
prezentací výtvorů

materiál, pomůcky a náčiní k přípravě a realizaci výtvarné 
dílny 78 600,00 62 880,00 80 50 024,00

10.
Gymnázium, Příbram, 
Legionářů 402 GymTV: Příbram online nákup a opravy přenosové, zvukové, kamerové techniky, 

propagace
94 000,00 67 200,00 71 60 203,00

11.
Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, 
Balbínova 328

Den divadla 2019 - cesta do 

Německa

pronájem Divadla AD PB,  výroba a nákup kulis, rekvizit, 
půjčovné kostýmů, propagace ( letáky, inzerce, materiál do 
plackovače), spotřební materiál (papír, tonery, lepenky, 
netkané textilie apod.), nákup archivačních médií a bannerů 
k prezentaci výstupů projektu

100 000,00 80 000,00 80 66 410,00
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12.
Obchodní akademie a Vyšší odborná 
škola, Příbram I, Na Příkopech 104 Chceme měnit svět

organizace veletrhu fiktivních firem - zajištění a příprava 
výstavních panelů, ozvučení sálu, příprava stánků a 
katalogů, formuláře dokladů pro vystavující firmy, odměny 
pro soutěžící

27 500,00 12 000,00 44 11 207,00

13.
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná 
škola, Příbram II, Hrabákova 271 Robotronika pořízení materiálu na stavbu robotů 50 000,00 25 000,00 50 22 246,00

14.
Junák - český skaut, středisko Clan 

Hiawatha Příbram z.s.
Celoroční činnost a letní 
tábory 2019

pronájmy přímo související s projektem, příspěvek na 
energie, doprava na oddílové výpravy, spotřební materiál 
(výtvarné potřeby, kancelářské potřeby), drobné odměny, 
pomůcky/potřeby na tábor (nářadí, sportovní náčiní,drobný  
materiál), nákup a oprava pomůcek

135 000,00 30 000,00 22 26 513,00

15.
Junák - český skaut, středisko Hiawatha 
Příbram z.s.

Chceme měnit svět - 
schůzky a výpravy 
skautských oddílů

doprava, vstupné a ubytování v rámci výprav skautských 
oddílů, nákup nezbytného materiálu a drobného vybavení 140 000,00 31 000,00 22 24 770,00

16. Autoklub Příbram v AČR

Jak se budeme orientovat a 

chovat v CHKO Brdy - 

příměstský cyklokurz na 
DDH.PB

odměny vedoucím kurzu, lektorům a přednášejícím, 
pronájem dodávky a přepravníků na jízdní kola, pohonné 
hmoty pro doprovodná vozidla, ceny a poháry pro účastníky, 
spotřební materiál k zajištění cyklokurzu, vstupné, náplně do 
tiskáren, pronájem prostor

63 500,00 25 000,00 39 20 278,00

17. Český rybářský svaz Práce s dětmi do 18 let nájemné sportovní haly, odměny pro soutěžící, nákup 
vybavení pro kroužek 60 000,00 30 000,00 50 25 424,00

18. Farní charita Příbram Letní tábor
pronájem tábořiště, nákup výtvarných potřeb, doprava a 
vstupné pro děti a doprovod v rámci výletů, odměna 
dětského psychologa a speciálního pedagoga

84 500,00 47 000,00 56 34 709,00

19. Česko - ruské centrum zapsaný spolek
Mezinárodní letní škola s 
výukou ruského a českého 
jazyka

příspěvek na pobyt pro žáky a studenty s trvalým bydlištěm 
v Příbrami nebo studujícím v Příbrami 900 000,00 60 000,00 7 34 504,00

20. MS VZS ČČK Příbram
Vodníkova pravidla 
bezpečného chování u vody 
2019

zdravotnické a záchranářské vybavení, spotřební materiál 
(čtverce, dezinfekce, baterie atd.), vzdělávací kurzy a 
semináře, pronájem učeben, tělocvičny a bazénu

80 000,00 64 000,00 80 47 651,00

21. Ponton, z.s. Změním sebe - změním svět výtvarné potřeby, doprava a vstupné pro děti a doprovod v 
rámci výletů, odměny lektorům 38 600,00 24 600,00 64 18 167,00

22. Q-klub AMAVET
Celoroční práce Q-klubu 
AMAVET Příbram nákup výukových robotických stavebnic 571 653,00 56 653,00 10 44 924,00

23.

Římskokatolická farnost u kostela 
Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá 
Hora

Kurz varhanní hry na nových 
svatohorských varhanách odměna lektora, propagace 15 000,00 11 000,00 73 6 592,00



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

Usn. č. 108/2019/ZM ze dne 25.03.2019
(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)

v Kč v %

Schváleno ZM 
ZM

(Kč)
PoznámkaSpecifikace nákladů

Výše požadované 
podporyCelkové 

náklady 
projektu v Kč

Č. Žadatel Projekt

24. Společnost Waldorfské školy Příbram, z.s. Stojím na vlastních nohou nákup materiálu na výrobu bot 23 800,00 14 000,00 59 0,00

VYŘAZENO
nesplnění hlavních 
kritérií stanovených v 
odst. g I.2) "Programu" 

(nesoulad s vyhlášeným 
tematickým zadáním)

25. Spolek DaR
Všechno, co jste chtěli vědět 
o vodě

nákup zařízení a materiálu na výrobu pomůcek a 
pracovních listů, materiálu pro výtvarné stanoviště a 
polytechnickou dílnu, kancelářských potřeb, odborné 
literatury, nákup a zapůjčení pomůcek, pokusních sad, 
odměny za práci (vedení stanovišť/výstavy, lektorné), 
pronájem prostor a elektrocentrály, propagace

231 000,00 184 800,00 80 115 220,00

26.
Základní umělecká škola při Waldorfské 
škole Příbram, z.s.

Hudební příměstský tábor v 
Kozičíně

nájemné společenského sálu, nákup kláves Yamaha,  
odměny lektorů 20 890,00 14 000,00 67 7 797,00

27.

Zrovnoprávnění zobcové 
flétny jako sólového a 
cembala jako doprovodného 
nástroje na ZUŠ

odměny lektorů, pronájem prostor 30 000,00 23 000,00 77 12 252,00

28.

Česko-německá vzdělávací 
publikace pro děti o 
Příbrami, 3. vydání

tisk vzdělávací publikace 50 000,00 25 000,00 50 16 192,00

3 323 843,00 1 300 573,00 900 000,00

K rozdělení 900 000 Kč
Rozděleno 900 000 Kč
Nerozděleno 0 Kč

Zpracovala: Mgr. Vera Holá, Odbor školství, kultury a sportu, 15.04.2019

CELKEM


