Město Příbram
odbor: školství, kultury a sportu

Pro ĹednánÍ ZM
dne: 16.03.2020

Název bodu jednání:
Dotace 2020 výchova a vzděláváni

Předkládá:

Rada města

Zpracovala:

Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru

Projednáno:

V RM 10.02.2020

Text usneseni RM:
R.usn.č.101/2020
Rada doporučuje ZM
schválit poskytnuti programových dotací podaných v rámci .Programu pro poskytování dotací
pro rok 2020 - výchova a vzděláváni" formou účelové dotace dle upraveného návrhu a
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací za podmínky splnění bezdlužnosti vůči
rozpočtu města Příbram a organizacím jim zřízeným či založeným a splnění povinnosti
zveřejněni účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu
smlouvy.

Napsala:

Mgr. Věra Holá

Návrhy na usnesení:
ZMschvalujeXneschvaluje
poskytnuti programových dotaci podaných v rámci .Programu pro poskytováni dotaci pro rok 2020 výchova a vzdělávání" formou účelové dotace dle před/oženéha/upraveného návrhu a uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotaci za podmínky splnění 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 2020: ANO
V příloze předkládáme návrh Rady města Příbram (RM) na základě návrhu Komise pro výchovu a
vzdělávání (KW) na rozdělení programových dotací pro rok 2020, které byly podány v rámci
vyhlášeného ,,Programu pro poskytování dotaci pro rok 2020 - VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ"
schváleném Usn. č. 202/2019/ZM dne 09.09.2019. KW návrh projednala na svém jednání dne
29.01.2020. 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 výpomocí 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 2018. 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) Přehled žádostí o dotace s návrhem KYV a RM
2) Stručný popis projektů

Žádosti o finanční podporu na r. 2020
Oblast: VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ
(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na proÍekt)
výše požadované
Č.

Žadatel

projekt

Celkové
náklady

Specifikace nákladů

projektu v Kč

1, Mateřská škola, Příbram VIl
.
Bratří Čapků 278
' Spolu nám to půjde líp

výtvamý materiál, pomůcky na Noření a
realizaci výstavky

podpory
v Kč

.

.

výše dotace
poskytnuté
v%

v roce 2019

.

.

Návrh
komts"
.
(KČ)

(KČ)
Návrh RM

42 000,00

33 600,00

80

43 644,00

27 055,00

27 055,00

56 000,00

44 800,00

80

34 518,00

35 827,00

35 827,00

80 000,00

64 000,00

80

0,00

44 827,00

44 827,00

121 000,00

80 000,00

66

62 349,00

62 653,00

62 653,00

122 000,00

80 000,00

66

19 661,00

67 065,00

67 065,00

29 215,00

23 372,00

80

0,00

20 109,00

20 109,00

50 000,00

40 000,00

80

36 077,00

36 180,00

36 180,00

83 000,00

66 400,00

80

60 203,00

53 100,00

60 000,00

Návrh ZM
(KČ

Poznámka

vstupné na divadelní a hudební představení v
MŠ i mimo ni, včetně dopravy, nákup kytary a
2. MateřSká škola Klub(čko

Pfsnička se zpívá,
pohádka se povídá

orffových nástrojků, předplatné časopisu
Sluníčko do tříd, nákup knih a odborných
publikací

Základní škola, Příbram 3. Březové Hory,
Prokopská 337

výukový mBot

nákup stavebnice mBota

Základní škola,
4. Příbram VIl,
28. října 1

.
Podpora zájmu žáku o
umění

pronájem divadla, ubytování, doprava a stravné
pro žáky školního orchestru, odměny pro
odborné lektory a Účinkujfcf

Rozvoj technické
.
gramotnosti

kurzovné na projektové dny pro ZŠ v TECHAK

5

Základní škola,
Příbram VIII,
Školnf 75

6. Waldorfská škola Příbram,
MŠ, ZŠ a SŠ

doprava žáků

'

dřevěný materiál, řezivo, kresHcľ potřeby,
plátkové zlato a stříbro k pozlacování dřeva a
pojivo plátků, olej na povrchovou úpravu dřeva,
Řezbářské sympozium - ochranné pomůcky (rukavice, brýle), sochařSká
Madona 2020
hlína, kreslíd papíry, řezbářská dláta,
motorová pila včetně přklušensNľ, olej a
benzín do motorové pily, odměny pro
přednášejlcľ

Základnf umělecká škola,
7. Příbram I, nám. T. G.
Masaryka 155

SchoolStock 2020

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

8. Gymnázium, Příbram,
Legionářů 402

Nová média a mobilní
žurnalistika

mobilní pHslušenstvľ, přenosová techn ikär
studiové vybavení

'">
«J

v roce 2019 nežádali

v roce 2019 nežádali

Žádosti o finanční podporu na r. 2020
Oblast: VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ
(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)
výše požadované
Č.

Žadatel

Projekt

'
Spedfjkace nakladú

Celkové
náklady
projektu v Kč

Gymnázium pod Svatou
9. Horou, Příbram Íl,
Balbínova 328

v kč

v%

výše dotace
poskytnuté

Návrh
komise

Návrh RM

Návrh ZM

v roce 2019

(Kč)

(Kč)

(Kč

reklama (letáky, inzerce), spotřební materiál
(papír, tonery do tiskárny, lepenky, netkané
textilie), nákup archivačních médií a bannerů k
prezentaci výstupů

90

000,00

72 000,00

80

66 410,00

60 755,00

60 755,00

Obchodní akademie a Vyšší Podzimní Příbram 10. odborná škola, Příbram l,
veletrh fiktivních firem
Na Příkopech 104
2020

odměny soutěžícím, kancelářské potřeby pro
fiktivní firmy, vybavení stánků na veletrhu,
materiál (lamina, tonery, propagace

27 700,00

17 700,00

64

11 207,00

15 814,00

17 700,00

Střední průmyslová škola a
11, = °:b:rná škola

pořízení materiálu na stavbu robotů

50 000,00

25 000,00

50

22 246,00

22 026,00

22 026,00

52 200,00

41 760,00

80

0,00

30 401,00

30 401,00

165 000,00

40 000,00

24

26 513,00

32 209,00

32 209,00

94 000,00

23 000,00

24

24 770,00

17 887,00

17 887,00

i

Den divadla 2020 Sladká Francie

pronájem divadla A. Dvořáka, výroba a nákup
kulis, rekvizit, kostýmů,
půjčovné kostýmů,,
.

podpory

Robotronika

Poznámka

Hrabákova 271

12.

Integrovaná středn( škola
materiál na vlastní výrobky žáků v různých
hotelového provoztL
Váš den odborné praxe
.
j
oborech - výtvarný materiál (aranžér), suroviny
obchodu a služeb, Příbram,
na výrobu perníčků (cukrář), kokte lů (číšník),
Gen. Tesaříka 114
další potraviny (kuchař)

Junák - český skaut,
13. středisko
Clan Hiawatha
.
Příbram z.s.

pronájmy přímo související s projektem,
příspěvek na energie, doprava na oddílové
.
výp'avy, spotřebn( materiál (výtvarné potřeby,
Celoroční činnost a letní kancelářské potřeby), drobné odměny,
tábory 2020
pomůcky/potřeby na tábor (nářadí, sportovní
náčiní,drobný materiál), nákup a oprava
pomůcek

Junák - česky. skaut,
Skautské schůzky a
14. středisko
Hiawatha
Příbram výpravy
pro děti a
.
.
.
z.s.
mládež z PHbrami.

doprava,. vstupné a ubytování v rámci výprav.
skautských oddihj, nákup nezbytného materiálu
a drobného vybavení (zdravotnické
potřeby,výtvamé potřeby, nářadí, hry)

v roce 2019 nežádali

G'i>

Žádosti o finanční podporu na r. 2020
Oblast: VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ
(z rozpočtu města lze podpoňt max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)
výše požadované
Č.

Žadatel

Projekt

Specifikace nákladů

Celkové
náklady
projektu v Kč

podpory
v kč

v%

výše dotace
poskytnuté

Ná"h
komise

Návrh RM

Návrh ZM

v roce 2019

(KČ)

(Kč)

(KČ

15. Autoklub Příbram v AČR

Využití Dětského
dopravního hřiště k
vzdělávání dětí a
mládeže

odměny vedoucím kurzu, lektorům a
přednášejíc(m, pronájem vozidel, objektů a
prostor,
pohonné hmoty pro doprovodná
.
vozidla, ceny a poháry pro účastníky, spotřební
materiál k zajištěn( cyklokurzu, náplně do
tiskáren

66 000,00

20 000,00

30

20 278,00

15 001,00

15 001,00

Česko - ruské centrum
16.
.
zapsány spolek

Mezinárodn(
letní škola
.
s výukou ruského a
.
českého jazyka

příspěvek na pobyt pro žáky a studenty s
trvalým bydlištěm
v Příbrami
nebo studujícím v
.
,
Příbmmi a na doprovodny program pro
·(
účastníky (vstupné, j zdné, upomínkové
předměty a ceny do sportovních soutěží)

865 000,00

70 000,00

8

34 504,00

49 030,00

35 000,00

17. Charita Příbram

Letní tábor Charity
Př(bram

pronájem tábořiště a vybaven(, nákup
.
výtvamych potřeb, doprava a vstupné pro děti
. ,
a doprovod v rámci vyletů

108 500,00

51 000,00

47

34 709,00

36 284,00

36 284,00

51 000,00

18 000,00

35

6 592,00

12 409,00

12 409,00

111 000,00

80 000,00

72

115 220,00

41 033,00

41 033,00

80 000,00

64 000,00

80

47 651,00

38 121,00

38 121,00

101 000,00

53 000,00

52

0,00

31 570,00

36 814,00

28 032,00

22 000,00

78

7 797,00

15 167,00

15 167,00

174 488,00

79 590,00

46

0,00

52 674,00

52 674,00

Řhnskokatolická farnost u
18. kostela Nanebevzetí Panny Víte, co je
. Advent?
Marie Příbram - Svatá Hora

19. Spolek DaR

Pro radost z učení

20. MS VZS ČČK Příbram

Vodníkova pravidla
bezpečného chování u

21. Magdaléna, o.p.s.

'Ju

zdravotnické a záchranářSké vybavení,
zdravotnický spotřební materiál (čtverce,
dezinfekce, baterie atd.), vzdělávacf kurzy,
odměny pro instmktory, pronájem učeben,
tělocvičny a bazénu, propagace

Vzdělávání pedagogu.
SŠ

.
. odborná litaratura, školení
kancelářské
potřeby,
lektoru, tisk metodík, grafická úprava manuálu,
odměny pro lektory

z.s.

""ľ

počítač a přfslušensM (včetně softwaru),
projektor, pomůcky a pokusné sady (nákup,
zapůjčení), materiál na výrobu pomůcek,
.
.
výtvamy materiál, kancelářské potřeby, toner
do tiskárny, propagace, nájem, odborná
literatura

vody 2020

Základní umělecká škola při
22. Waldorfské škole Příbram, Co Čech, to muzikant

23. Technická akademie dětí a
mládeže, z.s.

. odměny pro umělce a
propagace,
přednášejících

noty, nájemné, odměny umělců a lektorů,
doprava a vstupné žáků a jejich doprovodu do

Poznámka

v roce 2019 nežádali

muzea a na vystoupení
Virtuálnf a rozšířená
realita ve výuce

nákup virtuálních brýlí Leňovo Mirage Solo a
holografických kostek Merge Cube

v roce 2019 nežádali

Žádosti o finanční podporu na r. 2020
Oblast: VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ
(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)
výše požadované
Č.

Žadatel

Projekt

Specifikace nákladů

Hasičsky
.
. záchranný. sbor
24' Středočeského kraje

hasičů tak,soutěž
jak ji vidím
Výtvarná
"Práce ceny pro vítěze (kreativnĹ hračky, výtvamé
já"
potřeby, knihy)

25, SK SPARTAK Příbram,
spolek

Vzdělávání a výchova
trenérů

19. přední hlídka Royal
26' Rangers

Lodě pro táborníky z
Royal Rangers

Celkové
náklady
projektu v KČ

podpory
v Kč

v%

výše dotace
poskytnuté
v roce 2019

Návrh
komise
(KČ)

Návrh RM

Návrh ZM

(KČ)

(KČ

Poznámka

11 000,00

8 000,00

73

0,00

6 353,00

6 353,00

v roce 2019 nežádali

odměny lektorům, pronájem výukových přosto's
Uskoviny (výukový materiál, pozvánky, letáky)

100 000,00

80 000,00

80

0,00

40 592,00

40 592,00

v roce 2019 nežádali

nákup vybavení - nafukovací kajaky, dvojdílná
pádla, plovací vesty, ruční pumpy

42 700,00

34 160,00

80

0,00

23 173,00

23 173,00

v roce 2019 nežádali

.
t'sk vzdělávacf publikace

50 000,00

25 000,00

50

16192,00

12 685,00

12 685,00

2 850 835,00

1 256 382,00

900 000,00

900 000,00

Česko-německá
27.

vzdělávací publikace
pro děti o Příbrami, 4,
vydání
CELKEM
K rozdělení

900 000 KČ

Rozděleno

900 000 KČ

Nerozděleno

Témata:

O KČ

výchovně vzdělávací projekt
projekt podporujíci technické vzděláváni

Zpracovala: Mgr. Věra Holá, OŠKS

CA

Žádosti o finanční podporu na r. 2020
Oblast: výchova a vzdělávání - stručný obsah projektu
(převzato ze žádosti)
I) Mateřská škola, Příbram VII, Bratří Čapků 278
Projekt: Spolu nám to půjde líp
-

Cílem projektu je vytvořit příjemné klima v mateřské škole, aktivně zapojit rodiče do dění ve škole a posilovat tak pocit
sounáležitosti dětí se školou, rozvíjet schopnost ŽIt ve společenství ostatních lidí, spoIupodňet se a pňnáležet k tomuto
společenství, pozitivně působit na pěstování dobrých vztahů napříč všemi generacemi, rozvíjet dětskou fantazii,
komunikační schopnosti a motorické dovednosti pň společných setkáních u přIležitosti oslav, tradic a sezónních slavností,
podporovat manipulační dovednosti s novými předměty při tvorbě z odpadových materiálů. Jedná se o plánovaná setkání
rodičů a dětí, na kterých budou společně Nořit pozvánky, přáni, upomínkové kartičky a plakáty. Některé budou určeny
k výzdobě budovy školy, jiné budou vytvořeny u přIležitosti oslav Mezinárodního dne děti, velikonočních svátků, vItánľ
občánků, slavnosti ,rozloučeni s předškoláky", do soutěži, jako dárky pro seniory aj. projekt je naplánován pro obě
pracoviště mateřské školy.

2) Mateřská škola Klubíčko
Projekt: Písnička se zpívá, pohádka se povídá
-

Záměrem projektu je využit oblíbenosti pohádek a písniček k rozvoji řečových a hudebních schopnosti, jazykových
dovedností, soustředěnosti, k schopnosti sledovat příběh a užít si pohádkovou atmosféru při divadelních představeních
i při společných chvilkách s rodiči a prarodiči v mateřSké škole i slavnostní atmosféru při hudebních vystoupeních mimo
mateřSkou školu, prostřednictvím pohádek a písniček navázat mezigenerační vztahy mezi dětmi, rodiči, prarodiči i seniory
v Domově důchodců. Náplni projektu je vyprávěni a čteni v průběhu celého dne s využitím obrázkového čteni,
seznamováni s novými knihami a časopisy, společná práce s časopisem mateřské školy, navazování spolupráce s rodiči
při čteni a plněni úkolů z časopisu doma, odpoledni čtení prarodičů dětí v mateřské škole, společné odpolednI čtení
a tvoření s rodiči a prarodiči, dramatizace pohádek (děti hraji dětem, učitelky dětem), návštěva v Domově seniorů
s pásmem písniček.

3) Základní škola, Příbram - Březové Hory, Prokopská 337
Projekt: výukový mBot
-

projekt je zaměřen na rozvoj polytechnického vzděláváni žáků. Prostřednictvím mBota, což je vzdělávací robot pro
začátečníky od ňrmy Makeblock, získají žáci praktické zkušenosti s programováním, elektronikou a robotikou. Snadno
sestavitelný mBot poskytuje žákům možnost učit se v rámci vzdělávání STEM (Science = věda, Technology = technologie,
Engineering = strojÍrenstvÍ, Mathematics = matematika). Žáci jeho prostřednictvím rozvÍjejÍ klíčové kompetence k učení,
řešení problémů, kompetence komunikativní, sociálni a pracovni. Učení programování robota je jednoduché a zábavné,
robot pňměje děti, aby zapojily ruce i mozek a uplatňovaly své interdisciplináM schopnosti. Během stavby se žáci
seznámí s principy elektroniky a mechaniky. Robot je kompatibilní se stavebnicí Lego, takže umožňuje stavět originálnI
modely.

4) Základní škola, Příbram VII, 28. října 1
Projekt: Podpora zájmu žáků o umění
-

Jedná se o podporu zájmu žáků o hudební a výtvarné umění ve třídách s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy.
V rámci oslav 30. výročí otevřeni první třídy se zaměřením na hudební výchovu bude uspořádán slavnostní Vánoční
koncert žáků hudebních tříd v Divadle A. Dvořáka v Příbrami, jehož obohacením bude vystoupeni některých bývalých
žáků těchto tříd, kteří se hudbou zabývají ve svém profesním životě. Pro žáky školního orchestru, který oslaví 15. výročí
svého vzniku, bude uspořádáno několikadenní soustředění za účelem intenzivní práce na nacvičováni repertoáru. Pro
žáky tříd s rozšířenou výukou výtvarné výchovy (lale nejenom pro ně) bude uspořádáno tradiční ,Vánoční Noření", což je
přiležitost, aby se sešli se svými nejbližšími při výrobě tradičních i netradičních vánočních předmětů. Žáci z keramického
kroužku vytvoří další postavy do školního betléma, výučujÍcÍ vytvoří stolní kalendář s využitím prací žáků ze tříd
s rozšířenou výukou výtvarné výchovy.

5) Základní škola, Příbram VIII, Školní 75
projekt: Rozvoj technické gramotnosti
-

V rámci projektu bude navázána dlouhodobá spolupráce s Technickou akademií děti a mládeže v Březnici. Vzhledem
k chybějIcimu materiálnľmu i personálnImu zajištění není škola v současné době schopna systematicky rozvíjet technické
myšlení žáků v žádoucí míře, proto se spojila s TECHAK, která disponuje nadstandardním vybavením pro rozvoj
technické gramotnosti žáků obou stupňů ZŠ. Žáci budou pod vedením kvalifikovaných lektorů absolvovat 5hodinový
program zaměřený na základy programování a robotiku. Program budou absolvovat žáci 24 tříd (věk 9-15 let). Škola
sleduje i dlouhodobý záměr, a to zvýšení odborné kvaliňkace a zájmu pedagogů o tuto problematiku a přeneseni
technického vzdělávání na půdu školy.

6) Waldorfská škola Příbram - mateřská škola, základni škola a střední škola
projekt: Řezbářské sympozium - Madona 2020
-

Akci organizuje škola s dlouho přestávkou již desátým rokem. Program je koncipován jako osobnostně tvůrčí a vzdělávací.
Jedná se o setkání jak zdatných řezbářů, tak i začľnajÍcÍch nadšenců, kteří zde najdou poradenskou podporu. Tito zájemci
budou pracovat společně s žáky střední školy a odnesou si poznatky z celé řady zajímavých technologických postupů a
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nápadů estetických řešeni. Snahou bude, aby mezi účastníky panovala tvůrčí nálada a tematická atmosféra. Řeme
umělecká práce bude zpestřena doprovodným programem: veřejnými přednáškami o historii poutního místa Sv. Hot
osobě Panny Marie a jejím životě, o Mariánských zjeveních, o možných zobrazeních Madony v různých česŔj
regionech a řezbářských metodách jejího zobrazeni. Pro další inspiraci budou připraveny ukázky vyřezávaných soc
Madony v originálech i kopiích a také ukázky povrchové úpravy soch, jak byly využívané od gotiky po současnos,
(polychromie a zlacení). Veškeré aktivity budou pod záštitou renomovaných odborníků. Výstupem bude závěrečná
výstava na půdě školy.
7) Základní umělecká škola, Příbram l, nám. T.G. Masaryka 155
Projekt: SchoolStock 2020
-

Společný koncert souborů základních uměleckých škol okresu Příbram (ZUŠ, Příbram I, nám. T.G. Masaryka 155, ZUŠ
A. Dvořáka, Příbram, ZUŠ Dobříš, ZUŠ Březnice, ZUŠ J.J. Ryby Rožmitál p. Tř., ZUŠ Sedlčany; možná ZUŠ SedlecPrčice). Odpoledni akce na venkovním pódiu na náměstí T.G. Masaryka pro širokou příbramskou veřejnost. Cca 30-45
minutové bloky zúčastněných souborů. Prezentace zákjadního uměleckého školství příbramského regionu. Akce je
zapojena do projektu ZUŠ Open 2020 - CelonárodnIho happeningu základních uměleckých škol ve veřejném prostoru,
což je projekt Nadačního fondu Magdaleny Kožené.

8) Gymnázium, Příbram, Legionářů 402
Prcýekt: Gym TV Nová média a mobilní žurnalistika
-

Pokračování dosavadní činnosti školní televize v oblasti zejména dokumentace mimoškolních akcí: městských a
regionálních kulturních, popř. společenských či sportovních akci a zprostředkováni tohoto dění na online platformách
(YouTube, Facebook, webové stránky) s podporou tzv. mobilní žurnalistiky (tzn. s využitím např. kamerového a
streamovacího příslušenshň mobilního telefonu). Další rozšiřováni archivu akci a vytváření jejich publicity (Hudební
festival A. Dvořáka Příbram, Příbramská svatohorská šalmaj apod.). Důraz bude kladen na zvyšování mediálnI
gramotnosti a technického vzdělávání v oblasti nových médií.

9) Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram ll, Balbínova 328
projekt: Den divadla 2020 - Sladká Francie
-

Uvedený projekt je primárně vzdělávací, určený žákům příbramských základních a středních škol a široké veřejnosti.
Cílem třináctého Dne divadla 2020 - Sladká Francie je seznámit příbramské žáky s francouzskou literaturou a dramatikou
na Velké scéně Divadla A. Dvořáka. Hlavni přednosti projektu je to, že žáci hrají pro žáky a prezentovaná divadelní
představení jsou jim tím bližší. projekt chce měnit svět prostřednictvím umění.

10) Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Phbram l, Na Příkopech 104
projekt: ,Podzimní Příbram" - veletrh fikúvních firem
-

V roce 2020 proběhne 23. ročník veletrhu fiktivních firem, kterého se tradičně účastní cca 25 firem z celé republiky (Plzeň,
Sedlčany, Praha, Písek, Hořovice, Příbram aj.). Fiktivní firmy jsou součástí širšího programu finanční gramotnosti. Pracují
především na školách ekonomického zaměření - představují efektivní způsob výuky, který studentům umožňuje poznat
různé aspekty činnosti firmy a uplatnit poznatky a dovednosti získané v teoretické výuce. Přínosem pro studenty je
zlepšeni komunikačních schopností, vystupování na veřejnosti a prezentace, což vede k jejich lepšímu uplatnění na trhu
práce. Veletrhu se každoročně účastní žáci základních škol v roli návštěvníků. Tato akce, ojedinělá ve Středočeském kraji,
je velmi dobrou přÍ|ežjtostľ prezentovat školu i město Příbram. Při jejím zajištění škola dlouhodobě spolupracuje s městem
Příbram a Okresní hospodářskou komorou Příbram.

11) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Příbram Il, Hrabákova 271
projekt: Robotronika
-

Činnost kroužku robotroniky je zaměřena na sestavování 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 programováni robotických systémů řízených
mikropočítačem, vytvářeni programů podle zadání a pravidel soutěží. Žáci školy, kteří v kroužku trávi svůj volný čas,
se pod vedením profesorského sboru aktivně zapojují do různých soutěží.
Podpora této činnosti je dobrou reprezentací školy, města i kraje, ale současně znamená povzbuzení i pro ostatní
studenty, že ännost, které se věnuji i v mimoškolní době, je veřejností, vedením školy, města i kraje pozitivně vnímána.

12) Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram, Gen. Tesaříka 114
Projekt: Váš den odborné praxe
-

výchovně vzdělávací akce pro žáky 7.,8. a 9. tříd základních škol. Žáá ZŠ se seznámí především s náplní oborů vzdělání,
které jsou ukončeny výučním listem, tj. obory Cukrář, Kuchař - čIšník, Aranžér. Na organizaci projektu se budou podílet
jak učitelé odborného výcviku, tak i samotní žáci školy. Realizace ěrgektu se uskutečni na školním pracovišú praktického
vyučování v restauraci Na Plzeňské, Plzeňská 75 (Uran). Žáci Z si prakticky vyzkouší činnosti, které se žáci lSŠ učí
v daných oborech a zároveň se podÍvají na pracoviště, kde probíhá jejich odborná praxe. Cílem projektu je vzbudit u žáků
ZŠ zájem o učebni obory, neboť škola nechce nečinně pňhlížet obecně k|esajÍcÍmu zájmu o ně. Škola chce žáky hravou
formou seznámit s odbornou náplni těchto oborů. Každý zúčastněný žák si z projektu odnese svůj konkrétni výrobek. Žáci
zIskají představu o náplni jednotlivých oborů a nárocích, které jsou na žáky kladeny.

13) JUNÁK - český skaut, středisko Clan Hiawatha Příbram, z.s.
projekt: Celoroční činnost a letní tábory 2020 (výchovně vzdělávací projekt)
-

Letní tábory se pořádají v našem regionu, tudíž děti mají možnost prozkoumat okolí jak pěšky, tak na kole či na bdľch
(Vltava), pro starší je pořádán několikadennI putovní výlet v okolí Příbrami.
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Během roku jsou pořádány víkendové výety/výpravy do okolí, kde se děti seznámí s mistnI přírodou, historií, památkami
a zajímavostmi. Do programů jsou zařazovány hry pro rozvoj g|obá|nÍ výchovy (poznávání, co je s čÍm propojeno), kde
děti řeší různé modelové situace. Je v plánu zařadit do činnosti i rozvoj polytechnických dovednosti, čÍmž se naváže na
Den robotů nejen pro dívky, který byl zrealizován v roce 2019.

14) JUNÁK - český skaut, středisko Hiawatha Příbram, z.s.
projekt: Skautské schůzky a výp'avy pro děti a mládež z Příbrami
-

V rámci tohoto projektu bychom chtěli požádat o podporu naší pravidelné činnosti na schůzkách a výpravách, v rámci
kterých se snažíme o všestranný rozvoj dětí, rozvoj jejich pohybových, intelektových i sociálních schopností a dovednosti.
Prostřednictvím osobního zlepšování jednotlivců i prací na jejich pozitivním vztahu k lidem ve svém okolí se snažíme
měnit svět k lepšímu. Součástí naši činnosti je také práce s aktuální technikou, zejména s ohledem na její efektivní
využIvání v rámci běžného života i v krizových situacích. Do realizace projektu by se měli primárně zapojit členové
2. skautského oddílu Dvojka Příbram a 8. dIvčIho 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
akcí se však mohou zúčastňovat (a přňežitostně zúčastňují) také děti, které členy nejsou. Chtěli bychom snížit finanční
náročnost pro umožněni vytváření atraktivnějšího programu jak na výpravách, tak také na pravidelných schůzkách,
k čemuž je nutné pravidelně zajišťovat např. výtvarné potřeby a obnovovat využívané vybavení.

15) Autoklub Příbram v AČR
Projekt: V\'úžitI dětského dopravního hřiště ke vzdělávání děti a mládeže
-

Auto klub Příbram, provozovatel Dětského dopravního hřiště, se zaměřuje na výchovu mladých cyklistů. Formou
týdenních cykbkurzů (příměstských táborů), se snaží využit toto zařízení města DDH i o hlavních prázdninách. Účelem
projektu je umožnit vzdělávací i rekreační činnost dětem, které tráví prázdniny ve městě. Během kurzu se účastnici
seznámí například s pravidly silničního provozu, orientaci v terénu, zdravovědou, údržbou jÍzdního kola, ale i to, jak se
zachovat pří dopravní nehodě nebo v situaci, kdy se ztratí na výletě. Nezbytná je spolupráce s Policii ČR a BESlPem.
projekt vyžaduje dlouhodobou přípravu, dostatek zkušených organizátorů, technické zabezpečeni a z tohoto důvodu je
finančně náročný.

16) Česko-ruské centrum zapsaný spolek
Projekt: Mezinárodní letní škola s výukou ruského a českého jazy'ka
-

Mezinárodní letní škola s výukou ruského a českého jazyka, jejímž cílem je vést mládež ke smysluplnému a užitečnému
využiti prázdnin, proběhne ve dvou 14denních turnusech (29.6-13.7.19 a 13.7.-27.7.2019) v Březnici, v areálu VOŠ a
SOŠ. je určena především pro mládež ve věku od 12 do 18 let. ŔozvÍjÍ jazykové schopnosti v přirozené mezilidské
komunikaci. Čeští studenti si zdokonalujI jazykové schopnosú v ruském jazyce, rusky m|uvÍcÍ účastnici si osvojují základy
českého jazyka. Výuku jazyků vedou zkušení čeští a mStí pedagogové ov|ádajÍcÍ oba jazyky. Prověřením jazykových
schopností účastníků jsou závěrečné testy a schopnost vzájemné komunikace. Součásti letní školy je i bohatý kulturní a
sportovní program.

17) Charita Příbram
Projekt: Letní tábor Charity Příbram
Letní dětský tábor je určen pro děti ve věku od 6 do 15 let. V táborové činnosti klademe důraz na přirozenou inkluzi dětí ze
sociálně znevýhodněných rodin (nejen romských) a děti z běžných příbramských rodin. Snažíme se každé dítě začlenit
tak, aby našlo své uplatnění a svou důležitost v táboře a pomohlo svým dílem k úspěchu svého týmu. Tábor vedou
zkušení, certiňkovaní 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 postavení.
18) ŘImskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora
projekt: VIte, co je Advent?
-

Jedná se o interaktivní hudebně vzdělávací představení na téma historického a kultumiho kontextu Adventu a jeho
současného chápáni. projekt zahrnuje opakované uvedení představení dle zájmu základních škol, pro něž je určen, a to
ve čtyřech termínech, po dvou v říjnu a listopadu 2020. V rámci představení o délce cca 50 minut zazni adventní hudba
v podáni souboru svatohorských Literátů a slovo k adventní době včetně multimediálnI projekce.

19) Spolek DaR (Děti a Rodiče)
Projekt: Pro radost z učení
-

Záměrem projektu je vytvořit různé přIležitosti ke vzdělávání založenému na práci s konkrétním materiálem, na
individualizovaných hodinách, na práá s kontrolou chyb, na zapojení pohybu do výuky, na kooperaci a vzájemném učeni.
Tento projekt nabídne alternativní pohled na zpracováni různých, nejen problémových, oblastí jako např. násobilka,
zlomky, procenta, statistika, slovní druhy, skloňovánI, větný rozbor, vyjmenovaná slova, vnImáni historie a/nebo témata
z oborů zeměpis, přírodověda, fýzika, chemie aj. Vše bude probíhat ve třech rovinách - jako semináře pro pedagogy,
zážitkové workshopy pro rodiče a pedagogy a projektové dny pro širokou veřejnost nebo školní třídy. Cílem je ukázat
pedagogům, rodičům a jiným lidem, kteří jsou v kontaktu s dětmi, jak hravou a poutavou formou jim zprostředkovat
chápání světa, ukázat, jak s radostí zvládnout i náročná témata nebo problematické oblasti na cestě ke vzděláni. Inspiraci
je Montessori pedagogika.

20) MS VZS ČČK Příbram.
projekt: Vodníkova pravidla bezpečného chování u vody 2019
-

projekt trvajIcI již 7 let vychází ze skutečnosti, že voda je nezbytnou součástí všeho živého, ale současně vodní plochy
představují i určitá nebezpečí, která se nesmí podceňovat. lnstruktoň vodní záchranné služby se scházejí s dětmi
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a mládeží buď v rámci školního vyučováni, nebo v zájmových kroužcích, seznamuji je s nebezpečím, které se fňůZe
u vody skrývat. v rámci projektu se děti učí poskytovat laickou a rozšířenou první pomoc, včetně Pou#t'"
automatizovaného externího defibrilátoru. Kromě neodkladné resuscitace se učí poskytovat i obecnou první pombc
(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 nepokusili. Tímto projektem
organizátoři chtějí měnit svět ve znalostech a dovednostech v oblasti první pomoci a zdravotnictví a ve způsobu výuky.
Rovněž seznamuji s projektem .aplikace Záchranka", kterou si v roce 2019 stáhlo vÍce jak jeden milion uživatelů a která
do budoucna bude pravděpodobně klíčovou pro přivoláni si ZZS.

21) Magdaléna, o.p.s.
Projekt: Vzdělávání pedagogů SŠ
-

Obsahem projektu je tvorba a zpracování metodického manuálu Třídnické hodinypro střední školy, který bude sloužit jako
metodická pomůcka pro pedagogy středních škol při jejich práci se třídou v oblasti specifické primámí prevence, a to
prostřednictvím třídnických hodin. Současně bude v rámci projektu poskytnuto pedagogům příbramských středních škol
školení v práci s manuálem pouze za symbolický motivační poplatek 500,00 kč (později bude toto v zdělávání
poskytováno za částku minimálně 3.500,00 KČ)

22) Základní umělecká škola při Waldorfské škole Příbram, z.s.
projekt: Co Čech, to muzikant
-

Cílem projektu je podpořit rozvoj talentovaných žáků v oblasti hudby. Žáci by se nad rámec své běžné výuky scházeli pří
hudebních soustředěních. Organizátoři plánují deset pětihodinových soustředění o víkendech. Dále chtějí děti seznámit
s minulosti hudebních nástrojů formou návštěvy Muzea české hudby, uspořádat jednodenní seminář s osobností výkonným umělcem a učitelem (např. profesor AMU). Programu se budou moci zúčastnit i žáci jiných uměleckých škol.

23) Technická akademie dětí a mládeže, z.s.
Projekt: Virtuální a rozšířená realita ve výuce
-

Cílem projektu je zpřístupnit žákům zajímavé a poutavé aktivity, pokrývajÍcÍ řadu témat napříč školními přEidměty za
pomoci virtuálnľ a rozšiřěné reality. Žákům bude umožněno prozkoumat místa, vidět věci a situace, které pro ně nemusí
být přístupné v reálném světě (např. sledování průvodce v umělecké galerii nebo muzeu, plavání pod vodou, létáni ve
vesmíru, sledováni virtuálních 3D objektů ve třídě atp.). Aktivním prožitkem tak mohou děti vyb'aným tématům lépe
porozumět a motivuje je k dalšímu učení.

24) Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Projekt: Výtvarná soutěž ,Práce hasičů tak, jak ji vidím já"
-

jedná se již o 17. ročník výtvarné soutěže, která je organizována pro děti mateřských a základních škol na území
bývalých okresů Příbram, Beroun a Benešov. Organizátorem je Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje - územní
odbor Příbram. Výtvarná soutěž slouží k seznámení dětí kreativní formou s tím, jaký je rozsah práce hasičů a kde se
s nimi mohou setkat. Děti si při Noření obrázků mohou pňpomenout, v čem jsou hasiči při zásahu oděni, jakou techniku
použľvajÍ, k jakým typům událostI jsou voláni a jak je mohou zkontaktovat. Tento ročník soutěže bude vyhlášen v únoru,
v červnu 2020 je plánováno soutěž slavnostně vyhodnotit a předat ceny vítězům v jednotlivých kategoriích vyhlášených
organizátorem.

25) SK SPARTAK Příbram, spolek
Projekt: Vzdělávání a výchova trenérů SK SPARTAK Příbram
-

projekt zabezpečí semináře, kurzy, přednášky vedené odborníky.

26) 19. přední hlídka Royal Rangers
Projekt: Lodě pro tábomíkY z Ro'yal Rangers
-

Na letním táboře pořádaném 19. přední hlídkou Royal Rangers Příbram, který se koná pravidelně u řeky Vltavy - oblast
Vystrkov, chtějí organizátoři využívat v rámci táborových aktivit lodě (pádla, vesty). Tim by táborový program mohl přinést
dětem přIIeätost rozvíjet se dále v mnoha oblastech, na které se tábor zaměřuje (fýzická kondice, sociální vazby, vztah
k přírodě, bezpečnost v chování). Zároveň by se program stal pm děti atraktivnějším. Dosud organizátoři žádné lodě
nevlastni. Pořízené lodě by byly využívány na táborech v dalších letech, případně na víkendových akcích.

27)
projekt: Česko-německá vzdělávací publikace pro děti o Příbrami, 3. vydáni
-

Díky velkému zájmu je pňpraveno na rok 2019 již 4. vydání česko-německé vzdělávací publikace. Již od 17. století je
vazba mezi PřIbramí a bavorským Bodenmais. Tehdy se žáci z tohoto bavorského města chodili učit na báňskou školu
právě do Příbrami. Tuto cestu budou mapovat příběhy pro děti, které jim umožní jedinečným způsobem poznat místa
a památky, zajímavosti o Příbrami. Památníku Vojna, Svaté HON, Hornickém muzeu a dalších památkách regionu.
Publikace bude sestavena z jednoduchých kvizů a řešeni. Psána bude v jazyce, který je blízký dětem, aby byla zaručena
interakce a edukativnľ charakter. Zároveň bude obsahovat další odkazy (na videa o Příbrami a další možnosti zIskáni
informací o daném místě nebo památce). Úkoly budou koncipovány tak, že k jejich vyřešení bude nutné památku nebo
místo osobně navštívit.

Zpracovala: Mgr. V. Holá, OŠKS
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