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Milí přátelé,
připravili jsme pro Vás první letošní vydání elektronického Klapíkova zpravodaje. Ve zpravodaji Vám
přinášíme novinky z RADAMBUKu, ICM Č.B., členských spolků RADAMBUKu, MŠMT, ČRDM a další
informace, které by Vás mohly zaujmout. Přejeme Vám všem do nového roku 2022 pevné zdraví,
hodně dobrých kamarádů a dětských úsměvů.

¨

Informace o činnosti RADAMBUKu, z kroniky akcí…
3. 12. 2021 - Projektový den Advent
Každé z dětí se těší na Vánoce, na Štědrý den,
na dárky, ale ne všechny děti znají tradice a
zvyky, které měli naši předci v čase
předvánočním – adventním čase. Z tohoto
důvodu jsme připravili 3. 12. 2021 pro děti
projektový den Advent. Část projektového dne
probíhala formou diskuze o tradicích a zvycích
adventního období a o Vánocích, děti
vyprávěly, jak slaví Vánoční svátky doma, jak
prožívají Štědrý den a co o svátcích vaří a jedí.
Vedoucí dětem vyprávěl o čase adventním,
který je podle křesťanských tradic očekáváním
Kristova příchodu na svět. Advent mají děti
většinou spojený s blížícími se vánočními svátky a se zapalováním svíček na adventním věnci. Ve 2. části
projektového dne probíhala výtvarná dílna, kde 10 dětí vyrábělo drobné dárky pro své blízké a vánoční
dekorace. Projektový den byl financován v rámci projektu OPVVV Pod jednou střechou II.
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3. 11. a 8. 12. 2021 - Projektové dny Morseova abeceda
Děti se učily v rámci projektových dnů Morseova abeceda 3. 11. a 8. 12. 2021 morseovu abecedu,
zkoušely vyluštit nejdříve písmena, pak slova,
věty a nakonec vyluštily i krátkou zprávu. Dalším
úkolem bylo ve dvojicích napsat kamarádovi
krátkou zprávu v morseovce, aby byla správně
napsaná a od jí pak vyluštil a role se obrátily. Na
závěr projektového dne přišla soutěž mezi
skupinami
v rychlosti
vyluštění
zprávy.
Projektových dnů se zúčastnilo 16 dětí a byly
financovány v rámci projektu OPVVV Pod jednou
střechou II.

18. - 19. 12. 2021 – Projektové dny Vánoční zvyky a tradice
Závěrečnými akcemi RADAMBUKu v roce 2021
byly projektové dny Vánoční zvyky a tradice 1 - 3,
které jsme uspořádali pro děti na šumavské Kvildě.
Projektové dny rozšířily 30 dětem znalosti o
vánočních zvycích a tradicích našich předků, děti
odlévaly olovo, zdobily vánoční stromeček pro
zvířátka, pouštěly lodičky z ořechových skořápek,
pekly cukroví a zpívaly koledy v kostele. Projektové
dny byly financovány v rámci projektu OPVVV Pod
jednou střechou II.

www.jihocesketabory.cz
web www.jihocesketabory.cz je připraven pro vkládání táborů na rok 2022. V nabídce se zobrazují
pouze tábory, které se budou konat v roce 2022.
Můžete vkládat své základny, tábory na rok 2022 nebo tábory 2021 aktualizovat.
Aktualizace starého tábora:
Tábory 2021 jsou uložené v archivu. Celá správa tábora, jeho aktualizace a změny jsou prováděny z
administrace webu. Musíte se nahlásit přiděleným heslem, které máte. Po rozkliknutí tábora se Vám v
adminu zobrazí v pravé části kolonka Nový tábor s tlačítkem Nový tábor s těmito daty. Pokud chcete
vytvořit nový tábor a použít tyto data, použijte toto tlačítko. Ke smazání starých dat NEDOCHÁZÍ.
Zůstávají v archivu.
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ČRDM nabízí členským organizacím Skeleton ESO, webová účetní a oddílová
agenda pro neziskové organizace.

▪
▪
▪

▪
▪
▪

Aplikace byla vytvořena jako pomocník pro administrativní činnost
oddílů. Jejím cílem je nejen zjednodušení administrativní činnosti základních
článků neziskových organizací, ale hlavně vedení specifického podvojného i
jednoduchého účetnictví pro tento sektor, se zaměřením na oblast dětí a
mládeže.
ESO obsahuje několik navzájem provázaných modulů:
Členové – databáze členů s předdefinovanými i volitelnými údaji, možností synchronizace se
skautISem či evidencí tomíků a woodcrafterů, zasílání hromadných mailů ad.
Účetnictví – jednoduché i podvojné účetnictví, vše přizpůsobeno pro účely subjektů pracujících
s dětmi a mládeží, kdy se účtová osnova nezaobírá tématy jako mzdy nebo DPH, ale počítá
naopak s nutností evidence dotací, nákladů na akce, tábory apod. Samozřejmě je zajištěna i
možnost účtování v kompletní účtové osnově pro neziskové organizace. Pro lehčí správu jsou
předdefinovány desítky předkontací mířené na dětské oddíly (výběr členských příspěvků,
účastnické poplatky na akci, příjem dotací…).
Akce – databáze akcí, schůzek a výprav, samotné akce lze provázat s rozpočtem, členy a
kalendářem.
Cestovní náhrady – kompletní správa cestovních náhrad – smlouvy, cestovní deníky, možnost
ukládání technických průkazů apod.
Majetek – správa vlastního majetku včetně inventárních čísel.

A k tomu několik
dalších modulů, které
administrativní práci
pro Vaši jednotku

zjednoduší. Kompletní informace najdete na webu https://eso.skeleton.cz/
Kolik nové ESO stojí?
Malá jednotka do 1500 účetních položek = 860 Kč ročně, pokud by se našlo alespoň 10 spolků
z RADAMBUKu, předplatil by RADAMBUK ČRDM částku 1000 Kč za rok a cena pro spolky by byla levnější
= 660 Kč ročně. V momentě, kdy hlavní spolek / krajská rada podepíše smlouvu o administraci s ČRDM,
na jejímž základě posléze bude vystavena faktura, získá možnost levnější ceny pro své jednotky.
Zájemci kontaktujte RADAMBUK do 10.12.2021.
https://eso.skeleton.cz/Public/Pricelist.aspx - DEMO VERZE k vyzkoušení zdarma
https://www.youtube.com/channel/UCmW1_UKrrCFEqA9J8vfUpvA
https://www.facebook.com/groups/580218465671678
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Inspirace pro činnost dětských organizací na webu www.radambuk.cz
Na webu www.radambuk.cz a na facebooku Radambuk Jižní Čechy najdete
inspirace a nápady pro činnost, nápady pro on-line schůzky.
https://www.radambuk.cz/category/databaze-her/
https://www.radambuk.cz/napady-na-schuzky-o-line-schuzky/
https://www.radambuk.cz/asociace-turistickych-oddilu-mladeze-co-delatna-online-schuzkach-vyzkousejte-treba-tyto-aktivity/

Nápady na výpravy do přírody - kam s dětmi na webu radambuk.cz
https://www.radambuk.cz/napady-na-vypravy-do-prirody-kam-s-detmi/

Nápady pro tvoření s dětmi
https://www.radambuk.cz/napady-aktivity-s-detmi-zima/

Sledujte RADAMBUK
https://www.radambuk.cz/
http://www.icmcb.cz/
https://www.jihocesketabory.cz/
http://budejovice.bambifest.cz/
https://jihocesky.mladezkraji.cz/subdom/jihocesky/
https://www.youtube.com/user/radambuk
https://www.instagram.com/radambuk/
https://www.facebook.com/RADAMBUK/
https://www.facebook.com/radambuk.jiznicechy
https://www.facebook.com/radambukmajak/

https://dobromat.cz/podporim/radambuk
Podpořte RADAMBUK při nakupování v internetových
obchodech, aniž by Vás to stálo jedinou korunu navíc.

•

• Pokud nakupujete na internetu a chcete nás zároveň
podporovat, přidejte si do prohlížeče tohoto pomocníka:
http://dobromat.cz/rozsireni/pridat
Tento pomocník při návštěvě internetového obchodu zařídí to, že část Vaší útraty poputuje
na podporu našich aktivit

www.radambuk.cz
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•

•
•

Pokud si pomocníka nepřidáte, je třeba před každým nákupem navštívit stránky
http://dobromat.cz
o Na stránce vyberte obchod, ve kterém chcete nakoupit a RADAMBUK
o Následně budete přesměrováni do vybraného internetového obchodu, v němž
můžete nakoupit
Obchod vyplatí z nákupu Dobromatu příspěvek
Dobromat ho poté pošle na náš účet a my ho použijeme na naši činnost

Důležité je vědět to, že cena nákupu zůstává stejná. Nezáleží na tom, zda se do internetového
obchodu dostanete přes Dobromat nebo přímo. Používání Dobromatu Vás nestojí ani korunu navíc. I
přes to nám však svým nákupem přispějete částkou ve výši několika %.

Prodloužení členství v RADAMBUKu na rok 2022
Členství v RADAMBUK trvá po dobu registrace. Členové se registrují vždy na 1 kalendářní rok. Členství
se prodlužuje zasláním vyplněného formuláře Prohlášení o prodloužení členství do 28.2. na kalendářní
rok a zaplacením členského příspěvku do 28.2.
Faktury na úhradu členských příspěvků rozešleme statutárním zástupcům spolků e-mailem nebo
můžete zaplatit hotově do pokladny.
Valné shromáždění RADAMBUK na jednání 10.10.2017 stanovilo výši členských příspěvků na 500 Kč
za spolek na kalendářní rok.
POZOR: Spolky, které mají zájem o prodloužení členství a sjednání pojištění, které nám nabízí ČRDM již
od zašlou vyplněná a podepsaná „Prohlášení o prodloužení členství na rok 2022“ poštou do
kanceláře RADAMBUK nebo e-mailem naskenované s podpisem statutárního zástupce. Spolu s
prodloužením členství zašlete kopii úplného výpisu ze spolkového rejstříku, který je ke stažení
na https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma , v případě změny stanov spolku, zašlete také kopii
stanov či zápis o změně statutárního zástupce.
Na základě prodloužení členství v RADAMBUKu Vám kancelář prodlouží členství v ČRDM a spolek má
tímto nárok na pojištění, sjednané ČRDM zdarma. Pojištění hradí ČRDM z finančních prostředků
vyhrazených z dotací MŠMT na pojištění. Ve formuláři Prodloužení členství označte, zda budete
mít zájem o sjednání Pojištění na úraz a Pojištění odpovědnosti rok 2022.
Informace o pojištění naleznete na webu https://www.radambuk.cz/pojisteni/

UPOZORŇUJEME, že dle rozhodnutí Představenstva ČRDM pojistíme pouze organizace, které mají
všechny údaje ve veřejném (spolkovém) rejstříku uvedené do souladu s občanským zákoníkem a
zákonem o veřejných rejstřících. Jedná se zejména o zveřejnění povinných údajů. Organizace, které
v rejstříku nemají dosud zveřejněné povinné údaje k pojištění, NEPŘIHLÁSÍME, dokud vše neuvedou do
pořádku. Podrobnější informace o tom, co má být zveřejněné, najdete v Poradně ČRDM v kategorii
Rejstřík spolků http://poradna.crdm.cz/rejstrik-spolku.
Bližší informace o pojištění, plné znění pojistných smluv či ceny jednotlivých typů pojištění naleznete
na adrese: http://crdm.cz/pojisteni/
https://www.radambuk.cz/%ef%bb%bfprodlouzeni-clenstvi-v-radambuku-na-rok-2021/

www.radambuk.cz
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Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK
Členským organizacím nabízíme využít vzdělávacích kurzů
BP sportu, v případě zájmu nás kontaktujte, zašlu bližší info,
RADAMBUK s BP Sportem spolupracuje a využívá zvýhodněných účastnických
poplatků.

Kurz instruktora lyžování – instruktor lyžování
Místo konání: Pec pod Sněžkou
Termíny konání: 8. – 13.1.2022, 20. – 25.3.2022, 25. – 30.3.2022

Kurz instruktora snowboardingu
Místo konání: Pec pod Sněžkou
Termíny konání: 8. – 13.1.2022, 25 . – 30.3.2022

Akreditovaný online kurz - Tvorba obsahu sociálních sítí 2022
Česká rada dětí a mládeže pořádá kurz Tvorba
obsahu sociálních sítí, který s ohledem na
současnou situaci proběhne v souladu s pravidly
pro realizaci akreditovaných programů v režimu
zákona o dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků.
Kurz bude probíhat čtyři večery online formou na
platformě Zoom. Pro úspěšné absolvování je
nutná minimálně 70% docházka.
Termín:
středa 12. 1. 2022 v 17:00 - 19:30
středa 19. 1. 2022 v 17:00 - 19:30
středa 26. 1. 2022 v 17:00 - 19:30
středa 2. 2. 2022 v 17:00 - 19:30
Přihlášení je možné do 5.1.2022
Akreditace MSMT-32298/2020-6-695
Informace k obsahu kurzu:
Během čtyř večerů se naučíte, jak vymýšlet obsah pro online formáty – a je vlastně jedno, jestli
potřebujete rozhýbat oddílový Facebook nebo jste dostali na starost web a tápete, co s ním.
Postupně projdeme:
- princip, na kterém stojí každý dobrý obsah,
- jak pracovat s pozorností (protože bez té si obsah nikdy nikdo nepřečte a neprohlédne),
- kde být vidět aneb aktuální sítě & formáty
- a jak poznat, že to děláme dobře.
Na konci každé lekce dostanete praktický úkol k vypracování do příštího setkání. Z těchto úkolů
budete mít na konci cyklu funkční publikační plán kvalitního obsahu na sociální sítě, případně na blog.
Kurz je určený pro začínající a mírně pokročilé správce nebo koordinátory obsahu.
Vzdělávací kurz je určen široké cílové skupině pracovníků s dětmi a mládeží (od metodiků prevence,
učitelů, koordinátory vzdělávání, přes pedagogy volného času a vychovatele až po pracovníky s dětmi
a mládeží v NNO).
Účastníci po absolvování kurzu obdrží osvědčení bez časového omezení platnosti.
Vstupní dovednosti:

www.radambuk.cz
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Základní uživatelská znalost online prostředí - chodím na weby, něco na internetu čtu, mám účet na
libovolné sociální síti.
Vybavení:
Počítač(s webkamerou, mikrofonem a reproduktory) a internetové připojení.
Nainstalovaný program Zoom - stačí základní účet zdarma.
Cena: 2 400,-Kč (RADAMBUK má možnost přispět vedoucím z členských organizací z projektu OPVVV)
Počet míst je omezený na 15 účastníků, neváhejte proto s přihlášením.
Zájemci pošlete vyplněno přihlášku a souhlas se zpracováním osobních údajů na email
kancelar@radambuk.cz

www.radambuk.cz
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Projekt Mládež kraji – kraj Jihočeský – MŠMT - JčK
Projekty Mládež kraji – kraj Jihočeský v roce 2021 – 7. ročník projektu
Více o projektech na webu https://jihocesky.mladezkraji.cz/
Mládež kraji je projekt, v němž se mladí lidé (15 – 26 let) aktivně
a přímo účastní činností, které si sami navrhnou a které jim
umožňují rozvíjet jejich iniciativu a tvořivost. Projekt iniciují,
vytvoří a zrealizují sami mladí lidé. Projekty iniciativ mládeže
pomáhají rozvíjet osobnost mladých lidí a přináší změnu a
prospěch veřejnosti, zejména v okolí, kde mladí lidé žijí. Projekt je
zaměřen na neformální skupiny mladých lidí.
Projekty mohou být zaměřeny na kulturu, sport, životní prostředí, lidská práva (multikulturní
prostředí), volný čas, zdravý životní styl, sociální oblast, případně jinou důležitou oblast veřejného
života.

Projekt Za dovednostmi našich předků
O víkendu 27. – 28. 11. 2021 proběhla poslední ze
série zážitkových dnů Za dovednostmi našich
předků. Tématem bylo sklo. Celkem 26 dětí a
mladých lidí se seznámilo s historií šumavského
sklářství. Nejen výklad a prohlídka muzea, ale i
praktická ukázka ve sklárně s možností si vše
vyzkoušet všechny nadchla. Úniková hra, bazén,
výstup na Svatobor a prohlídka města celý víkend
krásně ukončily.
Celkem se projektu zúčastnilo 102 dětí a mládeže
a 10 dobrovolníků.
https://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/projektza-dovednostmi-nasich-predku-3172021-129

Projekt Objevujeme
V rámci projektu Mládež v kraji proběhla (dne
30. 11. 2021) další část projektu Objevujeme a
uskutečnila se akce "Zábavné odpoledne na
statku". Děti měly možnost vytvořit si řadu
výrobků se zvířecí tématikou, ale také si
zasoutěžit a strávit společný čas s koňmi i
dalšími zvířaty. Při hrách si děti vyzkoušely svoji
obratnost, ale i třeba paměť nebo slovní zásobu.
Nakonec se všichni svezli na koních. Akce
proběhla na statku ve Skřidlech a zúčastnilo se jí
celkem 12 dětí. Celkem se projektu Objevujeme
zúčastnilo 24 dětí a akce připravili 4 dobrovolníci.
https://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/projekt-objevujeme-2782021-svetem-koni-30112021zabavne-odpoledne-na-statku-128
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Projekt Kde se všude skrývá matematika
Ve dnech 21.11. až 5. 12. 2021 jsme uspořádali v rámci projektu Mládež kraji vzdělávací soutěž Kde se
všude skrývá matematika. Hlavní myšlenkou projektu bylo představit žákům zajímavé oblasti
aplikované matematiky, které jsou využitelné pro praxi a vzbudit tím jejich zájem o tento obor. Soutěž
probíhala díky epidemiologické situaci v ČR v souvislosti s Covid-19 online a mohl se do ní kdokoliv
zapojit, obsahovala čtyři témata, doprovodná videa a návodná řešení či prezentace, Určena byla pro
druhý stupeň základních škol a příslušných víceletých gymnázií. V letošním roce byla pro žáky
připravena praktická úloha s generováním rodných čísel. Málokdo totiž ví, že poslední číslice rodného
čísla je kontrolní číslicí, ve které se právě ukáže pravidlo dělitelnosti a tudíž vložení rodného čísla do
zadávacích protokolů má své pravidlo, které si žáci vyzkoušeli. Umět pracovat podle návodu je
technická dovednost, kterou žáci předvedli složením rombického dodekaedru dle návodu. Logiku
studenti předvedli při skládání magických čtverců či při Einsteinově hádance. Úspěšní řešitelé byli
odměněni, ti nejlepší obdrželi únikové hry či hlavolamy. Soutěže se zúčastnilo 69 soutěžících a
organizovalo ji 6 dobrovolníků.

Projekt Staň se na den informatikem
V rámci projektu Mládež kraji - kraj Jihočeský jsme připravili pro studenty středních škol z jižních Čech
soutěžní online soutěž s názvem Staň se na den informatikem. Soutěž se konala od 21.11. do 5.12.2021.
Pro soutěžící bylo připraveno několik témat, která jim byla představena textem a videem, pro každé
téma byl připraven soutěžní úkol z oblasti informatiky. Tematické bloky jsme rozdělili na 4 oblasti:
programování - algoritmizace a psaní programového kódu, simulátor robota, jeho automatizované
ovládání a programování jeho chování, šifrování informace - multimediální data a možnosti uchování
skryté informace, zejména v podobách textového a obrazového záznamu. Soutěže se zúčastnilo 102
studentů, z toho 66 dívek, organizovalo jí 7 organizátorů.
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Informace z členských organizací RADAMBUKu
Pionýr z.s. - Ledová města 4. - 6. února 2022
Pojďte společně s námi o pololetních prázdninách provést děti historií i současností našich měst,
ukázat jim zajímavá místa a třeba je i zapojit do kulturního dění a života ve městě.
PŘIHLÁŠKY OTEVŘENY, INFORMACE BUDOU PRŮBĚŽNĚ DOPLŇOVÁNY
O co jde
Jak se přihlásit?
https://ledovamesta.pionyr.cz/jindrichuv-hradec/#

https://ledovamesta.pionyr.cz/ceske-budejovice/

https://ledovamesta.pionyr.cz/tabor/

Se spolupracujícími institucemi na základě předchozí domluvy je účastníkům nabídnut buď vstup zcela
zdarma nebo alespoň zřetelná sleva na vstupném.
Účastníci se prokáží tzv. „Ledovou kartou“, která je opravňuje ke vstupu zcela zdarma nebo získání
slevy na vstupném a je platná ve všech Ledových městech. „Ledová karta“ je zcela zdarma.
Navazujeme na akci Ledová Praha, kterou Pionýr každoročně pořádal v posledních 20 letech v Praze.
Od prvního ročníku zájem o ni stále rostl, v posledních letech se jí každoročně zúčastnilo více jak 16.000
účastníků. Z tohoto konceptu budou vycházet jednotlivá ledová města po celé České republice a
součástí Ledových měst 2022 bude i Ledová Praha.
Na to, jak vypadaly předchozí ročníky Ledové Prahy, se můžete podívat na webových
stránkách www.ledovapraha.cz.
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Informační centrum pro mládež České Budějovice

V nabídce služeb ICM ČB naleznete také butony
ovál 45 x 69 mm (ovál) a srdce 53 x 57 mm (srdce) se špendlíkem, magnet, zrcátko, klíčenky..
http://www.icmcb.cz/novy-cenik-sluzeb-icm-platny-od-18-11-2020/

Tipy
pro
volný čas
ICM ČB zpracovává a rozesílá každý týden elektronický
zpravodaj Tipy pro volný čas v Jihočeském kraji. Pokud se
chcete stát odběrateli, kontaktujte nás na e-mailu
icmcb@radambuk.cz. Vaší adresu přidáme do distribučního
seznamu.
http://www.icmcb.cz/tipy-pro-volny-cas-39-tyden-2021/
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ICM ČB prodejní místo vstupenek na kulturní akce

Máte doma knížku, kterou už jste přečetli, ale je vám líto ji
vyhodit? Vyměňte ji v KnihoBudce za jinou. Nebo ji tam prostě
jen nechte, ať si ji může přečíst někdo jiný. KnihoBudky slouží
k bezplatnému půjčování a výměně knih. Někdo se diví, ale
knížky se téměř neztrácejí a tak nabádáme, aby si lidé knížku
klidně i jen odnesli domů.
Jednu z budek naleznete i u nás u Informačního centra pro
mládež na adrese Husova 622/45 v Českých Budějovicích.
O dalších místech po celé republice, kde si můžete bezplatně
vzít, půjčit či vyměnit knížky, se dozvíte z mapy na
webu http://www.knihobudka.cz/.
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Vracení vstupného za zakoupené vstupenky prostřednictvím CBsystemu
zákazníkům
Shrnutí ohledně vracení vstupného za zakoupené
vstupenky prostřednictvím CBsystemu zákazníkům, kteří
nesplňují podmínky nařízené vládou pro návštěvy
kulturních akcí od 22.11.2021.
Zakoupené vstupenky na představení Jihočeského divadla
před 21.11.2021 je možné vyměnit za „Dárkový poukaz“
pouze na pokladně Jihočeského divadla, Dr. Stejskala
424/19 a to nejpozději do dne, na který je zakoupená. Vstupné se nevrací ! Zakoupené vstupenky na
Otáčivé hlediště a předplatné zůstávají v platnosti.
Diváci představení Cyrano, pořadatel Hudební divadlo Ze:Mě, si mohou bezplatně vyměnit vstupenky
na jiný termín přes e-mail pokladnacyrano@seznam.cz. Do předmětu zprávy, prosím, uveďte heslo
„CYRANO2211“.
Vstupenky na představení ostatních pořadatelů zákazníci mohou vrátit nejpozději do dne konání
představení v místě zakoupení vstupenek. Pozdější vrácení vstupného nebude možné u akcí, které se
konají v termínu. Pokud bude akce pořadatelem zrušena úplně, vstupné se vrací do 30 dnů od nekonání
představení. O těchto akcích jste vždy informováni prostřednictvím e-mailu a jsou také zveřejněny na
webu CBsystemu: www.cbsystem.cz v sekci „Změny a aktuality“.

A DIDAKTICKÉ TESTY BUDOU MÍT MATURANTI NA JAŘE VÍCE ČASU
Délka konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky se pro jarní
zkušební období roku 2022 prodlouží. MŠMT zveřejnilo jednotné zkušební
schéma nadcházejících maturit.
Změnou maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb., se prodlužuje délka konání
didaktických testů společné části maturitní zkoušky, konkrétně:
• U didaktického testu z českého jazyka a literatury se prodlužuje délka konání
o 10 minut, tj. ze 75 minut na 85 minut.
• Didaktický test z cizího jazyka se prodlužuje o 10 minut, ze 100 minut na 110
minut, a to v části ověřující čtení.
• U didaktického testu z matematiky se prodlužuje doba konání o 15 minut, a to ze 120 minut
na 135 minut.
Mimo toto prodloužení zůstává model maturitní zkoušky pro jarní zkušební období 2022
nezměněn, maturitní zkouška bude probíhat podle platných ustanovení školského zákona a
vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění. Více informací ZDE.
Úpravy průběhu maturitní zkoušky by mohly nastat pouze v případě, kdy pandemická situace
znemožní dlouhodobou přítomnost žáků na prezenčním vzdělávání a dojde k vydání opatření obecné
povahy podle § 184a školského zákona obdobně, jako tomu bylo v loňském roce. MŠMT se ve
spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) na různé scénáře jednotné přijímací
zkoušky, maturitních a závěrečných zkoušek pro případ zhoršení epidemické situace přesto
připravuje.
Návazně na informaci o průběhu maturitní zkoušky také informujeme, že byla novelizována vyhláška
č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů. Cílem je úprava
vybraných tiskopisů vysvědčení o maturitní zkoušce, aby tiskopisy byly v souladu s maturitní
vyhláškou a stávající praxí uměleckých oborů vzdělání a konzervatoří.
https://www.msmt.cz/na-didakticke-testy-budou-mit-maturanti-vice-casu
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Informace z ČRDM
Vážení přátelé,
rád bych Vás oslovil ve věci dopisů, které k Vám možná dorazily z živnostenských odborů místně
příslušných městských úřadů. Jedná se o kontrolu uskutečněných táborů neziskových organizací dětí
a mládeže i domů dětí a mládeže, resp. jejich vyúčtování. Úřady chtějí doložit, že se nejednalo o skryté
podnikání. Činí tak na základě podnětu z komerčního prostředí, které nás vnímá jako nekalou
konkurenci.
Připouštím, že mohou existovat neziskové organizace, které fakticky poskytují služby v cestovním
ruchu, a to bez příslušných živnostenských oprávnění se specifickým pojištěním apod. Je to špatně a je
dobré to řešit.
Vzhledem k tomu, že zdůvodnění celé této kontrolní akce je značně pochybné a zcela nevhodně
zaměřené, obracíme se za Českou radu dětí a mládeže na ministra průmyslu a obchodu a ministryni
pro místní rozvoj s žádostí o její zastavení a přenastavení. Pokud existuje v nějakých případech
důvodné podezření, je potřeba to individuálně řešit. Důrazně odmítáme plošnou zátěž našich
organizací či pobočných spolků, resp. dobrovolníků, kteří je vedou. Hledáme také vhodnou formu
medializace celé akce.
Níže dovolte pár doporučení. Domluvte si termín kontroly, co nejpozději to půjde. Pakliže se má
kontrolovat účetnictví, je dobré, aby bylo uzavřené a navíc je možné, že nová vláda se k tématu postaví
odlišně. Jednání v tomto smyslu jsme již zahájili. Pokud jste jako pořadatelé pobočné spolky,
koordinujte se v rámci celého spolku. Je dobré mluvit jedním hlasem.
V minulosti při podobných kontrolách, které se odehrávaly u jednotlivých NNO, většinou na udání
komerční konkurence, bylo nutné prokázat, že:
• Pořádání tábora je naplňováním účelu, který máte uvedený ve stanovách.
• Tábor je vyvrcholením celoroční činnosti.
• Tábor je určený primárně pro členy (Nemusí to tak být, ale prokazování, že se nejedná o
podnikání, je pak jednodušší.)
• Pokud z tábora zbyde nějaký finanční přebytek, je spotřebovaný v rámci hlavní činnosti.
• Tábor je plánovaný neziskově. (Nemusí to nutně být, pokud například přistupujete k táboru
jako k součásti vaší celoroční činnosti. Pokud tomu tak je, může být použito jako
argument.)
Přeji hodně zdaru, chladnou hlavu. Příští týden se ozveme s dalšími informacemi.
Aleš Sedláček, předseda ČRDM

Vyšla Archa číslo 6/2021, ta s tématem Neformální formou
Poslední letošní Archa, ta s číslem 6/2021 a tématem Neformální formou, je tu. Prolíná se v ní formální
a neformální vzdělávání, a to z mnoha úhlů pohledu dětských a mládežnických spolků a dalších formací.
Obsahově do ní přispěli táborníci z ČTU, Společenství harmonie těla a ducha (SHTD), Asociace
debatních klubů, ochranáři z ČSOP, Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, Hodina H, lidé z
Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem, tomíci a jiní.
Začtěte se do níže připojené elektronické verze:
https://www.adam.cz/vysla-archa-cislo-6-2021-ta-s-tematem-neformalni-formou/
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Dary 2021 přinesou vyšší daňový odpočet
Věděli jste, že soukromí i firemní dárci si letos mohou uplatnit vyšší daňový odpočet ze svých darů
než v jiných letech? Základ daně si mohou firmy i jednotlivci snížit o hodnotu svých darů až do výše 30
procent, místo běžných 10 (firmy) a 15 (fyzické osoby).
Více o tom najdete třeba na webu skautů

První česká příručka cirkusové pedagogiky
Didaktika cirkusových disciplín, představení přístupů, seznámení s cíli výuky i praktické příklady jsou
obsahem první příručky Základy cirkusové pedagogiky. Kniha je určena všem pracovníkům s mládeží,
umělcům nebo i rodičům, kteří hledají nové impulsy. Metodická publikace cirkusové pedagogiky vznikla
na půdě centra nového cirkusu CIRQUEON ve spolupráci s renomovanými cirkusovými pedagogy a
lektory Adamem Jarchovským a Katkou Klusákovou. O ilustrace se postarala Dorotka Hofmeisterová.
Příručka je ke stažení zdarma díky podpoře programu Erasmus+ a projektu 3C – Circus Competencies
Catalog

Vzpomínky po deseti letech na stromy Anežky České přináší nová Archa
Je to deset let, co v listopadu 2011 ČRDM zorganizovala výsadbu pamětných lip u příležitosti osmistého
výročí narození Sv. Anežky České. Projekt vzbudil velký zájem – sázelo sto jedenáct oddílů, kroužků,
klubů, sdružení či škol. Svatoanežské lipky vysadili třeba skauti, tomíci, pionýři, woodcrafteři, mladí
chovatelé, členové sdružení Boii, Sdružení evangelické mládeže nebo členové z krajských
mládežnických rad.
Uplynulo deset let – a nás zajímalo, jak se lipám daří… Jeden hezčí příběh než druhý přináší nové číslo
časopisu Archa, zde

http://crdm.cz/.../aktuality/kartyaplikace-hodnoty-mladych/
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Kdy budou prázdniny ve školním roce 2022/2023
Organizace školního roku 2022/2023
Období školního vyučování a období školních
prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti
k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny
školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb.,
o organizaci školního roku, ve znění pozdějších
předpisů. Informace k organizaci školního roku 2022/2023 vycházejí z výše uvedených právních
předpisů.
Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních
školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna
2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín

Okres nebo obvod hl. města Prahy

6. 2. – 12.
2. 2023

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec,
Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

13. 2. – 19.
2. 2023

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník,
Rakovník, Plzeň- město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový
Jičín

20. 2. – 26.
2. 2023

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava,
Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod,
Bruntál

27. 2. – 5.
3. 2023

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem,
Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava,
Jeseník

6. 3. – 12.
3. 2023

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov,
Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov

13. 3. – 19.
3. 2023

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov,
Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná

Poznámky k tabulce:
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Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12,
Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje,
Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.
Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15,
Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice,
Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, PrahaDolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, PrahaKrálovice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice,
Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.
Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 31. srpna 2023.
Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.
Ing. Robert Plaga, Ph.D. v. r., ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Č.j.: MSMT- 2434/2021-3
Dne 17. února 2020

Další informace
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
https://www.khscb.cz/index.php
KHS Jčk vyzývá všechny Jihočechy k očkování
Udělejme na jihu TEČKU za koronavirem.
Vzor hlášení hromadných akcí od 19. července
Posilovací 3. dávka očkování – kdo může a kdo by měl
Novinky v testování na školách od 3. 1. 2022

Nouzový stav a protiepidemická opatření – co aktuálně platí
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni_-co-aktualne-plati-180234/
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/12/Mimoradne-opatreni-%E2%80%93-omezenimaloobchodniho-prodeje-zbozi-sluzeb-a-poskytovani-sluzeb-s-ucinnosti-od-3.-1.-2022.pdf
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Programové dotace Jihočeského kraje na rok 2022
.POZOR - Oznámení pro žadatele do dotačních programů Jihočeského kraje!
Vzhledem k účinnosti zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů,
bude jako jednou z povinných příloh pro ty žadatele - právnické osoby, kterých
se zákon týká, vyžadována i kopie úplného výpisu platných údajů a údajů, které
byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji (údaje o skutečném majiteli právnické
osoby) podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (netýká se právnických osob, které
skutečného majitele nemají – viz § 7 uvedeného zákona).
Upozorňujeme tímto žadatele - právnické osoby, kterých se zákon týká, aby si úplný výpis včas zajistili,
protože v případě nedoložení této přílohy nebudou naplněny formální náležitosti žádosti o dotaci a
žádost bude z dalšího hodnocení vyřazena.
Tabulka – dotační programy Jčk 2022

Dotační program JčK - podpora práce s dětmi a mládeží v roce 2022
Cílem programu je podpora zkvalitnění podmínek a rozvoj mimoškolní zájmové činnosti s dětmi a
mládeží na území Jihočeského kraje. Podpora rekonstrukcí, oprav a obnovy vybavení kluboven a
základen domů dětí a mládeže i nestátních neziskových organizací z oblasti zájmové činnosti dětí a
mládeže, mimo subjekty z oblasti sportu. Podpora pravidelné zájmové činnosti a zájmového
vzdělávání, podpora aktivit pro talentovanou mládež a soutěží i mezinárodní spolupráce. Podpora
aktivit pro děti a mládež se zdravotním postižením.
Kontakty
Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského
kraje, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Jiřina Formánková, DiS. tel. 386 720 451
formankova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor školství, mládeže a
tělovýchovy, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu, Bc. Eva Lachoutová, 386 720 936,
lachoutova@kraj-jihocesky.cz Mgr. Marcela Soukupová, Tel. 386 720 934, soukupova2@krajjihocesky.cz
Harmonogram
Datum zveřejnění: 26.11.2021
Datum vyhlášení: 3.1.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 14.1.2022 do 12 hodin
Soubory ke zpracování žádosti
Podrobnosti a tiskopisy (zip)
Stažení el.žádosti (fo)
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České Budějovice - Dotace - volnočasové aktivity
ROK 2022
Podpora volnočasových aktivit - Dotační program města České Budějovice na
podporu volnočasových aktivit(.docx)
Na základě Směrnice č. 1/2021 - Poskytování dotací z rozpočtu města České
Budějovice a její přílohy č. 1 Obecných pravidel schválila Rada města České
Budějovice dne 13.12.2021
Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu
volnočasových aktivit v roce 2022(.docx)
Výzvy:
Opatření č. 1 - příspěvek na celoroční činnost(.docx)
Opatření č. 2 - příspěvek na příměstské tábory(.doc)
https://www.c-budejovice.cz/dotace-volnocasove-aktivity

Dotace - podpora projektů v rámci kandidatury Českých Budějovic na
Evropské hlavní město kultury 2028
Vyhlášení Dotačního programu města České Budějovice na podporu projektů pro rok 2022 v rámci
kandidatury Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury
2028(.pdf)
Na základě Směrnice 1/2021 - Poskytování dotací z rozpočtu statutárního
města České Budějovice a její přílohy č.1 - Obecná Pravidla dotačního
programu města České Budějovice(.pdf) schválila Rada města České
Budějovice usnesením č. 1499/2021 dne 13.12.2021:
Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu projektů pro rok 2022 v rámci
kandidatury Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury 2028(.pdf)
Termín pro podávání žádostí o dotace je od 15. 1. 2022 do 7. 2. 2022.
Žádosti lze podávat pouze prostřednictvím nové aplikace: Dotační portál statutárního města České
Budějovice - https://dotace.c-budejovice.cz
Výzvy:
Opatření 1 - Budování kapacit kulturních aktérů(.pdf)
Opatření 2 - Rozvoj spolupráce kulturních aktérů(.pdf)
Opatření 3 - Environmentální přesah kulturních projektů(.pdf)
Přílohy:
Čestné prohlášení o bezúhonnosti(.docx)
Čestné prohlášení o spolufinancování(.docx)
Prohlášení o partnerství(.docx)
Podrobný popis projektu(.docx)
Podrobný rozpočet projektu(.xlsx)
Vzor veřejnoprávní smlouvy(.docx)
V případě, že je dotace poskytována na činnost, jejíž podpora naplňuje znaky veřejné podpory je
nutné při podpisu smlouvy doložit:
- čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis(.docx)
- čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis)(.docx)
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Formuláře:
Formulář konečného vyúčtování projektu(.docx)
Soubory ke stažení:
Strategický plán města České Budějovice na období let 2017 - 2027(.pdf)
Výzva k podání žádosti do soutěže o titul(.doc)

https://www.trikralovasbirka.cz/

Ptačí hodinka 2022 – zapojíte se?
https://www.adam.cz/ptaci-hodinka-2022-zapojite-se/
Ptačí hodinka se koná již o víkendu 7. – 9. ledna
2022 – v České republice již počtvrté.
Od ledna 2019 probíhá pod hlavičkou České
společnosti ornitologické (ČSO) každoroční
sčítání ptáků (nejen) na krmítkách. Program
nazvaný Ptačí hodinka je určený všem zájemcům
o přírodu a ptačí dění v jejich okolí. Ačkoli se
jedná o vědecký výzkum, zúčastnit se může
úplně každý bez předchozích zkušeností, více
v sekci Jak se zapojit.
Podobně sčítají ptáky stovky tisíc lidí v USA, Velké Británii, Irsku, Nizozemsku, Rakousku, Německu a
v dalších zemích.
Ptačí hodinka se snaží
• Dlouhodobě sledovat zimování ptáků v Česku a zjistit, co jejich výskyt a chování
ovlivňuje.
• Zapojit širokou veřejnost do jednoduchého vědeckého výzkumu – zimního sčítání ptáků
na krmítkách.
• Budování vztahu k ptákům, potažmo přírodě skrze vlastní zkušenost.
Připojte se také!
Podrobnosti sledování, atlásek ptačích druhů, návodná videa – to vše najdete na webu Ptačí hodinky:
https://ptacihodinka.birdlife.cz/
Ptačí hodinku organizuje Česká společnost ornitologická ve spolupráci s partnery.
Česká společnost ornitologická zkoumá a chrání ptáky, jejich prostředí a přírodu jako
celek a svou činností k tomu motivuje i širokou veřejnost. ČSO prosazuje ochranu přírody
založenou na vědeckých poznatcích a pomáhá rozvoji ornitologie i ochrany ptáků bez
ohledu na politické hranice.
Česká společnost ornitologická www.birdlife.cz

Jihočeské zimní linky opět po roce vyráží do zimních destinací
www.radambuk.cz
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V letošní zimní sezoně vyjedou na své trasy zimní spoje čtyř
linek, umožňující přepravu zimního vybavení. V provozu
budou od 18. prosince 2021 do 13. března 2022 a spojí většinu
velkých regionálních měst se zimními lokacemi Jihočeského
kraje. Konkrétně se jedná o spojení Českých Budějovic a
Českého Krumlova s Lipnem nad Vltavou. Tato linka kromě
víkendového provozu pojede i v období jarních prázdnin pro
tyto dva okresy.
https://www.kraj-jihocesky.cz/jihoceske-zimni-linky-opetpo-roce-vyrazi-do-zimnich-destinaci

Tvoření s dětmi

Kukando
„My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví přejeme vám…“
Užijte si s dětmi svátek Tří králů barevně
Omalovánka ke stažení a vytištění zdarma:
https://www.kukando.cz/tri-kralove-omalovanka
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Ajeejee
Nekonečný kalendář s mými autorskými obrázky ke stažení:
- obsahuje 12 listů s ilustracemi na každý měsíc
- nenajdete v něm žádná data
- zato má spoustu volného místa, které si můžete zaplnit úplně podle sebe. Zapsat nebo zakreslit si
zážitky i seznam věcí, na které nechcete zapomenout.
Tady je. Volně ke stažení. Pro vás. Pro radost.
http://ajeejee.cz/download/Ajeejee_Kalendar_bez_dat.pdf

Hry s dětmi
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Odkazy na zajímavá video o Třech králích

https://www.youtube.com/watch?v=e6PcYqgT9cE
Vyprávění https://www.youtube.com/watch?v=glDc6D7NAQE
Pro velké děti https://edu.ceskatelevize.cz/video/2552-tri-kralove
Písnička My tři králové jdeme k vám ve videu i text

https://www.youtube.com/watch?v=WDOKm4c-9DE
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