
Podklady na zasedání ZM dne: 26. 9. 2013  

 

Název materiálu: 9. Ostatní  - Příspěvek na volnočasové 

aktivity dětí a mládeže 
 

 

Předkládá: Mgr. Špetlík O. 

 

Vypracoval:  Brychová R. 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Mgr. Špetlík Otakar 

 

 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Pravidla Příspěvku na volnočasové aktivity dětí a 

mládeže   

 

 

Projednáno v: Komisi VADM  dne 10.9.2013  

 

Vztah k rozpočtu města:  Příspěvek VADM  100.000,-- Kč -  schválená položka v rozpočtu města 

2013 

 

Zdůvodnění a vysvětlení: 

 

Vážení zastupitelé, 

 

členové komise VADM (volnočasové aktivity dětí a mládeže) projednali na svém jednání dne 10. 9. 

2013 předložená vyúčtování akcí, které podpořila prostřednictvím finančních prostředků v 1. a 2. 

kole výzvy. Dvě akce se neuskutečnily („Svatý Jiří – patron všech skautů“ – Svaz skautů a skautek 

ČR, Středisko Štika Turnov a „Prázdninové sportování“ – Povyk, o. s.), úhrnná částka přiznaná na 

výše uvedené akce činí 9.500,-- Kč.  

Dále se komise VADM  shodla, že s ohledem na výši finančních prostředků a skutečnost, že v rámci 

2. kola rozdělení příspěvku VADM byly uspokojeny i tzv. „Vánoční akce“ (pravidelné akce konané 

v prosinci), nebude vyhlašovat 3. výzvu. 

Jedinou žádostí, kterou evidoval OŠKS  po vyhlášení 2. výzvy -  je žádost  Vzdělávacího centra 

Turnov, o.p.s., Jana Palacha 804, Turnov.  

Jedná se o volnočasovou aktivitu, jejímž cílem je včasná identifikace nadání žáků základních škol 

a následný cílený rozvoj kognitivního nadání formou celoročně probíhajících workshopů 

zaměřených na různé oblasti lidské činnosti. Identifikace nadaných žáků je prováděna v úzké 

spolupráci s výchovnými poradci a třídními učiteli jednotlivých škol. Pro školní rok 2013/2014 byla 

vytvořena nabídka 5 workshopů se zaměřením na přírodní vědy (především biologii a chemii), 

informační technologie a multimédia, rozvoj logického myšlení, angličtinu a komunikaci a tvůrčí 

psaní. Workshopy angličtiny budou probíhat každý týden v rozsahu 60 minut, ostatní workshopy 

pak jednou měsíčně v délce 90 minut. Workshopy jsou určeny pro žáky 3.-5. tříd ZŠ. V současnosti 

je přihlášeno 31 žáků ze základních škol. Lektorsky jsou všechny workshopy zajištěny vysoce 

kvalifikovanými profesionály, převážně s pedagogickým vzděláním a dlouholetou praxí. Účastnický 

poplatek činí u workshopů se zaměřením na angličtinu 2.000 Kč za pololetí, u ostatní workshopů 

2.000 za školní rok. 

Snahou je podpořit rozvoj zejména technických oborů a podnítit zájem o další studium v technické 

oblasti. S finanční podporou příspěvku VADM bude nabídnut bezplatný workshop zaměřený na 



fyziku a technické obory. I tento obor je z personálního hlediska zajištěn vysoce kvalifikovanými 

lektory. Rozsah je shodný s většinou ostatních workshopů, tj. jedno setkání měsíčně v délce 90 

minut. Navíc bude možnost propagace technického vzdělávání v tomto programu formou exkurzí 

do technických a výzkumných provozů, příp. formou delšího soustředění za účasti odborníků 

z praxe.  

 

Na základě výše uvedeného komise VADM doporučuje přiznání finančních prostředků na tuto 

aktivitu. 

 

 

  

Návrh usnesení: 

 

ZM schvaluje poskytnutí dotace z příspěvku na volnočasové aktivity dětí a mládeže pro 

Vzdělávací centrum Turnov o.p.s., Jana Palacha 804, 511 01  Turnov, ve výši 9.500,-- Kč, na 

aktivitu  „Fyzika a základy techniky“. 

 


