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Milí přátelé,  
 
připravili jsme pro Vás druhé letošní vydání elektronického Klapíkova zpravodaje. Přejeme Vám pevné 
zdraví a dobrou náladu.  

 
Informace o činnosti RADAMBUKu 

 

Fotografická výzva – Postav sněhuláka a pošli fotku 

Prohlédněte si fotogalerii sněhuláků, které postavily děti v 

rámci výzvy RADAMBUKu - Postav sněhuláka a pošli fotku. 

Sněhuláci jsou opravdu povedení, děkujeme za krásné fotky, 

všechny zúčastněné odměníme. 

https://www.radambuk.cz/fotograficka-vyzva-postav-

snehulaka-a-posli-fotku/ 

 

 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.radambuk.cz/fotograficka-vyzva-postav-snehulaka-a-posli-fotku/
https://www.radambuk.cz/fotograficka-vyzva-postav-snehulaka-a-posli-fotku/
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Pozdrav pro Dětskou organizaci Fénix na Slovensku 

 

RADAMBUK poslal pozdrav Dětské organizaci Fénix 

na Slovensku a čáp Klapík (maskot RADAMBUKu) 

pogratuloval k 30 výročí činnosti Fénixu ve prospěch 

dětí a mládeže. Děkujeme za milé přátelství!!! 

 

 

Sbírka brýlí pro Afriku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z důvodu epidemiologické situace a 

mimořádných opatření Sbírku brýlí pro 

Afriku pro rok 2021 

pozastavujeme. Děkujeme všem, co s námi 

v uplynulých letech sbírali. 

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2021/01/mqdefault.jpg
https://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2021/01/br%C3%BDle-2.jpg
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Web jihocesketabory.cz  

Web www.jihocesketabory.cz je připraven pro vkládání táborů na rok 
2021. V nabídce se zobrazují pouze tábory, které se budou konat v roce 
2021. 
Můžete vkládat své základny, tábory na rok 2021 nebo tábory 2020 

aktualizovat. 
Aktualizace starého tábora: 
Tábory 2020 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. 

Prodloužení členství v RADAMBUKu na rok 2021 

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 od 
1.1.2018 na 500 Kč za spolek na kalendářní rok.  
Členské organizace zašlou vyplněná a podepsaná "Prohlášení o prodloužení členství na rok 
2021"   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  organizace, zašlete 
také kopii stanov či zápis o změně statutárního zástupce.    
Na základě prodloužení členství v RADAMBUKu Vám kancelář  prodlouží členství v ČRDM a organizace 
má tímto nárok na pojištění, sjednané ČRDM s Generali pojišťovnou 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 2021. Více 
Informace o pojištění naleznete na webu https://www.radambuk.cz/pojisteni/ 

Informace o pojištění na rok 2021 

V následujícím roce platí nadále smlouvy s Generali Česká Pojišťovna, a.s. uzavřené na 
období 2018–2021 s ČRDM. 

Úrazové pojištění - zdarma 
Pojištění odpovědnosti organizace a pracovníků organizace - zdarma 
Pojištění odpovědnosti dobrovolníků – 48 Kč na rok 
 
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/ 

http://www.radambuk.cz/
http://www.jihocesketabory.cz/
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma ,
https://www.radambuk.cz/pojisteni/
http://poradna.crdm.cz/rejstrik-spolku
http://crdm.cz/pojisteni/
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Inspirace pro činnost dětských organizací 

Na webu 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-delat-na-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-pro-deti-tvoreni/ 

  

 
 
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/ 

 
 
 

http://www.radambuk.cz/
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-delat-na-online-schuzkach-vyzkousejte-treba-tyto-aktivity/
https://www.radambuk.cz/asociace-turistickych-oddilu-mladeze-co-delat-na-online-schuzkach-vyzkousejte-treba-tyto-aktivity/
https://www.radambuk.cz/napady-na-vypravy-do-prirody-kam-s-detmi/
https://www.radambuk.cz/napady-pro-deti-tvoreni/
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://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2021/01/1-2.jpg
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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      

• 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 %. 

Projekt Mládež kraji – kraj Jihočeský – MŠMT - JčK 

Projekty Mládež kraji – kraj Jihočeský v roce 
2020 – 6. ročník 

 
 Mládež kraji je projekt, v němž se mladí lidé 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). 
Projekty jsou určeny skupinám mládeže ve věku do 26 let a mohou být zaměřeny na kulturu, sport, 
životní prostředí, volný čas, zdravý životní styl, sociální oblast, případně jinou důležitou oblast 
veřejného života. 

MŠMT přidělilo v roce 2020 Radě dětí a mládeže 
Jihočeského kraje na jednotlivé projekty mládeže dotaci ve 
výši 200 000 Kč a Jihočeský kraj částku 23 000 Kč. Dotace 
byly poskytovány v rozmezí 5.000 Kč až 40.000 Kč, dle 
potřeb projektu. Celkem do 14 projektů Mládež kraji – 
Jihočeský kraj bylo v roce 2020 zapojeno 878 účastníků 
projektů (děti, mládež a dospělí) a 100 mládežnických 
dobrovolníků, organizátorů akcí. 
 
RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 
děkuje za podporu MŠMT, Jihočeskému kraji, sponzorům, 

všem dobrovolníkům a organizátorům, kteří se podíleli na přípravách akcí a projektů Mládež kraji – 
Jihočeský kraj, které si velmi vážíme. 
Více o projektech na webu https://jihocesky.mladezkraji.cz/ 

http://www.radambuk.cz/
https://dobromat.cz/podporim/radambuk
https://dobromat.cz/rozsireni/pridat#_blank
http://dobromat.cz/
https://jihocesky.mladezkraji.cz/
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Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK 
28. - 30. 5. 2021 a 18. – 20. 6. 2021 – Kurz zdravotník zotavovacích akcí  

Potřebujete zdravotníka na akci s dětmi? Jedete na 
tábor a potřebujete zdravotnické zabezpečení? Nabízíme Vám 
kurz Zdravotník zotavovacích akcí akreditovaný MŠMT v rámci 
DVPP. Kurz si zakládá na dostatečné praktické průpravě 
založené na simulacích reálných situací. Lektoři disponují 
dlouholetými zkušenostmi z oblasti vzdělávání vedoucích 
Junáka i praktického vykonávání funkce zdravotníka na 
dětských táborech. Kurz je veden neformálně. Absolvent může 
vykonávat funkci zdravotníka zotavovacích akcí pořádaných 
státními, nestátními i soukromými subjekty, škol v přírodě, při 
pořádání hromadných společenských a sportovních akcích. 

Kurz je zakončen písemnou a praktickou zkouškou. Vydaná osvědčení mají platnost 
neomezenou, doporučujeme vždy po 4 letech přihlásit se do opakovacího kurzu v délce 12 hodin. 
Kurz je určen pro zájemce starší 18 let. Zúčastnit se mohou i zájemci starší 16 let, kteří chtějí získat 
znalosti a praxi, obdrží Osvědčení o absolvování kurzu bez akreditace. 
Termín kurzu: 2 víkendy 28.-30.5.2021 a 18. – 20. 6. 2021 
Místo konání: prostory RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice 
https://www.radambuk.cz/akce/zza-2021/ 
 

22. 5. 2021- Opakovací kurz zdravotník zotavovacích akcí 2021 
Potřebujete obnovit a prodloužit akreditaci Zdravotník zotavovacích akcí a doplnit znalosti? Nabízíme 
Vám Opakovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí v délce 12 hodin. Kurz je určen pro Zdravotníky 
zotavovacích akcí, kteří obdrželi před 4 a více lety Osvědčení Zdravotník zotavovacích akcí. Kurz je 
doporučen jednak z důvodu procvičení znalostí a dovedností, seznámení se s aktuálními guidelines 
Evropské resuscitační rady, ale také z důvodu legislativních změn ve vyhláškách, kterými se činnost 
zdravotníka na táborech řídí. Lektoři disponují dlouholetými zkušenostmi z oblasti vzdělávání 
vedoucích Junáka i praktického vykonávání funkce zdravotníka na dětských táborech. Účastníci 
obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Kurz je určen pro zájemce starší 18 let. 
Obsah kurzu: kardio – pulmonární resuscitace, život ohrožující stavy, základní obvazová technika, 
táborová legislativa, otázky a odpovědi, sdílení zkušeností. 
Termín: sobota 22. 5. 2021 – 8 – 20 hodin 
Místo konání: klubovna RADAMBUKu, Husova tř. 45, České Budějovice 
https://www.radambuk.cz/akce/22-5-2021-opakovaci-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-2021/ 
 

Školení online a zdarma na Budějovicku 

Destinační společnost Českobudějovicko – Hlubocko, z.s. se už od jara potýká s 
oddalováním realizace vzdělávacích akcí, které se měli konat prezenční formou. 
Ani nyní situace nedovoluje osobní setkání ve větším počtu, a tak se rozhodli pro 

vás školení překlopit do online prostředí. I pro letošní rok opět vypsali několik zajímavých témat a 
termínů k dalšímu vzdělávání. V sekci vzdělávání se můžete podívat na nově přidaná témata, která 
stále doplňují.  Snažili se vybrat témata, která by mohla posunout rozvoj destinace dál. Jedná se o 
kurzy, které souvisí se strategií rozvoje nebo vycházejí z poptávky subjektů cestovního ruchu.   
Nově můžete nyní aktuální informace nejen ohledně vzdělávání na Budějovicku sledovat 
na Facebooku. 
https://www.cb-hl.cz/vzdelavani?sid=6ae1acc99d5e4be8a88015576516f0e3&t=n 

http://www.radambuk.cz/
https://www.radambuk.cz/akce/zza-2021/
https://www.radambuk.cz/akce/22-5-2021-opakovaci-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-2021/
http://email-click.cb-hl.cz/public/open/nlink/?u=acc63fea-04c9-442c-92d2-fb6c6d53c12b&c=ec9c4f6f-37f0-11e8-b7e6-06d7625d9f3d&l=2012f6a2-1e7e-11eb-89a0-0cc47afea67e&sid=6ae1acc99d5e4be8a88015576516f0e3
http://email-click.cb-hl.cz/public/open/nlink/?u=acc63fea-04c9-442c-92d2-fb6c6d53c12b&c=ec9c4f6f-37f0-11e8-b7e6-06d7625d9f3d&l=201e9f20-1e7e-11eb-a0bb-0cc47afea67e&sid=6ae1acc99d5e4be8a88015576516f0e3
https://www.cb-hl.cz/vzdelavani?sid=6ae1acc99d5e4be8a88015576516f0e3&t=n
https://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2020/06/IMG_0552.jpg
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Informační centrum pro mládež České Budějovice 
 

 
 
 
 
 
Nové tvary buttonů v nabídce ICM ČB 
Nově v nabídce služeb ICM ČB naleznete 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 čtvrtek 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-2-tyden-6-1-12-1-
2020/ 

http://www.radambuk.cz/
http://www.icmcb.cz/novy-cenik-sluzeb-icm-platny-od-18-11-2020/
mailto:icmcb@radambuk.cz
http://www.icmcb.cz/tipy-pro-volny-cas-2-tyden-6-1-12-1-2020/
http://www.icmcb.cz/tipy-pro-volny-cas-2-tyden-6-1-12-1-2020/
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ICM ČB prodejní místo vstupenek na kulturní akce  
 
 
 

 
 

 

Vstupenky z CBsystemu a Ticketportalu dočasně neprodáváme. Informace o zrušených představeních 
či vracení vstupného naleznete v přiložených odkazech.  

https://www.ticketportal.cz/Articles/13?count=220 

https://www.cbsystem.cz/cs/component/content/article/8-aktuality/22-postup-vraceni-
vstupneho?Itemid=112 

 
 

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/. 
 

Suchej únor – 28 důvodů pro čistokrevnej život 
 
V únoru proběhne již devátý ročník tradiční kampaně, která pomáhá 
široké veřejnosti prověřit její vztah k alkoholu a změnit zaběhlé návyky.  
Co přinese Suchej únor jeho účastníkům? 
Suchej únor se stal kampaní za „čistokrevnej život“, která pro mnoho 
účastníků neznamená jenom měsíční detox od alkoholu, ale celkovou 
očistu spojenou se zdravým životním stylem a chutí udělat pro sebe něco 

smysluplného. Stejně jako inspirovat ostatní. Že lidem střízlivost zachutná, dokládá i 53 % účastníků, 
kteří v dotazování po čtyřech měsících potvrzují dlouhodobé zvolnění v konzumaci alkoholu. Často 
proto, že jim Sucháč otevřel oči a pomohl k příjemné sebereflexi. Takhle si totiž můžeme libovat všichni: 

http://www.radambuk.cz/
https://www.ticketportal.cz/Articles/13?count=220
https://www.cbsystem.cz/cs/component/content/article/8-aktuality/22-postup-vraceni-vstupneho?Itemid=112
https://www.cbsystem.cz/cs/component/content/article/8-aktuality/22-postup-vraceni-vstupneho?Itemid=112
http://www.knihobudka.cz/
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Pozitivní kampaň ale také reaguje na skutečný problém. Alkohol je každodenním společníkem našich 
životů, opojný nápoj plný radosti i droga, ve které se rozpustila nejedna dobrá duše. A právě díky 
kampani Suchej únor ve společnosti víc a víc rezonuje otázka: Proč vlastně pijeme? Šest lidí z deseti má 
ve své blízkosti někoho, kdo v souboji s alkoholem tahá za kratší konec. Sucháčem tak promlouváme k 
sobě, ale i k lidem okolo nás. 
Suchej únor je plný příběhů i dat o alkoholu a jeho roli v našich životech i v celé společnosti. Přispívají 
do něj účastníci Sucháče, lékaři a terapeuti, adiktologové, novináři, české osobnosti, vyhlášené 
restaurace a bary, studenti a také lidé, kteří s alkoholem sami bojují. Těm všem za to patří velký dík. 
Každý tento příběh totiž pomáhá šířit tu jedinou podstatu Suchýho února. Pomoci zjistit nám – a stále 
více i těm okolo nás – kdo koho tady ovládá.  
„Ovládáme my alkohol, nebo alkohol ovládá nás?″ 
Suchej únor nechce prohibici, ani nebojuje proti alkoholu jako takovému. Je to osvětová kampaň za 
zdravější a uvědomělejší život, do kterého patří i (zpravidla) umírněná konzumace. Je založená na 
skutečném problému, který v Česku máme. Tím je neúměrně vysoká spotřeba alkoholu a s ní spojené 
negativní důsledky. Čísel je tato kniha plná, nechme tak na úvod zaznít alespoň tato čtyři platná pro 
Českou republiku: 
6 % celkové úmrtnosti v Česku jde na vrub alkoholu 
Podle českých dat je u nás přes 1 milion lidí za hranou rizikového pití 
Podle WHO vypijeme 14,4 litru čistého lihu na osobu a rok – po odečtení spotřeby turistů 
56 miliard jsou společenské náklady související s nadměrnou spotřebou alkoholu 
Poznejte nový rozměr střízlivosti na stránkách www.suchejunor.cz.  
 

Seriál #martyisdead 
Seriál #martyisdead je historicky prvním českým 
seriálem, který získal 23. listopadu 2020 prestižní 
mezinárodní cenu EMMY.  Záznam z napínavého 
předávání cen si můžete pustit ZDE. Osmidílný 
thriller #martyisdead inspirovaný skutečnými 
případy kyberšikany získal také další ceny: hlavní 
cenu na mezinárodním festivalu Serial Killer, stal 
se nejlepším televizním a internetovým 
projektem na festivalu Finále Plzeň 2020 v 
kategorii Seriálová tvorba. 

O seriálu 
Patnáctiletý Marty měl celý život před sebou. Teď je ale mrtvý. Zbyla po něm jen série mrazivých videí, 
které natáčel krátce před svou smrtí. Truchlící otec skládá dohromady střípky Martyho online života, 
aby odhalil okolnosti jeho tragického konce. 
Pro MALL.TV natočila společnost Bionaut, seriál vznikl ve spolupráci se sdružením CZ.NIC. 
https://www.mall.tv/martyisdead/ 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
http://suchejunor.cz/
https://www.mall.tv/martyisdead/ceskobojujeoemmy
https://blog.mall.tv/post/188006826686/thriller-martyisdead-zv%C3%ADt%C4%9Bzil-na-festivalu-serial
https://blog.mall.tv/post/188006826686/thriller-martyisdead-zv%C3%ADt%C4%9Bzil-na-festivalu-serial
https://blog.mall.tv/post/630705274126254080/internetov%C3%BD-seri%C3%A1l-martyisdead-zv%C3%ADt%C4%9Bzil-na
https://blog.mall.tv/post/630705274126254080/internetov%C3%BD-seri%C3%A1l-martyisdead-zv%C3%ADt%C4%9Bzil-na
https://blog.mall.tv/post/630705274126254080/internetov%C3%BD-seri%C3%A1l-martyisdead-zv%C3%ADt%C4%9Bzil-na
https://www.nic.cz/
https://www.mall.tv/martyisdead/
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Čtyři měsíce, 20 účastníků, spousta workshopů a exkurze do firem. To je ve 
zkratce mentoringový projekt ROZHLED. Zaměřuje se na volbu správné kariéry, 
rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich osamostatnění se a snadné uplatnění na 
trhu práce.  
Právě probíhá 19. kolo projektu. Přihlášky do 20. kola jsou již spuštěny! 

O projektu 
ROZHLED je pro mladé lidi ve věku 17 až 26 let. 
Primárně podporujeme studenty z dětských domovů a sociálně znevýhodněného prostředí. Dáváme 
však šanci i studentům z běžných rodin, kterými skupinu doplňujeme. Projekt spojuje mladé lidi 
odlišného prostředí, podporuje diverzitu a sociální empatii. 
Projekt  je realizován po kolech, každé trvá čtyři měsíce a projekt organizujeme dvakrát ročně. Pro 
zajištění individuálního přístupu je do každého kola vybráno 20 účastníků. 
Více informací na: https://www.nadaniadovednosti.cz/rozhled/ 
 

ERASMUS+ A BREXIT 
Přečtěte si, co čeká vysokoškoláky, kteří vyjeli studovat nebo se teprve chystají do Velké Británie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Další informace najdete v tiskové zprávě, kterou dnes vydal Dům zahraniční spolupráce – 
DZS na bit.ly/Erasmusabrexit_TZ 

http://www.radambuk.cz/
https://www.nadaniadovednosti.cz/rozhled/
https://www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace/?__cft__%5b0%5d=AZVhiTw--tMdfyVUV6SK5PayNOM4ro6t6n0wI7zXdJACmOubADIhOvF3swDEpMSN0MNihWQcQDcBi0__zesXsJaItxc5b-vBpFdrnvOrSu9WDHuv-8Pj_iUbCg4TXH20uLwGf05AAv2DF9QCcAVl8xBJ75yFAXh2kR903YVJwlfTccNIQrcBNviXAA2yLC2enGcNkjdQL_D06Jf9g2yNt9bpAb8iiXLRORzqZ2wk9tGxeUxAOK_NW8-1G7MFkok3vZKKif6eVxoI7zAnfHfSLxKz&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace/?__cft__%5b0%5d=AZVhiTw--tMdfyVUV6SK5PayNOM4ro6t6n0wI7zXdJACmOubADIhOvF3swDEpMSN0MNihWQcQDcBi0__zesXsJaItxc5b-vBpFdrnvOrSu9WDHuv-8Pj_iUbCg4TXH20uLwGf05AAv2DF9QCcAVl8xBJ75yFAXh2kR903YVJwlfTccNIQrcBNviXAA2yLC2enGcNkjdQL_D06Jf9g2yNt9bpAb8iiXLRORzqZ2wk9tGxeUxAOK_NW8-1G7MFkok3vZKKif6eVxoI7zAnfHfSLxKz&__tn__=kK*F
https://bit.ly/Erasmusabrexit_TZ?fbclid=IwAR33c-t8Kei9KJuuBVHSxrlLRV3Yw7420T8coP7_D1mZwn2XpD3eRLALJ6E
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Nominujte na Cenu Gratias Tibi od 1. ledna 
Zaujal Vás v nedávné době příběh mladých lidí, kteří 
aktivně pomáhají měnit svět k lepšímu? Nebo jste to 
přímo Vy? Pomozte nám takové příběhy najít 
a nominujte je na Cenu Gratias Tibi 2021 
Nominovat můžete aktivní mladé lidi od věku 
základní školy až do 30 let, kteří se rozhodli měnit své 
okolí k lepšímu, pomáhat, okrašlovat, uklízet, vyvíjet, 
zlepšovat. Může se jednat o skupiny nebo 

o jednotlivce. Nominovat lze přes jednoduchý on-line formulář. 
Uzávěrka nominací je 31. května 2021. Cenou pro vítěze je zahraniční studijní cesta. Vyhlášení vítězů 
proběhne na slavnostním večeru v září 2021. 
Kromě tří hlavních kategorií je udělována i Cena České televize, jejíhož vítěze vybírá veřejnost, a také 
cena za nejlepší projekt v oblasti ochrany životního prostředí. Pro inspiraci se podívejte do přehledu 
nominovaných projektů v uplynulých ročnících. 
www.gratiastibi.cz 
 

MŠMT představilo detaily k maturitám a závěrečným zkouškám 

 
https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-predstavilo-detaily-k-maturitam-a-zaverecnym-
zkouskam 
Stejně jako v minulém roce přistoupilo MŠMT k tomu, že jsou zrušeny slohové práce z českého i cizího 
jazyka. Co se týče didaktických testů, ty zůstanou zachovány, ovšem bude u nich navýšen čas na jejich 
vypracování o 10 minut u českého a cizího jazyka a o 15 minut u matematiky. Konkrétně tak budou mít 
žáci na vypracování DT z ČJ 85 minut, z cizího jazyka 110 minut a matematiky 135 minut. U výběrové 
zkoušky Matematika rozšiřující zůstává čas nezměněn. „Je potřeba podotknout, že didaktický test tvoří 
minimum garantované státem a je možné se na něj připravit distančně,“ vysvětlil ministr školství 
Robert Plaga s odkazem na vzorové testy na webu CERMATu a aplikaci České školní inspekce, ve 
kterých si mohou studenti didaktické testy procvičovat. „Zároveň je nutné zohlednit, že řada studentů 
středních škol byla z rozhodnutí státu či krajských samospráv zapojena do přímé pomoci například 
v nemocnicích nebo domovech seniorů. Pro tyto studenty, včetně těch, kteří se zapojili dobrovolně, 
přidáváme v jarním termínu jeden termín navíc. Tedy nejen, že budou mít delší čas, ale rovněž dva 
termíny,“ doplnil ministr školství. Toto řešení se týká také těch, kteří se řádného termínu nemohou 
účastnit z důvodu karantény či onemocnění COVID 19. 
CERMAT navíc letos prověřoval strukturu testů tak, aby se v didaktických testech vyskytovalo minimum 
otázek z učiva, které spadá do období, kdy byla výuka narušena. „Kvůli rozdílnosti výuky ve školách 
nelze udělat generální pardon, ale přistoupili jsme k tomu, že test bude ještě následně validován,“ řekl 
ministr školství. Pokud by se tedy ukázalo, že by výsledky naznačovaly, že některá z otázek nebyla 
většinově odučena, validační komise k tomu bude mít možnost přihlédnout. 
 V profilové školní části zkoušky bude ředitelům škol umožněno, aby upravili formu zkoušky 
s přihlédnutím k situaci na konkrétní škole či v konkrétních oborech. „Zároveň jsme rozhodli, že bude 
prodlouženo období, ve kterém se zkoušky mohou konat. Důvodem je, aby se studenti po návratu do 
škol mohli soustředit a dohnat oblast praktického vyučování či praktických předmětů,“ dodal ministr 
Robert Plaga s tím, že školám toto umožní soustředit se ve druhém pololetí právě na maturitní 
předměty, protože právě profilová část je pro další uplatnění studentů klíčová. 
U závěrečných zkoušek na středních školách bude termín jejich realizace prodloužen do konce srpna 
2021. Ke stejnému posunu termínů dojde i u absolutorií na vyšších odborných školách a 
konzervatořích. 

http://www.radambuk.cz/
https://www.gratiastibi.cz/cs/nominujte
https://www.gratiastibi.cz/cs/nominovane-projekty
https://www.gratiastibi.cz/cs/nominovane-projekty
http://www.gratiastibi.cz/
https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-predstavilo-detaily-k-maturitam-a-zaverecnym-zkouskam
https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-predstavilo-detaily-k-maturitam-a-zaverecnym-zkouskam
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Informace z ČRDM 

 

ARCHA v roce 2021 
Autor: Michala K. Rocmanová  

Milí příznivci, čtenáři, přispěvatelé a přátelé, časopis 
ARCHA je tu pro vás. V elektronické podobě ji najdete 
spolehlivě v záložce "Archa" nebo na stránkách České 
rady dětí a mládeže, kde jsou archivovány i starší 
ročníky časopisu. 

 
Abyste se mohli těšit, a třeba i připravit na to, co nám 
pošlete do dalších čísel, máme pro Vás zatím 

alespoň témata ARCHYna příští rok. 
• 1 – Online, nebo offline? 
• 2 – Spolky: udržitelný rozvoj 
• 3 – Učíme se navzájem 
• 4 – S evropským přesahem 
• 5 – Prázdniny prázdné nebyly 
• 6 – Neformální formou 
V příštím roce jde ARCHA – zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mladých lidí – 
do svého 23. ročníku. Již od roku 1998 ji vydává Česká rada dětí a mládeže. 
http://www.adam.cz/archa.html 
http://crdm.cz/archa/aktualni-cislo/ 
crdm.cz 
 

Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež: od 2021 placený týden 
ročně 
Autor: ČRDM |  
Od počátku roku 2021 mohou čerpat zaměstnanci, kteří působí na táborech a akcích pro děti a mládež, 
v kalendářním roce max. 1 týden (5 pracovních dnů) pracovního volna s náhradou mzdy či platu. 
 
O poskytnutí volna žádá zaměstnanec svého zaměstnavatele, zaměstnavateli pak náhradu mzdy 
refunduje příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ). Podmínkou poskytnutí tohoto volna 
je mj. skutečnost, že zaměstnanec nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně 
a bezplatně s dětmi nebo s mládeží, a že tomu nebrání vážné provozní důvody na straně 
zaměstnavatele. 
Jaká byla dosavadní úprava? 
V předchozích letech měli zaměstnanci, kteří působili jako vedoucí, vychovatelé, instruktoři aj. 
na táborech pro děti a mládež, možnost využít až 3 týdnů neplaceného volna v kalendářním roce 
podle § 203, odst. 2 písm. h) zákoníku práce. Podmínkou poskytnutí tohoto volna byla opět 
skutečnost, že tomu nebránily vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele a že zaměstnanec 
nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží (v 
souvislosti s táborem či soustředěním, na které žádal o poskytnutí pracovního volna). Tato úprava 
nadále platí. 
 
Co je nového od 1. ledna 2021: 
• Za 1 týden (tj. 5 pracovních dní) ze zmíněného max. třítýdenního pracovního volna v kalendářním 

http://www.radambuk.cz/
http://www.adam.cz/archa.html
http://crdm.cz/archa/aktualni-cislo/
http://crdm.cz/archa/aktualni-cislo/
http://www.adam.cz/clanek-2018110094-ceska-rada-deti-a-mladeze.html
http://www.adam.cz/archa.html
http://crdm.cz/archa/aktualni-cislo/
http://crdm.cz/
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roce může zaměstnanec získat náhradu mzdy od státu (náhradu mzdy/platu vyplácí zaměstnavatel, 
o refundaci pak následně zaměstnavatel žádá u OSSZ) - viz. § 203a) zákoníku práce. 
• Možnost až 3 týdnů volna (z toho 1 týden s náhradou mzdy) v kalendářním roce lze nově uplatnit 
také pro vedoucí sportovních soustředění dětí a mládeže – viz. §203, odst. 2 h) zákoníku práce. 
 

Kdo má nárok? 
Nárok je definován v §203, odst. 2 h) zákoníku práce 
takto: 
„…k činnosti vedoucích táborů pro děti a mládež, jejich 
zástupců pro věci hospodářské a zdravotní, 
oddílových vedoucích, vychovatelů, instruktorů, 
popřípadě středních zdravotnických pracovníků 
v táborech pro děti a mládež, a pro obdobné činnosti 
na sportovních soustředěních dětí a mládeže; přísluší 
pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, nejvýše 
však 3 týdny v kalendářním roce, pokud tomu nebrání 
vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele, a za 

podmínky, že zaměstnanec nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně 
s dětmi nebo s mládeží. Podmínka soustavné a bezplatné práce se nevyžaduje, jde-li o tábory 
pro zdravotně postižené děti a mládež. Zaměstnanci přísluší za podmínek podle § 203a pracovní 
volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku nejvýše za 1 týden v kalendářním 
roce…“ 
S výjimkou táborů pro zdravotně postižené děti a mládež musí zaměstnanec v žádosti o placené 
pracovní volno prokázat, že po dobu min. 1 roku před táborem či soustředěním soustavně 
a bezplatně pracoval s dětmi nebo mládeží, a to pod hlavičkou organizace pořádající tábor či 
soustředění. Tato organizace musí být právnickou osobou zapsanou ve veřejném rejstříku 
právnických a fyzických osob alespoň 5 let, práce s dětmi a mládeží musí být hlavní činností této 
organizace (viz. § 203a zákoníku práce). 
 
Kdo nemá nárok? 
Zákoník práce neukotvuje nárok pracovního volna (a tedy ani refundovaného týdne placeného volna) 
např. pro tyto skupiny zaměstnanců: 
• pro instruktory vzdělávacích a kvalifikačních akcí pořádaných organizací pro své vedoucí 
a dobrovolníky (slovo „instruktor“ zákoník práce používá ve významu praktikant, pomocný vedoucí 
na dětském táboře, soustředění) 
• pro vedoucí táborů, kterých se účastní děti a mládež bez přímé návaznosti na celoroční činnost 
(“komerční tábory”). 
Zaměstnavatel může dle vlastní úvahy, možností a vnitřních pravidel rozhodnout o poskytnutí 
pracovního volna i tomu zaměstnanci, který na takové volno dle zákoníku práce nemá nárok. V praxi 
takoví zaměstnavatelé jsou sice spíše světlou výjimkou, ale existují. 
 
Jak o pracovní volno s náhradou mzdy požádat? 
1. Zaměstnanec podá žádost zaměstnavateli o pracovní volno na tábor či sportovní soustředění. 
Žádost nemá předepsanou formu, lze vyjít z následujícího vzoru obsahujícího všechny potřebné 
náležitosti. V žádosti musí být patrné následující skutečnosti: 
• jednoznačná identifikace žadatele, 
• období, na které žádá o pracovní volno, 
• v jakém rozsahu z toho žádá o pracovní volno s náhradou mzdy (platu), 
• potvrzení o splnění zákonných podmínek žádosti: 
o potvrzení, že pořadatelem tábora je ve veřejném rejstříku zapsaná právnická osoba, jejíž hlavní 
činností je práce s dětmi a mládeží a jež existuje nejméně 5 let, 
o potvrzení statutárního zástupce pořadatele o tom, že žadatel/ka pracuje dobrovolnicky celoročně 

http://www.radambuk.cz/
http://crdm.cz/download/poradna/ZADOST-volno-tabor-zamestnanec-FINAL.pdf
http://crdm.cz/download/poradna/ZADOST-volno-tabor-zamestnanec-FINAL.pdf
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minimálně 1 rok před konáním daného tábora/soustředění v rámci činnosti pořadatele s dětmi 
a mládeží, 
• datum podání žádosti, podpis žadatele. 
Podle podmínek zaměstnavatele tuto žádost zaměstnanec předá na personálním nebo mzdovém 
oddělení zaměstnavatele, popř. svému nadřízenému. 
 
2. Zaměstnavatel schválí přidělení žádaného pracovního volna, resp. jeho placené části. : 
V případě, že zaměstnavatel shledá žádost zaměstnance jako opodstatněnou dle zákoníku práce a že 
zaměstnavateli nebrání v přidělení pracovního volna vážné provozní důvody, potvrdí zaměstnanci 
plán pracovního volna. 
 
3. Zaměstnanec ve smluvené době a rozsahu čerpá pracovní volno. 
 
4. Dohodnutou část z tohoto pracovního volna (max. 5 pracovních dní) proplatí zaměstnavatel 
žadateli v běžném výplatním termínu. 
Ze zákona je nárokovatelný v kalendářním roce max. 1 týden pracovního volna s náhradou mzdy 
nebo platu, a to do výše průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 
kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém se poskytuje pracovní volno. 
Pro rok 2021 bude brána jako max. hranice průměrná mzda v národním hospodářství za první až třetí 
čtvrtletí 2020 činí 34.611,-- Kč (viz. sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 574/2020 Sb.). 
Zaměstnavatel se může rozhodnout i pro poskytnutí náhrady mzdy přesahující tento zákonný nárok – 
tato nenároková část náhrady však zaměstnavateli nebude refundována ze strany OSSZ. 
 
5. Zaměstnavatel po vyplacení náhrady mzdy (platu) zaměstnanci podá na příslušnou OSSZ žádost 
o refundaci zákonem nárokovatelné náhrady. 
Přiloží při tom doklad o vyplacení náhrady mzdy zaměstnanci a o splnění zákonných požadavků ze 
strany zaměstnance (toto potvrzuje původní žádost zaměstnance). 
Zaměstnavatel může OSSZ žádat o refundaci nejpozději do 3 let od vyplacení náhrady mzdy 
zaměstnanci. 
Další podrobnosti o tom, kde a jak žádat o refundaci, najdou zaměstnavatelé ve sdělení ČSSZ 
 
6. O žádosti zaměstnavatele o refundaci náhrady mzdy (platu) rozhodne ČSSZ ve správním 
řízení. Toto řízení je zahájeno dnem, kdy žádost zaměstnavatele dojde na místně příslušnou OSSZ. 
7. Shledá-li OSSZ žádost zaměstnavatele úplnou a v souladu se zákonnou úpravou, proplatí 
zaměstnavateli vyplacenou náhradu mzdy zaměstnance do výše zákonného nároku. 
Citace zákonné úpravy platné od 1. 1. 2021 
§ 203a – Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež 
• (1) Pracovní volno podle § 203 odst. 2 písm. h) s náhradou mzdy nebo platu přísluší zaměstnanci 
pouze, pokud se jedná o akci pořádanou právnickou osobou, a) zapsanou ve veřejném rejstříku 
právnických a fyzických osob po dobu nejméně 5 let a b) práce s dětmi a mládeží je její hlavní 
činností. Tuto skutečnost musí zaměstnanec zaměstnavateli prokázat. 
• (2) Maximální výše poskytnuté náhrady mzdy nebo platu činí výši průměrné mzdy v národním 
hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve 
kterém se poskytuje pracovní volno, vyhlášené podle zákona upravujícího zaměstnanost. 
• (3) Zaměstnavatel má nárok na úhradu poskytnuté náhrady mzdy nebo platu ze státního rozpočtu; 
nehradí se náhrada mzdy nebo platu nad rozsah stanovený tímto zákonem. Úhradu poskytuje 
na žádost okresní správa sociálního zabezpečení podle sídla zaměstnavatele, je-li jím právnická 
osoba, nebo podle místa trvalého pobytu zaměstnavatele, je-li jím fyzická osoba. Zaměstnavatel musí 
doložit poskytnutí náhrady mzdy nebo platu a splnění podmínek pro její poskytnutí. 
Za zpracování tohoto materiálu děkujeme Janě Jirasové z organizace Junák – český skaut, z. s. 
Děkujeme rovněž poslanci Janu Farskému za hlavní autorství návrhu novely zákona a jeho dotažení 

http://www.radambuk.cz/
https://www.cssz.cz/web/cz/refundace-nahrady-mzdy
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do konce. Rovněž děkujeme i všem dalším osobám, které se na vzniku novely podílely nebo pomohly 
s jejím schválením. 
Problematiku 5 dnů dovolené pro vedoucí dětských táborů včetně diskuze a odpovědí na otázky 
naleznete rovněž v poradně ČRDM 
 

Projekty ČRDM pro členy 
https://www.radambuk.cz/projekty-crdm-pro-cleny/ 
 

SKELETON ESO – ELEKTRONICKÁ SPRÁVA ORGANIZACE 
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 

Účetnictví – jednoduché i podvojné účetnictví 
Akce – databáze akcí, schůzek a výprav 
Cestovní náhrady – kompletní správa cestovních náhrad 
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/ 
 

 
Díky tomuto projektu má každá organizace možnost prezentovat se srozumitelnými a graficky 
povedenými webovými stránkami s jednoduchou a intuitivní administrací.  
Využít této nabídky mohou jak samotné organizace, tak jejich organizační jednotky. V rámci projektu 
je na výběr z několika šablon, které jsou graficky i obsahově  přizpůsobeny oblasti práce s dětmi a 
mládeží. 
Web je možné založit jak na doménách projektu (oddilovyweb.cz, mujoddil.cz, mujspolek.cz…), tak na 
doménách organizací (tomici.cz, skaut.cz, pathfinder.cz…). 
Hosting je zdarma. Weby jsou postaveny na intuitivním WordPressu a k dispozici jsou návody, jak 
provádět úpravy tak, aby web mohl administrovat i ne tak zkušený uživatel PC.Kompletní informace o 
projektu najdete na webu http://weby.crdm.cz. 
Přehled všech projektů ČRDM: http://crdm.cz/projekty/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
http://poradna.crdm.cz/dovolena-pro-vedouci
https://www.radambuk.cz/projekty-crdm-pro-cleny/
https://eso.skeleton.cz/
http://weby.crdm.cz/
http://crdm.cz/projekty/
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Levitio: Revoluce v oddílech 
 
Automatizace nudných úkolů a až 72 hodin ročně k dobru? Revoluce v oddílech začíná. Aby ses 

mohl soustředit na to podstatné... 
Jestli vedeš oddíl, určitě to znáš: Zase na nástěnce není 
vyplněná docházka, kde jsou ty kontakty na rodiče a proč 
Mája dorazila na sraz, když byla výprava zrušená? Velký 
bzukot v hlavě,…to všechno při neustálém 
komunikování, aktualizování, připomínání… Ech. 
Jako vedoucí jsme na veškerou agendu (mnohdy 
srovnatelnou s menší firmou) sami, v lepším případě 
máme po ruce pár pomocníků. To se pomalu mění 

s příchodem Levitia – šikovné appky na podporu oddílů. 
Z malého oddílu do celé republiky 
Levitio vzniklo „zespoda“, když si Luky při přebírání oddílu uvědomil, že být vedoucím neznamená 
jenom přípravu programů a blbnutí s dětmi na víkendovkách, ale taky psaní emailů, sledování 
a vyhodnocování docházky, aktualizace kalendáře, webu, zjišťování, kdo pojede… 
Přes to všechno pak člověk na samotnou výchovu dětí skoro nemá čas. Luky je naštěstí zkušený ajťák 
se specializací na zjednodušování procesů, a proto si po večerech začal psát vlastí aplikaci, která by mu 
s tím pomohla. 
Když se s appkou pochlubil na Facebooku, strhla se lavina zájmu a další vedoucí ho žádali 
o zpřístupnění aplikace. Dnes toho aplikace už umí spoustu a podle průzkumu mezi vedoucími oddílů 
ušetří až 72 hodin ročně, to je 9 pracovních směn a spousta času na vymýšlení skvělého výchovného 
programu, na který už často přes veškerou administrativu pořádně nezbývá čas. 
Příklady z terénu 
K čemu Levitio je? Představ si třeba poslední nedělní autobus, který oddílu odjíždí před očima. Co teď? 
Vytáhnout telefon, spustit appku, jedním klikem napsat o zpoždění rodičům všech dětí účastnících se 
výpravy a s menším stresem hledat náhradní řešení. 
Nebo si představ své myšlenky týden před výpravou – kolik nás asi pojede, abych věděl, kolik objednat 
míst v autobusu a kolik koupit jídla? Typický bolehlav řeší emaily rodičům, kteří opět jedním klikem 
nahlásí jede/nejede a všechny informace svítí v appce. 
Všechny funkce appky najdeš zde 
Klasické ztrácení docházky z nástěnky nebo neaktuální kontakty na rodiče členů netřeba zmiňovat, 
najdeš je v appce a na jeden klik můžeš komukoli napsat/zavolat. 
Vize: vedoucí se starají o děti, technologie o administrativu 
Tým Levitia složený z bývalých oddílových vedoucích si klade jednoduchý cíl: Aby se mohli vedoucí 
soustředit na to podstatné: děti, výchovu a zábavu. Proto plánují appku naučit třeba automatické 
rozesílání pozvánek na akce, pokročilé bodování členů, zpětnou vazbu na akce nebo automatické 
synchronizování webu. 
Více na levitio.cz 
Aplikaci si můžeš proklikat ve zkušebním demo účtu a když se ti zalíbí, můžeš se přidat k šesti stovkám 
oddílů, které už ji vyzkoušely. Aplikace funguje na všech telefonech i počítačích a doporučujeme verzi 
Levitio Plus, která stojí nízký poplatek (na pokrytí provozu a další vývoj), ale vzhledem k ušetřenému 
času a nervům se určitě vyplatí 
 

Hlasování o nejoblíbenější dětskou knihu začíná 
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyhlašuje další ročník dětské ankety 
o nejoblíbenější dětskou knihu. Názor dětí a odraz jejich vkusu ve výsledcích soutěže jsou cennými 
informacemi pro všechny učitele a knihovníky, kteří se snaží o rozvoj dětského čtenářství. 
http://www.adam.cz/clanek-2021010038-hlasovani-o-nejoblibenejsi-detskou-knihu-zacina.html 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.levitio.cz/funkce.html
http://www.levitio.cz/
http://www.adam.cz/clanek-2021010038-hlasovani-o-nejoblibenejsi-detskou-knihu-zacina.html


KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 2 - 2021 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

www.radambuk.cz 

17 
 

Akce 72hodin: Poděkování a drobné odměny 
Ač jsme všichni po létě doufali, že bude lépe, tak epidemiologická situace v ČR nám ani na podzim 
nepřála. Většina z naplánovaných dobrovolnických akcí proběhla v omezeném formátu, i tak se Vám 
však podařilo uskutečnit na 400 projektů. Touto cestou všem děkujeme za odhodlání a odvahu, 
s  jakými jste se do nich pustili. Velice si vážíme každé Vaší dobré vůle pomáhat i v tak složité situaci a 
děkujeme Vám za každý registrovaný projekt. 
Tento náš vděk bychom rádi vyjádřili i aspoň symbolickou odměnou. Původně jsme pro Vás plánovali 
udělat tradiční soutěž o nej-video z dobrovolnické akce. Nedokážeme ji však uskutečnit v plánovaném 
rozsahu, a proto jsme pravidla letošní soutěže upravili. 
Hlavní cenu – Exkurze do České televize – vylosujeme z projektů, jejichž pořadatelé nám navíc svůj 
projekt zhodnotili na našich webových stránkách. 
Další ceny – drobné deskové hry od společnosti Mindok, krásné Karty cností a skvělou publikaci plnou 
zážitkových her Herník od Nadace Pangea – vylosujeme ze všech registrovaných projektů. 
Losovat budeme, pokud nám to situace dovolí, živě, a to 8. února. 
 

Intenzivní kurz pro organizátory mezinárodních projektů s pedagogikou 
zážitků, organizací, kulturou a jazykem 
Česko-německý kurz „Kruhy mládeže 2020“ zprostředkuje tipy a triky pro setkávání s mládeží, jazykové 
znalosti a zážitkovou pedagogiku pro Čechy a Němce, kteří se profesně nebo dobrovolně angažují v 
práci s mládeží. 
Kurz se uskuteční ve dnech 8.–15. 8. 2021 v Srbsku u Karlštejna. Hlásit se můžete do 31. března 2021. 
Neváhejte, počet účastníků je omezen na 8 z každé země! 
Kurz pořádá Kinder- und Jugendring Sachsen e.V. s Českou radou dětí a mládeže. Více informací 
naleznete na webu ČRDM zde 
 

Prosba o zapojení 
Česká rada dětí a mládeže ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem ČR hledají 
respondenty pro rozhovory z řad vedoucích oddílů. Budeme vytvářet metodiku inkluze dětí a 
mladých lidí s různými specifickými potřebami ve volnočasovém vzdělávání. 
Podrobnosti  
Přihlášení k rozhovoru 
 

Evidence skutečných majitelů 
Jak je to s povinností spolků začít plnit rejstřík skutečných majitelů? Předseda ČRDM Aleš Sedláček 
analyzuje a doporučuje. 
Více 
 

Mapování investičních potřeb NNO na roky 2021–2027 
Oddělení rozvoje dětí a mládeže na MŠMT v současné době 
připravuje podklady pro zcela nový investiční program pro NNO 
pracující s dětmi a mládeží. MŠMT potřebuje kromě zaměření a 
nastavení programu zmapovat i situaci v terénu a zjistit 
investiční potřeby ze strany NNO na období 2021–2027. Úředníci z 
MŠMT proto požádali ČRDM o sběr a vyhodnocení dat od organizací. 
MŠMT zajímají pouze rekonstrukce, modernizace, výstavby 

nemovitostí, nikoliv však nákupy nemovitých či movitých věcí. 
Rádi bychom Vás požádali o vyplnění online formuláře a to za každou plánovanou investiční akci 
zvlášť. Organizace, které mají pobočné spolky, plánují více investic a nechtějí vyplňovat formulář 
mnohokrát, mohou rovněž využít tabulku. Tabulku v uvedené struktuře si, prosím, stáhněte do 

http://www.radambuk.cz/
http://zahranici.crdm.cz/aktualni-nabidky/aktualni-nabidky-v-ceske-republice/intenzivni-kurz-pro-organizatory-mezinarodnich-projektu-s-pedagogikou-zazitku-organizaci-kulturou-a-jazykem/
http://crdm.cz/clanky/aktuality/zapojte-se-do-projektu-propojovani-formalniho-a-neformalniho-vzdelavani-vcetne-zajmoveho/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSo0PohugrX_INHxRImXXjYQTlJ1-I_marDcA4kOCzEVvWDg/viewform
http://crdm.cz/clanky/aktuality/evidence-skutecnych-majitelu-jak-je-to-s-povinnosti-spolku-zacit-plnit-rejstrik-skutecnych-majitelu/
https://forms.gle/6feM7fck6nFnJrHdA
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_fT4-o6tYQDSyiDQ7jp1FJ3jB8NLpQXkYqua7trFGjg/edit?usp=sharing
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Excelu, nebo si ji zkopírujte v Tabulkách Google a do ní následně uveďte vaše investiční plány. Za 
pobočné spolky vyplňuje formulář či tabulku hlavní spolek. 
Na zpracování nemáme, bohužel, moc času – cca 10 dnů. Podobný průzkum jsme dělali v roce 2017 a 
tak můžete vyjít např. z vašich tehdejších požadavků, které jen aktualizujete. Formulář, prosím, 
vyplňte nejpozději do neděle 7. února 2021. Pokud využijete tabulku, zasílejte ji na 
email sekretariat@crdm.cz 
Děkujeme. 

Další informace 

 
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v 
Českých Budějovicích 

Informační linka ke koronaviru: 1221   
je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 16:30 hodin 

COVID PORTÁL - Informační portál ministerstva vnitra covid.gov.cz 
Najdete zde informace ke COVID a platná opatření 

DOBROVOLNÉ očkování proti onemocnění COVID-19 mzcr.cz 
Najdete zde očkovací strategii, jak vakcína funguje a další důležité informace 

DOBROVOLNÉ antigenní testování veřejnosti mzcr.cz 
Najdete zde odběrová místa, objednávací formulář a další informace 

 

 

Koronavirus - důležité informace pro veřejnost 

 

 
- 

Co mám dělat, když....upřesnění pojmů (23.10.2020) 

 

 
- 

Co mám dělat, když jsem byl v kontaktu s pozitivně testovanou osobou (23.10.2020) 

 

 
- 

Co mám dělat, když mám negativní výsledek testu (23.10.2020) 

 

 
- 

Co mám dělat, když mám pozitivní výsledek testu (23.10.2020) 

 

 
- 

Co mám dělat, když se u mě projevily příznaky COVID-19 (23.10.2020) 

 

 

 

 
https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/ 
https://koronavirus.mzcr.cz/epidemiologickou-situaci-bude-nove-znazornovat-system-hodnoceni-pes/ 

 

Vláda prodloužila trvání nouzového stavu do 14. února, 

umožní činnost dětských skupin 

 

 - Usnesení vlády ČR ze dne 21. 10. 2020 k přijetí krizových opatření 

 

http://www.radambuk.cz/
mailto:sekretariat@crdm.cz
https://www.khscb.cz/view.php?cisloclanku=2020080012
https://covid.gov.cz/
https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/
https://koronavirus.mzcr.cz/antigenni-testovani
https://www.khscb.cz/storage/userfiles/file/Verejne%20zdravi/2020/letak%20MZ%20-%20Co%20Kdyz%20-%20pojmy.pdf
https://www.khscb.cz/storage/userfiles/file/Verejne%20zdravi/2020/letak%20MZ%20-%20Co%20Kdyz%20-kontakt.pdf
https://www.khscb.cz/storage/userfiles/file/Verejne%20zdravi/2020/letak%20MZ%20-%20Co%20Kdyz%20-C-.pdf
https://www.khscb.cz/storage/userfiles/file/Verejne%20zdravi/2020/letak%20MZ%20-%20Co%20Kdyz%20-C+.pdf
https://www.khscb.cz/storage/userfiles/file/Verejne%20zdravi/2020/letak%20MZ%20-%20Co%20Kdyz%20-%20Priznaky.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/
https://koronavirus.mzcr.cz/epidemiologickou-situaci-bude-nove-znazornovat-system-hodnoceni-pes/
https://koronavirus.mzcr.cz/usneseni-vlady-cr-ze-dne-21-10-2020-k-prijeti-krizovych-opatreni/
https://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2021/01/vl%C3%A1da.png
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 - Vyhlášení nouzového stavu - co aktuálně platí  - Vláda ČR 

22. 1. 2021  
Nouzový stav v České republice bude nově platit do 14. února. Na základě souhlasu uděleného Poslaneckou 
sněmovnou rozhodla o jeho prodloužení na mimořádném jednání v pátek 22. ledna 2021 vláda Andreje Babiše. 
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv210122-0057.pdf 
Nouzový stav v České republice měl skončit 22. ledna. Vláda ale na základě přetrvávající nepříznivé epidemické 
situace požádala Poslaneckou sněmovnu o jeho opětovné prodloužení o 30 dnů. Poslanci nakonec rozhodli, 
že nouzový stav může být vyhlášen vládou do 14. února. Ke stejnému datu pak vláda rozhodla prodloužit i platná 
krizová opatření, která mají pomoci utlumit šíření nemoci covid-19. 
K drobné úpravě vláda přistoupila v krizovém opatření omezujícím maloobchod a služby, když nově umožnila 
činnost provozoven péče o dítě do tří let věku v denním režimu. I toto opatření má platit do 14. února. 
Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-
jednani-vlady-22–ledna-2021-186143/. 
 

Vláda přistoupila k úpravám opatření, od soboty bude nařízeno další omezení 
využívání hotelových služeb či kontaktů-28.1.2021 

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-pristoupila-k-upravam-opatreni--od-soboty-bude-
narizeno-dalsi-omezeni-vyuzivani-hotelovych-sluzeb-ci-kontaktu-186265/ 
 

Kdy budou prázdniny ve školním roce 2021/2022 
Autor: MŠMT  

I když v dnešní situaci, kdy se každou chvíli uzavírají školy z důvodu pandemie 

koronaviru, jsou pevně stanovena data, kdy má začínat vyučování ve školách a kdy 

budou prázdniny. 

Střídavě je omezen pohyb občanů, jsou zavřené hotely, restaurace, sjezdovky, zavírají se hranice některých 
států, kam dříve mířily tisíce lidí na dovolenou, letadla létají v omezeném provozu, atakdále a tak podobně. Zdá 
se, že skoro nestojí za to plánovat, co s prázdninami a dovolenými. Budou povoleny tábory? Ozdravné pobyty 
a školy v přírodě?Všichni ale doufáme, že se situace zlepší, a děti nebudou muset o prázdninách sedět doma... 

Pojďme se na to podívat - a třeba alespoň předběžně naplánovat, co v době školního volna podniknete: 

Termíny prázdnin ve školním roce 2020/2021 najdete zde: 
http://www.adam.cz/clanek-2019060077-prazdniny-a-organizace-
skolniho-roku-2020-2021.html 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 

Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních 
školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021. 

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021. 
Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne 
v pondělí 3. ledna 2022. 
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022. 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022. 

http://www.radambuk.cz/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv210122-0057.pdf
https://www.vlada.cz:8443/assets/media-centrum/aktualne/Souhrn-epidemicke-situace_leden18.pdf
https://www.vlada.cz:8443/assets/media-centrum/aktualne/Souhrn-epidemicke-situace_leden18.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv210122-0055.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv210122-0056.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv210122-0056.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv210122-0057.pdf
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-22--ledna-2021-186143/
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-22--ledna-2021-186143/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-pristoupila-k-upravam-opatreni--od-soboty-bude-narizeno-dalsi-omezeni-vyuzivani-hotelovych-sluzeb-ci-kontaktu-186265/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-pristoupila-k-upravam-opatreni--od-soboty-bude-narizeno-dalsi-omezeni-vyuzivani-hotelovych-sluzeb-ci-kontaktu-186265/
http://www.adam.cz/clanek-2019060077-prazdniny-a-organizace-skolniho-roku-2020-2021.html
http://www.adam.cz/clanek-2019060077-prazdniny-a-organizace-skolniho-roku-2020-2021.html
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Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 
Termín / Okres nebo obvod hl. města Prahy 
7. 2. - 13. 2. 2022 
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-
sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín 
14. 2. - 20. 2. 2022 
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, 
Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál 
21. 2. - 27. 2. 2022 
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov 
nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník 
28. 2. – 6. 3. 2022 
Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, 
Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov 
7. 3. - 13. 3. 2022 
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, 
Karviná 
14. 3. - 20. 3. 2022 
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-
Místek 
Poznámky k tabulce: 
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, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní 
Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, 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 14. dubna 2022. 
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022. 
Hlavní (letní) prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022. 
Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022. 

Ing. Robert Plaga, Ph.D. v. r. 
ministr školství, mládeže a tělovýchovy 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/organizace-skolniho-roku-2021-2022-v-zakladnich-skolach 

Soubor ke stažení: Organizace školního roku 2021/2022 zdroj: MŠMT 

http://www.adam.cz/clanek-2020110047-kdy-budou-prazdniny-ve-skolnim-roce-2021-2022.html 

PODPORA SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK V ZÁJMOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA ROK 2021 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  vyhlašuje Výzvu k podání žádostí pro 
poskytnutí dotace na podporu ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek 
v zájmovém vzdělávání distanční formou v roce   2021 a Výzvu k podání žádostí pro 
poskytnutí dotace na okresní a krajská kola soutěží a přehlídek v zájmovém 

http://www.radambuk.cz/
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/organizace-skolniho-roku-2021-2022-v-zakladnich-skolach
http://www.adam.cz/download.php?soubor=519
http://www.adam.cz/clanek-2020110047-kdy-budou-prazdniny-ve-skolnim-roce-2021-2022.html
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vzdělávání distanční formou v roce 2021 . Výzvy obsahují věcné zaměření Výzev, okruh oprávněných žadatelů, 
náležitosti žádosti a termíny uzávěrky podání žádostí.    
Účelem Výzev je podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou, které navazují na 
vzdělávací oblasti, obory vzdělání a soutěže odborné a tvůrčí v zájmovém vzdělávání v souladu s § 111 odst. 2 
školského zákona.  
Žádosti pro rok 2021 se vkládají do elektronického informačního systému ISPROM na 
adrese https://isprom.msmt.cz. ISPROM bude otevřen pro vkládání žádostí nejpozději do poloviny února 2021.  
Termín pro podání žádostí je 15. 3. 2021 pro okresní a krajská kola a 3. 3. 2021 pro kola ústřední a mezinárodní.  
Výzva k podání žádostí pro poskytnutí dotace na podporu ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek 
v zájmovém vzdělávání pro rok 2021 je ke stažení zde:   
Výzva_ústřední a mezinárodní kola 2021  
Příloha č.1  
Příloha č.2  
Výzva k podání žádostí pro poskytnutí dotace na podporu okresních a krajských kol soutěží a přehlídek 
v zájmovém vzdělávání pro rok 2021 je ke stažení zde:  
Výzva_okresní a krajská kola 2021  
Příloha č.1  
Příloha č. 2a  
Příloha č. 2b  
Věstník - Vyhlášení distančních soutěží a přehlídek ve školním roce 2020/2021  
MSMT 08-2020_Věstník  
 

Dotace - volnočasové aktivity 

Podpora volnočasových aktivit - Dotační program města České Budějovice na 
podporu volnočasových aktivit(.docx) 
Na základě  Směrnice č. 5/2020 - Poskytování dotací z rozpočtu města České 
Budějovice a její přílohy č. 1 Obecných pravidel schválila Rada města České 
Budějovice dne 14.12.2020 
Výzvy: 

Opatření č. 1 - příspěvek na celoroční činnost(.docx) 
Opatření č. 2 - příspěvek na příměstské tábory(.doc) 

Od dubna 2021 budou vratné obaly povinné 

V závěru loňského roku schválila Rada města České Budějovice 
povinnost používat vratné obaly. Pořadatelé kulturních, sportovních 
a dalších akcí na území města, ale také nájemci městských pozemků 
a stánkoví prodejci, budou mít smluvní povinnost používat pouze 
tento typ šetrných obalů. 
„Vzhledem k tomu, že naše chování ovlivňuje kvalitu životního 
prostředí, musíme být zodpovědní nejen k současnosti, ale i v 

odkazu příštím generacím. K této odpovědnosti patří cílené omezování množství odpadu, které lze 
regulovat třeba opakovaným používáním zálohovaných vratných obalů, jako jsou kelímky, tácky, jídelní 
příbory, nápojová brčka apod. Chceme zachovat příznivé životní prostředí a není nám jedno, jaké klima 
bude kolem nás. Proto budeme od letošního dubna ve všech typech smluvních vztahů souvisejících s 
veřejným prostorem a konzumací jídla nebo nápojů požadovat takové obaly, které mohou přispět 
k lepšímu životu kolem nás,“ uvedl náměstek primátora Ivo Moravec. 
¨ 

http://www.radambuk.cz/
https://isprom.msmt.cz/
https://www.msmt.cz/file/54840_1_1/
https://www.msmt.cz/file/54838_1_1/
https://www.msmt.cz/file/54839_1_1/
https://www.msmt.cz/file/54842_1_1/
https://www.msmt.cz/file/54836_1_1/
https://www.msmt.cz/file/54835_1_1/
https://www.msmt.cz/file/54837_1_1/
https://www.msmt.cz/file/54841_1_1/
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/zamer_-_dotacni_program_na_podporu_volnocasovych_aktivit.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/zamer_-_dotacni_program_na_podporu_volnocasovych_aktivit.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/opatreni_c._1_-_prispevek_na_celorocni_cinnost_0.docx
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/opatreni_c._2_-_prispevek_na_primestske_tabory.doc


KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 2 - 2021 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

www.radambuk.cz 

22 
 

Úhrada poskytnuté náhrady mzdy (platu) při pracovním volnu souvisejícím s 

akcí pro děti a mládež od 1.1.2021 

https://www.cssz.cz/refundace-nahrady-

mzdy?fbclid=IwAR1rLHfBh7x7KXFYlITmAA8r3neXd3-

_B4KPNz1oEKxY4XJsbbUcmsOU12w 

V souladu s § 203a odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 
práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) 

má zaměstnavatel od 1. 1. 2021 nárok na úhradu náhrady mzdy nebo platu (dále jen „náhrada mzdy“) 
poskytnuté zaměstnanci při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež ze státního rozpočtu. 
Pracovní volno pro jiný úkon v obecném zájmu [§ 203 odst. 2 písm. h) zákoníku práce] přísluší 
zaměstnanci k činnosti vedoucích táborů pro děti a mládež, jejich zástupců pro věci hospodářské 
a zdravotní, oddílových vedoucích, vychovatelů, instruktorů, popřípadě středních zdravotnických 
pracovníků v táborech pro děti a mládež a pro obdobné činnosti na sportovních soustředěních dětí 
a mládeže v nezbytně nutném rozsahu, nejvýše však 3 týdny v kalendářním roce, pokud tomu nebrání 
vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele, a za podmínky, že zaměstnanec nejméně po dobu 1 
roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží. Podmínka soustavné 
a bezplatné práce se nevyžaduje, jde-li o tábory pro zdravotně postižené děti a mládež. 
Pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku přísluší zaměstnanci nejvýše za 1 týden 
v kalendářním roce (u jednoho zaměstnavatele) a pouze tehdy, pokud se jedná o akci pořádanou 
právnickou osobou, zapsanou ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob po dobu nejméně 5 
let a práce s dětmi a mládeží je její hlavní činností. Tuto skutečnost musí zaměstnanec zaměstnavateli 
prokázat. 
Maximální výše poskytnuté náhrady mzdy činí výši průměrné mzdy v národním hospodářství za první 
až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém se poskytuje 
pracovní volno. Dle sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 574/2020 Sb. průměrná mzda 
v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 2020 činí 34 611 Kč. 
Při splnění zákonných podmínek má zaměstnavatel nárok na úhradu náhrady mzdy poskytnuté 
zaměstnanci. Nehradí se náhrada mzdy nad rozsah stanovený zákoníkem práce. V souladu s § 25a 
zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a § 26a zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné 
zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se v případě, že se uhrazuje zaměstnavateli náhrada 
mzdy, uhrazuje zaměstnavateli také pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti, které je zaměstnavatel z tohoto plnění platit (tj. 24,8 % z poskytnuté náhrady mzdy 
zaokrouhlené na celé koruny směrem nahoru), a také pojistné na veřejné zdravotní pojištění, které je 
povinen z tohoto plnění platit (9 % z poskytnuté náhrady mzdy zaokrouhlené na celé koruny směrem 
nahoru). 
Úhradu poskytuje na žádost okresní správa sociálního zabezpečení, v Praze Pražská správa sociálního 
zabezpečení a v Brně Městská správa sociálního zabezpečení Brno (dále jen „OSSZ“), a to podle sídla 
zaměstnavatele, je-li jím právnická osoba, nebo podle místa trvalého pobytu zaměstnavatele, je-li jím 
fyzická osoba (místní příslušnost OSSZ tak nemusí být shodná s místní příslušností OSSZ při plnění 
povinností v oblasti důchodového pojištění, nemocenského pojištění a při odvodu pojistného na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti zaměstnavatele žádajícího 
o refundaci náhrady mzdy). Zaměstnavatel může uplatnit nárok na úhradu náhrady mzdy, která byla 
vyplacena více zaměstnancům, jednou žádostí, anebo může nárok uplatnit prostřednictvím 
samostatných žádostí. Zákoník práce nestanoví pro podání žádosti žádnou lhůtu, v dané souvislosti je 
třeba aplikovat občanský zákoník, a zaměstnavatel tak může nárok na úhradu náhrad mzdy uplatnit ve 
tříleté lhůtě ode dne její výplaty zaměstnanci. 
Vzor žádosti je dostupný na ePortálu ČSSZ, a to včetně interaktivní podoby. Žádost musí vedle 
standardních náležitostí podání obsahovat výši náhrady mzdy, kterou zaměstnavatel poskytl 

http://www.radambuk.cz/
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konkrétnímu zaměstnanci (s uvedením identifikačních údajů zaměstnance v rozsahu jméno, příjmení 
a datum narození) a jejíž úhradu zaměstnavatel žádá; uvedení konkrétních kalendářních dnů, za které 
byla náhrada mzdy zaměstnanci poskytnuta a uvedení způsobu, kterým má být úhrada provedena 
(poštovní poukázkou či převodem na bankovní účet a jeho číslo, příp. IBAN). 
Zaměstnavatel je povinen k žádosti doložit poskytnutí náhrady mzdy a splnění podmínek pro její 
poskytnutí, tedy že uvolněný zaměstnanec vykonával činnost vedoucího tábora pro děti a mládež, jeho 
zástupce pro věci hospodářské a zdravotní, oddílového vedoucího, vychovatele, instruktora, středního 
zdravotního pracovníka v táborech pro děti a mládež, anebo obdobné činnosti na sportovních 
soustředěních dětí a mládeže – uvedené lze doložit např. organizátorem (tábora či sportovního 
soustředění) vystaveným potvrzením; uvolněný zaměstnanec nejméně po dobu 1 roku před uvolněním 
pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo mládeží – uvedené lze doložit např. potvrzením příslušné 
instituce [doložení této podmínky se nevyžaduje, jde-li o tábory (nikoli sportovní soustředění) pro 
zdravotně postižené děti a mládež]; uvolněný zaměstnanec vykonával činnost uvedenou v první 
odrážce v rámci akce pořádané právnickou osobou zapsanou ve veřejném rejstříku právnických 
a fyzických osob po dobu nejméně 5 let a zároveň je práce s dětmi a mládeží hlavní činností této 
právnické osoby – uvedené lze doložit např. potvrzením organizátora; došlo k faktickému poskytnutí 
náhrady mzdy zaměstnanci – uvedené lze doložit např. účetními a dalšími doklady k vedení účetnictví 
(k vedení daňové evidence) včetně účtů a dokladů souvisejících s výplatou mezd a dalších nároků 
zaměstnanců souvisejících se zaměstnáním. 
O žádosti zaměstnavatele bude rozhodnuto ve správním řízení, které je zahájeno dnem, kdy žádost 
dojde místně příslušné OSSZ. 
https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoupnm 
 

VYHLAŠUJEME DALŠÍ ROČNÍK ANKETY TALENT JIHOČESKÉHO KRAJE 
Tradiční anketa Talent Jihočeského kraje se uskuteční i v této nelehké době. Z pochopitelných důvodů 

dojde ke změnám i v této anketě, která ponese letos název 
Mimořádný talent roku 2020. Své návrhy mohou zasílat výhradně 
školská zařízení. 
Letošní ročník se koná již pojedenadvacáté a vzhledem k situaci 
kolem COVID-19 se anketa místo tradičních osmi oborů uskuteční 
pouze v distančních podmínkách. Základní pravidla jsou popsána v 

bodech níže. 
„Pro letošek jsme vypsali kategorie mimořádný čin, mimořádný produkt a 
mimořádná aktivita v roce 2020,“ říká ředitelka českobudějovického DDM 
Hana Korčáková. „Navrhovatelé mohou nominovat pouze jednotlivce ve 
věku od 10 let do 19 let s trvalým bydlištěm nebo studující na školách 
Jihočeského kraje. Věkové kategorie jsou žáci ZŠ (a odpovídajících ročníků 
víceletých gymnázií) a studenti SŠ.“ 
Školy mohou zasílat své nominace do 15. února, ideálně na 
mail sedlakova@ddmcb.cz. Možné je samozřejmě i poštou, ale 
preferujeme elektronickou podobu. Přihlášku a další informace naleznete 
v tomto dokumentu (xls). 
Základní pravidla a informace: 

oznámení o vyhlášení  soutěže je rozesíláno pouze do škol a školských zařízení JČ kraje 
přihlášky a návrhy na ocenění (viz. příloha), jsou přijímány pouze od škol a školských zařízení JČ kraje 
soutěží se v následujících kategoriích: mimořádný čin, mimořádný produkt, mimořádná aktivita v roce 
2020 
do soutěže školy navrhují úspěšné a talentované žáky a studenty, a to maximálně jeden návrh v každé 
kategorii 
navrhované kategorie jsou natolik široké, že je pouze na zvážení školy, jaký druh talentu chce ocenit a 
vyzdvihnout tak svého žáka nebo studenta v rámci JČ kraje 
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návrhy ze škol posoudí odborná komise a určí ocenění 
ocenění bude zasláno poštou přímo na školy a bude zveřejněno v médiích 
Vyhlašujeme další ročník ankety 
 

Olej do kanalizace nepatří! Kam s ním poradí chytrá aplikace... 
Autor: Michala K. Rocmanová |  

 
Projekty www.tridimolej.czKAMsNIM.cz spojuje 
společný cíl - správné nakládání s jedlými oleji 
a jejich recyklace. 
 
Velké množství obyvatel je bohužel stále vylévá 
do dřezů či toalet a plýtvají tak nejen cennou 
surovinou, ale zatěžují také kanalizační soustavu. 
Cílem iniciativy třídímolej.cz je naučit občany, proč 
je správné třídit jedlé oleje a tuky. Také lidem 
radíme jak na to. A důležitým krokem v tomto 

edukačním procesu je rozmístěný sběrných nádob co nejblíže lidem. Chceme odstranit bariéry, které 
mohou lidé mít při třídění oleje. A také zbourat mýty, např. "Nefrituji, tak nemám žádný olej". Olej se 
najde v každé domácnost a je chyba vylévat ho do odpadu nebo na kompost. 
Díky spolupráci s třídímolej.cz přibylo v mapě projektu KAMsNIM.cz 800 míst (zejména na severní 
Moravě), na kterých lidé mohou odevzdávat použité jedlé oleje k dalšímu využití. Celkem jich najdete 
v mapě již 2 500. Jedná se většinou o sběrná střediska odpadů, ale tam kde jsou k dispozici údaje 
o jednotlivých popelnicích a kontejnerech na oleje, jako například v Praze a Ostravě, je síť sběrných 
míst výrazně hustší a pro obyvatele tím pádem donášková vzdálenost podstatně přívětivější. 
Takto sesbíraný jedlý olej se dá opět využít jako hodnotná surovi! na pro další zpracování v průmyslu. 
O logistiku svozů a zpracování, čištění a recyklaci pod iniciativou třídimolej.cz se stará česká firma 
Trafin Oil, která ve svém oboru patří k největším evropským hráčům. Takto očištěný olej putuje dále 
ke zpracování například jako přísada pro výrobu biopaliv 2. generace nebo jako surovina pro výrobu 
100% recyklovaného leteckého paliva. Jednou vyrobený olej tak může posloužit dvakrát. Snižuje se tak 
mimo jiné uhlíková stopa. Nemluvě o snížení zanášení kanalizačního potrubí. 
"Sběr použitých jedlých olejů je příkladem toho, jak by měla fungovat oběhová řešení, snadno 
využitelná pro každého, kdo hodlá chránit životní prostředí. Kromě míst, kde se lze zbavit odpadů, 
chceme v projektu "Kam s ním" především ukazovat dobré příklady a navigovat uživatele, aby využívali 
ekologických možností, jak se zbavovat nepotřebných věcí. V mapě na www.KAMsNIM.cz díky tomu 
postupně přibývají další místa zpětného odběru, re-use centra, opravárny, potravinov! é banky, 
charitativní sběrny a další podobná místa, která dáva! jí věcem šanci na druhý život nebo alespoň 
recyklační koncovku," říká autor aplikace, Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko. 
www.uklidmecesko.cz 
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Vodní záchranná služba ČČK 
Zimní počasí je jak na houpačce a to samé platí s teplotami. Chvíli mrzne, pak je nad nulou a stále 
dokola. To vše má zásadní vliv i na tvorbu ledu. Něž vstoupíte na led, pročtěte a zapamatujte si naše 
ledové desatero. Můžete tím zachránit život svůj, nebo kdo bude naopak vaší pomoc potřebovat. 
Ukažte ho i vašim dětem a seznamte je s riziky pohybu na ledu.  

Kdy bude masopust v roce 2021?  

https://www.ireceptar.cz/zajimavosti/masopust-2021-30000109.html 
 
S velkou pravděpodobností bude letošní masopust 
výrazně jiný, než jak jsme ho znali v minulých letech. 
Bujarým veselicím a masopustním průvodům 
nejspíš nebude přát aktuální situace kolem šíření 
nového druhu koronaviru. Ale masopustní dobroty 
si jistě můžeme dopřát i doma. 
Protože masopust v kalendářích běžně vyznačený 
nebývá, připravili jsme pro vás přehled, na kdy letos 
připadá. 
 
 
 

 

http://www.radambuk.cz/
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Kdy začíná masopustní období? 
Masopust je období, které začíná po svátku Tří králů (6. ledna) a trvá až do začátku postní doby. Slaví 
se však především jeho závěrečné tři dny. Závěr masopustu má v různých regionech vlastní označení. 
Je známý např. jako bláznivé dny, ostatky, ostatek, fašank, šibřinky, končiny. 

Tučný čtvrtek 11. února 2021 
Masopustní neděle 14. února 2021 
Masopustní úterý 16. února 2021 
Popeleční středa 17. února 2021 
Ačkoli nejde o církevní svátek, termín masopustu se určuje 
podle data Velikonoc (Velikonoční neděle vychází v roce 2021 
na 4. dubna). Masopustní úterý předchází Popeleční středě, 
která v letošním roce připadá na 17. února. Právě ona zahajuje 
předvelikonoční postní období. Díky tomu, že Velikonoce jsou 
svátkem pohyblivým, může masopustní neděle připadnout na 

období delší než měsíc (od 1. února do 7. března). 
Tučný čtvrtek – předchází Popeleční středě. Příprava na masopust tradičně začínala ve čtvrtek před 
masopustní nedělí (odtud název "tučný čtvrtek" či "tučňák"). Podle tradice má v tento den člověk jíst 
a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle. 
Taneční neděle - hlavní masopustní zábava tradičně začínala v neděli. Po bohatém obědě se lidé 
chystali na taneční zábavu, která se často protáhla až do rána. V každém kraji si lidé vymysleli jiné názvy 
a jiné zvyklosti. Například v Praze vznikly v 18. století masopustní plesy zvané reduty, určené pro 
bohatší vrstvy. 
 
Maškarní úterý (masopustní úterý) - bylo vyvrcholením masopustu. Právě tento den se pořádaly 
průvody maškar nebo se předváděly žákovské divadelní hry. K nejoblíbenějším námětům patřil soud s 
opilcem Bakchusem. Takto líčí závěr masopustu Božena Němcová ve své knize Babička: „Poslední den 
masopustu přišly ještě s velikým povykem maškary, v čele sám masopust; byl celý ověšen hrachovinou 
jako medvěd. V každém stavení utrhly s něho hospodyně kousek a schovaly. Ten kousek hrachoviny 
z masopustu dávaly husám do hnízd, když je nasazovaly, aby prý dobře seděly.“ 
Popeleční středa následuje po masopustním úterý. Připadá na 46. den před Velikonoční nedělí a je 
vlastně prvním dnem postní doby. 
 
Výpočet data masopustu 
Důležitý údaj pro výpočet data masopustu je datum úplňku po prvním jarním dnu (21. březen). V roce 
2021 připadá tento úplněk na 26. března. Velikonoce začínají v pátek po zmíněném prvním jarním 
úplňku, tedy Velký pátek vychází v roce 2021 na 2. dubna, Velikonoční pondělí na 5. dubna. 
 

Kdo byl svatý Valentýn?  
https://www.denik.cz/spolecnost/valentynska-historie-i-s-

ceskou-stopou-20190213.html Postava svatého Valentýna, jehož 
svátek oslavují zamilovaní po celém světě, je obestřena 
tajemstvím. O tomto záhadném muži kolují legendy, jejichž 
pravdivost je nejednoznačná. A najdeme v nich také 
českou stopu. 
14. února stojí v kalendáři jméno Valentýn, to je jisté. Kdo ale byl 
svatý Valentýn, kterého oslavují všichni zamilovaní, se vlastně 
neví. Neví se ani to, čím si vysloužil své mučednictví. Neznáme 

místo ani datum jeho narození a smrti. Když v roce 496 papež Gelasius I. (492-496) poprvé stanovil 
uctívání svatého Valentýna na datum 14. února, prohlásil, že patří mezi ty, jejichž jména jsou právem 
uctívána, ale jejichž činy zná pouze Bůh. Ani netušil, jak velká je to pravda. 
 

http://www.radambuk.cz/
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Aby toho nebylo málo, katolická církev až do roku 1969 formálně uznávala 11 svátků svatého 
Valentýna. Kromě 14. února to byl ještě 7. leden, 2. květen, 16. červen, 31. srpen, 2. září, 25. říjen, 1., 
3., 11. a 13. listopad a 16. prosinec. Teprve v roce 1969 byl jeho svátek římsko-katolickou církví 
stanoven na 14. února. Východní ortodoxní církev ho oslavuje 30. července. 
 
Ve starověkém Římě se v únoru slavila takzvaná Lupercalia, což byl oficiální začátek jara a čas očisty. 
V předvečer tohoto dne byly do urny lásky vloženy lístečky se jmény mladých dívek. Každý mladý muž 
potom tahal lísteček a dívka, jejíž jméno si vytáhl, se měla stát jeho ženou v následujícím roce, když jim 
to spolu klapalo, mohli tento vztah ještě prodloužit. 
 
Křesťanská církev se pak prý rozhodla slavit v polovině února svátek svatého Valentýna, aby 
pokřesťanštila tento pohanský zvyk. Podle jedné teorie je anglosaský svátek svatého Valentýna 
pravděpodobně odvozen od svátku Lupercalia. 
 
Podle moderních historiků je však tato teorie smyšlená a nepravděpodobná. Prý se jednalo 
o starodávný rituál ovčáků, doprovázený zvířecími oběťmi a tancem. Během tohoto svátku údajně 
v ulicích Říma běhali nazí muži a mrskali ženy důtkami, aby jim přinesly plodnost. Možná i proto papež 
Gelasius I. Lupercalie zrušil.  

Dvě legendy o mučedníkovi 
Kolem roku 1260 pak sepsal italský dominikánský mnich, pozdější 
janovský arcibiskup Jakub de Voragine, jednu z nejčtenějších knih 
středověku nazvanou Legenda Aurea. Ta obsahovala i velmi stručný 
životopis svatého Valentýna, podle nějž měl tento mučedník v roce 
280 odmítnout před císařem Claudiem popřít Krista, a byl proto 
odsouzen k trestu smrti. Ještě před tím, než byl setnut, měl dceři 
svého žalářníka navrátit zrak i sluch. 

Další legenda říká, že 14. únor začal být známý jako Den svatého Valentýna až díky křesťanskému 
římskému knězi Valentýnovi, žijícímu ve 3. století našeho letopočtu. Císař Claudius II., vládce Říma, 
zakazoval svým vojákům, aby se ženili nebo jen zasnubovali. Bál se, že by chtěli zůstat doma u svých 
rodin a nešli do boje. Potřeboval velkou armádu. Byl navíc přesvědčený o tom, že svobodní jsou lepšími 
vojáky než ženatí. 
Valentýn však, nedbaje zákazu, vzdoroval vládci a tajně oddával mladé páry. Byl zatčen, uvězněn a 
popraven 14. února 269. 
Mimochodem, Valentýn prý oknem svého vězení pozoroval orgie provozované Římany o Lupercaliích 
a v psaníčkách, která jim posílal po holubicích, je prosil, aby se chovali slušně a nehřešili. Nebyla to ale 
jediná psaníčka. Před svou mučednickou smrtí prý Valentýn ještě napsal milostný dopis své milované 
dívce (že by výše zmíněné dceři žalářníka?). Tak vznikla později přijatá tradice zasílání valentýnských 
přání. 
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Tvoření s dětmi 
 

Motýl z papírových srdíček jako valentýnská dekorace 

Jednoduchého motýlka zvládnete vyrobit 
během chvilky z barevného papíru a kolíčků na 
prádlo. Bude se vám hodit jako ozdoba do 
valentýnské kytice či na dárek z lásky. Na rub 
křídel můžete napsat i přání nebo věnování. 
Co budete potřebovat na valentýnského 
motýla 
barevné čtvrtky (několik odstínů červené a 
růžové barvy, bílé…), kancelářský papír na 
šablony, nůžky, tužku, tyčinkové lepidlo, 
lepidlo Herkules nebo tavnou pistoli, dřevěné 
kolíčky na prádlo, akrylové barvy, štětec 

Jak budete postupovat při výrobě motýla 
Kancelářský papír přeložte na polovinu, předkreslete si tvar půlsrdíčka a vystřihněte. Srdíčka si 
připravte ve třech velikostech. Dřevěné kolíčky natřete akrylovou barvou, stačí nabarvit jenom horní 
plochy. Kontrastní barvou namalujte jednoduchá tykadla. Z barevných čtvrtek vystřihněte srdíčka 
podle připravených šablon. Z vystřižených srdíček slepte tyčinkovým lepidlem jednotlivá křidélka. 
Jednotlivá křidélka slepte tyčinkovým lepidlem k sobě, a pak je tavnou pistolí nebo lepidlem typu 
herkules nalepte na nabarvené kolíčky. 
Uplatnění pro papírové motýlky už najdete snadno. Připevněte je do kytice, ozdobte jimi dárek nebo 
je nechte poletovat po záclonách… 
Zdroj: https://www.primanapady.cz/clanek-1775-motyl-z-papirovych-srdicek-jako-valentynska-
dekorace 

 

Valentýnský řetěz ze srdíček 

Co budu potřebovat? 
Barevné papíry, nůžky, sešívačku 
Postup: 
Jednoduchý řetěz složený ze srdíček - ideální 
na tvoření s dětmi na Valentýna. Nastříhejte 
si barevný papír na stejně dlouhé proužky. 
Přehněte proužky na půl a pak sešívejte dle 
obrázku. Doporučuji sešívat trochu výše nad 
záhybem, srdíčka jsou pak vykrojenější. 
Zdroj: 
http://tricot.cz/?ad_listing=valentynsky-
retez-ze-srdicek 
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Co budem dnes dělat? 
 
https://www.facebook.com/cobudemdnesdelat/ 

 
 
 
 
 
 
 

 
Hry s dětmi 

Klokanův ocas 
Zábavná pohybová hra vhodná jak na ven, tak také pro příležitosti dovnitř. Klokanův dlouhý ocas může 
být nevýhoda, což děti samy nejspíše poznají v průběhu této akční hry. 
Vymezíme hranice hracího pole, na němž se vše odehrává. Mimo vytyčenou oblast se samozřejmě 
nesmí. 
Každý klokan (hráč) dostane alespoň metr dlouhý provaz (kus prádelní šňůry, uzlovačku atp.), který si 
jedním koncem zastrčí za pas tak, aby se mu jeho ocas válel po zemi. Alespoň 5 centrimetrů by mělo 
vždy být volně na zemi. 
Úkolem každého klokana je vyřadit ostatní hráče tak, že skočí či přišlápnou ocas jinému klokanovi, čímž 
dojde k vytržení zpoza pasu a daný jedinec je tak ze hry venku. Je zakázáno při hře používat 
ruce. Jestliže některý z hráčů spadne, ale ocas mu stále drží za pasem, má ochranu 10 sekund, kdy se 
může postavit na nohy a dostat se zpět do hry.  
Vítězí ten, kdo zůstane poslední s ocasem za pasem. V případě týmů ten tým, kterému zůstane naživu 
alespoň jeden hráč a ostatním žádný. 
Zdroj: https://zabav-deti.cz/clanek/klokanuv-ocas-415 
 

Na lovce a zajíce 
Lovci vyráží na louky, pole či do lesů, kde se snaží ulovit zajíce. V této pohybové hře na ven se část dětí 
stane lovenými zajíci, kteří si jsou ale vědomi své hbitosti a jsou tak patřičně drzí. Kromě spolupráce si 
krátce děti užijí i oblíbené vybíjené. 
Kdekoliv venku vymezíme a dobře označíme herní území. Velikost si určíme podle počtu hráčů, jejich 
schopnosti a na základě dalšího popisu aktivity. 
Děti rozdělíme na dvě skupiny. Jednou partou jsou lovci, kteří jsou rozprostřeni uvnitř herní oblasti. 
Druhou skupinu tvoří zajíci, ti jsou mimo území. 
Jeden ze zajíců vezme míč a vhodí jej do ohraničeného prostoru. Vzápětí vběhne dovnitř mezi lovce a 
snaží se vydržet co nejdéle neulovený. Lovec může zajíce uvnitř pole ulovit tak, že jej trefí míčem. S 
balónem v ruce smí udělat ale pouze jeden krok! Nahrávání si mezi lovci zakázáno není. 
Mezitím co se uvnitř pole pořádá hon na zajíce, ostatní obíhají okolo vytyčeného území - za každé 
oběhnutí jednotlivce se skupině zajíců počítá bod.  
Následně se oba týmy vystřídají a hra se opakuje. Na závěr se porovná počet bodů obou týmů, které 
získali v roli zajíců. 
Zdroj: https://zabav-deti.cz/clanek/na-lovce-a-zajice-414 
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