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Poskytnutí dotace GP Životní prostředí 216 ID FV01815.0015 
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1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



KUJIP016C5KE 

FOND VYSOČINY 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

(FV01815.0015) 

ČI. 1 
Smluvní strany 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050005211/6800 
variabilní symbol: 1536916 

Akademie-Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola 
uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou 
se sídlem: Sázavská 547, Světlá nad Sázavou 582 91 
IČO: 15060977 
zastoupena: Ing. Jindřichem Vodičkou, ředitelem školy 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 20635521/0100 
variabilní symbol: 1536916 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „STOPPA (Smysluplné Tvořivé Odpovědné Přírodě 
prospěšné Aktivity", blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou 
součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „akce"). 

ČI. 3 
Závaznost návrhu 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

Kraj Vysočina, 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupený: 
(dále jen "Kraj") 
bankovní spojení: 

a 
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ČI. 4 
Závazek Příjemce 

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 
písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy. 

ČI. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 48 376 Kč (slovy: čtyřicet osm tisíc tři sta 
sedmdesát šest korun českých). 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce. 
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 

prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši. 

Celkové náklady akce 81 993 Kč 
Výše dotace v Kč 48 376 Kč 
Výše dotace v % 59 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 41 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 33 617 Kč 

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle ČI. 5 odst. 2. 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však 
v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci. 

ČI. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného 
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a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 

ČI. 7 
Podmínky použití dotace 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 28. února 2018. 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

4) Neuznatelné náklady akce jsou: 
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) kancelářská a výpočetní technika 
c) mzdové náklady zaměstnanců žadatele, dohoda o pracovní činnosti, dohody o 

provedení práce (mimo viz níže) 
d) cestovné a stravné na kurzy a semináře 
e) náklady na nákup pesticidů, umělých hnojiv a rašeliny 
f) náklady na občerstvení 
g) náklady na altány, ploty a chodníky 
h) ostatní náklady prokazatelně nesouvisející s realizací projektu 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) nákup materiálu (např. papír, barvy, apod., kancelářské potřeby, tonery, sadba, 

stromky) 
b) nákup pomůcek (např. učební pomůcky, úsporné zářivky, zahradnické náčiní) 
c) nákup služeb (tisk, doprava na exkurze, vzdělávací semináře a kurzy včetně 

akreditovaného kurzu EWO, poradenství, realizace prvků přírodní zahrady, 
výukových programů, propagace a publicita projektu) 

d) náklady na certifikace zahrady 
e) pronájem místností, prostoru pro venkovní akci 
f) dohoda o provedení práce až do výše 5 tis. Kč pro školního koordinátora EWO, 

který se zapojí do projektu žadatele (tj. max. 5 tis. Kč na projekt) 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

ČI. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

Příjemce se zavazuje; 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
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nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01815.0015", 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen 
„DPH") v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu přenesení daňové 
povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 28. února 2018. Úhradou 
DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu 
nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady, 

f) doručit Kraji do 31. března 2018 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat: 
- stručný popis realizované akce, 
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace, 
- finanční vyúčtování akce, 
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy, 
j) zajistit udržitelnost akce v souladu s ČI. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle ČI. 11 smlouvy k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, 
a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo 
zrušení s likvidací. 

ČI. 9 
Kontrola 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola"). 
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2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) -
písm. k) této smlouvy. 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy. 

ČI. 10 
Publicita 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 
Kraje Vysočina" ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

4) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně 
po dobu realizace projektu: 
a) logo Kraje umístěné na - pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách 

souvisejících s akcí, 
b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 

u příležitosti akce, 
c) umístění aktivního odkazu www.kr-vvsocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce, 

5) „Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů. 

ČI. 11 
Udržitelnost akce 

Udržitelnost akce (ve smyslu udržení takových hodnot přírodní zahrady, pro které byl udělen 
certifikát) je vyžadována po dobu 3 let od předložení závěrečné zprávy a vyúčtování 
projektu. 

U ostatních akcí se udržitelnost nevyžaduje. 

ČI. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno 
dle ustanovení tohoto zákona. 

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 
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ČI. 13 
Závěrečná ujednání 

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v inf. systému veřejné správy - Registru smluv. 

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je ing. Eva Navrátilová, tel: 564 602 522, 
email: navratilova.e@kr-vvsocina.cz a ing. Milan Křížek tel. 564 602 527 
email: krizek.m@kr-vvsocina.cz. 

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 13 
odst. 3 této smlouvy. Změnu ČI. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve ČI. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obč. zákoníku. 

6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 
podpisů. Smi. strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto inf. k jiným účelům, než je plnění podm. smlouvy. 

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 20. 10. 2016 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 6. prosince 
2016 usnesením č. 2169/40/2016/RK 

\ I d n e  .d?JlMíí V Jihlavě dne 
l». tt. 

Ing. Jitóřích Vodička 
ředitel školy 

AK AD Living ^ 
VOŠ, Gyniu. ;i SOSUP 

Svěllá nad Sa/.avou 
Sázavská 547. PSČ 582 91 

telefon: 569 452 441 

MUDr. Jiří [Mhourcek 
hejtman kkrajď 
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FOND VYSOČINY 

DOST O POSKYTNUTI DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje) OOJT 

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře) 

FV01815-20_10_16-17 

Název grantového programu Životní prostředí 2016 

Název projektu STOPPA (Smysluplné Tvořivé Odpovědné 
Přírodě prospěšné Aktivity) 

Identifikační údaje žadatele 

Přesný název: Akademie - Vyšší odborná škola, 
Gymnázium a Střední odborná škola 
uměleckoprůmyslová Světlá nad 
Sázavou 

Identifikační údaje žadatele 

Právní forma: Zřizovaná organizace 

Identifikační údaje žadatele 

Ulice: Sázavská 547 

Identifikační údaje žadatele Obec: Světlá nad Sázavou Identifikační údaje žadatele 
PSČ: 58291 

Identifikační údaje žadatele 

Pošta: Světlá nad Sázavou 

Identifikační údaje žadatele 

IČO/RČ: 15060977 

Identifikační údaje žadatele 

Název banky: KOMERČNÍ BANKA A.S. 

Identifikační údaje žadatele 

Číslo účtu: 20635521/0100 

Statutární zástupce žadatele 

Titul: Ing. 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Jindřich 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Vodička 

Statutární zástupce žadatele 

Funkce: ředitel školy 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Titul: Mgr. 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Jméno: Eva 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Příjmení: Bernadová Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) Funkce: učitelka, školní koordinátor EWO 
Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Email: bernadova@akademie-svetla.cz 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Tel.: 723820805 



Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí) 

Přesný název: 
Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí) 

IČO: 
Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí) 

Název banky: 

Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí) 

Číslo účtu: 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

Světlá nad Sázavou a její okolí, areál školy na 
adrese Sázavská 547, Světlá nad Sázavou 

2. Odůvodnění projektu 
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti) 

V souladu s Programem rozvoje Kraje Vysočina 
(dále PRK) i Koncepcí EWO Kraje Vysočina 
(KEWO KV) bychom rádi posílili vztah našich 
studentů k přírodě, životnímu prostředí a krajině 
Vysočiny a zvýšili jejich environmentální vědomí. 
Výuku biologie, ekologie a základů přírodních věd 
oychom rádi směřovali více do terénu, ale bohužel 
nám chybí potřebné pomůcky, které by umožnily 
pozorování organismů v jejich přirozeném 
prostředí, odlov bezobratlých i odběr vzorků pro 
mikroskopická pozorování. Také bychom do 
programu rádi zařazovali více exkurzí a přednášek 
na environmentální témata. (KEWO KV - klíčová 
hodnota 1 Obyvatelé Kraje Vysočina mají vysoké 
ekologické vědomí a znalosti o životním prostředí, 
SC1-2) 
Na škole, kterou navštěvuje okolo 550 žáků a 
pracuje zde více než 100 zaměstnanců, od září 
2014 probíhá projekt Válka s mnohozvířetem, 
jehož cílem je předcházet vzniku odpadů, zavést 
do školy oddělený sběr odpadů a zajistit 
environmentální osvětu v oblasti nakládání 
s odpady. (PRK - opatření 4.5 Nakládání s 
odpady) V současné době bychom potřebovali 
rozšířit množství nádob na separovaný odpad a 
organizací exkurzí do institucí zabývajících se 
dalším využitím odpadů zvýšit motivaci studentů k 
aktivní účasti při řešení odpadové problematiky. 
Areál školy o rozloze cca 1 ha se nachází na JZ 
okraji Světlé n. S. na břehu řeky Sázavy - máme 
tedy prakticky ideální polohu pro kontakt s volnou 
přírodou. V letech 2012-13 byla v části areálu 
školy vybudována přírodní zahrada. Nyní bychom 
rádi pokračovali v úpravách dalších částí našeho 
areálu, abychom zvýšili druhovou diverzitu, posílili 
ekologickou stabilitu sídelního prostředí a 
seznámili žáky s dalšími možnými způsoby péče o 
sídelní zeleň (PRK - opatření 4.4 Péče o přírodu a 
krajinu Vysočiny) 
Při organizování environmentáních aktivit školy 
spolupracujeme se světelskými základními i 
mateřskými školami i se Stanicí Pavlov, o.p.s. -
tyto aktivity bychom chtěli dále rozšířit. (KEWO 
KV - klíčová hodnota 1 Obyvatelé Kraje Vysočina 
mají vysoké ekologické vědomí a znalosti o 
životním prostředí, SC1-2) 
Předkládaný projekt by pomohl realizovat i školní 
program EWO, kde jsou všechny tyto body také 
uvedeny. 



3. Cíle projektu 
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

- probudit v žácích sounáležitost s okolní přírodou, 
představit jim živočichy v blízkém okolí školy, 
seznámit je s ekologickými vazbami a budovat 
v žácích osobní zodpovědnost za současný i 
budoucí stav životního prostředí nejen ve Světlé n. 
S. a jejím okolí 
- představit organismy žijící okolo naší školy i 
dětem z mateřských a žákům ze základních škol 
ze Světlé nad Sázavou 
- vybavit kabinet biologie pomůckami (dalekohledy, 
planktonky, exhaustory, misky a krabičky apod.) a 
literaturou pro terénní výuku (terénní určovací klíče 
bezobratlých a ptáků) a toto vybavení dále 
využívat při výuce studentů i při realizaci aktivit 
připravených pro děti z MŠ, ZŠ i veřejnost 
- umožnit žákům gymnaziálního studia se 
zaměřením na předškolní pedagogiku a 
pedagogiku volného času přípravu a realizací 
environmentálně laděných aktivit (ornitologická a 
hydrologická pozorování) pro cílovou skupinu 
svého studia 
- zvýšit informovanost žáků o odpadovém 
hospodářství a o nutností aktivně se zapojit do 
třídění odpadů 
- seznámit žáky formou exkurzí s dalšími cestami 
odpadů a s fungováním odpadového hospodářství 
v C R  
- pokračovat ve vybavování školy nádobami na 
separovaný odpad a umožnit tak žákům aktivně se 
zapojit do třídění odpadů na škole 
- seznámit žáky s pravidly šetrného spotřebitele a 
s principem udržitelného rozvoje 
- revitalizovat jihozápadní roh školního areálu, 
zpestřit biodiverzitu školního areálu, seznámit žáky 
s šetrnějšími způsoby hospodaření s městskou 
zelení 



4. Cílové skupiny 
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší) 

1) děti ze světelských MS - období spontánního 
úžasu, potřeba blízkého kontaktu s přírodou 
- volný pohyb na čerstvém vzduchu 
- využití přirozené zvídavosti k hravému 
objevování, 
- rozvíjení osobnosti i vztahu k přírodě pomocí 
smyslových her, pohádek 
2) žáci světelských ZŠ -1. stupeň - období 
prozkoumávání přírody, tajemství, dobrodružství 
- období objevování vazeb v přírodě 
- rozvíjení přirozeného pohybu v přírodě, 
rozšiřování komfortní zóny 
- rozvíjení smyslového vnímání pomocí 
smyslových her v přírodě 
- potřeba pobytu v přírodě pro snižování stresu, 
zlepšení paměti i soustředění 
- rozvoj odpovědnosti 
-II. stupeň 
- potřeba testovat své hranice, zažít nové situace 
v partě vrstevníků 
- potřeba experimentování, zkoušení rolí (využití 
simulačních her) 
- potřeba vybití energie, zvýšení sebehodnocení, 
sebedůvěry 
- přestože v tomto období klesá zájem o kontakt 
s přírodou, dochází k rozvoji morálního uvažování 
o přírodě a životním prostředí 
3) žáci SŠ - potřeba znovuobjevování přírody, 
silných adrenalinových zážitků 
- testování vlastních schopností, vlastních cest i 
cesty šetrného přístupu k životnímu 
prostředí 
- potřeba kontaktu s přírodou coby prostředím pro 
relaxaci 
4) dospělá veřejnost - aktivní poznávání přírody, 
porozumění vazbám v životním prostředí 
- doplňování mozaiky informací o životě okolo 

5. Popis projektu 
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti) 

Popis projektu je vzhledem k rozsahu uveden v 
samostatné příloze č. 4. 



6. Výstupy projektu 
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu) 

- akce Jak vám chutná, opeřenci? - pro MŠ (20 
dětí), ZŠ (50 žáků), SŠ (20 žáků) - počátek roku 
2017 i 2018 
- přednáška a výstava fotografií Královny noci (100 
žáků SŠ) - ve spolupráci se Sdružením Zelené 
srdce 
- týden aktivit Voda nad zlato (250 žáků SŠ) -
exkurze do ČOV Světlá n.S,, zájezd do Vodního 
domu Hulice, projektový den 
- přednáška a exkurze Co prozradí žáby zpěvem -
(30 žáků SŠ) - ve spolupráci s pracovníky Stanice 
Pavlov 
- organizace jarní akce Vítání ptačího zpěvu - 1. 
ročník - ornitologická vycházka do přírody určená 
pro veřejnost (cca 30 osob) ve spolupráci s ČSO 
- Budkohrátky 2017 pro žáky MŠ (40 dětí), ZŠ (50 
dětí), SŠ (20 žáků) - ve spolupráci s Ing. Zbyškem 
Karafiátem ze Stanice Pavlov 
- Co to žije v naší řece? - akce pro děti z MŠ (20 
dětí) a první třídy ZŠ (50 dětí), SŠ (30 žáků) 
- revitalizace JZ rohu školního areálu - terénní 
úpravy, vybudování kompostu, výsadba keřů, 
založení pásů květnaté louky, pořízení úkrytů pro 
drobné bezobratlé i obratlovce (hmyzí hotel, škvoří 
domeček, čmelín, ptáčník) - většinu práce 
budeme řešit svépomocí, do realizace se zapojí 
žáci jednotlivých oborů (truhláři, aranžéři, zahradní 
architekti, gymnazisté) 
- exkurze Jak žije les (18 žáků SŠ) - ve spolupráci 
s Lesy ČR 
- Cesty odpadů I. - exkurze pro žáky I. ročníků 
školy do areálu Skládky a sběrného dvora TBS 
Světlá n. S. (cca 100 žáků) 
- exkurze (ve dvou bězích) pro cca 100 žáků 
druhého ročníku Cesty odpadů II. do Jihlavy 
(ASMJ, Enviropol) + výukový program Biodiverzita 
v ZOO Jihlava 
- organizace podzimní akce Festival ptactva 1. 
ročník - ornitologická vycházka do přírody pro 
veřejnost (cca 30 osob) ve spolupráci s ČSO 

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu 

Začátek projektu - leden 2017 / konec projektu -
únor 2018. Podrobný přehled termínů konkrétních 
aktivit je uveden v samostatné tabulce označené 
jako příloha č. 5. 



Mgr. Michal Šimek - zástupce ředitele školy, 
projektový manažer školy, koordinátor realizace 
projektů - např. EU peníze středním školám, 
OPVK - Přírodní a technické obory - výzva pro 
budoucnost aj. 

Mgr. Eva Bernadová - učitelka Bi - Ma, školní 
koordinátorka EWO (momentálně dokončuje 
Specializační studium k výkonu specializovaných 
činností v oblasti environmentální výchovy - termín 
závěrečných zkoušek 16. 11. 2016), účast 
v projektech EU peníze středním školám, OPVK -
Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost 

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

Ing. Lada Slavíčkové - vyučující předmětu 
Praktická cvičení pro obor Kamenosochařství -
architektura staveb v zahradách a parcích, 
zahradní architektka, konzultant pro úpravy 
školního areálu 

Ing. Zbyšek Karafiát, Ph.D, ředitel Stanice Pavlov, 
člen ČSO, držitel kroužkovací licence - pomoc 
s organizací i realizací ornitologických aktivit 

Mgr. Helena Nováčkové, metodička a lektorka 
v Lipce - školském zařízení pro environmentální 
vzdělávání 
- konzultace a metodická podpora programů 
cílených pro MŠ a I. stupeň ZŠ 

Mgr. Jiří Vorlíček - vedoucí pracoviště Kamenná, 
Lipka, lektor environmentálních aktivit 
- konzultace a metodická podpora programů pro 
druhý stupeň ZŠ a SŠ 

Celkové náklady na 
projekt 81 993 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 

Požadovaná výše 
dotace 48 376 Kč 59,00 % 

(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 

- z toho investiční 
dotace Kč ,00 % 

(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 

- z toho neinvestiční 
dotace 48 376 Kč 100,00 % 

(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. Spoluúčast žadatele 33 617 Kč 41,00 % 
částky uvádějte v celých Kč 

- z toho investiční 
spoluúčast Kč ,00 % 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 33 617 Kč 100,00 % 

10. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu) 



žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty IHl 

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty • 

žadatel není plátcem DPH • 

11. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu 

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše 
přidělené podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má: 

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům {za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Fond 
národního majetku, Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje 
bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury), 
b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v likvidaci. 

13. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou) 

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od 1.1. do 31.12. 



14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
je.) 

Příloha 1 - projekt STOPPA - popis naplnění specifických kritérií zpracovaný dle 
výzvy k předkládání projektu (včetně čestných prohlášení ke kriteriu c) 
Příloha 2 - doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. 
Příloha 3 - podrobný položkový rozpis nákladů projektu STOPPA 
Příloha 4 - podrobný popis projektu STOPPA 
Příloha 5 - podrobný přehled termínů konkrétních aktivit projektu STOPPA 

Před podáním projektu si ověřte, zda: 
- je formulář žádosti kompletně vyplněn 

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektů 

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu 

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů 

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů 

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + 
ENTER 

V e Světlé nad Sázavou 

Poznámka pro žadatele : 

dne 20. 10. 2016 

Razít^#(l$Él5? :^Mámíh' 
i žadatele 

Sázavská 547, PSČ 582 91 
í telefon:-569 452 441 



Příloha č. 1 

Projekt STOPPA — popis naplnění specifických kritérií zpracovaný dle výzvy k předkládání 
projektu 

a) Využití rozsahu oblastí EWO 

Projekt kombinuje více oblastí EWO aktivit do jednoho smysluplného a logicky provázaného celku, 
aby si zapojení účastníci mohli aktivní formou uvědomit vzájemné vztahy a vazby mezi jednotlivými 
složkami životního prostředí. V předloženém projektu se propojuje problematika odpadového 
hospodářství se studiem a pozorováním okolní přírody (včetně praktické revitalizace části areálu 
školy), využitím programu lesní pedagogiky. Rozsah a náplň jednotlivých aktivit je podrobně 
rozpracována v jednotlivých bodech popisu projektu. 

b) Zapojení cílových skupin do aktivit projektu - MŠ, ZŠ, SŠ, dospělá veřejnost 

Realizace projektu se nesoustředí jenom na žáky Akademie - VOS, Gymn. a SOŠUP (žadatel a 
realizátor projektu), nýbrž účelně zapojuje i další cílové skupiny tak, aby jimi vykonávané aktivity 
byly úměrné věku a možnostem správného chápání dané problematiky (diferenciace aktivit). 
Zapojeni jsou: 

• děti mateřských škol ve Světlé nad Sázavou 
• žáci obou ZŠ ve Světlé nad Sázavou - ZŠ Lánecká, ZŠ Komenského a to jak na prvním, tak 

druhém stupni 
• již výše uvedení žáci SŠ 
• veřejnost města včetně rodičů žáků, zájemců z řad pedagogického sboru školy 

Cílová skupina realizovaná aktivita 
děti MŠ Jak vám chutná, opeřenci?- výukový program o zimujícím ptactvu 

(2017) 
Budkohrátky 2017 - výukový program spojený s kroužkováním 
výukový program Co to žije v naší řece? 
Jak vám chutná, opeřenci?- výukový program o zimujícím ptactvu 
(2018) 

žáci ZŠ Jak vám chutná, opeřenci?- výukový program o zimujícím ptactvu 
(2017) 
Budkohrátky 2017 - výukový program spojený s kroužkováním 
výukový program Co to žije v naší řece? 
Jak vám chutná, opeřenci?- výukový program o zimujícím ptactvu 
(2018) 

žáci SŠ Jak vám chutná, opeřenci? - výukový program o zimujícím ptactvu 
(2017) 
přednáška a výstava Královny noci 
projektový týden Voda nad zlato (exkurze ČOV Světlá, exkurze 
Vodní dům Hulice aj,) 
přednáška a exkurze Co prozradí žáby „zpěvem" 
výukový program Co to žije v naší řece? 
revitalizace JZ rohu areálu - brigády 
Vítání ptačího zpěvu - ornitologická vycházka 
Cesty odpadů I. (exkurze Skládka a sběrný dvůr Světlá n. S.) 
Cesty odpadů II. (exkurze Jihlava - ASMJ, Enviropol 



výukový program v ZOO Jihlava 
Festival ptactva - ornitologická vycházka 
Jak vám chutná, opeřenci?- výukový program o zimujícím ptactvu 
(2018) 

dospělá veřejnost Vítání ptačího zpěvu - ornitologická vycházka 
Festival ptactva - ornitologická vycházka 

Podrobný popis aktivit pro jednotlivé cílové skupiny je uveden též v části týkající se výstupů projektu. 

c) Zapojení školního koordinátora EWO, neziskové organizace nebo podnikatelského subjektu do 
projektu žadatele (bodové rozpětí 0 - 6), pozn.: nezisková organizace zabývající se ekologickou 
výchovou a osvětou 

• Celý projekt je navržen školní koordinátorkou EWO aktivit Mgr Evou Bernadovou (v době 
realizace projektu - leden 2017 - únor 2018 již po závěrečných zkouškách akreditovaného 
Studia k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy, které 
proběhnou 15. 11. 2016). Školní koordinátorka EYVO aktivit Mgr. Eva Bernadová bude 
rovněž projekt kromě vlastní realizace metodicky a administrativně řídit (jako jeho řešitelka) 
ve spolupráci s dalšími pověřenými zaměstnanci školy (projektový manažer, ekonomka školy, 
vyučující se specializací na zahradní architekturu). 

• Mezi další zapojené a spolupracující subjekty se řadí: 

o záchranná Stanice Pavlov o. p. s. 
o Sdružení Zelené Srdce Humpolec 
o ASMJ Jihlava 
o Enviropol Jihlava 
o Státní lesy ČR 
o ZOO Jihlava 
o ČOV Světlá nad Sázavou 
o Skládka a sběrný dvůr Světlá n. S. 
o Vodní dům Hulice 

d) Finanční spoluúčast žadatele 

Žadatel se bude podílet na financování projektu 41% z celkových nákladů vyčíslených v rozpočtu 
projektu. Tento podíl je též uveden části 9 žádosti projektu. 



Akademie 
Vyšší odborná školay Gymnázium a Střední odborná škola 

uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou 
Sázavská 547 

tel.: 569 452 441 e-mail:skola@akademie-svetla.cz www.akademie-svetla.cz 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - školní koordinátor EYVO aktivit (součást přílohy č. 1, kriterium c)) 

Já, Mgr. Eva Bernadová, nar. 10. 9. 2016 v Ledči nad Sázavou, čestně prohlašuji, že v současné době 

dokončuji Studium k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy, které orga

nizuje Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20. K uzavření studia mi 

zbývá již jen úspěšné složení závěrečných zkoušek, které proběhnou 17. 11. 2016 na Sluňákově. 

V době realizace projektu od ledna 2017 do února 2018 tedy budu certifíko váným školním koordináto

rem EWO s potřebným vzděláním (prokazatelným patřičným dokladem). 

Ve Světlé nad Sázavou 19. 10. 2016 

Mgr. Eva Bernadová 

BANKOVNÍ SPOJENÍ IČ DIČ 



Akademie 
Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola 

uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou 
Sázavská 547 

tel.: 569 452 441 e-mail:skola@akademie-svetla.cz www.akademie-syetla.cz 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - řešitel projektu STOPPA (součást přílohy č. 1, kriterium c)) 

Já, Mgr. Eva Bernadová, nar. 10. 9. 2016 v Ledči nad Sázavou čestně prohlašuji, že jako certifikovaná 

školní koordinátorka EYVO s potřebným vzděláním budu působit jako řešitelka projektu STOPPA v 

případě jeho kladného vyhodnocení a schválení. 

Ve Světlé nad Sázavou 19. 10. 2016 X/ fj 

Mgr. Eva Bernadová 

BANKOVNÍ SPOJENÍ IČ DIČ 



Příloha č. 2 

(včetně kopie jmenovacího dekretu ředitele školy) 

Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 
1. Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu 
zastoupení podle zákona 6. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, 
odst. 3, písm. f) 1. 

Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová, Sá
zavská 547, Světlá nad Sázavou, 582 91 

IČO: 15060977 

statutární zástupce organizace: Ing. Jindřich Vodička, datum narození 10. 6. 1953 

2. Identifikace osob s podílem v právnické osobě (v žadateli) podle zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, odst. 3, písm. f) 2. 

Zřizovatel školy: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749 

Pořadové 
číslo 

IČO /datum 
narození Název / jméno osoby, která má v žadateli podíl 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

v případě potřeby doplňte další řádky nebo doložte na samostatném listě 

x zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní (tj. pouze pokud v žadateli nemá žádná další 
osoba podíl; týká se všech obcí a měst) 

3. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu podle zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, odst. 3, písm. f) 3. 



(např. obec/město uvede zastoupení v organizacích, jako jsou svazek obcí, místní akční skupina, 
zřizované školy, technické služby, bytové družstvo, obchodní společnosti apod.; právnická osoba 
podnikající uvede podíl v jiných právnických osobách, spolek doloží podíl v jiné NNO atp.) 

Pořadové 
číslo IČO Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý 

podíl 
Výše podílu v 

% 1  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
v případě potřeby doplňte další řádky nebo doložte na samostatném listě 

x zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní (tj. žadatel nemá přímý podíl v dalších 
právnických osobách) 

Jméno a podpis statutárního zástupce žadatele: 

Ve Světlé nad Sázavou dne 21. 10. 2016 Ing. Jindřich Vodička, ředitel školy--

ACADEMIE 
VOS. Gvmn. aSOSUP (; 

Svclla nad Saz.avou 
a 547, PSČ 582 91--"" | 

leWon: 5 6 9  452 441 

1 pokud není výše podílu přesně dána, uveďte „nestanoveno" 



Kraj Vysočina 
Rada Kraje  Vysočina 

JMENOVÁNÍ NA VEDOUCÍ PRACOVNÍ MÍSTO ŘEDITELE 

V souladu s ustanovením §59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 166 odst. 2 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení 
Rady Kraje Vysočina č. 0659/14/2012/RK ze dne 3. dubna 2012 

j m e n u j e  

na vedoucí pracovní místo ředitele 

Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy 
uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou 

pan 
narozen 
bytem 

Ing. Jindřich Vodička 
10. června 1953 
Gagarinova 1957, 580 01 HAVLÍČKŮV BROD 

na dobu určitou do 31. července 2018 

s účinností od 1. srpna 2012. 

V Jihlavě, dne 3. dubna 2012 

Kraj vysoam 
MUDr. jih benouneK 

hejtman Kraje Vysočina 
Žižkova 57, 587 33 Jihla-

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika 
Tel: 564 602 111, Fax: 564 602 480, E-mail: posta@kr-•vysocina.cz, Internet www.kr-vysocina.cz 



Příloha č. 3 
Podrobný položkový rozpis nákladů projektu STOPPA 

revitalizace 
areálu 

položka rozpočtu předpokládaná cena celkem za sekci odkaz na předpokládaný zdroj revitalizace 
areálu sazenice keřů 7 000 Kč 21 000 Kč 
revitalizace 
areálu 

kompost (dřevěné 
hranoly) 

10 000 Kč 
21 000 Kč 

revitalizace 
areálu 

hmyzí hotel, ptačí 
budky, ptáčník, 
škvoří domek aj. 

1 000 Kč 

21 000 Kč 
revitalizace 
areálu 

osivo květnaté 
louky 

3000 Kč 

21 000 Kč 

nakládání s 
odpady 

koše na chodbu 2x1700 = 3400 Kč 
včetně DPH 

17 636 Kč http://www.mevatec.cz/e-shop/nadobv-na-odpad/nadoby-na-nakládání s 
odpady 

koše na chodbu 2x1700 = 3400 Kč 
včetně DPH 

17 636 Kč 
trideny-odpad/odpadkove-kose-na-trideny-odpad-100-1 

nakládání s 
odpady 

koše do tříd 3 x 3 x 603= 5427 Kč 
včetně DPH 

17 636 Kč 

https://www.aao.cz/plastovy-kos-na-tridenv-odpad-cerne-

nakládání s 
odpady 

koše do tříd 3 x 3 x 603= 5427 Kč 
včetně DPH 

17 636 Kč 

viko?ItemIdx= 13 

nakládání s 
odpady 

doprava na dvě 
exkurze Jihlava 
(2 x autobus, 100 
km, 7 hodin 
čekání) 

(100x28 + 7x 120) x 
1,21 x2 = 8809 Kč 
včetně DPH 

17 636 Kč 

příroda 
+ lesní 
pedagogika 

dalekohled Fomei 
Terra 10 x 50 

8x 1606 = 12 848 Kč 
včetně DPH 

32 857 Kč https://www.optickysvet.cz/dalekohledy/dalekohled-fomei-terra-
10x50-slunecni-bryle-zdarma/ 

příroda 
+ lesní 
pedagogika 

planktonka 10x250 = 2500 Kč 
včetně DPH 

32 857 Kč 

http://www.chaloupky.cz/cs/shop/pomucky-pro-
wuku/planktonka.html 

příroda 
+ lesní 
pedagogika 

exhaustor 2x350 = 700 Kč vč. 
DPH 

32 857 Kč 

Rezekvítek i Chaloupky 

příroda 
+ lesní 
pedagogika 

příruční mikroskop 1 x2 130 Kč 

32 857 Kč 

http://www.ekokatalog.cz/index.php?n=3&id=253 

příroda 
+ lesní 
pedagogika 

krabičky s lupou 10 ks = 275 Kč vč. DPH 

32 857 Kč 

http://www.topgeo-shop.cz/pruhledna-plastova-krabicka-s-lupou-
3x-10-ks- 8910.html 

příroda 
+ lesní 
pedagogika 

Klíč k určování 
vodních 
bezobratlých 

10 x 50 = 500 Kč 
vč. DPH 

32 857 Kč 

http://www.rezekvitek.cz/?idm=l2&id zbozi=52 

Klíč k určování 
l.půdních 

10x50 = 500 Kč 
vč. DPH 

32 857 Kč 

http://www.rezekvitek.cz/?idm=l2&id zbozi=l 5 



bezobratlých 
Klíč k určování 
obojživelníků a 
plazů 

10x64 = 640 Kč 
vč. DPH 

http://www.rezekvitek.cz/?idm=12&id zbozi=l 8 

Ptáci na krmítku 10 x 35 = 350 Kč vč. 
DPH 

http://www.rezekvitek.cz/?idm=35&id zbozi=l 15 

krmivo pro 
zimující ptactvo 

800 Kč 

Doprava Hulice 
(2 x autobus 70 
km, 3 hodiny 
čekání) 

(70 x 28 + 3 x 120) x 
1,21 x2 = cca5614Kč 
vč. DPH 

Doprava na akci 
Jak žije les -
jízdné autobus (30 
účastníků) 

550 Kč 

výukový program 
Biodiverzita 
v ZOO Jihlava 

cca 110 osob x 45 Kč 
= 4950 Kč 

zapůjčení výstavy 
Královny noci 

500 Kč 

ostatní kancelářský papír 
recyklovaný 

5 balíků-500 Kč 10 500 Kč http://www.ecoprint.cz/papir/DaDir-do-tiskarnv/DaDir-image-
rec vcled-a4-8 0 g-500-listu-recvklo van-s183046899 

ostatní 

toner, laminofolie, 
papír bílý pro 
barevný tisk 

cca 4000 Kč 

10 500 Kč ostatní 

dohoda -
koordinátor 
(řešitel) 

4000 Kč 

10 500 Kč ostatní 

poradenství 1 000 Kč 

10 500 Kč ostatní 

poštovné 500 Kč 

10 500 Kč 

1 celkem za projekt 81 993 Kč 
spoluúčast žadatele 
41% = 33 617 Kč 
požadovaná výše dotace 
59% = 48 376 Kč 



Příloha č. 4 
Podrobný popis projektu STOPPA 

Základním zastřešujícím cílem projektu STOPPA je snaha probudit v žácích 
sounáležitost s okolní přírodou, seznámit je s ekologickými vazbami mezi organismy i 
prostředím, které obývají, budovat v žácích osobní zodpovědnost za současný i budoucí stav 
životního prostředí nejen ve Světlé nad Sázavou a jejím okolí a také nabídnout jim možná 
řešení některých základních environmentálních problémů, se kterými se v reálném životě 
setkávají. Projekt chce různými způsoby vést žáky k tomu, aby si uvědomili svou „stopu", 
kterou svým jednáním na krajině a přírodě zanechávají a zároveň se naopak snaží 
zanechat „stopu" v jejich paměti - „stopu", kterou vytvoří nové zkušenosti, nečekané 
souvislosti, setkání s neznámými organismy ze svého okolí, nové zážitky a prožitky. 

Vnímavost a všímavost k živému i neživému okolí je základem pro citlivé chování a 
jednání. Znalost faktů a porozumění vztahům umožňují správně se rozhodovat při řešení 
environmentálních problémů, schopnost komunikace a vcítění se do různých rolí umožňuje 
orientaci v environmentálních konfliktech. Všechny tyto vlastnosti by náš projekt rád rozvíjel 
nejen u žáků naší školy, ale přiměřeně věkovým zvláštnostem i u dětí ze světelských MŠ a ZŠ 
a dospělých, kteří by se účastnili našich akcí určených pro veřejnost. 

Projekt se věnuje třem oblastem. První oblastí je hospodaření s odpady. Produkce 
odpadů je vážným problémem současné společnosti. Žáci by měli vědět, proč je nutné třídit 
odpad, jak ho správně třídit, měli by znát další cesty vytříděných surovin. Měli by na vlastní 
oči vidět, jaké jsou další cesty odpadu - tříděného i netříděného, jaké jsou možnosti, 
technologické novinky, jaká je legislativa i jaké stát nastavil finanční pobídky. Cílem projektu 
je představit problematiku odpadového hospodářství pokud možno komplexně a motivovat 
tak žáky k co nejinformovanějšímu a nejzodpovědnějšími přístupu ve svém osobním 
životě. 

Druhou oblastí je pokračující revitalizace našeho přírodního areálu. Snahou 
projektuje zpestřit druhovou diverzitu a rozšířit spektrum stávajících biotopů výsevem 
pásů květnaté louky a vysázením keřového lemu okolo plotu v JZ rohu školního areálu. 
Zároveň by měl vzniknout dvoukomorový kompost, který by pomohl redukovat množství 
bioodpadu produkovaného v našem areálu, „recyklovat ho" a znovu využít. Žákům, kteří by 
při realizaci těchto záměrů pomáhali, by účast v těchto aktivitách měla představit dnes již 
méně běžné a časově náročnější způsoby hospodaření s přírodním prostředím v intravilánu 
města, které však jsou mnohem šetrnější vůči organismům a životnímu prostředí. Zároveň 
bychom svépomocným způsobem chtěli doplnit mobiliář stávající přírodní zahrady i dalších 
částí venkovního areálu o různé příbytky bezobratlých i obratlovců, abychom mohli žákům 
více přiblížit živočichy, kteří s námi areál obývají. 

Třetí oblastí je vlastní pobyt ve volné přírodě, pozorování rostlin i živočichů v jejich 
přirozeném prostředí, hledání vztahů mezi společenstvy, poznávání života různých 
ekosystémů (lesa, louky, vodních toků i stojatých vod), a to vše různými formami - od 
exkurzí v rámci hodin přírodovědných předmětů, programu lesní pedagogiky, mimoškolních 
akcí, výukových programů v nedaleké Stanici Pavlov o.p.s. až po exkurze do vzdálenějších 
lokalit. O získané poznatky bychom se chtěli podělit i s dětmi z MŠ, pro které bychom rádi 
připravili tvořivé a hravé programy na témata ze života okolního ptactva a organismů z řeky 
Sázavy, i se žáky okolních ZŠ, pro které bychom chtěli zpracovat jmenovaná témata opět 
přiměřeně jejich věkovým zvláštnostem. 



Příloha č. 5 
Podrobný harmonogram aktivit projektu STOPPA 

Termín akce cílová skupina 
začátek roku 2017 zahájení projektu 

nákup vybavení a materiálu 
leden-únor 2017 vybavení tříd a chodby v pavilonu C sadami 

košů 
SS 

leden - červen 2017 
září - prosinec 2017 
leden-únor 2018 

exkurze studentů SŠ do terénu -
ornitologická a hydrologická pozorování 

v — 
SS 

leden-únor 2017 Jak vám chutná, opeřenci? - pozorování 
zimujícího ptactva 

MS, ZS, SS 

únor 2017 Královny noci - přednáška a výstava SS 
březen 2017 Voda nad zlato - týden aktivit SS 
březen - duben 2017 Co prozradí žáby zpěvem - přednáška a 

exkurze 

v 
SS 

březen — květen 2017 revitalizace JZ rohu Školního areálu SS 
duben 2017 Vítání ptačího zpěvu 2017 - exkurze SS, veřejnost 
květen 2017 Jak žije les - exkurze 

v 
SS 

květen 2017 Budkohrátky 2017 - výukový program 
spojený s kroužkováním 

MS, ZS, SS 

červen 2017 Co se děje v naší řece - výukový program MŠ, ZŠ, SŠ 
září-říjen 2017 Cesty odpadů I. - exkurze 1. ročník SS 
září Cesty odpadů II. + ZOO Jihlava - exkurze do 

firem ASMJ a Enviropol + výukový 
program Biodiverzita v ZOO 

2. ročník SS 

říjen Festival ptactva 2017 - ornitologická 
vycházka do přírody 

SŠ, veřejnost 

leden-únor 2018 Jak vám chutná, opeřenci? - pozorování 
zimujícího ptactva 

MS, ZS, SS 

leden 2017 - únor 2018 Po stopách odpadů - informační kampaň na 
školní nástěnce 

SŠ, zaměstnanci 
školy 

únor 2018 ukončení a hodnocení projektu 


