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Poskytnutí dotace GP Životní prostředí 216 ID FV01815.0010 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 50000, Datum Od:, Datum do:, Perioda:, ODPA: 3799, ORJ:, ORG: POL: UZ: 

13?V 

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). 



KUJIP016C5SA 

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") 

(FV01815.0010) 

ČI. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
(dále jen "Kraj") 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050005211/6800 
variabilní symbol: 1036916 

Základní škola Pacov 
se sídlem: nám. Svobody 321, 395 01 Pacov 
IČO: 75000474 
zastoupena: Mgr. Jaromírem Havlem, ředitelem organizace 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení a číslo účtu obce Město Pacov - zřizovatele: bankovní spojení Česká 
spořitelna a.s. číslo účtu: 622171349/0800 (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah 
příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Environmentální osvěta na ZŠ Pacov", 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. 
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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 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc 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 66 756 Kč 
Výše dotace v Kč 50 000 Kč 
Výše dotace v % 74,90 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 25,10 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 16 756 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 30. dubna 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 FV01815.0010", 

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 30. dubna 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. května 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 

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 dní 
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 19. 10. 2016 

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

v p/4c,.v dne V Jihlavě dne 
2 o, 12. 2016 

Igr. Jaromír Havel 
ředitel organizace 

MUDr. Jiří pháúnek 
hejtman kraje 
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Kraj Vysoa rid 
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje) ft'O-fg/tr. oo- ic 

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

FV01815-19_10_16-11 

Název grantového programu Životní prostředí 2016 

Název projektu Environmentální osvěta na ZŠ Pacov 

Identifikační údaje žadatele 

Přesný název: Základní škola Pacov 

Identifikační údaje žadatele 

Právní forma: Zřizovaná organizace 

Identifikační údaje žadatele 

Ulice: nám. Svobody 321 

Identifikační údaje žadatele 

Obec: Pacov 

Identifikační údaje žadatele PSČ: 39501 Identifikační údaje žadatele 
Pošta: Pacov 

Identifikační údaje žadatele 

IČO/RČ: 75000474 

Identifikační údaje žadatele 

Název banky: Česká spořitelna, a.s. 

Identifikační údaje žadatele 

Číslo účtu: 622679329/0800 

Statutární zástupce žadatele 

Titul: Mgr. 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Jaromír 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Havel 

Statutární zástupce žadatele 

Funkce: ředitel 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Titul: Bc. 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Jméno: Kateřina 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Příjmení: Martínková Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) Funkce: admin. pracovník 
Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Email: info@straziste.cz 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Tel.: 721514748 

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

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

IČO: 00248789 
Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí) 

Název banky: Česká spořitelna, a.s. 

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

Číslo účtu: 622171349/0800 



- Základní škola Pacov 
- Město Pacov 
- Obec s pověřeným obecním úřadem (obec II. 
stupně) Pacov 

1. Lokalizace projektu - Obec s rozšířenou působností (obec III. stupně) 
Pacov 
- Svazek obcí mikroregionu Stražiště 
- MAS Via rustica o.s. 
- Kraj Vysočina 
- Region soudržnosti NUTS II JIHOVÝCHOD 

(Město/obec/mikroregion) 

- Obec s rozšířenou působností (obec III. stupně) 
Pacov 
- Svazek obcí mikroregionu Stražiště 
- MAS Via rustica o.s. 
- Kraj Vysočina 
- Region soudržnosti NUTS II JIHOVÝCHOD 



Základní škola Pacov tak zaznamenává 
zlepšování po technických stránkách a následně i 
po stránce vzdělávání. Na Základní škole 
dlouhodobě probíhá environmentální výuka a 
environmentální osvěta, ke které jsou mimo jiné 
využívány altány (přírodní zahrady). Projekt 
„Environmentální osvěta na ZŠ Pacov" počítá 
s navázáním na tyto zaběhlé aktivity, jejich 
doplněním a rozšířením. Projekt zajistí 
environmentální osvětu v průběhu roku 2017. 
Zahrnuje kurz lesní pedagogiky, uspořádání Dnu 
Země, ekologické výukové programy a pořízení 
pomůcek pro výuku. V rámci projektu dojde 
k zajištění informování o lesích a lesním 
hospodářství pro děti ZŠ Pacov. Důležitost osvěty 
problematiky lesů a lesního hospodářství je 
upřednostňováno především pro vysoké procento 
zalesnění v okolí. Výsledkem bude vštípení a 
uvědomení si důležitosti správných vzorců chování 
v lese a celkově v krajině. Den Země 2017 bude 
žákům ZŠ Pacov představovat dne několik 
environmentálních problematik v rámci 15 
stanovišť, které budou tematicky zaměřeny 
především na praktické uplatnění znalostí z oblasti 
nakládání s odpady, kvality ovzduší, přírody, 
lesnictví, úspory energie, aktivní účasti na ochraně 

2. Odůvodnění projektu životního prostředí a další. Den Země je 
(Popište výchozí situaci, která Vás koncipován tak, že žáci 9. tříd ji ve spolupráci 
v e d e  k  p o d á n í  ž á d o s t i )  s  d a l š í m i  p a r t n e r y  p r o j e k t u  p ř i p r a v í  t ř í d á m  1 . - 8 .  

tříd ZŠ Pacov. Na Den Země budou přizvány i 
ostatní školská zařízení v Pacově. ZS pokládá za 
nezbytné upozornit žáky na dopady ničení 
životního prostředí, respektive jim v praxi ukázat 
soužití s přírodou formou hry. V rámci projektu by 
Základní škola pořídila ekologické výukové 
programy Střediska ekologické výchovy Mravenec 
Pelhřimov, které budou zaměřeny na vztah 
k přírodě a na environmentální problémy. Celkem 
by došlo k realizaci 6 různých ekologických 
programů, které budou náplní odpovídat 
znalostem příslušných zúčastněných ročníků. Tyto 
programy pomohou žákům k vytvoření kladného 
vztahu a tolerantnímu chování k přírodě 
prostřednictvím interaktivních, tvořivých a 
kooperativních metod. Tento rozměr 
environmentální výchovy v současnosti ZŠ Pacov 
neumožňuje. V návaznosti na výše uvedené je 
dále nezbytné pořídit pomůcky pro výuku na I. a II. 
stupni ZŠ Pacov, které budou využívány jednak při 
environmentálních akcích typu Den Země, ale 
současně také v průběhu celého školního roku 
v rámci běžné výuky. Tím dojde ke komplexnímu 
řešení environmentální osvěty v roce 2017. 
Podrobnější zdůvodnění projektu viz příloha č. 6. 



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

- Komplexní environmentální osvěta na ZS Pacov 
probíhající systematicky celý rok 
- Uspořádání 2x kurzu lesní pedagogiky 
- Uspořádání Dnu Země 
- Účast žáků na 6 ekologických výukových 
programech 
- Prohloubení zájmu o les 
- Zlepšení vztahu dětí k přírodě 
- Vštípení správných vzorců chování 
- Prevence poškozování životního prostředí 
- Zajištění dostupnosti informací pro děti 
- Rozvoj environmetální výchovy 
-Aktivní účast na ochraně životního prostředí 

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

- Děti prvního stupně ZS^ 
- Děti druhého stupně ZŠ 
- Pedagogové ZŠ Pacov 
- Rodiče dětí navštěvující ZŠ 
- Děti navštěvující mateřské školy v Pacově 
- Žáci Gymnázia Pacov 
- Široká veřejnost 
- Občané města Pacov 
- Občané Svazku obcí mikroregionu Stražiště 



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

Projekt se skládá ze 4 dílčích aktivit: kurz lesní 
pedagogiky - zajištění dopravy, ekologické 
výukové programy, Den Země - pomůcky a 
materiál pro 15 stanovišť, pomůcky pro výuku I. a 
II. stupně 
a) Kurz lesní pedagogiky je zajištěn lesními 
pedagogiky Městské lesní správy Pelhřimov. 
Samotná výuka proběhne na nedalekém vrchu 
Křemešník vzdáleném cca 10 km jihovýchodně od 
Pelhřimova. V rámci projektu je počítáno se 
zajištěním dopravy, a to formou dvou autobusů pro 
všechny účastnící se žáky ZŠ Pacov. Svým 
charakterem je realizace projektu zaměřena na 
děti 4. ročníku. Jejich osvěta ohledně fungování a 
soužití s lesem je nezbytná také pro budoucí 
generace hospodařící v lese i běžné uživatele. 
Realizace projektu proběhne za podpory Městské 
správy lesů Pelhřimov. 
b) Ekologické výukové programy budu realizovány 
v období březen až duben 2017 formou 6 
samostatný programů. Výukové programy pořádá 
nestátní nezisková organizace Středisko 
ekologické výchovy Mravenec. Vzdělávací lekce 
probíhají v prostorách Střediska ekologické 
výchovy Mravenec či jinde v terénu. Pro starší 
žáky proběhnou lekce v Zámeckém sále v Pacově. 
c) Den Země proběhne 21. dubna 2017, ale jeho 
přípravy budou probíhat od ledna 2017. Na Dnu 
Země se budou podílet žáci 9. tříd, kteří budou 
zajišťovat aktivity na stanovištích ve spolupráci 
s Městem Pacov (zapůjčení stánků, vypůjčení 
prostoru zámeckého parku), MOP Pacov, Via 
rustica (zapůjčení vybavení z projektu S nůší do 
světa řemesel), Český rybářský svaz MO Pacov, 
Myslivecký spolek Zhořec, Český svaz včelařů ZO 
Pacov, Pacovská lesní a Harmonie - Zdravá 
výživa. 
Společně se Dnem Země proběhnou také 
doprovodné akce: 
Výstava výtvarných a fotografických prací žáků ZŠ 
Pacov (únor - duben) - téma výtvarné soutěže pro 
I. stupeň Máme rádi zvířata / Máme rádi přírodu; 
téma pro II. stupeň pro výtvarnou soutěž 
Ekoplakát, pro fotografickou soutěž Čarovné barvy 
přírody / Toulky přírodou 
Prezentace projektu Světová škola, do kterého je 
ZŠ Pacov zapojena a může využívat toto 
označení. Práce žáků 8. a 9. tříd na téma globální 
problémy lidstva. 
d) Pomůcky pro výuku I. a II. stupně - veškeré 
pomůcky budou použity při realizaci akce Den 
Země a potom budou využívány při výuce na I. a 
II. stupni 
Podrobnější popis projektu viz příloha č. 6. 



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

- Realizace kurzu lesní pedagogiky pro žáky 4. 
ročníku ZŠ Pacov 
- Realizace 6 ekologických výukových programů 
pro žáky 2., 3., 4., 5., 8. a 9. tříd 
- Realizace Dnu Země včetně pořízeného 
vybavení na 15 stanovišť 
- Pomůcky pro environmentální výuku využívané 
v průběhu celého školního roku 
- Zkvalitnění vzdělávání pro děti 
- Zajištění dostupnosti informací dětem 
- Zlepšení vztahu dětí k lesu, respektive k přírodě 
- Zamezení poškozování životního prostředí 
- Rozvoj environmentální výchovy 

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

Projekt bude zahájen 1.1. 2017, nejdříve však po 
podpisu Dohody o poskytnutí dotace a ukončen 
bude nejpozději do 30. 4. 2018. Pouze v tomto 
období budou vznikat uznatelné náklady projektu a 
budou také uhrazeny. Vyúčtování projektu bude 
provedeno do jednoho měsíce po ukončení 
projektu. 

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

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

Organizační zabezpečení projektu provedou 
zaměstnanci ZŠ Pacov, která má s obdobnými 
projekty mnohaleté zkušenosti. Základní škola 
Pacov má i mnohaleté zkušenosti s čerpáním 
finančních prostředků z Fondu Vysočiny, státních 
dotačních titulů a z fondů EU. Odborné 
zabezpečení projektu provedou způsobilý 
zaměstnanci Městské správy lesů Pelhřimov, 
Mravenec a další. 

9. Rozpočet projektu 
(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. 
částky uvádějte v celých Kč 

Celkové náklady na 
projekt 66 756 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(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. 
částky uvádějte v celých Kč 

Požadovaná výše 
dotace 50 000 Kč 74,90 % 

9. Rozpočet projektu 
(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. 
částky uvádějte v celých Kč 

- z toho investiční 
dotace Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(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. 
částky uvádějte v celých Kč 

- z toho neinvestiční 
dotace 50 000 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(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. 
částky uvádějte v celých Kč 

Spoluúčast žadatele 16 756 Kč 25,10 % 

9. Rozpočet projektu 
(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. 
částky uvádějte v celých Kč 

- z toho investiční 
spoluúčast Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(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. 
částky uvádějte v celých Kč 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 16 756 Kč 100,00 % 

10. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu) 

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
; finar|cováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty 



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 do 



14. Seznam dokladů (Uvedla seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očisluite 
je.) 
1. Stručný popis naplnění specifických kritérií 

rozhodnutí o So^nT^'1®" ̂  2 iUS'iCe °Z' Z"ZOVacl listina' doda,ek č- 1 • 

assrdie zákona 4-250/2000 sb- ° rozpoči°^h p™*** 
4. Podrobný položkový rozpis nákladů projektu 
«' D°?eK°kladU ° vlastln,ictví nemovitostí - není relevantní pro charakter projektu 
6. Podrobný popis projektu piujeiuu 
7. Kopie o absolvováni akreditovaného kurzu EWO - Mgr. Martina BaĚábtódní škola Pacov 

Poznámka pro žadatele : 
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 

w w náměstí Svobody 321 
''•WW 395 01 Pacov 
yW 10:75000474 

V Pacově dne 19. října 2016 

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele 



SL 

Stručný popis naplnění specifických kriterií 



Specifická kritéria 

a) Využití rozsahu oblastí EWO (nakládání s odpady, kvalita ovzduší, 
příroda, přírodní zahrady, lesní pedagogika, úspory energie), (bodové 
r o z p ě t í  1 - 5 )  
• V rámci projektu dojde k uspořádání kurzu lesní pedagogiky a zajištění tak 

informování o lesech a lesním hospodářství pro děti ZŠ Pacov. Důležitost osvěty 
problematiky lesů a lesního hospodářství je upřednostňováno především pro vysoké 
procento zalesnění v okolí. Přímo pro Pacov je zaznamenáno 24% lesní půdy, 
přičemž v okolí ještě více. Výsledkem bude vštípení a uvědomení si důležitosti 
správných vzorců chování v lese a celkově v krajině. Veškeré vynaložené náklady 
budou uplatněny na lesní výuku na Křemešníku, která bude zajištěna pracovníky 
Městské správy lesů Pelhřimov. 

• V rámci projektu dojde také k aktivitě uspořádání Dnu Země, kde budou žáci ZŠ 
informování o nakládání s odpady, o kvalitě ovzduší, o přírodě a úsporách 
energie. 

• V rámci projektu dojde také k pořízení vybavení pro celoroční použití ve výuce, 
která bude probíhat mimo jiné v přírodní zahradě, která byla dotačně podpořena 
zPRV. 

• Podporované oblasti: 

Oblasti EWO Celková část v Kč Celkové náklady v % 

Lesní pedagogika 6 0006 + 7 0004 + 7 1005 30,11 % 

Úspory energie 2 4501 + 8 2015 + 9 5504 30,26 % 

Příroda 18 0052 + 5 0003 + 1 0004 35,96 % 

Ovzduší 0 0% 

Odpady 2 4504 3,67 % 

1 výukový program „Alternativní zdroje energie" 

2 ostatní výukové programy 

3 materiál na doprovodné akce ke Dni Země 

4 pomůcky a materiál akce Den Země 

5 pomůcky pro výuku I. a II. stupně 

5 kurz lesní pedagogiky 

i) Zapojení cílových skupin (žáci MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, rodiče žáků, jiní dospělí 
v produktivním věku, senioři), (bodové rozpětí 1 - 4) 
8 Celkem budou v rámci projektu realizovány 4 dílčí aktivity Lesní pedagogika, Den 

Země, ekologické výukové programy a zakoupení pomůcek pro výuku. 



• Svým charakterem je realizace projektu zaměřena především na žáky Základní školy, 
a to z I. i II. stupně, kteří jsou zapojeni do všech aktivit projektu (Lesní pedagogika, 
Den Země, Ekologické výukové programy, využití pomůcek pro výuku). 

• Dalšími cílovými skupinami jsou i rodiče dětí, kteří se do environmentálního 
vzdělávání zapojí pouze prostřednictvím Dne Země, kde mohou žákům vypomoct, 
případně Den Země navštívit. 

• Jiní dospělí v produktivním věku jsou zapojeni do příprav aktivit pouze na Dnu 
Země. 

• Dnu Země se zúčastní také děti z MŠ v Pacově, kterým ZŠ Pacov nabídne ukázky a 
soutěže pro nejmenší. 

c) Zapojení koordinátora EWO školy a koordinátora EWO z neziskové 
organizace (bodové rozpětí 0 - 6) 
• Do aktivit proj ektu j e zapoj en koordinátor EVVO školy, který úspěšně absolvoval 

akreditovaný kurz pro školní koordinátory EWO. Školní pedagog ZŠ Pacov Mgr. 
Martina Barešová absolvovala 250 hodinový kurz. Prostá kopie a absolvování kurzu 
viz příloha č. 7. 

H Do proj ektu j e zapoj ena také nezisková organizace Středisko ekologické výchovy 
Mravenec, která poskytne žákům vzdělávací ekologické výukové programy. Mimo 
jiné při Dnu Země ZŠ Pacov spolupracuje s MOP Pacov. 

H Mezi podnikatelské subj ekty vstupuj ící do proj ektu j e Město Pacov (poskytuj e 
prostory pro Den Země a zapůjčuje stánky), Via rustica (zapůjčení vybavení 
z projektu S nůší do světa řemesel), Městská správa lesů Pelhřimov (výuka lesní 
pedagogiky), Pacovská lesní, Český rybářský svaz MO Pacov, Myslivecký spolek 
Zhořec, Český svaz včelařů ZO Pacov a Harmonie - Zdravá výživa, kteří poskytují 
materiál k daným aktivitám. 

i) Finanční spoluúčast žadatele (bodové rozpětí 0 - 5) 
H Celkové náklady projektu činí 66 756,- Kč. Město Pacov požaduje dotaci ve výši 

74,9% z celkově uznatelných nákladů projektu a výše dotace činí 50 000,- Kč. Míra 
spoluúčasti žadatele je 25,1%, což činí 16 756,- Kč. 



Čestné prohlášení koordinátora o zapojení do projektu 

V Pacově dne 19. října 2016 

Já, Mgr. Martina Barešová, narozena dne 31. 12. 1972, čestně prohlašuji, že jsem zapojena do 

projektu „Environmentální osvěta na ZŠ Pacov" napříč všemi aktivitami předmětného projektu. 

Lesní pedagogiku koordinuji z hlediska zajištění dopravy, termínu pro realizaci a veškeré 

dokumentace akce, případně vykonání dohledu nad žáky. Na Dnu Země koordinuji přípravy a 

organizuji samotné zajištění akce. Ekologické výukové programy zabezpečuji a připravuji pro 

jednotlivé třídy vzhledem k jejich znalostem a potřebám. Zakoupené pomůcky na základě mého 

výběru a následného nákupu budou použity v rámci celoroční výuky. 

/ 

Mgr. Martina Barešová 

školní koordinátorka EYVO 



Pedagog: ! • *gf.«lTIMJI BARÉSOVA.-

Narozen <a): Í2.'-1972' . Vj . . . 

za absolvování studia k výkonu specializovaných Činností ' . 

podle § 9, odst, 1, písmeno d) Vyhl. 317/2005 Sb.: 

SPEČ IÁL ÍŽÁ ČWI 5TUD'I¥M : 'K :VÝ fCOJftJ \ '  -

SPI C i AL120¥ ANYC H ČI MM O STÍ • V 011.45? 1 

GNVíHQMMiBNTÁLŇ.í .:¥¥CHOVY.- • ' ' v 

Akreditované MŠMT c. j. 16114/2010-25-387 ze.dne 3 . 5. 2010 a sestaveně, podle požadavků Vyhlášky 
f. 317/2005 Sb.r o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérnírn systému 
pedagogických pracovníků, a Standardu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v EWO. 
Specializační studium proběhlo v období od 4. 6. 2010 do 17.4. 2011 v celkovém rozsahu 250 hodin 
přímé výuky. Studium bylo řádně zakončeno složením závěrečné zkoušky a obhajobou závěrečně práce. 

RNDr., Jozef Zetek 
' Chaloupky o.p.s., 

• školská zařízení.pro zájmové další vzdělávání. 
; • ' ' ,t . Kněžice 109, 675 21 Okříšky 

lč: 25557475, Wwwxhaloupky.cz 

; ./ - ^ 
.  1  -  : á L  .  

f /vi/M ředitel Chaloupky o.p.s. 

Studium,bylo spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem. ČR v rámci Operačního programu 
vzdělávání pro konkurenceschopnost - projekt „Příroda Vysočiny je naší učebnou", REG. Č. CZ.'1.07/1,3.02/02;0015 

Jihlava, 2. června 2011 

Hf 
***** 

-*• * • 
ir" 

* • * *  
-  • • •  ^  'ÍSSu ,«iJ MINíSTE^STVO ŠKOLSTVÍ, <DPVzdělávání 

fond V CR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY pro hon 
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVANÍ 



Doklady o právní subjektivitě 

Výpis z Justice.cz 
v 

Zřizovací listina pro příspěvkovou organizaci ZS Pacov 
Dodatek č. 1 ke zřizovací listině 
Rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací 



Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "KRAJSKÝ SOUD V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH [IČ 00215686]" dne 11.10.2016 v 10:23:22. 
EPVid :TCZ J bgO J rOWOj r3G+3Ry 8Q 

Úplný výpis 
z obchodního rejstříku, vedeného 

Krajským soudem v Českých Budějovicích 
oddíl Pr, vložka 335 

tatum zápisu: 1. ledna 2003 
ípisová značka: Pr 335 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

zapsáno 1. ledna 2003 
ázev: Základní škola Pacov, nám.Svobody 321, okres Pelhřimov 

zapsáno 1. ledna 2003 
vymazáno 18. ledna 2014 

Základní škola Pacov 
zapsáno 18. ledna 2014 

ídlo: Pacov, nám.Svobody 321, okres Pelhřimov, PSČ 39501 
zapsáno 1. ledna 2003 

, vymazáno 11. února 2009 
Pacov, náměstí Svobody 321, okres Pelhřimov, PSČ 39501 

zapsáno 11. února 2009 
entifikační číslo: 750 00 474 

zapsáno 1. ledna 2003 
•ávní forma: Příspěvková organizace 

zapsáno 1. ledna 2003 
édmět činnosti: 

je vymezen § 5 zákona o soustavě základních, středních a vyšších 
odborných škol č. 29/1984 Sb. v platném znění. Součástí 
organizace je školní družina a školní klub dle § 20 zákona o 
školských zařízeních č. 76/1978 Sb. v platném znění. 

zapsáno 1. ledna 2003 
vymazáno 1. ledna 2006 

je vymezen v §§ 36 až 56 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění 
pozdějších předpisů a vyhláškou č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a 
některých náležitostech plnění povinné školní docházky a vyhláškou č. 74/2005 
Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění. 

zapsáno 1. ledna 2006 
vymazáno 22. září 2007 

Účel a předmět činnosti je vymezen v §§ 36 až 56 zákona č. 561/2004 Sb. o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 48/2005 Sb. o základním 
vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a 
vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění a dále §§ 121 
a 123 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhláškou 
č.107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů. 

zapsáno 22. září 2007 
Rozšiřuje se o činnosti uvedené v § 179 odst.4 písm.d) zákona č.561/2004 Sb., o 

! předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon) ve znění pozdějších předpisů a o činnosti uvedené ve vyhlášce č.73/2005 
Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a 
dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů. 
Kód oboru: 79-01-C/01 Název oboru: základní škola, délka studia: 9 let, způsob 
studia: denní. 

Platné ke dni: 11. října 2016 06:30 1/3 
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Kód oboru: 79-01-B/001 Název oboru: základní škola speciální, délka studia: let, 
způsob studia: denní. 

zapsáno 11. února 2009 
plňková činnost: 

pronájem nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb s 
pronájmem spojených 

zapsáno 1. ledna 2006 
vymazáno 22. září 2007 

Příspěvkové organizaci je povolena doplňková činnost za účelem lepšího využití 
všech svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců za 
předpokladu, že tato činnost nenarušuje plnění hlavního účelu organizace, pro 
který byla zřízena. 
Doplňkovou činnost organizace provozuje na základě platných předpisů. 
Především sleduje v účetnictví odděleně náklady a výnosy plynoucí z doplňkové 
činnosti v průběhu celého kalendářního roku a dohlíží na to, aby byly důkladně 
odděleny pracovně právní poměry vztahující se na straně jedné k hlavní a na 
straně druhé k doplňkové činnosti, obsažené ve zřizovací listině. 
jedná se o tuto doplňkovou činnost: 
- pronájem nebytových prostor. Bližší podmínky pro provozování této činnosti a 
související práva a povinnosti budou stanoveny smluvním vztahem dle článku 5 
této zřizovací listiny. 
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 
činnosti. 
- pronájem movitého majetku. 

zapsáno 22. září 2007 
:utární orgán: 
editel: 

Mgr. JOSEF SEIDL, dat, nar. 21. ledna 1948 
Pacov, Na Blatech 931, okres Pelhřimov, PSČ 39501 
Den vzniku funkce: 1. ledna 2003 
Den zániku funkce: 14. července 2011 

zapsáno 1. ledna 2003 
vymazáno 4. července 2012 

sditel: 
Mgr. JIŘÍ PRAVEČEK, dat, nar. 12. ledna 1976 
Pacov, Jetřichovská 694, PSC 39501 
Den vzniku funkce: 15. července 2011 
Den zániku funkce: 15. července 2013 

iditel: 
JAROMÍR HAVEL, dat, nar. 5. října 1963 
třída Legií 292, 393 01 Pelhřimov 
Den vzniku funkce: 15. července 2013 

zapsáno 18. ledna 2014 
vymazáno 24. února 2015 

JAROMÍR HAVEL, dat. nar. 5. října 1963 
č.p. 64, 393 01 Velký Rybník 
Den vzniku funkce: 15. července 2013 

zapsáno 24. února 2015 
Ředitel (statutární orgán) jedná jménem organizace v souladu s 

zapsáno 4. července 2012 
vymazáno 18. ledna 2014 

icJitel: 

Působ jednání: 

5 Platné ke dni: li. října 2016 06:30 2/3 
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platnými právními předpisy a činí jménem organizace právní úkony 
tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému jménu organizace 

I připojí vlastnoruční podpis. V nepřítomnosti ředitele jedná za 
I organizaci jím jmenovaný zástupce. 
í zapsáno 1. ledna 2003 
jzovatel: 

Město Pacov, IČ 002 48 789 
Pacov, Náměstí Svobody 320, PSČ 39518 

zapsáno 1. ledna 2003 
statní skutečnosti: 

Na příspěvkovou organizaci Základní škola Pacov (dříve Základní škola Pacov, 
nám. Svobody 321, okres Pelhřimov), jako organizaci nástupnickou, přešlo podle 
usnesení zastupitelstva Města Pacov ze dne 20.3.2013, č. 2013/01/04 ke dni 
1.1.2014 o fúzi sloučením veškerého jmění včetně práv a povinností z 
pracovněprávních vztahů příspěvkové organizace Základní škola Pacov, Za 
Branou, okres Pelhřimov se sídlem Pacov, Za Branou 1184, PSČ 395 01, IČ 
75000482, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 
Českých Budějovicích oddílu Pr vložce 334, jako zanikající organizace. 

zapsáno 18. ledna 2014 

ie P,atné ke dni: 11. října 2016 06:30 3/3 



Z ř i z o v a c í  l i s t i n a  
pro příspěvkovou organizaci 

Základní škola Pacov, 
náměstí Svobody 321, okres Pelhřimov 

Usnesením Zastupitelstva města Pacov ze dne 23.9.2009, podle § 35 odst. 2, § 84 odst. 2 
písmena d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, podle § 8 odst. 1 zákona 
č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění a podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb.o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů v platném znění, vydává město Pacov tuto zřizovací listinu: 

ČI. 1 
Zřizovatel 

Název zřizovatele: Město Pacov 
Sídlo zřizovatele: Pacov, nám. Svobody 320, okres Pelhřimov 
IČ: 00248789 

ČI. 2 
Příspěvková organizace 

Název příspěvkové organizace: Základní škola Pacov, náměstí Svobody 321, okres 
Pelhřimov 

Sídlo příspěvkové organizace: Pacov, náměstí Svobody 321, PSČ 395 01 
IČ: 75000474 

ČI. 3 
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti 

Účel a předmět činnosti je vymezen v §§ 36-56 a §§ 118 -121 zákona č. 561/2004 Sb. 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
v platném znění, vyhláškou Č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech 
plnění povinné školní docházky, vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí,žáků a studentů 
se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, 
vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání a vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním 
stravování, vše v platném znění 

ČI. 4 
Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují 

jménem organizace 
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, který je jmenován a odvoláván 

v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění 
a v souladu s § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění. 

2. Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými právními předpisy 
a činí jménem příspěvkové organizace právní úkony tím způsobem, že k vytištěnému 
nebo napsanému názvu příspěvkové organizace připojí svůj vlastnoruční podpis. 

3. V nepřítomnosti ředitele jedná za příspěvkovou organizaci jím jmenovaný zástupce. 



ČI. 5 
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se organizaci 

svěřuje k hospodaření 

1. Zřizovatel předal příspěvkové organizaci k hospodaření movitý majetek vymezený 
přílohou ke zřizovací listině ze dne 1.1.2003. Další movitý majetek nabytý organizací do 
dne účinnosti této zřizovací listiny z prostředků zřizovatele je považován za svěřený 
příspěvkové organizaci k hospodaření. 

2. Zřizovatel nepředal příspěvkové organizaci k hospodaření žádný nemovitý majetek. 
Užívání nemovitého majetku příspěvkovou organizací a s tím spojená práva a povinnosti 
jsou a do budoucna budou upravovány písemnými smlouvami. 

ČI. 6 
Vymezení práv umožňujících organizaci naplňovat hlavní účel 

příspěvkové organizace 

A. Vymezení práv a povinností k majetku ve vlastnictví zřizovatele předanému 
příspěvkové organizaci k hospodaření (dále jen „svěřený majetek") 

Obecná ustanovení 
1. Veškerý majetek svěřený příspěvkové organizaci k hospodaření zůstává ve vlastnictví 

zřizovatele. Případné nabývání dalšího movitého majetku z prostředků zřizovatele se děje 
do vlastnictví zřizovatele a okamžikem nabytí se tento nový majetek považuje za svěřený 
příspěvkové organizaci k hospodaření. 

2. Příspěvková organizace smí majetek předaný k hospodaření využívat pouze pro 
zabezpečení hlavního účelu, pro který byla zřízena. Využívat majetek pro doplňkovou 
činnost smí příspěvková organizace pouze tehdy, nenaruší-li tím chod činnosti hlavní a 
byla-li jí taková činnost zřizovatelem povolena. 

3. Svěřený majetek nelze prodat, směnit, darovat, ručit jím, a zatěžovat zástavním právem 
ani věcnými břemeny bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele. 

Povinnosti příspěvkové organizace 
1. Svěřený majetek eviduje příspěvková organizace dle zákona o účetnictví č.563/1991 Sb., 

prováděcí vyhlášky č.505/2002 Sb. a souvisejících předpisů, v platném znění a účetně jej 
odepisuje na základě zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Při hospodaření s 
majetkem postupuje v souladu s platnými právními předpisy. 

2. Nejpozději 15. ledna každého kalendářního roku předá příspěvková organizace zřizovateli 
přehled přírůstků a úbytků majetku, který jí byl svěřen k hospodaření, se stavy aktuálními 
k 31.12. předchozího kalendářního roku. Pokud připadne tento den na den pracovního 
klidu, předá příspěvková organizace výše zmíněné inventurní soupisy nejpozději nejbližší 
předchozí pracovní den. 

3. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek chránit před poškozením, odcizením, 
zneužitím a před neoprávněnými zásahy. Za tímto účelem je příspěvková organizace 
povinna svěřený majetek pojistit. 

4. Příspěvková organizace je povinna využívat všech práv vlastníka tak, jako by je 
vykonával vlastník sám, zejména včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na 
vydání bezdůvodného obohacení, nároky pojistných událostí apod, a za tímto účelem 
samostatně jednat v soudních sporech jako účastník řízení. 

5. Příspěvková organizace je povinna vykonávat působnost v oblasti požární ochrany, 
ochrany životního prostředí (například zajištění odpadového hospodářství) apod.. 

6. Dále je povinna se o tento majetek řádně starat a pečovat o něj a provádět zákonné revize 
a technické prohlídky. 



Práva příspěvkové organizace 

1. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout nebo vypůjčit svěřený majetek jinému 
subjektu nejdéle na dobu tří let. S předchozím písemným souhlasem zřizovatele může 
svěřený majetek pronajmout či vypůjčit i na dobu delší. Platnost smluv uzavřených přede 
dnem schválení této zřizovací listiny zůstává nedotčena. 

2. Příspěvková organizace je oprávněna vyřadit drobný dlouhodobý majetek (vymezený 
vyhláškou č.505/2002 Sb. k zákonu č.563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění) 
z užívání bez souhlasu zřizovatele, jedná-li se o majetek prokazatelně neupotřebitelný a 
přebytečný. Likvidace a případný prodej tohoto majetku proběhne za ceny v místě a čase 
obvyklé. 

3. Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do vlastnictví zřizovatele drobný 
dlouhodobý majetek (vymezený vyhláškou 505/2002 Sb. k zákonu 563/1991 Sb. 
o účetnictví, v platném znění) bez souhlasu zřizovatele. 

B. Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku ve svém 
vlastnictví 

1. Příspěvková organizace je oprávněna do svého vlastnictví nabývat pouze majetek 
potřebný k výkonu činnosti v souladu s ustanovením § 27, odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a to: 

a. bezúplatným převodem od svého zřizovatele 
b. darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele 
c. děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, bez tohoto souhlasu 

je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout 
d. jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele 

K bodu d: 
Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví veškerá oběžná aktiva pořízená 
v běžném roce, a to aktiva pořízená: 

- na základě ročního plánu výnosů a nákladů. Ročním plánem nákladů a výnosů 
se rozumí schválený plán určeného neinvestičního příspěvku na činnost a 
úpravy plánu a příspěvku (včetně snížení při nařízení odvodů) schválených 
zřizovatelem v průběhu roku nebo na základě finančního vypořádání. 

- na základě tvorby a použití fondů příspěvková organizace dle §30,§32 a §33 
zákona č.250/2000 Sb., v platném znění a na základě schválení přídělů fondů 
zřizovatelem při vypořádáni výsledku hospodaření roku minulého 

- na základě dalších usnesení zřizovatele k finančnímu (i fondovému) 
hospodaření příspěvkové organizace 

2. Příspěvková organizace má k majetku ve svém vlastnictví zejména následující 
povinnosti: 

a. vést majetek v účetnictví a analytické evidencí odděleně od majetku 
svěřeného, a to: 

- zvlášť maj etek nabytý bezúplatným převodem od zřizovatele 
- zvlášť majetek nabytý darem nebo děděním 
b. pojistit majetek 
c. dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, životního 

prostředí, hygieny apod. 
d. řídit se právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací listinou, 

předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah 
příspěvkové organizace k zřizovateli 

e. pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého 
vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, pro ni trvale 
nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. V případě, že 
zřizovatel nabídku nepřijme, může příspěvková organizace po jeho 
předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za 
podmínek stanovených zřizovatelem 



C. Přijímáni darů 

1. Darv věcné a dary peněžité účelově určené: 
Pro přijetí darů věcných a darů peněžitých účelově určených je vyžadován předchozí 
písemný souhlas zřizovatele pro každý jeden právní úkon. 
2. Darv peněžité účelově neurčené 
Zřizovatel touto zřizovací listinou, v návaznosti na ustanovení § 39b zákona 
č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dává předchozí souhlas 
příspěvkové organizaci k přijetí peněžitých darů účelově neurčených do hodnoty 50.000,-
Kč včetně v jednotlivém případě. 
V případě peněžitých darů účelově neurčených přesahujících hodnotu 50.000,- Kč je vždy 
zapotřebí písemného souhlasu zřizovatele. Do doby udělení předchozího souhlasu se 
případné přijaté finanční prostředky na základě přislíbených darů evidují jako přijatá 
záloha, po udělení souhlasu zřizovatele se dar zařadí jako zdroj do rezervního fondu. 

ČI. 7 
Doplňková činnost 

Příspěvkové organizaci je povolena doplňková činnost za účelem lepšího využití všech svých 
hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců za předpokladu, že tato činnost 
nenarušuje plnění hlavního účelu organizace, pro který byla zřízena. 
Doplňkovou činnost organizace provozuje na základě platných předpisů. Především sleduje 
v účetnictví odděleně náklady a výnosy plynoucí z doplňkové činnosti v průběhu celého 
kalendářního roku a dohlíží na to, aby byly důkladně odděleny pracovně právní poměry 
vztahující se na straně jedné k hlavní a na straně druhé k doplňkové činnosti, obsažené ve 
zřizovací listině. 

Jedná se o tuto doplňkovou činnost: 
- pronájem nebytových prostor. Bližší podmínky pro provozování této činnosti a související 

práva a povinnosti jsou a do budoucna budou upravovány písemným smluvním vztahem 
dle článku 5 této zřizovací listiny. 

- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. 
- pronájem movitého majetku 

ČI. 8 
Hospodaření 

Hospodaření příspěvkové organizace se řídí zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů a zákonem, zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou 
14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, vše 
v platném znění. 
O stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech 
a o výsledku hospodaření vede příspěvková organizace účetnictví v souladu se zákonem č. 
563/1991 Sb., vyhláškou č. 505/2002 Sb. a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, 
které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Statutární orgán příspěvkové organizace zodpovídá za vytvoření vnitřního kontrolního 
systému v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a vyhláškou č. 416/2004 
Sb. vše v platném znění. 



ČI. 9 
Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena 

Organizace je zřízena na dobu neurčitou. 

ČI. 10 
Závěrečná ustanovení 

Tato zřizovací listina nahrazuje zřizovací listinu ze dne 1.1.2009 včetně dodatku č..l ze dne 
17.1.2007 a dodatku Č.2 ze dne 8.12.2008. 
Tato zřizovací listiifa^íabývá platnosti dnem schválení zastupitelstvem města. 

i» 1. 

J . í jáť 
Cc. Lukáš Vlček, DiS. Jiří Kačer 

starosta místostarosta 



D o d a t e k  č .  1  
ke zřizovací listině pro příspěvkovou organizaci 

Základní škola Pacov, 
náměstí Svobody 321, okres Pelhřimov 

(schválené zastupitelstvem města Pacov dne 23.9.2009, ve znění pozdějších dodatků) 

Usnesením zastupitelstva města Pacov ze dne 6.11.2013 podle §84 odst. 2 písm. d) zákona 
č. 128/2000 Sb, o obcích, podle § 8 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), podle § 27 zákona 
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vše v platném znění, doplňuje 
a mění zřizovatel zřizovací listinu takto: 

1. Nadpis zřizovací listiny nově zní: 

Zřizovací listina pro příspěvkovou organizaci Základní škola Pacov. 

2. Text v článku 2 zřizovací listiny se ruší a nahrazuje tímto textem: 

Název příspěvkové organizace: Základní škola Pacov 
Sídlo příspěvkové organizace: Pacov, nám. Svobody 321, PSČ 395 01 
IČ: 75000474 

3. Závěrečná ustanovení 

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1.1.2014 

Za zápis změn do obchodního rejstříku odpovídá příspěvková organizace. 

Za zveřejnění změn v Ústředním věstníku České republiky, v souladu s § 27 odst. 8 zákona 
Č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších 
předpisů, odpovídá zřizovatel. 

Za Zapsání změny do rejstříku školských právnických osob, podle § 155 zákona 
č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, odpovídá zřizovatel. 

Tomáš Kocour Bc. Lukáš Vlček, DiS. 
místostarosta * ' starosta 



MĚSTO PACOV 
Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov 
Tel.: 565 455 111 | Fax: 565 455 155 

E-mall: podatelna@mestopacov.cz I Web: www.mestopacov.cz 

ZM - 01 - 2013 - 04, př. 1 
počet stran: 1 

MĚSTO PACOV 

V rámci samostatné působnosti obce stanovené v § 84 odst. 2 písrn. d) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle § 178 odst. 1 
písrn. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 27 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydává město Pacov 

Rozhodnutí 

o sloučení příspěvkových organizací 

1. Slučované organizace: 

a) Název organizace: Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov 
Sídlo organizace: Za Branou 1184, Pacov 
IČ: 75000482 

b) Název organizace: Základní škola Pacov, nám. Svobody 321, okres Pelhřimov 
Sídlo organizace: nám. Svobody 321, Pacov 
IČ: 75000474 

2. Datum sloučení: 
Výše uvedené příspěvkové organizace se slučují dnem 1.1. 2014. 

3. Rozsah přecházejících práv a závazků: 

Všechna práva a závazky příspěvkové organizace Základní škola Pacov, Za Branou, okres 
Pelhřimov včetně práv a závazků z pracovněprávních vztahů, přecházejí dnem sloučení na 
příspěvkovou organizaci Základní škola Pacov, nám. Svobody 321, okres Pelhřimov jako 
organizaci přejímající. 
K datu sloučení dojde ke změně názvu přejímající organizace na Základní škola Pacov. 

4. Účinnost rozhodnutí: 
Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014. 

5. Zastupitelstvo města Pacov rozhodlo o sloučení příspěvkových organizací usnesením č. 
2013/01/04 dne 20.3.2013. 

V Pacově dne 20.3.2013 „ 

lí Bc. Lukáš Vlček, DiS. 
starosta města 

www.mestopacov.cz 



MĚSTO PACOV 
Náměstí Svobody 320,395 01 Pacov 
Tel.: 565 455 111 | Fax: 565 455 155 

E-mail: podatelna Omestopacov.czl Web: www.mestopacov.cz 

Vážený pan 
Mgr. Jaromír Havel 
Legií 292 
393 01 Pelhřimov 

Naše značka: Vyřizuje/linka: Pacov, dne: 
MP/06590/2013 Bc. Kuzdasová/159 31.5.2013 

JMENOVÁNÍ DO FUNKCE ŘEDITELE 

Podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění zákona č. 313/2002 Sb., a v souladu s ustanovením § 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., Rada města Pacov svým usnesením č. 80 ze dne 
29.5.2013 

jmenuje 

pana/paní Mgr. Jaromíra Havla 
narozeného 5. října 1963 
bytem Legií 292, Pelhřimov 

na pracovní místo 
ředitele 

Základní školy Pacov, náměstí Svobody 321, okres Pelhřimov 
a Základní školy Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov 

8 
na dobu určitou do 14. července 2019 

s účinností od 15. července 2013. 

Bc. Lukáš Vlček, DiS. 
statutární zástupce zřizovatele 

starosta Města Pacov 

Na vědomí: ČŠI Jihlava 
OŠMS KÚ Jihlava, Mgr. Libuše Kolčavová 

www.mestopacov.cz 



MĚSTO PACOV 
Náměstí Svobody 320,395 01 Pacov 
Tel.: 565 455 111 | Fax: 565 455 155 

E-mail: podatelnaOmestopacov.czl Web: www.mestopacov.cz 

Vážený pan 
Mgr. Jaromír Havel 
Legií 292 
393 01 Pelhřimov 

Naše značka: Vyřizuje/linka: Pacov, dne: 
MP/08350/2013 Bc. Kuzdasová/159 10.7.2013 

DODATEK 

KE JMENOVÁNÍ DO FUNKCE ŘEDITELE 

Rada města Pacov svým usnesením č. 119 ze dne 10.7.2013 doplňuje tímto dodatkem 
jmenování Mgr. Jaromíra Havla, narozeného 5. října 1963, bytem Legií 292, Pelhřimov, na 
pracovní místo ředitele Základní školy Pacov, náměstí Svobody 321, okres Pelhřimov 
a Základní školy Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov takto: 

Mgr. Jaromír Havel je jmenován k 15.7.2013 do funkce ředitele Základní školy Pacov, náměstí 
Svobody 321, okres Pelhřimov a Základní školy Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov. 
Celkový pracovní úvazek na obou školách je 1,00 s tím, že na Základní škole Pacov, náměstí 
Svobody 321 bude 0,35 a na Základní škole Pacov, Za Branou bude 0,65. Takto rozvržený 
úvazek bude do 31.12.2013. 
K 1.1.2014 dochází ke sloučení škol a změně názvu na Základní škola Pacov. 
Od 1.1.2014 bude úvazek na sloučené Základní škole Pacov 1,00. 

MĚSTO 

Bc. Lukáš Vlček, DiS. 
statutární zástupce zřizovatele 

starosta Města Pacov 

Na vědomí: ČŠI Jihlava 
OŠMS KÚ Jihlava, Mgr. Libuše Kolčavová 

www.mestopacov.cz 



Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech 



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 č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů -
§10a, odst. 3,písm.f) 1. 

Součástí přílohy č. 2. 

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. 

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

1 00248789 Město Pacov 

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. 

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

V Pacově dne 18. října 2016 
Základní škola Pacov 

395 01 Pacov 
IC:75000474 

/ 
Mgr. Jaromír Havel 

ředitel ZŠ Pacov 



Podrobný položkový rozpis nákladů projektu 



podrobný položkový rozpis nákladů projektu 

Předmět m.j. Cena jed. Cena celkem 
Kurz Lesní pedagogiky 

autobusová doprava 
2 3 000,- Kč 6 000,- Kč 

Výukové programy 20 455,- Kč 
- Denní a noční motýli 81 50,- Kč 4 050,- Kč 
- Mravenci a jejich přátelé 91 50,- Kč 4 550,- Kč 
- Mravenci a jejich přátelé 66 50,- Kč 3 300,- Kč 
- Alternativní zdroje energie 49 50,- Kč 2 450,- Kč 
- Savci 1 63 55,- Kč 3 465,- Kč 
- Savci II 48 55,- Kč 2 640,- Kč 

Den Země 25 000,- Kč 
- Pomůcky (výukové karty, pexesa, 

plakáty, časová osa, výukové 10 000,-Kč 
puzzle) 

- Materiál (kancelářský papír, 
barevné papíry, čtvrtky, barvy, 
toner, laminovací fólie, vlna, jehly, 
zbytky kůže, ukázky potravin z 10 000,- Kč 
darů Země, přírodní výtvarný 
materiál, ekologické tašky na 
třídění odpadů, krepový papír) 

- Materiál na doprovodné akce 
(barvy, fotopapír, barvy do 5 000,- Kč 
tiskárny) 

Pomůcky pro výuku 1. a II. stupně 
- (sada 8 vzdělávacích deskových 15 301,- Kč 

her - ekologická výchova aj.) 

Celkem s DPH 66 756,- Kč 

Dotace: 

Vlastní zdroje: 

V Pacově dne 18. října 2016 

74,9 % 

25,1 % 

50 000,- Kč 

16 756,- Kč 

Základní škola Pacov 

^SsĚSody321 
* I&7S0QG474 

Mgr. Jaromír Havel 
ředitel ZŠ Pacov 



Kopie dokladu o vlastnictví nemovitostí 

Není relevantní pro charakter projektu 



Podrobný popis projektu 



v 

Environmentální osvěta na ZS Pacov 

Zpracoval: Bc. Kateřina Martínková 

Datum: 17.10. 2016 

Schválil: Mgr. Jaromír Havel, ředitel ZŠ Pacov 

Datum: 18.10. 2016 



1 Lokalizace projektu 

• Základní škola Pacov 

• Město Pacov 

• Obec s pověřeným obecním úřadem (obec II. 
stupně) Pacov 

• Obec s rozšířenou působností (obec III. 
stupně) Pacov 

• Svazek obcí mikroregionu Stražiště 

• MAS Via rustica o.s. 

• Kraj Vysočina 

- Region soudržnosti NUTS II JIHOVÝCHOD 

2 Odůvodnění projektu 

Město Pacov se nachází v okrese Pelhřimov (vzdálenost od okresního města je 20 km) v Kraji 
Vysočina (vzdálenost od krajského města Jihlava je cca 51 km). Město Pacov je obcí 
s rozšířenou působností (ORP) a obcí s pověřeným obecním úřadem (POÚ). 

Město Pacov leží v nadmořské výšce 615 m n. m. na západním okraji Českomoravské 
vrchoviny mezi Pelhřimovem a Táborem. Sousedními obcemi (mimo místní části města 
Pacov) jsou ve správním území ORP Pacov obec Samšín, Pošná, Důl, Eš, Cetoraz, Zhořec, 
Salačova Lhota, Těchobuz a Velká Chyška. Dále sousedí Pacov na západ od místní části Zhoř 
s obcí Zadní Střítež a západně od místní části Velká Rovná s obcí Vodice, obě obce spadají do 
ORP Tábor. 

Město se rozkládá na ploše o rozloze 35,85 km2. K samotnému městu spadají ještě místní 
části Bedřichov a Velká Rovná západně od města, Jetřichovec a Zhoř severozápadně a na 
východ od Pacova místní část Roučkovice a její osada Hrádek ležící severovýchodně. 

K 1. 1. 2014 žilo v řešeném území celkem 4 889 obyvatel. Z toho necelých 10 % bydlí 
v místních částech Pacova. Hustota zalidnění je 136 obyvatel na km2. 

Administrativní členění 

(Itfr&hovíe* pad Strnilitétn 

Pacov 

Obrázek 1: Administrativní členění SOM 
Stražiště s vvznačením nřprlniěfné nhce 
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Obrázek 2: Poloha města Pacov [zdroj: www.mapy.cz] 

Město Pacov je členským městem Svazku obcí mikroregionu Stražiště, který sdružuje 20 
obcí, jeden městys a jedno město. Mikroregion Stražiště zaujímá svojí rozlohou území 
o velikosti cca 19 000 ha. Trvale na území mikroregionu Stražiště žije cca 9 500 obyvatel. 

Město Pacov je jediným městem mikroregionu Stražiště a vytváří tak jeho přirozené spádové 
centrum. V souvislosti s touto skutečností je dosažení celkové optimalizace školství 
prioritním tématem. 

Město Pacov je zřizovatelem 2 mateřských škol - Mateřská škola se speciální třídou pro děti 
s vadami řeči Za Branou 870, Pacov a Mateřská škola Pacov, Jatecká 571. dále je 
zřizovatelem jedné Základní školy Pacov, nacházející se v budově na náměstí Svobody a 
v objektech areálu ulice Za Branou, od 1.1.2015 převzalo město Pacov vzdělávací činnost a 
zřizovatelská práva Gymnázia Pacov. Celková optimalizace a podpora školství patří mezi 
hlavní priority udržitelného rozvoje města Pacov. U některých objektů se již určité projekty 
realizovaly, u dalších jsou ve fázi přípravy, podání žádosti či dokončovacích prací. 

V posledních letech docházelo ke stavebním úpravám základní školy z důvodu 
nevyhovujících a zastaralých prostor a její modernizace. V nedávné době byla obnovena 
fasáda a provedena výměna oken ZŠ Pacov v budově na náměstí Svobody. V minulém roce 
došlo k rozšíření a modernizaci těchto prostor. Z Programu rozvoje venkova došlo také k 
realizaci projektu na výstavbu venkovní učebny u budovy na náměstí. Mimo jiné probíhají 
projekty i u budovy základní školy Pacov v ulici Za Branou, kde došlo rovněž k výstavbě 
nové venkovní učebny. Proběhla také modernizace klubových prostor školní družiny a 
komplexní zateplení objektů základní školy v ulici Za Branou. I tyto zmíněné projekty jsou 
dotačně podpořeny z Programu rozvoje venkova. 

http://www.mapy.cz


Základní škola Pacov tak zaznamenává zlepšování po technických stránkách a následně i po 
stránce vzdělávání. Na Základní škole dlouhodobě probíhá environmentální výuka a 
environmentální osvěta, ke které jsou mimo jiné využívány altány (přírodní zahrady). 

Projekt „Environmentální osvěta na ZŠ Pacov" počítá s navázáním na tyto zaběhlé 
aktivity, jejich doplněním a rozšířením. Projekt zajistí environmentální osvětu 
v průběhu roku 2017. Zahrnuje kurz lesní pedagogiky, uspořádání Dnu Země, 
ekologické výukové programy a pořízení pomůcek pro výuku. 

Kraj Vysočina disponuje velkým bohatstvím v kvalitním životním prostředí. I přesto je často 
podceňována jeho ochrana. Ačkoli se využívají nejúspornější šetrné technologie, je 
opomínáno na environmentální osvětu. V rámci projektu dojde k zajištění informování o 
lesích a lesním hospodářství pro děti ZŠ Pacov. Důležitost osvěty problematiky lesů a 
lesního hospodářství je upřednostňováno především pro vysoké procento zalesnění v okolí. 
Přímo pro Pacov je zaznamenáno 24% lesní půdy, přičemž v okolí ještě více. Výsledkem 
bude vštípení a uvědomení si důležitosti správných vzorců chování v lese a celkově v krajině. 

Den Země 2017 bude žákům ZŠ Pacov představovat dne několik environmentálních 
problematik v rámci 15 stanovišť, které budou tematicky zaměřeny především na 
praktické uplatnění znalostí z oblasti nakládání s odpady, kvality ovzduší, přírody, 
lesnictví, úspory energie, aktivní účasti na ochraně životního prostředí a další. Den Země 
je koncipován tak, že žáci 9. tříd ji ve spolupráci s dalšími partnery projektu připraví třídám 1. 
- 8. tříd ZŠ Pacov. Na Den Země budou přizvány i ostatní školská zařízení v Pacově. ZŠ 
pokládá za nezbytné upozornit žáky na dopady ničení životního prostředí, respektive jim 
v praxi ukázat soužití s přírodou formou hry. 

V rámci projektu by Základní škola pořídila ekologické výukové programy Střediska 
ekologické výchovy Mravenec Pelhřimov, které budou zaměřeny na vztah k přírodě a 
na environmentální problémy. Celkem by došlo k realizaci 6 různých ekologických 
programů, které budou náplní odpovídat znalostem příslušných zúčastněných ročníků. Tyto 
programy pomohou žákům k vytvoření kladného vztahu a tolerantnímu chování k přírodě 
prostřednictvím interaktivních, tvořivých a kooperativních metod. Tento rozměr 
environmentální výchovy v současnosti ZŠ Pacov neumožňuje. 

V návaznosti na výše uvedené je dále nezbytné pořídit pomůcky pro výuku na I. a II. stupni 
ZŠ Pacov, které budou využívány jednak při environmentálních akcích typu Den Země, ale 
současně také v průběhu celého školního roku v rámci běžné výuky. Tím dojde ke 
komplexnímu řešení environmentální osvěty v roce 2017, a to formou her, kurzů, 
ekologických výukových programů či zakoupených pomůcek. 

3 Cíle projektu 

• Komplexní environmentální osvěta na ZŠ Pacov probíhající systematicky celý rok 

• Uspořádání 2x kurzu lesní pedagogiky 



• Uspořádání Dnu Země 

• Účast žáků na 6 ekologických výukových programech 

• Prohloubení zájmu o les 

• Zlepšení vztahu dětí k přírodě 

• Vštípení správných vzorců chování 

• Prevence poškozování životního prostředí 

• Zajištění dostupnosti informací pro děti 

• Rozvoj environmetální výchovy 

• Aktivní účast na ochraně životního prostředí 

4 Cílové skupiny 

• Děti prvního stupně ZŠ 

• Děti druhého stupně ZŠ 

• Pedagogové ZŠ Pacov 

• Rodiče dětí navštěvující ZŠ 

• Děti navštěvující mateřské školy v Pacově 

• Žáci Gymnázia Pacov 

• Široká veřejnost 

• Občané města Pacov 

• Občané Svazku obcí mikroregionu Stražiště 

5 Popis projektu 

Projekt se skládá ze 4 dílčích aktivit: 

a) Kurz lesní pedagogiky - zajištění dopravy 

b) Ekologické výukové programy 

c) Den Země - pomůcky a materiál pro 15 stanovišť 

d) Pomůcky pro výuku I. a II. stupně 
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Obrázek 3: Poloha Pacova vůči místu realizace 

a) Kurz lesní pedagogiky je zajištěn 
lesními pedagogiky Městské lesní správy 
Pelhřimov. Samotná výuka proběhne na 
nedalekém vrchu Křemešník vzdáleném cca 10 
km jihovýchodně od Pelhřimova. V rámci 
projektu je počítáno se zajištěním dopravy, a to 
formou dvou autobusů pro všechny účastnící se 
žáky ZŠ Pacov. Svým charakterem je realizace 
projektu zaměřena na děti 4. ročníku. Jejich 
osvěta ohledně fungování a soužití s lesem je 
nezbytná také pro budoucí generace hospodařící 

v lese i běžné uživatele. Projekt je tedy svým 
vzdělávacím charakterem přínosný také 
nepřímo pro rodiče dětí a ostatní občany města Pacov. Projekt je svým charakterem 
neziskovým projektem, ale podmiňuje další zvyšování kvality vzdělávání žáků. 

Lesní pedagogika je jedna z metod lesnické a environmentální osvěty zabývající se 
předáváním informací o lese, vztazích a procesech probíhajících v něm a také o hospodaření v 
lese. Je založena na prožitku zprostředkovaném lesními pedagogy (lesník s pedagogickými 
znalostmi a zkušenostmi). Tento program probíhá přímo v prostředí lesa. 

Důraz je kladen na tzv. zážitkové 
poznávání lesa, kdy se účastníci aktivit 
lesní pedagogiky učí vnímat les všemi 
smysly, čímž u nich dochází k 
přirozenému vnímání a snadnému 
zapamatování. Cílem lesní pedagogiky je 
prohloubení zájmu o les, zlepšit vztah dětí 
k lesu a přírodě obecně. Podporuje 
pochopení práce lesníků a objasňuje 
význam hospodaření v lese. 

ffejg 

Obrázek 4: Kurz lesní pedagogiky 2015 

Tento program je vhodná možnost, jak 
zvýšit podíl informací, které děti získají 
na základě osobní zkušenosti s 

přírodou. Aktivity lesní pedagogiky jsou ideální činností pro procvičování klíčových 
kompetencí, neboť se zároveň dotýkají několika školních předmětů. Na praktických ukázkách 
si mohou žáci ověřit ve škole nabyté vědomosti nebo naopak jsou motivováni k tomu, aby se 
o tom, co viděli prakticky, více dozvěděli. Z takovýchto prožitků a pochopení vztahů a 
procesů probíhajících v lese může vzniknout úcta k přírodě, která je základním předpokladem 
k tomu, abychom ji podporovali a chránili. Lesní pedagogika napomáhá naplňovat školní 
vzdělávací program a podporuje všestranný rozvoj osobnosti. 

Realizace projektu proběhne za podpory Městské správy lesů Pelhřimov. Program lesních 
pedagogů je pro děti zdarma. Výuka je plánována na Křemešníku, vrchu ležícího asi 7 km 
jihovýchodně od Pelhřimova. Program je vhodný pro žáky prvního stupně. ZŠ Pacov 
připravila tento kurz především pro žáky 4. ročníků školního roku 2017/2018 a proběhne 



během září a října roku 2017. Dlouhodobým záměrem ZŠ Pacov je absolvování každých 
následujících 4. tříd tímto kurzem lesní pedagogiky. 

. 

b) Ekologické výukové programy budu realizovány v období březen až duben 2017 
formou 6 samostatný programů: 

• Mravenci a j ej ich přátelé - 2. třídy (66 žáků) 

• Mravenci a j ej ich přátelé - 3. třídy (91 žáků) 

• Denní a noční motýli - 4. třídy (81 žáků) 

• Savci I. - 5. třídy (63 žáků) 

• Savci II. - 8. třídy (48 žáků) 

• Alternativní zdroje energie - 9. třídy (49 žáků) 

Výukové programy pořádá nestátní nezisková organizace Středisko ekologické výchovy 
Mravenec. Vzdělávací lekce probíhají v prostorách Střediska ekologické výchovy Mravenec 
či jinde v terénu. Pro starší žáky proběhnou lekce v Zámeckém sále v Pacově. 

c) Den Země proběhne 21. dubna 
2017, ale jeho přípravy budou probíhat od 
ledna 2017. Na Dnu Země se budou 
podílet žáci 9. tříd, kteří budou zajišťovat 
aktivity na stanovištích ve spolupráci 
s Městem Pacov (zapůjčení stánků, 
vypůjčení prostoru zámeckého parku), 
MOP Pacov, Via rustica (zapůjčení 
vybavení z projektu S nůší do světa 
řemesel), Český rybářský svaz MO Pacov, 
Myslivecký spolek Zhořec, Český svaz 

včelařů ZO Pacov, Pacovská lesní a 
Harmonie - Zdravá výživa. 

Obrázek 4: Den Země 2016 

Program bude určen žákům ZŠ Pacov vyjma 9. tříd a současně pro MŠ v Pacově, případně 
pro Gymnázium Pacov. Žáci formou her projdou následující stanovišti: 

Nakládání s odpady 

Kvalita ovzduší 

Úspory energie 

Včelařství 

Příroda s ukázkou dravců Rybářství 

• Co vypráví les Zdravá výživa - dary Země 
(Prostřeno v přírodě) 



Práce s vlnou • Myslivost s Hubertem 

Práce s kůží • ABCD Ekologie 

Jak roste chléb • Hrajeme si na přírodu 

Tvořívá dílna - přírodní materiály 

Společně se Dnem Země proběhnou také doprovodné akce: 

• Výstava výtvarných a fotografických prací žáků ZS Pacov (únor - duben) - téma 
výtvarné soutěže pro I. stupeň Máme rádi zvířata / Máme rádi přírodu; téma pro II. 
stupeň pro výtvarnou soutěž Ekoplakát, pro fotografickou soutěž Čarovné barvy 
přírody / Toulky přírodou 

• Prezentace projektu Světová škola, do kterého je ZŠ Pacov zapojena a může využívat 
toto označení. Práce žáků 8. a 9. tříd na téma globální problémy lidstva. 

d) Pomůcky pro výuku I. a II. stupně - veškeré pomůcky budou použity při realizaci 
akce Den Země a potom budou využívány při výuce na I. a II. stupni 

5.1 Přípravná fáze projektu 
Realizaci projektu předchází řada přípravných aktivit, bez jejichž důsledného zpracování by 
nebylo možné projekt zrealizovat. Akce by byla značně obtížnější, proběhla by 
nekoordinovaně a finanční prostředky by nebyly vynaloženy se 100 % efektivností. 

V průběhu přípravy projektu proběhly následující aktivity: 

• Konzultace aktivit projektu vedením ZŠ Pacov s pedagogy ZŠ Pacov 

• Zpracování podkladů 

• Vypracování finančního plánu projektu - kalkulace cenových nákladů na realizaci 

• Vypracování žádosti do Fondu Vysočiny 

5.2 Realizační fáze projektu 
Hlavními aktivitami projektu, na které je žádána finanční dotace, tedy je: 

• Zajištění autobusové dopravy na kurz Lesní pedagogiky 

• Realizace 6 ekologických výukových programů 

• Realizace Dnu Země včetně doprovodných aktivit 



• Nákup pomůcek pro environmentální výuku I. a II. stupně 

ZŠ Pacov společně s Městem Pacov se snaží o zásadní rozvoj školství ve městě. Za 
základní pilíře si klade celkovou optimalizaci, snižování energetické náročnosti objektů 
v majetku města a efektivní provoz školských objektů. Současně se také snaží dětem 
nabídnout moderní prostory a kvalitní vzdělávání. 

Svým charakterem je realizace projektu zaměřena hlavně na děti a rodiče i ostatní občany 
města Pacov. Projekt je dále svým charakterem neziskovým projektem, ale podmiňuje další 
zvyšování kvality vzdělávání dětí v ZŠ Pacov. 

5.3 Rozpočet projektu 

Předmět m.j. Cena jed. Cena celkem 

Kurz Lesní pedagogiky 
autobusová doprava 

2 3 000,- Kč 6 000,- Kč 

Výukové programy 20 455,- Kč 
- Denní a noční motýli 81 50,- Kč 4 050,- Kč 
- Mravenci a jejich přátelé 91 50,- Kč 4 550,- Kč 
- Mravenci a jejich přátelé 66 50,- Kč 3 300,- Kč 
- Alternativní zdroje energie 49 50,- Kč 2 450,- Kč 
- Savci 1 63 55,- Kč 3 465,- Kč 
- Savci II 48 55,- Kč 2 640,- Kč 

Den Země 25 000,- Kč 
- Pomůcky (výukové karty, pexesa, 

plakáty, časová osa, výukové 10 000,- Kč 
puzzle) 

- Materiál (kancelářský papír, 
barevné papíry, čtvrtky, barvy, 
toner, laminovací fólie, vlna, jehly, 
zbytky kůže, ukázky potravin z 10 000,- Kč 
darů Země, přírodní výtvarný 
materiál, ekologické tašky na 
třídění odpadů, krepový papír) 

- Materiál na doprovodné akce 
(barvy, fotopapír, barvy do 5 000,- Kč 
tiskárny) 

Pomůcky pro výuku 1. a II. stupně 
- (sada 8 vzdělávacích deskových 15 301,- Kč 

her - ekologická výchova aj.) 
Celkem s DPH 66 756,- Kč 

Dotace: 74,9 % 50 000,- Kč 

Vlastní zdroje: 25,1 % 16 756,- Kč 



5.4 Dopady projektu 
Hlavními dopady projektu jsou: 

• zvýšení kvality vzdělávání žáků ZŠ Pacov 

• zvýšení osvěty vzdělávání v oblasti ochrany životního prostředí 

• prevence poškozování životního prostředí 

• komplexnost environmentální výchovy na ZŠ Pacov 

Projekt podmiňuje další zvyšování kvality vzdělávání města Pacov. Projekt přispěje k rozvoji 
environmentální výchovy, zapojení dětí do péče o životní prostředí a k celkové osvětě. 

V souladu se smlouvou o poskytnutí podpory se zavazujeme, že v případě informování 
veřejnosti o projektu uvedeme, že projekt byl podpořen Krajem Vysočina. 

5.5 Rizika 
Hlavním rizikem projektu je nedostatek finančních prostředků na realizaci projektu. Toto 
riziko je eliminováno dlouhodobým plánováním finančních prostředků v rozpočtu ZŠ Pacov a 
s touto akcí jev rozpočtu pro rok 2017 uvažováno. 

5.6 Provozně personální zabezpečení projektu 
Provozně personální zabezpečení budou provádět zaměstnanci ZŠ Pacov a po účetní stránce 
účetní ZŠ Pacov. 

Odborná část projektu bude zajištěna způsobilými zaměstnanci Městské správy lesů 
Pelhřimov. Projekt bude realizován ve spolupráci s Městem Pacov, MOP Pacov, Českým 
rybářským svazem MO Pacov, Českým svazem včelařů ZO Pacov, Pacovskou lesní, 
Mysliveckým spolkem Zhořec a Via rustikou. 

6 Výstupy projektu 

• Realizace kurzu lesní pedagogiky pro žáky 4. ročníku ZŠ Pacov 

• Realizace 6 ekologických výukových programů pro žáky 2.,3.,4.,5.,8.a9. tříd 

• Realizace Dnu Země včetně pořízeného vybavení na 15 stanovišť 

• Pomůcky pro environmentální výuku využívané v průběhu celého školního roku 

• Zkvalitnění vzdělávání pro děti 



• Zajištění dostupnosti informací dětem 

• Zlepšení vztahu dětí k lesu, respektive k přírodě 

• Zamezení poškozování životního prostředí 

• Rozvoj environmentální výchovy 

7 Časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení 
projektu 

Fáze 
Aktivita 2016 2017 2018 

projektu 
Aktivita » « Vil Vili IX X XI XII 1 II ili IV v VI VII Vlil IX X XI XII 1 II III IV v 

Konzultace aktivit projektu • • 
Zpracování podkladů • • 

Přípravná Vypracování finančního plánu 
projektu - kalkulace cenových 
nákladů na realizaci 1 1 
Vypracování žádosti do Fondu 
Vysočiny • 

Realizační Realizace proiektu • • • • • • L J • J • • • Realizační 

Závěrečné vyhodnocení projektu • 
Projekt bude zahájen 1. 1. 2017, nejdříve však po podpisu Dohody o poskytnutí dotace a 
ukončen bude nejpozději do 30. 4. 2018. Pouze v tomto období budou vznikat uznatelné 
náklady projektu a budou také uhrazeny. Vyúčtování projektu bude provedeno do jednoho 
měsíce po ukončení projektu. 

8 Organizační a odborné zabezpečení projektu 

Organizační zabezpečení projektu provedou zaměstnanci ZŠ Pacov, která má s obdobnými 
projekty mnohaleté zkušenosti. Základní škola Pacov má i mnohaleté zkušenosti s čerpáním 
finančních prostředků z Fondu Vysočiny, státních dotačních titulů a z fondů EU. Odborné 
zabezpečení projektu provedou způsobilý zaměstnanci Městské správy lesů Pelhřimov, 
Mravenec a další. 


