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láje 

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina na podporu naplňování a propagace principů místní 
Agendy 21 a Zdraví 2020, ID dotace ZZ00015.0309 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 60000, Datum Od:, Datum do:, Perioda: jednorázově, ODPA: 3699, ORJ: 9000, ORG: 5175 POL: 
5321 UZ: 91 

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. 



KUJIP00YGTTC 

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") 

(ID ZZ00015.0309) 

Či. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing, Bc. Martin Hyský, člen Rady kraje 
(dále jen "Kraj") 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
variabilní symbol: 150309 

a 

Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky 42, příspěvková organizace 
se sídlem; Lhotky 42, Velké Meziříčí 594 01 
IČO: 70993131 
zastoupená: Mgr. Evou Součkovou, ředitelkou 
bankovní spojení a číslo účtu města Velké Meziříčí - zřizovatele: Komerční banka, a.s., 
9005-1523751/0100 (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k 
rozpočtu Kraje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
(dále jen "Příjemce") 

ČI. 2 

Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „V zdravém těle zdravý duch", 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. 

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,...). 

ČI. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 60 000 Kč (slovy: Šedesát 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 jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce. 

Celkové náklady akce 100 000 Kč 

Výše dotace v Kč 60 000 Kč 
Výše dotace v % 60 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl Příjemce v % 40 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl Příjemce v Kč 40 000 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 smysíu 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 dotačních titulů Kraje na realizaci akce není možný. Souběh 
dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje. 

ČI. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příi*m^ 
do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatXhn hÍm ? ' ? toJneJP°zděj> 
dle ČI. 8 pfsm. f) této smlouvy. V případě ie 
předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle ČI 8 ní-fm fi tát ^ doručena dle 
vyplaceni dotace bez dalšího zaniká. 8 Cl' 8 pism' " teto smlouvy. nárok na 

Či 7 
Podmínky použití dotace 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotací k realizaci akce a povinen akcí zrealizovat 
nejpozději do 31.10. 2017. 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podání žádosti. 

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) Mezi neuznatelné náklady patří: 

a) daně (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), 

b) dotace a dary, odměny do soutěží 
c) mzdy, platy v hlavním pracovním poměru příjemce dotace a náklady na sociální a 

zdravotní pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a zápůjček, 
f )  penále, pokuty, 
g) náhrady škod a manka, 
h) náklady na právní spory, 



i) investice (s výjimkou SW, projektové dokumentace, stavebně technické 
dokumentace, architektonických studií), 

j) alkohol a tabákové výrobky. 

5) Mezi uznatelné náklady patří: 

a) ostatní osobní náklady (dohody konané mimo hlavní pracovní poměr - dohody o 
provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) vč. zákonných odvodů- maximálně do 
výše 30 % z dotace, 

b) honoráře účinkujících - maximálně do výše 20 % z dotace, 
c) cestovné lektorů, metodických pracovníků a expertů, 
d) ubytování a stravné lektorů, 
e) spotřební materiál, přičemž žadatel je povinen prokázat hospodárnost a účelnost. 
f) propagační předměty související s akcemi realizovanými v rámci projektu dle 

pravidel publicity dle Cl. 10 této smlouvy, 
g) služby (vč. poradenských a expertních) a ostatní provozní náklady pořízené za ceny 

v místě a čase obvyklé, 
h) drobný hmotný dlouhodobý majetek (dle vymezení ve vnitřním předpisu žadatele), tj. 

vybavení nezbytné pro zajištění akce max. do výše 50 % z dotace, 
i) drobné občerstvení pro účastníky akce, tj. občerstvení maximálně do výše 5 % 

z dotace, 
j) poplatky ochranným svazům, 

Všechny náklady musí mít přímou souvislost s realizovanou aktivitou a být nezbytné pro 
zajištění této aktivity. 

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. 

7) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. 

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 
příslušnými prováděcími vyhláškami (vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky; vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti 



není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví;), a zajistit řádné 
a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 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 ze 
Zásad MA21 a Zdraví 2020 ID ZZ00015.0309", 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně 
(vyjma zákonných odvodů u mzdových výdajů, pokud jsou mzdové výdaje touto 
smlouvou definovány jako uznatelné) 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 31. 10. 2017 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. 10. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-
vysocina.cz/zdravykraj, 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, 
- výpis z analytické evidence akce nebo doklad prokazující zaúčtování celkových 

nákladů akce 
- vnitřní předpis o evidenci a nakládání s majetkem 

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) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou^ částku dotace v případě, že 

dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle ČI. 8 bodu f) 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"). 

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) 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) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do dne konání 
akce: 

a) logotyp Zdravého Kraje Vysočina umístěný na - pozvánkách, plakátech a 
programech souvisejících s akcí, osvětových materiálech a propagačních 
předmětech 

b) viditelné a prominentní vyvěšení logotypu Zdravého Kraje Vysočina v místech 
konání akce, 

c) verbální prezentace Kraje v médiích a při moderování akce. 

Logo Zdravého Kraje Vysočina příjemci poskytne koordinátorka Projektu Zdravý Kraj 
Vysočina a MA21 (Jana Bóhmová, e-mail: bohmova.iana@kr-vvsocina.cz, tel.: 
564 602 586.) Grafický manuál užívání loga Zdravý Kraj Vysočina je k dispozici na 
www.kr-vysocina.cz/zdravykraj. 

3) Logotyp Zdravého 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 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s 
veškerým majetkem podpořeným v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zaměřením 
projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného 

mailto:bohmova.iana@kr-vvsocina.cz
http://www.kr-vysocina.cz/zdravykraj


souhlasu Kraje Příjemce nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace po dobu tří let od 
nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí Příjemce 
majetek či jeho část pořízenou z dotace prodat, pronajmout či darovat bez vědomí a 
předchozího písemného souhlasu Kraje. 

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. 

ČI. 13 
Závěrečná ujednání 

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 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 Bc. Jana Bóhmová tel: 564 602 586 email: 
bohmova.jana@kr-vysocina.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. Změnu identifikačních 
údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. 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 občanského 
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 Smluvní 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 informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této 
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 30.1.2017 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 14. 3. 2017 
usnesením č. 0526/10/2017/RK. 

V Jihlavě dne ?.?.."if" 2017 

Mgr. Eva Součková 
ředitelka člen Rady Kraje Vysočina 

/ , 

Kíi tói í  h(;í ;k i  sMÍ 
Velkó ívicvlříčí, Lhoíícy 42. 
příspěvková organteaco 

!ČO: mil ňW 523 184 Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
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Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina 
na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 

Základní údaje o žadateli 

Název 
Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky 42, 
příspěvková organizace 

Adresa Lhotky 42, Velké Meziříčí, 59401 

IČO 70993131 

Statutární zástupce 
žadatele (jméno, funkce) 

Mgr. Eva Součková, ředitelka školy 

Kontaktní osoba (jméno, 
funkce, e-mail, telefon) 

Mgr. Eva Součková, ředitelka školv, e.souckovaO.centrum.cz, 
566 523 184 

Bankovní spojení 86-4779790277/0100 Komerční banka 

Zřizovatel Město Velké Meziříčí 

Bankovní spojení 
zřizovatele 

9005-1523751/0100 Komerční banka 

Plátcovství DPH u žadatele (označte správnou variantu) 
Žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých 
v souvislosti s financováním daného projektu nemá nárok na 
odDOČet 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 X 

MA21 realizuje žadatel od roku (rok registrace v oficiální 
Databázi MA21) 
Žadatel je Školou podporující zdraví od roku (rok obhájeni 
oroiektu) 2015 

Informace o projektu 

Název projektu V zdravém těle zdravý duch 

Místo realizace Obec/region Velké Meziříčí 

Harmonogram realizace 
projektu 

Zahájení projektu 3. 2. 2017 Harmonogram realizace 
projektu 

Ukončení projektu 31.10. 2017 

Náklady projektu 

Celkové náklady projektu 100 000Kč 100% 

Vlastní podíl žadatele 40 000Kč 40% 

Dotace Kraje Vysočina 60 000Kč 60% 

Drobný hmotný majetek 
(max. do výše 50% z dotace.) 6 712 Kč 



Celkové mzdové náklady 
(max. do výše 30% z dotace.) 

5 000 Kč 

Občerstvení pro účastníky akce 
(max. do výše 5% z dotace.) 

1 500 Kč 

Honoráře účinkujících 
(max. do výše 20% z dotace.) Kč 

Výše investičních nákladů Kč 

Typ aktivity 
Označte, prosím, typ aktivity (aktivit) realizovaných v rámci projektu křížkem: 

Zajištění osvětové kampaně 
Příprava, tisk, distribuce informačních materiálů 
Prosazování zdravého životního stylu v organizaci a zřizovaných organizacích 
Ekologické audity, ekologizace provozu 
Činnost dětských zastupitelstev, žákovských parlamentů, realizace dětských fór 
Výstavy, prezentace, semináře, školení 
Aplikace nástrojů a metod zapojování veřejnosti 
Práce se strategickými materiály 
Prezentace výstupů MA 21 a Zdraví 2020 
Sledování vlastních indikátorů MA 21 
Sledování standardizovaných indikátorů UR 
Zvyšování kvality veřejné správy 
Ostatní (uveďte typ akce a její vazbu na cíle Zásad) 

Soulad projektu s koncepčními dokumenty Kraje Vysočina (uveďte program, priority a cíle, se 
kterými je projekt v souladu) 

Stručný popis projektu V zdravém těle, zdravý duch 

Škola tančí 
Žáci 3.,4. a 5. ročníku (celkem 20 dětí) si pomocí tance budou osvojovat poznatky a dovednosti v rámci 
daného vyučujícího předmětu, a to pod odborným vedením choreografů. Tato aktivita bude probíhat ve 
spolupráci se spol. SE.S.TA a uskuteční se 5 dopoledních setkání v měsíci dubnu až červnu 2017. Cílem 
této aktivity je, aby se děti naučily používat kultivovaně své tělo jako kreativní prostředek k uvolnění 
energie, poznávání, pochopení, zapamatování a názornosti. Aktivita se snaží ukázat potenciál tance, jenž 
dává nový rozměr konkrétním školním tématům ve výuce. Budeme se snažit rozvíjet u dětí iniciativu, 
úctu a empatii ve výuce a v kolektivu, využijeme přirozené zvědavosti a přirozenosti dětí. 

Vzdělávací pobvt na centru Ekologické vvehovv Lipka - pracoviště Jezírko 
Vzhledem k tomu, že přirozený pohyb dětí se vytrácí z denního režimu i dětí na vesnici, rodiny 
podléhají sedavému způsobu života, rozhodli jsme se jako každoročně navštívit pobytový výukový 
program, kde jsou děti po čtyři dny neustále v pohybu. Pohybují se v přirozeném terénu lesa, louky, 
okolí vodního toku, přirozeně procvičují svalstvo celého těla. Dětí stráví téměř týden ve zdravém 
životním prostředí, v pohybu, v hrách, s pravidelným stravovacím režimem, bez počítačů a televize. 
Prohloubí se vzájemné vazby mezi dětmi. Děti zdokonalí své komunikační dovednosti a budou se muset 
spolehnout v sebeobslužných činnostech samy na sebe, K tomu nám napomůže 4denní pobyt na 
školském zařízení pro environmentálnf vzdělávání v Brně Lipka, pracoviště Jezírko, kter>' budeme 
realizovat v měsíci Červnu 2017. Vzdělávacího pobytu se zúčastní 35 dětí 1.-5. ročníku, a to v termínu 
12.-15.6,2017. 



Žiime zdravě 
K hlavním zásadám zdravé výživy patří především pravidelné stavováni dětí. Tak iako bv mél„ h* 
z á k l a d e n ,  d n e  J i M a v n f j í d í a ^ n í d a n í ,  o b ě d ,  v e č e ř e ,  n e m ě l o  b y  s e  z a p o m í n a t  í ! ,  p ^  *  
svacmy. Prav.delne svacmy zabraňuj, hladu a dodávají potřebnou energii pro učení a sportovn" 
akt,v,ty. Podáván, svacn dětem je velm, důležité nejen pro jejich správný vývoi ale také nro 
vytvoření celoživotnfto návyku pravidelné se stravovat. Smiřovat děti k tomuto návyku je v dnešní 
dobe stale statejM. Proto jsme se rozhodli pro aktivito žijme zdravé, kterou s velkým ú pechem 
realizujeme opakovaně. V ramc, „, budou děti samy vyrábět pomazánky, mazat „a celozrnné pečivo 
zj,sfovat informace o produktech o domácím a cizokrajném ovoci ajejich přínosu pro lidské zd ví' 
vysvětí,me s, vyznám v,tam,nu, ̂ ,s„me složení mQsli tyčinek, spoleéně mífme, co kde roste ti 
ak.vito vo,me v měsíc, březnu kdy je náš organismus po zimějii vyčesán a zdravé svačiny tak 
podpon nasi obranyschopnost. Aktivity se zúčastní 35 žáků 1.-5. ročníku 
Komunitní sportovní setkání se spřátelftnAii 7č v mř-íri ř-. r,. i - . , 
Školu z Velkého MeziřiiSI Program . k nam do školy pozveme spřátelenou skotu z Velkeho Mezme,. Program setkaní bude sestaven z různých sportovních disciplín 
prob.h.jic.ch v telocv.cně, na hnsti, přírodovědného kvtzu, dopravního kvizu a výtvarné dílny 
Akuvty se zučastn, 35 zaku 1.-5. roěníku naší školy a 20 dětí 1. stupně školy spWeíené 
Kultivované uvolněni energie - hraieme na ť 

Zdravé sebevědomí můžeme posilovat pravidelnými aktivitami, které vedou k pozitivním zážitkům 
pocitu sounáležitost, a radost, z. úspěchu Výborně se hodí pro tyto účely právě BoomwhackeT 
unikatm perkusní nastroj - trubky, které jsou laděny díky odlišné délce a tloušťce „a „mé tony 
Společne hran, nan, vytvořsouhru a v konečném důsledku posílíme pozitivní vazby „vnitř týmu 
^^mc^^oa^^^^^^ne 2 sady trubek. Aktivity se zúčastní 35 žáků I. - 5. ročníku naší školy. 

Bezpečnost dětí je stále častěji ohrožována zvýšeným provozem na silnicích ve městech i v menších 

zajištění bezpečnosti detí na dalších školních aktivitách. J pri 

K vodě blíž 
Plaváni považujeme za jeden z nejpřirozenějších pohybů dětí. Vzhledem ke klesající kvalitě vody 
7— Zdrojích stava se tento přnozený pohyb značně omezen. Připravili jsme si proto atóvitu 
K vodě bliz, kde sdetmi 3x navštívíme nejbližší areál vodního ráje, který. svou nabídkou využit 
vodních atrakci dětem zpestři výuku klas,ckého plavání a pomůže jim blíže pochopit smvsl nuL,i 
naučit se plavat. Ak.iv,ty se zúčastoí 35 žáků -, ročniku, a to vmčsíci bLXta 2017 
Školní proiekt -  Kamaradi s vodou V l  ' •  
Ve školním roce 2016/2017 se věnujeme poznávání vody ve školním projektu Kamarádi s vodou 
Zabyvame se poznáván,m vody ve všech ohledech a spojitostí s lidským životem, pomáháme dětem 
poznat hodnotu a vyznám vody pro člověka a přírodu. Snažíme se v nich vypěstovat aktivní 
odpovědnost za vlastní jednání ve vztahu k vodě, propojit poznávání světe a přírody s poLáván ím " 
sebe sama, pr, poznávaní zapoj,, intuici a vlastní cítění. Chceme naučit děti vnímat svět a přírod! 

^lvTd^M0^ " kde se ^ý"ítového progr û̂ â b'ven^expoziTe 
v Modre se seznam,me s životem ve vodě i kolem vody, s vodními živočichy i rostlinami řek 
př,lehlých potoků , tuní. Prozkoumáme zde typické moravské biotopy sjejich charakteristickými 
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Vzhledem k tomu, že současná generace nemá ponětí o tom, jak se s vodou hospodařilo v dřívějších 
dobách, využijeme exkurze do Modré i k návštěvě Archeoskanzenu Modrá u Velehradu na 
Uherskohradišťsko, který představuje opevněné velkomoravské hradiště s 25 rekonstrukcemi domů 
včetně mlýna, paláce a kostela, znázorňující život doby Velké Moravy. Děti tak získají představu o 
hospodaření s vodou v minulosti, kdy byla využívána i jako pracovní síla k pohonu mlýnů, hamrů, 
apod. Podnětně si tak mohou děti uvědomit sociální, politické, ekonomické a ekologické souvislosti 
při řešení globálních a lokálních problémů. 
S projektem Recyklohraní se aktivně věnujeme sběru odpadu a tématice recyklace a separace odpadů. 
Vzhledem k tomu, že v místě se nachází také KOVOZOO společnosti REC Group, chtěli bychom je 
navštívit. Cílem této expozice je ukázat malým i velkým návštěvníkům, že i ze zdánlivě nepotřebného 
odpadu mohou vznikat věci, které jsou nejen krásné a zajímavé, ale i nadále užitečné. Součástí 
exkurze je vypracování pracovních l istů s odpadní tématikou. Akt iv i ty se zúčastní 35 žáků 1.-5. 
ročníku. 
Školní projekt - Obklopeni přírodou Pro jarní období roku 2017 jsme v ZŠ a ŠD zvolili školní projekt 
Obklopeni přírodou. O lese, jeho obyvatelích, růstu a životě v něm se chodíme často učit i do lesa 
samotného, k procvičování a upevňování dovedností, znalostí a vědomostí bychom rádi využili 
edukačních pomůcek z řady Projektu lesní svět. Je nezbytně nutné, aby děti aktivně poznávaly a 
seznamovaly se s okolím svého bydliště. Při návštěvách a pohybu v lese a ostatních biotopech děti 
zkoumají, prověřují a ověřují již nabyté vědomosti, ke kterým tyto edukační pomůcky dopomohou. 
V pracovních listech se budeme věnovat rozpoznávání stromů podle listů, pupenů, plodů a kůry, k 
tomuto tématu budeme zpracovávat také frotáží vzorník různých druhů stromů podle jejich kůry. 
Budeme se zabývat výskytem určitých druhů stromů v okolí naší školy, jejich stářím a zdravotním 
stavem. K těmto tématům využijeme naučnou sadu dřevěných skládaček - Stromy a dřevěné otočné 
kolo přiřazovací Stromy. Při rozlišování rozdílu mezi jednotlivými lesními patry nám budou 
nápomocny sady dřevěných kol přiřazovacích - Houby jedlé a jedovaté, edukační domino Listy a 
plody. V dalších pracovních listech budeme zaznamenávat pozorování živočichů, kteří žijí přímo na 
stromě nebo v jeho nejbližším okolí, určíme druhů živočichů, symbiózu a vztahy v jakých žijí 
živočichové se stromy. K určování a procvičování použijeme otočná kola přiřazovací - Savci, Dravci, 
Pěvci, Hmyz. Jelikož se v okolí stromů vyskytují také škůdci, využijeme pro jejich poznávání velká 
edukační pexesaNáŠ les a Obyvatelé lesa. Vzhledem k tomu, že výstupem projektu bude i výtvarné 
zpracování, chceme si zakoupit spotřební výtvarný materiál, který nám práci na projektu usnadní a 
oživí. Aktivity se zúčastní 35 žáků 1.-5. ročníku naší školy. 

Dohoda o provedeni práce - administrativní zajištění projektu a zajištění aktivit 
Tato dohoda bude uzavřena s jedním zaměstnankyní školy, a to Mgr. Hanou Zahradníčkovou. 

Popis aktivit projektu 
Aktivita Škola tančí 

Výstup Počet 

Druh nákladů dle 
výzvy čl. 2, odst. 7 
(přesná specifikace 
nákladů a provazba 

na konkrétní aktivitu) 
Dopolední výuka vedená choreografem 5x g 



Aktivita Vzdělávací pobyt na centru Ekologické výchovy Lipka - pracoviště Jezírko 

Výstup Počet 

Druh nákladů dle 
výzvy ČI. 2, odst. 7 
(přesná specifikace 
nákladů a provazba 

na konkrétní aktivitu) 
Vzdělávací program na centru Ekologické 
výchovy Lipka - pracoviště Jezfrko 

pro 35 dětí g 

Výstup Počet 

Druh nákladů dle 
výzvy čl. 2, odst. 7 
(přesná specifikace 
nákladů a provazba 

na konkrétní aktivitu) 
Doprava autobusem a vlakem pro 35 dětí g 

Aktivita Žijme zdravě 

Výstup Počet 

Druh nákladů dle 
výzvy čl. 2, odst. 7 
(přesná specifikace 
nákladů a provazba 

na konkrétní aktivitu) 
Materiál na výrobu zdravých svačin pro 35 dětí na 

12 vyuč. dnů 
e 

Aktivita Komunitní sportovní setkání se spřátelenou Z$ 

Výstup Počet 

Druh nákladů dle 
výzvy čl. 2, odst. 7 
(přesná specifikace 
nákladů a provazba 

na konkrétní aktivitu) 
Materiál na aktivity pro 55 dětí e 

Výstup Počet 

Druh nákladů dle 
výzvy čl. 2, odst. 7 
(přesná specifikace 
nákladů a provazba 

na konkrétní aktivitu) 
Občerstvení na akci pro 25 dětí i 

Aktivita Kultivované uvolnění energie - hrajeme na Boomwhackers 

Výstup Počet 

Druh nákladů dle 
výzvy čl. 2, odst. 7 
(přesná specifikace 
nákladů a provazba 

na konkrétní aktivitu) 
Nákup Boomwhackers 2 sady h 



Aktivita Realizace dopravních projektů 

Výstup Počet 

Druh nákladů dle 
výzvy čl. 2, odst. 7 
(přesná specifikace 
nákladů a provazba 

na konkrétní aktivitu) 
Nákup ochranných dopravních prvků 80ks e, f 

Aktivita K vodě bliž 

Výstup Počet 

Druh nákladů dle 
výzvy čl. 2, odst. 7 
(přesná specifikace 
nákladů a provazba 

na konkrétní aktivitu) 
Doprava autobusem 3x pro 35 dětí g 

Výstup Počet 

Druh nákladů dle 
výzvy čl. 2, odst. 7 
(přesná specifikace 
nákladů a provazba 

na konkrétní aktivitu) 
Vstupné do vodního ráje 3x pro 35 dětí g 

Aktivita Školní projekt Kamarádi s vodou 

Výstup Počet 

Druh nákladů dle 
výzvy čl. 2, odst. 7 
(přesná specifikace 
nákladů a provazba 

na konkrétní aktivitu) 
Exkurze v podvodním tunelu Živá voda 
Modrá 

pro 35 dětí g 

Výstup Počet 

Druh nákladů dle 
výzvy čl. 2, odst. 7 
(přesná specifikace 
nákladů a provazba 

na konkrétní aktivitu) 
Exkurze v Archeoskanzenu Modrá pro 35 dětí g 

Výstup Počet 

Druh nákladů dle 
výzvy čl. 2, odst. 7 
(přesná specifikace 
nákladů a provazba 

na konkrétní aktivitu) 

Exkurze v KOVOZOO (REC Group) pro 35 dětí g 

Výstup Počet 

Druh nákladů dle 
výzvy čl. 2, odst. 7 
(přesná specifikace 
nákladů a provazba 

na konkrétní aktivitu) 

Doprava autobusem pro 35 dětí g 



Aktivita Školní projekt Obklopeni přírodou 

Výstup Počet 

Druh nákladů dle 
výzvy ČJ. 2, odst. 7 

(přesná specifikace 
nákladů a provazba 

na konkrétní aktivitu) 
Nákup edukačních pomůcek 12 h, e 

Výstup Počet 

Druh nákladů dle 
výzvy čl. 2, odst. 7 
(přesná specifikace 
nákladů a provazba 
na konkrétní aktivitu) 

Nákup výtvarného materiálu pro 35 dětí e 

Aktivita Dohoda o provedení práce 

Výstup Počet 

Druh nákladů dle 
výzvy čl. 2, odst. 7 
(přesná specifikace 
nákladů a provazba 
na konkrétní aktivitu) 

Dohoda o provedení práce -
Administrativní zajištění projektu a 
zajištění aktivit 

1 a 
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Ve Lhotkách dne 30. 1. 2017 Mgr. Eva Součková 

Razítko a podpis osoby oprávněné jednat za iadatele: jrotaSnBsols * mSim (tela 

Velké Meziříčí, Uso&y 42, 

příspěvková organizsco 
IČO: 70903131, fíj|.,: 566 523 184 


