
Kraj vysočino 
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí dotace 

Oprávněn/pověřen k podpisu: Ing. Bc. Martin Hyský (na základě pověření hejtmana) 

Schváleno: RK Datum: 27.2.2018 Č.usnesení: 0341/07/2018/RK 

Dokument uložen u: Oddělení právní a KŽÚ 

Počet vyhotovení: 1 Smlouva ve dvou vyhotoveních 

Adresát: Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky 42, 
příspěvková organizace 
Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky 42, 
příspěvková organizace 

Smluvní částka: 1) 60000.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor regionálního rozvoje 

Podpis zajistit do: 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: ORR/Ustohalová 21.3.2018 \-A x>LJwA 

Projednáno s: ORR/Fryšová 21.3.2018 

Právní kontrola: ORR/Tlustoš 21.3.2018 

Předkládá: ORR/Fryšová 21.3.2018 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

ORR/Fryšová 21.3.2018 

Zodpovídá: Příkazce operace: ORR/Fryšová 21.3.2018 \rrrl 
Správce rozpočtu: EO/Tulis • 1P4A 

Poznámka: i 
Subjekt (IČO: 70993131), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: ustohalova, datum ověření: 21.03.2018 07:36:42): 

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina na podporu naplňování a propagace principů místní 
Agendy 21 a Zdraví 2020, ID dotace ZZ00015.0350 

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. 

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



KUJIP011DUAX 

' "• 1111/1 
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 ZZ00015.0350) 

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: 150350 

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 
(dále jen "Příjemce") 
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 s § 28 odst. 15 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 rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Sportuj, bádej, poznávej!", blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen 
„akce"). 
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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 akcí 
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, 
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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 Cl. 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 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 Příjemce, a to nejpozději 
do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného 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 31.10. 2018. 

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, 

3 



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 ČI. 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 
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příslušnými prováděcími vyhláškami (vyhláška č 4in/20nQ t* 
některá ustanoveni zakona č. 563/1991 Sb o úř t t •' kíerou se Provádějí 
p ř e d p i s ů ,  p r o  n ě k t e r é  v y b r a n é  ú č e t n í  j e d n o t k y ' ' v y h l á š k a p o z d ě J š í c h  

provádějí některá ustanovení zákona č 563/1991 íh ? Sb-- kterou se 
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky u kten/eh hSw0 ucet_n'cřv'- ^ znění 
není podnikání, pokud účtují v soustavě Dodvnirih^ » 4 PredlTiětem činnosti 
a oddálené sledováni dotaií poskyS naTd a3 Zajis,rt řádné 

Pokud Příjemce nevede účetnictví podte záton» n ^°.Vy,!h nák,adů na ak«-
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sh "ce^n,cřvi. je povinen vést 
pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné' HniS °h f ?ÍJmů' ve znění 
splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smvslu s ?í í vztahLJj|cí se k dotaci 
předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné sLurnSf0"3 °Júčetníctv'. aby 
formě chronologicky a způsobem zaručujícím iěiirh tn ! .8' vedené v Písemné 
příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu kJZ*? 5 fby uskutečněné 
jednoznačně uvedeno, že se vážou k akcn Pří^™ í ^na dok,adech musí být 
viditelné označení prvotních úSnfcí JowK? 28 ^ a 
akce (faktury, výdajové pokladní dokíady apod ) uvedenímUJIC'Ch| í.8,kové nák,adV 
Zásad IWA21 a Zdraví 2020 ID ZZ00015.0350" "Spolufinancováno ze 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebvlv 
(vyjma zákonných odvodů u mzdových výdaiů noknH nakladyna vlastn' daně 
smlouvou definovány jako uznatelné) Všechnv náklad, JS°U .muzdove vVdaJe touto 
daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH") v příLdě IZ D yt kalkulovány bez 
Výjimkou jsou pouze takové náklady u nichž Příi*mZ ™e ÍeÍ'm P'átcem. 
DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb n hÍ-v ~®mu,ze uP|atnít odpočet 
pozdějších předpisů. V takovém případě může Pří^mf pndane hodn°ty, ve znění 
krytí takové DPH, která je účtována jako nffiT1 na fina"4ni 

přenesení daňové povinnosti ve smvslu S ,ói/ pnpade aP''kace režimu 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů uhmri^nDu /2°°4 Sb" 0 da™ 
2018 úhradou DPH je v tomto p«idě S ̂  °PH 31-10. 
Finančního úřadu nebo na zvláštní účet PřLm^ » na ucet Příslušeného 
daňových záíoh, ' 2r,2ený speciálně pro účely 

e) prokázat úhradu celkových nákladů akro 0 u , . 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnX^h6 SVéh° bankovního 
doklady, anKovnictvi) nebo svými pokladními 

f) doručit Kraji do 31. 10. 2018 závěrečnou ZDrávu i — 
vysocina.cz/zdravykraj, která bude obsahovat* ' Z VZ°r ^ um,stěn na www.kr-

- stručný popis realizované akce, 
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace 
- finanční vyúčtovaní akce, 'iieuidce, 

- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a ieiich úhrad* 
- výpis z analytické evidence akce nebo doklad omk^n i • ' nákladů akce Prokazující zaúčtování celkových 

- vnitřní předpis o evidenci a nakládání c m,i»n 
v rámci akce pořizován v PnPadě, že byl majetek 

g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ři q w • n . 

archivovat následující podkladové materiály 2 tet0 smlouvy, 

- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové nákladu t 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování (faktury, výdajové pokladní 

- 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, na majetku, byl-li pořízen 

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-vysoci n a. cz/zd ra vy kraj. 

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. 
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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 
souhlasu Kraje Příjemce nesmí majetek podpořený 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 podpořenou 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 
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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 17. 1. 2018 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 27. 2. 2018 
usnesením č. 0341/07/2018/RK. 

V Jihlavě dne 
2 7 -03- 2018 

Mgr. Eva Součková 
ředitelka 

Ing. 
člen Ri # , 
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Žádost o Doskytnutí 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 Meziřiči, Lhotky 42, 
příspěvková organizace 

Adresa Lhotky 42, Velké Meziříčí, 59401 

IČO 70993131 

Statutární zástupce 
žadatele (jméno, funkce) 

MgřrĚva Součková, ředitelka školy 

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

~Mgr Fwa Ručková, ředitelka školv. e.souckova(5>centrum.cz, 
566 523 184 

Bankovní spojení 86-4779790277/0100 Komerční banka 

Zřizovatel IVÍěštó^ěíkéMezirici 

Bankovní spojení 
zřizovatele 

9005-1523751/0100 Komerční banka 

Plátcovství DPH u žadatel e (označte správnou variantu) 

Žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plném pnjalych 
v souvislostí s financováním daného projektu nema narok na 
odpočet daně z přidané hodnotv 
Žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plném prjatych, 
v souvislostí s financováním daného projektu ma narok na odpočet 
rianŘ 7 přidané hndnnty 

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 
nroiektu) 

2015 

Informace o projektu 

Název projektu Sportuj, bádej, poznávej! 

Místo realizace Obec/region Velké Meziříčí 

Harmonogram realizace 
projektu 

Zahájení projektu 24. 1. 2018 Harmonogram realizace 
projektu 

Ukončení projektu 31. 10. 2018 

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.) 16 168 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 oroanizacích 
Ekologické audity, ekologizace provozu 9 zacicn 
Činnost dětských zastupitelstev, žákovských parlamentů, realizace dětskvch fór 
Výstavy, prezentace, semináře, školení s«ycntor 

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) 

d°kumen,y Kraíe Vyso4ina (W8dte ~ p** • <** -

Stručný popis projektu Sportuj, bádej, poznávej! 

Škola tančí 
Žáci 2. a 3. ročníku (celkem 16 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 spoí. SE.S.TA a uskuteční se 5 dopoledních setkání v měsíci dubnu až květnu 2018. 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 pobyt na centru Ekologické výchovy 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 dětí po čtyři dny neustále v pohybu. Pohybují se v přirozeném terénu lesa, louky 
okolí vodního toku, přirozeně procvičují svalstvo celého těla. Děti 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. Deti zdokonalí své komunikační dovednosti a budou se muset 
spolehnout v sebeobsluzných činnostech samy na sebe. K tomu nám napomůže 4denní pobyt na 
Školském zařízení pro environmentální vzdělávání v Brně Lipka, pracoviště Jezírko, který budeme 
realizovat v měsíci červnu 2018. Vzdělávacího pobytu se zúčastní 32 dětí 1.-5. ročníku a to v termínu 
H,-t4. 6. 2018. . 



Žijme zdravě 
K hlavním zásadám zdravé výživy především patří pravidelné stravování dětí. Tak jako by měla být 
základem dne tři hlavní jídla - snídaně, oběd, večeře, nemělo by se zapomínat ani na pravidelné 
svačiny Pravidelné svačiny zabraňují hladu a dodávají potřebnou energii pro učení a sportovní 
aktivity Podávání svačin dětem je velmi důležité nejen pro jejich správný vývoj, ale také pro 
vytvoření celoživotního návyku pravidelně se stravovat. Směřovat děti k tomuto návyku je v dnešní 
době stále složitější. Proto jsme se rozhodli pro aktivitu Žijme zdravě, kterou s velkým úspěchem 
realizujeme opakovaně. V rámci ní budou děti samy vyrábět pomazánky, mazat na celozrnné pečivo, 
zjišťovat informace o produktech, o domácím a cizokrajném ovoci a jejich přínosu pro lidské zdraví, 
vysvětlíme si význam vitamínů, zjistíme složení mušli tyčinek, společně určíme, co kde roste. Tuto 
aktivitu volíme v měsíci únoru, kdy je nás organismus po zimě již vyčerpán a zdravé svačiny tak 
podpoří naši obranyschopnost. Aktivity se zúčastní 37 žáků 1.-5. ročníku. 
K mnimitní .pn.iovní setkání ZSV měsíci únoru 2018 k nám do školy pozveme 
spřátelenou malotřídní Školu z Rudy. Program setkání bude sestaven z různých sportovních disciplín 
probíhajících v tělocvičně i na hřišti, přírodovědného kvizu, dopravního kvizu a výtvarné dílny. 
Aktivity se zúčastní 37 žáků 1.-5. ročníku naší školy a 14 dětí 1. stupně školy spřátelené v měsíci 

únoru 2018. 

Zdravá záda, správné držení těla 
Člověk 21. století je člověkem převážně sedícím. Po ležení a spánku je sezení nejdelší lidskou 
každodenní činností. Dlouhodobé sezení v nevhodné poloze a většinou na špatně zvoleném sedacím 
nábytku kazí tělesný vzhled a je nezdravé. Nejen dospělí, ale i děti již dnes tráví většinu svého času 
sezením u počítače, u televize nebo ve škole. Tyto aktivity mohou zabrat až několik hodin denně, 
někdy i výraznou část aktivní Části dne. Přidáme-li k nim nedostatek pohybu, nešvar současné 
nejmladší generace, riziko vzniku zdravotních potíží na sebe nenechá dlouho čekat. Lékaři varují, že 
jednou z příčin narůstajících onemocnění pohybového systému je pohybově chudý, hypokinetický 
způsob našeho života. Zdravý růst dětské páteře je ovlivňován od samého narození rodiči, dále potom 
pedagogy a podmínkami v předškolních a školních zařízeních. V době školní a předškolní docházky 
působí na dětský organismus extrémně negativní vlivy v důsledku dlouhého sezení (ve škole, u PC 
apod.) a statická zátěž nošení břemene (aktovky) na zádech. Změny v držení těla z toho plynoucí jsou 
většinou zcela fatální. Odborný výzkum prokázal, že až u 85 % dětí se začíná projevovat během 
prvních let školní docházky vadné držení těla a změny páteře, které se v průběhu dalšího růstu, 
obvykle do 12 let, zafixují a výrazně negativně ovlivňují další tělesný vývoj a fyzickou kondici. Proto 
v naší škole podporující zdraví zařazujeme během vyučování pravidelné relaxační a tělocvičné 
chvilky, snažíme se vyvarovat dlouhému sezení ve školní lavici. Zařazováním projektové výuky se 
samo výučování stává „pohyblivějším". Děti nemusí sedět jako přibité v lavici, mohou pracovat na 
koberci, nebo mohou využít míčů a polštářků v herní a relaxační části třídy. I v hodinách tělesné 
výchovy se snažíme o dostatek vhodného pohybu a protažení pohybového aparátu našich dětí, cvičíme 
na balančních prvcích, které jsou výborným prostředkem především k nápravě držení těla, posílení 
pohybového aparátu zatíženého civilizačními poruchami. Cvičení zlepšuje svalové napětí a 
koordinační poruchy, napravuje vybočení páteře či kulatá záda, pomáhá udržovat vzpřímenou polohu 
těla. Abychom mohli lépe vysvětlit dětem anatomii lidského těla a vysvětlit souvislosti mezi pohybem 
a držením těla, jeví se nám nejvhodnější pomůckou školní lidská kostra s pohyblivou páteří, 
znázorňující všechny anatomické detaily. Tato aktivita pro 37 žáků školy bude probíhat po dobu trvání 
projektu od 24. 1. 2018 do 31. 10. 1018a samozřejmě bude pokračovat v dalších školních rocích. 

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



obcích. Proto ve škole i ve školní družině každoročně realizujeme několik dopravních projektů 
Vzhledem k tomu, že se při této činnosti pohybujeme í v terénu a také navštěvujeme dopravní hřiště ve 
Velkém Meziříčí, rozhodli jsme se pořídit pro podporu bezpečnosti dětí při těchto projektech ochranné 
reflexní značení oznacene logem Zdravého Kraje Vysočina. Tyto ochranné prvky využijeme i při 
zajištění bezpečnosti dětí na dalších školních aktivitách. Bude zakoupeno 44 kusů ochranných 
reflexních prvků s logem Kraje Vysočina, která budou žáci využívat po dobu trvání projektu od 
24. 1. 2018 do 31. 10. 1018 a samozřejmě v dalších školních rocích. 

K vodé blíž 
Plavání považujeme zajeden z nejpřirozenějáích pohybů dětí. Vzhledem ke klesající kvalitě vody 
v přírodních zdrojích stava se tento přirozený pohyb značně omezen. Připravili jsme si proto akti vitu 
K vodě blíž, kde s dětmi navštívíme nejbližší areál vodního ráje, který svou nabídkou využití vodních 
atrakcí dětem zpestři výuku klasického plavání a pomůže jim blíže pochopit smysl nutnosti naučit se 
plavat. Aktivity se zúčastni 37 žáků 1.-5. ročníku, a to v měsíci dubnu 2018 

či,-r,lni proiekt- Příroda živá neživá 
Ve 2. pololetí školního roku 2017/2018 se budeme věnovat školnímu projektu Příroda živá neživá 
žáel se podrobné seznámí s nerosty a horninami významnými pro člověka, vyvodí a vyhledávali ieiich 
využití v praxi, objasní s, pojem fosilie či pazourek, podrobné se budou věnovat tématu sil, diamant 
grafit, žul., rula, uhlí, pudní profil, seznámí se s pedologickými pojmy, založí žížalárium, kompost ' 
pochopi koloběh vody v piirode, pojmy hydrologie, meteorologie a mikrobiologie, význam vodv ořo 
lidstvo, znečištěni pnrody z,ve neživé, zopakují a prohloubí si téma recyklace. Součástí projektu bude 
zpracovávám pracovních listu vyhledávání informací, fotografování, sbírka kamenů, krystalizace soli 
model trilobita a mnoho dalsich výtvarných aktivit. Snažíme se v dětech vypěstovat aktivní „„stol , ' 

odpovědnost za vlastnijednámve vztahu k přírodě, propojit poznávání světa a přírody s poznáváním 
sebe sama, pri poznáváni zapojit intuici a vlastní cítění. Chceme naučit děti vnímat svět a přírodu 
všemi smysly a současné se naučit vnímat sebe sama jako součást přírody. Při zpracovávání projektu 
nám jde í o prohlouben, a upevnění vztahů ve třídě. Abychom dětem co nejlépe tento náročný proiekt 
zpřístupnili, zvolili jsme v rámci něj dvě exkurze. 7 ' J 

První je návštěva nedalekého Permonia, interaktivního prostředí bývalého černouhelného dolu kde se 
děti seznámí se vznikem, tezbou a zpracováním černého uhlí v interaktivní skupinové hře Magie 
pennon, kde budou muset prokázat nejen vědomosti a znalosti, ale i důvtip, šikovnost a dostatečnou 
fyzickou zdatnost. Pn druhé exkurz, navštívíme oblast Moravského krasu, kde se děti seznámí 
v Punkevnf jeskyni s krápníkovou výzdobou a propadající se říčkou Punkvou, v Kateřinské jeskvni 
s podzemním muzeem, které v dioramatech, kopiích nálezů a na videoprojekci představí život 
pravěkých lidí v jeskyních, dále si přiblížíme Býčí skálu, projdeme naučnou stezku v oblasti 
Rudíckého propadání, kde se Jedovnický potok propadá do 90m hlubokého a přes 12 km dlouhého 
jeskynního systému. Take bychom rádi dětem ukázali rudický lom Seč, který představuje jeden 
z největších odkryvů sedimentů jurského stáří a tvoří nádherné barevné písky díky vrstvám křemene 
jílu, Železitých písku a pískovců, Vzhledem k tomu, že výstupem projektu bude i výtvarné zpracování 
chceme si zakoupit spotřební výtvarný materiál, kteiý „ám práci na projektu usnadní a oživí. Aktivitv' 
se zúčastní 37 zaku 1.-5. ročníku naší školy a exkurze proběhnou v měsíci květnu a červnu 2018 ti 
až žáci načerpají v rámci projektu potřebné vědomosti pro praktické ověřování. 

PohodjLoeffiygdgníi^^ projektu a zajištění aktivit 

Tato dohoda bude uzavřena s jednou 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 pro 16 žáků 9 

Aktivita Vzdělávací pobyt na centru tKologicke vycnovy Lipka - pracoviště Jezírko 

Výstup Počet 

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

na konkrétní aktivitu) 
Vzdělávací program na centru Ekologické 
vÝchovv Lipka - pracoviště Jezírko 

pro 32 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 32 dětí g 

Aktivita Žiime 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 37 dětí na 

12 vyuč. dnů 
e 

Aktivita Komunitní sportovní setkáni se spřátelenou Zt> 

Výstup Počet 

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

na konkrétní aktivitu) 
Materiál na aktivity pro 51 dětí e 

Výstup Počet 

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

na konkrétní aktivitu) 

Občerstvení na akci pro 51 dětí i 



Aktivita 
Zdravá záda, správné držení těla 

Výstup Počet 

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

na konkrétní aktivitu) 
Tjákúpškolní kostry člověka 1 h 

Aktivita 
["Realizace dopravních projektů 

Výstup Počet 

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

na konkrétní aktivitu) 
"Nákup ochranných dopravních prvků 44ks e, f 

Aktivita K vodě blíž 

Výstup Počet 

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

na konkrétní aktivitu) 
"Doprava autobusem pro 37 dětí g 

Výstup Počet 

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

na konkrétní aktivitu) 
Vstupné do vodního ráje pro 37 dětí g 

Aktivita 
"Školní projekt Příroda živá neživá 

Výstup Počet 

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

na konkrétní aktivitu) 
l=xj<íJrze do Punkevních jeskyní pro 37 dětí g 

Výstup Počet 

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

na konkrétní aktivitu) 
Exkurze do Kateřinské jeskyně pro 37 dětí g 



Výstup Počet 

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

na konkrétní aktivitu) 
Doprava autobusem do Moravského 

krasu 
pro 37 dětí g 

Výstup Počet 

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

na konkrétní aktivitu) 
Výukový program v Permoniu pro 37 dětí g 

Výstup Počet 

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

na konkrétní aktivitu) 
Doprava autobusem do Permonia v 
Oslavanech 

pro 37 dětí g 

Výstup Počet 

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

na konkrétní aktivitu) 
Nákup výtvarného materiálu pro 37 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 

Žadatel prohlašuje, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuje žádné okolností 
důležité pro posouzení žádosti. 

Ve Lhotkách dne 17. 1. 2018 

Razítko a podpis osoby oprávněné jednat za žadatele. 

Mgr. Eva Součková 

Zálclstí 
ísla 

Velké MszifíŘli j.ofty 4 • 

přispévková organiza-* 

,ČO; 70993131, tel.: 566 523 184 


