
121211Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí dotace
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Počet vyhotovení: 2

Adresát: Katolické gymnázium Třebíč

Smluvní částka: 1) 50000.00

Odpovědný odbor: 2) odbor školství, mládeže a sportu

Podpis zajistit do: 30.11.2018

Pracoviště/pracovník Datum Podpis

Zpracoval: OŠMS/J. Čermáková

Projednáno s: OŠMS/M. Kastner -V , ' ,/ '

Právní kontrola: OS MS /£■ H&t-hQhovc/ . —

Předkládá: OŠMS/J. Čermáková

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3)

OŠMS/K. Ubr
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Zodpovídá: Příkazce operace: OŠMS/M. Kastner ! ... f '

Správce rozpočtu: OŠMS/Z. Pavelcová

Poznámka:
Subjekt (IČO: 44065663), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: cermakova.jana, datum ověření: 09.10.2018 09:38:32):

Dofinancování evropských vzdělávacích projektů, "Výměnný pobyt jako tmel mezi Českou republikou a 
Německem" (PR01965.0003)

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 50000.00, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODPA: 003299, ORJ: 0000003000, ORG: 
0000000312602 POL: 5223 UZ: 000000035

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).



KUJIP01E2R46ICrr

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")

(PR01965.0003)

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina,
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, MBA, radní kraje 
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava

číslo účtu: 4050004999/6800

a

Katolické gymnázium Třebíč
se sídlem: Otmarova 30/22, 674 01 Třebíč
IČO: 44065663
zastoupen: Ing. Mgr. Vítem Feldbabelem, ředitelem
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 6612510287/0100

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Výměnný pobyt jako tmel mezi Českou republikou 
a Německem", 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.
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2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (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, 

vlastním podílem Příjemce a dotace z Česko-německého fondu budoucnosti, 
nadačního fondu (dále jen ,,ČNFB“).

b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 
Příjemce.

Celkové náklady akce 258 000 Kč
Výše dotace v Kč 50 000 Kč
Výše dotace v % 19 % z celkových nákladů na akci
Výše dotace z ČNFB v Kč 167 000 Kč
Vlastní podíl Příjemce v Kč 41 000 Kč
Maximální výše dotace v % 20 % z celkových nákladů na akci

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 ČI. 5 odst. 2, nesmí být překročena maximální výše dotace v % uvedená 
v tabulce dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy, a dotace se proto na částku odpovídající 
maximální výši dotace v % sníží.

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 včetně Fondu Vysočiny na realizaci 
jedné akce není možný. Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje, 
pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 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, a to nejpozději
do 60 kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle
ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu s 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. 11. 2018.
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2) Uznatelné náklady na realizaci akce, financované z dotace Kraje, vznikají nejdříve 
dnem podání písemné žádosti Kraji, tj, dnem 14. 9. 2018.

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada nákladů hrazených z dotace 
Kraje a vlastních prostředků Příjemce souvisejících s realizací akce, které nejsou touto 
smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Náklady hrazené z dotace Kraje 
a vlastních prostředků Příjemce 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) náklady na nákup kancelářské a výpočetní techniky,
b) dotace a finanční dary,
c) platy zaměstnanců v pracovním poměru, náklady na sociální zabezpečení 

a zdravotní pojištění Příjemce za zaměstnance (netýká se odměn z dohod 
uzavřených mimo pracovní poměr),

d) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
e) úhrada úvěrů a půjček,
f) penále, pokuty a úroky z prodlení, náhrady škod a manka, náklady na právní 

spory,
g) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce,
h) běžné provozní náklady (např. platby za internet a telefonní služby, nákup vody, 

paliv a energie, bankovní poplatky, poštovné, balné,...),

5) Uznatelné náklady akce jsou:
a) nákup služeb,
b) dopravní náklady a cestovné,
c) pobytové náklady (ubytování a stravné),
d) ostatní osobní výdaje (odměny sjednané na základě dohody o provedení práce 

nebo dohody o pracovní činnosti).

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 nákladů 
hrazených z dotace Kraje a vlastního podílu Příjemce (např. analytickým účtem, 
účetním znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). 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
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a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly 
v daňové evidenci sledovány odděleně 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 náklady hrazené 
z dotace Kraje a vlastních prostředků Příjemce (faktury, výdajové pokladní doklady, 
paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID PR01965.0003“,

d) zajistit, aby do nákladů hrazených z dotace Kraje a vlastních prostředků Příjemce 
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. 11. 2018). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného 
Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely 
daňových záloh,

e) prokázat úhradu nákladů hrazených z dotace Kraje a vlastních prostředků Příjemce, 
a to bud' výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického 
bankovnictví) nebo svými pokladními doklady,

f) doručit Kraji do 60 kalendářních dnů od uzavření projektu ČNFB, závěrečnou 
zprávu, jejíž vzor je součástí Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací 
na dofinancování evropských vzdělávacích projektů č. 14/14 ze dne 17. 12. 2014, 
která bude obsahovat:

- stručný popis zrealizované akce,
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,
- finanční vyúčtování akce,
- kopie prvotních, resp. účetních dokladů hrazených z dotace Kraje a vlastních 

prostředků Příjemce a kopie dokladů o jejich úhradě,
- potvrzení ČNFB o uzavření projektu z jejich strany a výši skutečně přidělené 

podpory,
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 náklady hrazené z dotace Kraje a vlastních 

prostředků Příjemce (faktury, paragony, účtenky 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 písm. 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 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací.

ČI. 9 
Kontrola

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

4) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně 
po dobu trvání projektu dle ČI. 7 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy:
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) v případě, že je akce prezentována na sociální síti Facebook, propagace Kraje 

Vysočina na stránce (profilu) formou umístění aktivního odkazu nebo adresy 
www.facebook.com/vysocinakraj,

d) umístění aktivního odkazu www.kr-wsocina.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

U akce se nevyžaduje udržitelnost.

ČI. 12
Důsledky porušení povinností Příjemce

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

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.
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Cl. 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 Čermáková, tel. 564 602 939, email: 
cermakova.i@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. 1 
a ČI. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 
této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je 
povinen oznámit Kraji. 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 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 14. 9. 2018.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 9. 10. 2018 
usnesením č. 1762/28/2018/RK.

ředitel
Katolické gymnázium Třebíč 
Otrnarova 30/22, 674 01 Třebíč 
IČ: 440 65 663, IZO: 600 015 327

V Jihlavě dne

Ing. Jana Fialová, MBA 
radní kraje
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Příloha č. 1
Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytováni dotací na dofinancováni evropských 
vzdělávacích projektu

ŽÁDOST 0 DOFINANCOVÁNI EVROPSKÉHO VZDĚLÁVACÍ! ÍO PROJEKTU

Evidenční čislo žádosti 
(žadatel nevyplňuje)

Doážó 7 fV.
dne: 1 Í 4f±' ^

Název programu Výměnný pobyt studentů v Něr 
republice

léqku a vjieské

Název projektu Výměnný pobyt jako tmel mezí Českou
republikou a Německem

Žadatel Úplný název dle
dokladu o právní 
subjektivitě

Katolické gymnázium Třebíč

Sídlo (ulice a č.p„
PSČ a obec) Třebíč, Otmarova 30/22, 674 01

Statutární zástupce
(jméno, příjmení, titul, funkce, 
telefon, e-mail)

Ing. Mgr. Vít Feldbabel 
ředitel školy 
vfeldbabel/bkatrebic.cz
Tel,: 568 840 547

Kontaktní osoba
(jméno, příjmení, titul, telefon, 
e-mail)

Mgr, Daniela Mácová 
dmacova!0)katrebic,cz
Tel: 608 254 241
Ing. Mgr. Zdeňka Matějková 
zmateíkovaí® katrebic. cz
Tel: 734 48 20 97

IČO 44065663

Bankovní spojení
(název banky, číslo účtu / kód 
banky)

6612510287/0100

Celkový rozpočet projektu 334 000,-Kč

Požadovaná výše dotace
(+ kolik tvoří procent z celkového 
rozpočtu projektu)

50 000,- Kč
Kč (cca. 15 %)

Stručný popis projektu Partnerský vztah mezi Německem a Českou
republikou je založen na překonání předsudků 
nebo lhostejnosti a na společné vizi do 
budoucna naší mladé generace.
Studentky/studenti prožijí každodenní život 
sousední země v rámci vzájemného 
výměnného pobytu. Tato zkušenost reálného



života otevře partnerovi nejen jiný pohled na 
sousední zemi, ale zároveň i rozšíří vlastní 
obzory. Na jedné straně při tom studenti zjistí, 
že sice vyrůstají v odlišných krajích Evropy a že 
se liší svými zvyky v rodinném životě a mají 
různé školské systémy, ale přece jen mají 
společné zájmy, hodnoty a představy. Tyto 
společné prvky mají na jedné straně 
hístoricko-kulturní základ, jsou ale také 
podmíněny globální kulturou, ve které mládež 
žije. Cílem projektu je vnímat a rozpoznat 
pospolitosti a rozdíly tak, aby bylo zřejmé, že 
partnerství na individuální rovině odráží 
partnerství mezi evropskými kraji a zeměmi. K 
tomu mají naši studenti/studentky uvažovat o 
tom, jaké máji představy a očekávání týkající 
se jejich budoucnosti v Evropě, Z těchto 
postřehů vytvoří žákyně/žáci ve smíšených 
česko-německýcb skupinách prezentace nebo 
plakáty, které budou dvojjazyčné a přede všemi 
je představí v německém jazyce. Plakáty a 
prezentace budou mít i po skončení projektu 
obě školy k dispozici. Jako tmel pro budoucí 
česko-německé vztahy našich studentů vidíme 
tří body; 1. Zlepšeni vzájemného porozumění a 
vytvoření trvalých přátelství mezí studenty. 2.
Úzké vztahy a z nich vyplývající přátelství 
učitelů. 3. Snaha o oficiální partnerství mezi 
školami.

Cíle projektu
(čeho chcete v rámci projektu 
dosáhnout)

Přínos pro německé studenty a studentky;
Němečtí studenti/německé studenty se 
seznamují s jazykem a kulturou, se kterou se 
na své škole nesetkávají, ačkoliv v jejích oblasti 
(Bayerísch Schwaben) od dob druhé světové 
války žije mnoho lidí s českými kořeny, 
respektive jejich potomci. Z našich zkušenosti 
víme, že tento výměnný pobyt vzbuzuje velký 
zájem o kulturu partnerské země. Žákyně/žáci 
mají nacházet společné prvky týkající se jak 
kulturních tradic, tak i představ o své 
budoucnosti, spočívající na hodnotách, které 
jsou oběma zemím blízké. V této době, kdy 
opět zaznívají nacionalistické hlasy, je třeba 
podpořit myšlenku soudržnosti národů a 
objevovat to, co nás spojuje. Přínos pro české 
studentky/studenty; Výměnný pobyt s 
bavorskou školou vede na Katolickém 
gymnáziu jednoznačně k posíleni výuky

?



německého jazyka a k iniciaci dalších 
zajímavých projektů, např, návštěva bavorské 
zemské výstavy, rakouských vánočních trhů, 
zájem o expozice rakouských maliřů, jako jsou 
Gustav Klimí nebo Egon Schiele, rovněž tak o 
objekty architekta Hundertwassera. Kromě toho 
naši žáci/naše žákyně kladou během výuky 
stále více otázek týkajících se životního stylu, 
zvyků nebo politického systému v Německu, U 
mladších žáků vzrostl enormně zájem o výuku 
německého jazyka. Ze tříd II. a IV. se více než
20 studentů přihlásilo ještě k mimoškolní výuce 
německého jazyka na naší škole. Zájem o 
němčinu jsme byli schopni posílit do té miry, že 
dokonce i žáci základní školy k nám dobrovolně 
dochází na výuku němčiny, která je realizována 
formou jazykového kroužku. Studenti naší školy 
se rovněž velmi dobře umísťují na okresních, 
krajských soutěžích. Očekáváme, že i tento 
výměnný pobyt posílí u našich 
studentek/studentů motivaci k učení se 
německému jazyku.

Cílové skupiny
(kdo je do projektu zapojen a komu 
je projekt určen)

studentky/studenti ve věku 14 -17 let

Časový harmonogram realizace
projektu
(žačátěk projektu, aktivity, konec 
projektu)

prosinec 2017 - leden 2018
Domluva koordinátorů a obou partnerských škol 
ohledně stěžejních bodů tématu a časového 
období. Koordinátoři jsou pravidelně v kontaktu,
Na německé škole i na české škole probíhá 
nábor studentů (návštěvy tříd, výstavy s 
fotografiemi z minulého projektu v aule), 
duben 2018
Zhotovení dotazníků k výběru výměnné 
parínerky/výměnného partnera.
Studentky/studenti mají spoluvytvářet program 
ve svém městě, 
červen - srpen 2018
Výměnní partneři spolu udržují kontakty.
18,-24. 9, 2018
Uskutečnění výměnného pobytu v Německu,
Pobyt bude trvat devět dní včetně cesty a 
proběhne od 16. do 24. září 2018, Naplánovány 
jsou následující aktivity (nápady mohou 
navrhovat studenti): - prohlídka partnerské 
školy, kterou budou realizovat německé 
žákyně/ němečtí žáci, návštěvy vyučováni, 
příprava "Stadtrallye" pro následující den, - 
školní muzeum v Ichenhausenu (historie a
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význam vzdělávání), - prohlídka města (uvítání 
u starosty, "Stadtrallye", prohlídka muzea se 
zaměřením na řemeslo a obchod), společné 
poznávání kraje (jednou z možnost! je společná 
procházka soutěskou "Breitachklamm", 
porovnání s Moravským krasem), společná 
návštěva národního parku "Ríesenkrater" a 
muzea "Ríesenkrater", dále návštěva města 
Nórdlingen, známého jako město obchodu ve 
středověku, poznáváni historie partnerského 
regionu (Augsburg jako město řemesla a 
obchodu novověku, katedrála v Augsburgu: 
porovnáni s bazilikou sv. Prokopa), projektové 
dny: postřehy z prožitého týdne, práce ve 
smíšených česko-německýeh skupinách, 
říjen 2018
studentky/studenti spolu vzájemně udržují 
kontakt
5. - 13. 11.2018
Výměnný pobyt v České republice se bude 
konat v listopadu 2018 a bude trvat devět dní 
včetně cesty. Naplánovány jsou následující 
aktivity: První den proběhne v aule uvítání 
našich hostů z Německa a následně nato 
provedou studenti své protějšky školou a poté 
bude následovat prohlídka veimi zajímavého 
historického centra Třebíče, Dále se bude 
konat projektový den, na němž budou společně 
spolupracovat čeští i němečtí studenti. Zde 
společně vytvoří plakáty a prezentace, které 
přede všemi představí v aule v německém 
jazyce. Další dny navštíví naši němečtí 
protějšci výuku v české škole a rovněž 
uskutečníme aktivity spojené s poznáváním 
kraje Vysočina, respektive Jihomoravského 
kraje, Vzhledem k tomu, že studenti jsou 
ubytování v rodinách, tak bude do programu 
zařazen i jeden rodinný den pro lepší 
poznávání života v české rodině. Každá aktivita 
bude provázena fotodokumentací, která bude 
použita pro vytvoření plakátů, respektive 
prezentací.

Odůvodnění žádosti
{proč žádáte o dofinancováni 
projektu Krajem)

Na Katolickém gymnáziu v Třebiči se tento 
výměnný pobyt bude konat již po šesté. Naší 
škole velice záleží na udržování si této 
vzájemné bilaterální spolupráce, která pro 
české studentky/studenty vede nejen ke 
zlepšení si jazykových schopností, ale rovněž k 
lepšímu poznání naší sousední země a k 
odbouráni předsudků.
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Velice se snažíme umožnit účast na výměnném 
programu pro co největší počet studentek/studentů. 
Vzhledem k tomu, že řada našich žákyň/žáků školy 
pochází ze sociálně slabších či početnějších rodin, 
usiluje škola pro ně o minimalizaci nákladů.
Předešlé vzájemné pobyty proběhly velmi úspěšně, 
o čemž vypovídá neustále narůstající zájem o tento 
pobyt. Články v tisku, návštěvy u starostů měst v 
Třebíči i v Krumbachu svědčí o významu tohoto 
projektu.

Země zapojené do projektu Česká republika a Německo

Celkový rozpočet projektu
Zdroje financováni (uvádějte v Kčí:
Zdroj Částka: %

Požadovaná dotace od Kraje Vysočina: 50 000,- 19%
Grant z programu Erasmus+ nebo ČNFB*: 167 000,- 65 %
Vlastni prostředky žadatele: 41 000,- 16 %
Příjmy celkem: 258 000,- 100 %
’ v případě eTwintYmg projektů se tato položka nevyplňuje

Celkové náklady juvádělte v Kč): 258 000.-

Popis nákladů: Částka:

Náklady na autobus - cesta českých siudéníů/studentek do SRN 63 000,-
Náklady na autobus - exkurze v Německu době pobytu českých 
studentů

25 000,-

Náklady na autobus - exkurze v České republice v době pobytu
německých studentů

28 000,-

Výukový a projektový materiál v České republice a Německu 4 000,-
Náklady na vstupné - pamětihodnosti v České republice a v SRN 30 000,-
Potraviny na společné vaření v Třebíči í v Krumbachu 15 000,-
Pojištění českých a německých studentů 5 000,-
Ubytování a stravné pro řidiče v České republice a v SRN 13 000,-
Ubytováni pro pedagogy v České republice a v Německu 36 000,-
Jazyková animace pro české a německé studentky/studenty 5 000,-
Stravování pedagogů v České republice a v Německu 12 000,-
Telefon a poštovné 1 000,-
Náklady na cestovní doklady pro české pedagogy během cesty do
SRN nebo během exkurzí

13 000,-
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Dohoda o provedení práce (odměna koordinátorky projektu) 000,-

Nákladv, které plánujete financovat z dotace Kraie: f uvádějte v Kč):

Popis nákladů; Částka:

Dohoda o provedení práce (koordinátorka projektu) 8 000,-

Cestovní náklady pedagogů (čeští pedagogové - průvodci a dozor na 
exkurzích v ČR a v Německu)

13 000,-

Dofinancováni nákladů na autobus do SRN a zpět a během výjezdů 
na exkurze

29 000,-

Čestné prohlášeni:

Potvrzují, že údaje obsažené v žádosti jsou úplné a pravdivé.
Katolické gymnázium Třebíč 
Otmarova V) 22, ‘.?4 Ol Třebíč 
IČ: 440 65 4í- 7 I/O; 600 01 5 327

4. 9. 2018 Třebíč
datum, místo

Ing. Mgr, Vít Feldbabel

jméno a příjmení statutárního zástupce

razítko žadatele

podpis statutárního zástupce

Vyplněný formulář zašlete na e-mail cermakova.i@kr-vvsocina.cz a v tištěné formě v jednom 
vyhotovení VČETNĚ POVINNÉ PŘÍLOHY na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina, oddělení 
mládeže a sportu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
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