
FOND VYSOČINY
PROGRAM „SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2021“

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“) 

(FV02792.0135)

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: RNDr. Jan Břížďala, člen rady kraje
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava

číslo účtu: 4050005211/6800

a

Agroenvironmentální výzkumný institut z.s.
se sídlem: Smrk č.p. 94, 675 01 Smrk
IČO: 22759395
zastoupen: Lukášem Krejčím, předsedou
(dále jen "Příjemce”)
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 6834962/0800

ČI. 2 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „‘’Pomoz mi, abych to dokázal sám” aneb Montessori dětem“, blíže 
specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).

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 oprávněnou 
osobou doručen Kraji na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst.
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1) této smlouvy nebo v tomto termínu Příjemce nepožádá Kraj o prodloužení termínu, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotací nevznikne.

ČI. 4
Závazek Příjemce

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

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

ČI. 5
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 50 000 Kč (slovy: padesáttisíc korun 
českých).

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

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

Příjemce.

Celkové náklady projektu 55 649 Kč
Výše dotace v Kč 50 000 Kč
Výše dotace v % 89,85 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 10,15 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 5 649 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1) této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2), 
uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové 
náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce v odst. 2), 
výše dotace uvedená v odst. 1) zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude vlastní podíl 
Příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě k předkládání projektů 
(tj. 10 %), v ostatních případech bude částka dotace úměrně snížena tak, aby byl vždy 
dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.

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 programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje 
na realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi 
jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém 
případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.



ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději 
do 90 kalendářních dnů ode dne včasného, rádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy 
dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě 
předložena 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 projektu a povinen projekt zrealizovat nejdříve 
ode dne 1.1, 2021, nejpozdějí však do 31. 12. 2021. Pouze v tomto období mohou vznikat 
uznatelné náklady na realizaci projektu.

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

3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou 

uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím 
a státním fondům

b) alkohol a tabákové výrobky, zábavní pyrotechnika,
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
d) úhrada úvěrů a půjček, leasingové splátky (finanční pronájem),
e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
f) náklady na zajištění publicity projektu,
g) dotace a dary,
h) běžné provozní náklady (např. služby elektronických komunikací, nákup vody, paliv 

a energie, služby peněžních ústavů,...)
i) mzdové náklady a platy vč. povinného pojistného placeného zaměstnavatelem,
j) pojištění majetku a podnikatelských rizik, cestovní pojištění,
k) odpisy, náklady na prodaný majetek a prodané zboží, rezervy a opravné položky,
I) pořízení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku, programové vybavení, 
m) regulační poplatky (poplatky za lékařskou pohotovost a služby - např. vystavení 

potvrzení lékařem za administrativní úkon), 
n) náklady spojené s tvorbou projektu, projektové dokumentace a studie zadané jiným 

subjektům, 
o) členské, registrační a licenční poplatky (licence trenérů, hráčů, členské a registrační 

poplatky nadřízeným organizacím - např. sportovní svazy apod.)
p) odměny účastníkům v rámci projektu ve formě peněžitého plnění (prize money)

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) nákup materiálu,
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b) tiskové materiály a propagační předměty,
c) věcné dary pro účastníky (vč. poukázek k odběru zboží)
d) potraviny a občerstvení, náklady na pohoštění,
e) léky a zdravotnický materiál (lékárnička pro zotavovací a sportovní akce),
f) prádlo, oděv a obuv (pouze související s projektem),
g) knihy, učební pomůcky a tisk (tisk náborových letáků, letáky o pořádání tábora apod.), 
h) drobný hmotný dlouhodobý majetek,
i) služby školení a vzdělávání,
j) nákup ostatních služeb (vstupy do sportovních zařízení, časomíra, ozvučení zápasů, 

propagace, doprava, ubytování a stravování, startovně, nákup vstupenek),
k) nájemné,
I) cestovné, jízdné,
m) ostatní osobní výdaje (odměny sjednané na základě dohody o provedení práce nebo 

dohody o pracovní činnosti, odměny pro rozhodčí a trenéry),
n) ostatní nákupy jinde nezařazené (náhrady za dopravu dětí na volnočasové a sportovní 

aktivity dle vnitřních předpisů či stanov příjemce).

5) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, 
použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému 
rozporu mezi ČI. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady 
uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.

6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle ČI. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, věznění pozdějších 
předpisů.

ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat projekt 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, věznění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit řádné 
a oddělené sledování celkových nákladů na projekt (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 a způsobem zaručujícím jejich 
trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně 
ve vztahu k projektu (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k 
projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních 
dokladů prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady,
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maea g433

paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny 
ID FV02792.0135",

d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady 
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 nej později do data ukončení realizace projektu uvedeného v ČI. 
7 odst.1) této smlouvy). 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 projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady,

f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor 
je umístěn na www.fondvvsociny.cz v materiálech u příslušného programu, 
a to nejpozději do 31. 1. 2022. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být
- fotodokumentace zrealizovaného projektu vč. povinné publicity,
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 

projektu dle ČI. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.“
g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
h) uchovat po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2) této smlouvy, 

originály dokladů, prokazujících celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, 
výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,

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

do doby uplynutí doby udržitelnost! dle ČI. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení Příjemce 
s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a 
to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací.

ČL9 
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 projektu i po jeho dokončení, a to po 
dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna 
poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) - písm. k) této smlouvy.

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



ČI. 10
Publicita

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpořen Krajem.

2) příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
- v místě realizace projektu umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém 

provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-wsocina.cz/publicita, prostor s 
umístěným sponzorským vzkazem musí být přístupný veřejnosti (např. u vstupu, 
u označení provozovny, otevírací doby apod.), alternativně je možné vylepit samolepku 
se „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“, kterou obdrží Příjemce od kontaktní osoby 
uvedené v článku 13 odst. 3) této smlouvy,

- umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ (v grafickém provedení a dle manuálu, který 
je ke stažení na www.kr-wsocina.cz/publicita) na tiskové materiály související 
s projektem (např. pozvánky, plakáty, informační brožury),

- verbálně prezentovat Kraj v médiích a na případných tiskových konferencích 
pořádaných u příležitosti projektu,

- distribuovat mezi hosty nebo účastníky projektu tiskové materiály, které případně předá 
Příjemci Kraj,

- v případě videoprojekce odvysílat video spot Kraje (video spot si Příjemce stáhne 
na www.kr-vysocina.cz/publicita),

- v případě, že je projekt prezentován na internetových stránkách Příjemce nebo 
stránkách souvisejících s konáním realizace projektu, umístí Příjemce „Sponzorský 
vzkaz Kraje Vysočina“ s aktivním odkazem na www.kr-vysocina.cz,

- v případě, že je projekt prezentován na sociálních sítích umístí zde Příjemce informaci 
o dotační podpoře kraje - například formou textu či sponzorského vzkazu Kraje 
Vysočina, který je ke stažení na www.kr-wsocina.cz/publicita nebo nasdílení image 
spotu z YouTube kanálu Kraje Vysočina.

- v případě nákupu společných sportovních dresů uvést logo Kraje na dresu

3) Publicita dle ČI. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace projektu, a dále v době 
udržitelnosti stanovené v ČI. 11.

4) „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. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto 
smlouvou použít

ČI. 11
Udržitelnost projektu

Příjemce je povinen nakládat po dobu jednoho roku ode dne nabytí platnosti této smlouvy 
s veškerým majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením 
projektu a s péčí řádného hospodáře. Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace 
či jeho část podpořenou z dotace po dobu jednoho roku od nabytí platnosti této smlouvy prodat, 
pronajmout, zastavit či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.
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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.

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), ve znění pozdějších předpisů, splní Kraj.

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy jsou Ing. Milan Kastner, tel: 564 602 971, 
email: kastner.m@kr-vysocina.cz a Kateřina Němcová, tel: 564 602 935, 
email: nemcova.k@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. 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 stím, že tuto 
změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem 
mění jeho zaměření, 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

7



10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 20. 4. 2021 
usnesením č. 0710/13/2021/RK.

V Jihlavě dne
Agroenvironmentáiní 
Výakumný institut 2.

, Smrk94, 675 OS Smrk
. IC: 22759395

M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lukáš Krejčí 

předseda
NDr.Man Břížďala 
čl rady kraje
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Kraj Vysočina
FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční Číslo {žadatel nevyplňuje) FV02792.0/35

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře) 22*8**:.*
Název programu SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2021

Název projektu "Pomoz mi, abych to dokázal sám" aneb 
Montessori dětem

Podprogram Volný čas

IČO: 22759395

Přesný název: Agroenvironmentální výzkumný 
institut z.s.

Právní forma: Právnická osoba - nestátní nezisková 
organizace

Identifikační údaje žadatele
Ulice, čp: Smrk 94

Obec: Smrk

PSČ: 67501

Sídlo pošty: Vladislav

Název banky: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 6834962

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon

Titul:

Jméno: Lukáš
podání žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Příjmení: Krejčí

Funkce: Předseda výboru

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:



Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Jméno: Lucie

Příjmení: Krejčí

Email: krejci@adalta.cz

Tel.: 725604977

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

Přesný název:

IČO:

Název banky:

Číslo účtu:

1. Lokalizace projektu
Uveďte v jaké obci bude projekt 
realizován (název obce včetně 
okresu); v případě, že bude 
realizace projektu probíhat na 
území více obcí, tak je vypište 
nebo v případě dopadu na větší 
území uveďte vyšší administrativní 
jednotku (např. obvod ORP, okres, 
celý kraj)

okres Třebíč
Veškeré aktivity projektu budou realizovány v obci 
Třebíč či jejím nejbližším okolí (pro případ příměstských 
táborů).
Vhodné a dostupné vnitřní prostory má žadatel 
zajištěny v objektu, kde sídlí Rodinné centrum Damiján 
- U Obůrky 953, Třebíč. U tohoto centra má žadatel k 
dispozici i venkovní prostory (zahradu).



2. Odůvodnění projektu a jeho 
cíle
Popište co vás k podání žádosti 
vede; jaká je výchozí situace, jaký 
probiém chcete vyřešit; co tím 
chcete dosáhnout, jaké jsou cíie 
projektu - co chcete zlepšit, 
zkvalitnit...

Nabídka volnočasových aktivit pro školní děti je v 
Třebíči jako okresním městě poměrně široká, nicméně 
se většinou jedná o sportovní a umělecky orientované 
činnosti nebo aktivity typu občanského vzdělávání bez 
dalšího přesahu. Pravidelné kroužky a další aktivity pro 
předškolní či ještě mladší děti jsou v Třebíči značně 
omezené. Nabídka kroužků a dalších aktivit založených 
na principech Montessori v Třebíči a nejbližším okolí 
zcela chybí. Rodiče mající zájem o tuto formu 
volnočasového a zájmového vzdělávání jsou nuceni 
dojíždět do 20 km vzdálené Náměště n. Oslavou, což 
vzhledem k délce trvání jednotlivých lekcí kroužků 
(zpravidla 1-1,5 hod) je značně časově i finančně, 
neefektivní a vázané na mobilitu jednotlivých rodičů.

Cílem projektu je rozšířit nabídku volnočasových aktivit 
v regionu Třebíče pro malé, předškolní i školní děti a to 
prostřednictvím realizace kroužků, příměstských táborů 
a workshopů pracujících s dětmi na základě vědeckých 
principů popsaných Marií Montessori. Realizace aktivit 
umožní nenásilnou prožitkovou formou rozvinout 
potenciál dětí (nejen vyplnit volný čas), zvýší jejich 
samostatnost, nezávislost, a v neposlední řadě podpoří 
i sociální kompetence dětí a vnitřní motivaci k učení. 
Projekt cílí na nej menší, zejména předškolní děti, 
vybrané aktivity jsou vhodné i pro děti starší (do 
ukončení docházky na 1. stupni ZŠ). Zájem o aktivity 
projektu byl prokázán již v min. roce, kdy žadatel dále 
popisované kroužky realizoval a jejich kapacitu obsadil 
(nicméně vzhledem k pandemické situaci nebyl 
schopen kroužky realizovat v původně zamýšleném 
rozsahu).

Aplikace montessori pedagogiky je vhodná i vzhledem 
ke stávající situaci, kdy na základních školách je již 
téměř rok značně omezená výuka, výuka v mateřských 
školách a v dětských skupinách pokračuje s řadou 
restrikcí. Všeobecná sociální izolace a distanční výuka 
se začíná nutně projevovat na dovednostech, 
vědomostech i psychickém zdraví dětí. Podle průzkumu 
přibylo o 30% stížností na psychické obtíže u dětí. 
Hodiny strávené u počítačů způsobují zhoršení 
koncentrace, paměti i poruchy spánku. Díky sociální 
izolaci děti mají méně pohybu, jsou demotivované a 
stále častěji se u nich projevují příznaky depresí.



3. Popis projektu
Popište co konkrétně bude 
obsahem projektu; co chcete 
pořizovat, budovat, vylepšovat, 
organizovat atp. ; v jakém 
množství a rozsahu - uveďte 
základní parametry projektu (kolik, 
čeho)

Projekt obsahuje několik klíčových aktivit:

1) Klíčová aktivita 1 Realizace kroužků „Montík aneb s 
mámou hravě“

Realizace KA bude probíhat po většinu roku 2021.

Kroužky „Montík aneb s mámou hravě“ navazují na 
činnost žadatele v předchozím roce 2020. Kroužky 
budou realizovány pro cílovou skupinu malých a 
předškolních dětí

Kapacita jednoho běhu kroužkuje 10 dětí.Po nákupu 
pomůcek bude rozšířena nabídka aktivit zejména v 
oblastech smyslové výchovy, praktického života a 
matematiky.

Náklady na KA01 -42 244, 50 Kč.

2) Klíčová aktivita 2 Realizace příměstských táborů

Realizace příměstských táborů je plánována “
následovně:
• Příměstský tábor Studánka pro předškolní děti 19. - 
23.7 2021 (přibližně 2-6 let)
• Příměstský tábor Indiáni pro školní děti (1. stupeň ZŠ) 
9.-13.8 2021

Kapacita jednoho běhu táboru je 10 dětí.
Realizace příměstských táborů navazuje na celoroční 
aktivitu kroužků Montík, kdy pro děti bude v období 
letních prázdnin připraven intenzivní program pro dobu 
5 dní. Na táborech budou rovněž využíváno připravené 
prostředí a pomůcky v souladu s principem Montessori 
-viz KA01.

Náklady na KA02 - 12 185, 91 Kč.

3) Klíčová aktivita 3 Realizace workshopů pro veřejnost

Realizace workshopů pro veřejnost je plánována 3 x 
ročně v následujících termínech:
a) Workshop Objevujeme svět: Praktický život - červen 
2021
b) Workshop Objevujeme svět: Smyslová výchova - 
srpen 2021
c) Workshop Objevujeme svět: Matematika - září 2021 
Blíže k harmonogramu viz kapitola č. 5.

Kapacita jednoho workshopů je až 15 dětí. Délka 
jednoho workshopů budou 2 hod.

Náklady na KA03 - 1218,59 Kč.

Bližší popis viz Příloha č.4 Rozpočet projektu a Příloha 
č. 5 Žádost - rozšíření.



4. Cílové skupiny projektu
Popište komu realizace projektu 
pomůže; jaký to bude mít pro ně 
konkrétní přínos, jak to zlepší 
jejich podmínky atp.

Cílovou skupinou projektu jsou dětí ve věku od 0 do 12 
let (resp. do ukončení docházky na 1. stupni ZŠ) z 
Třebíče a blízkého okolí. Projekt se však zaměřuje na 
nejmenší, zejména předškolní děti (do 6 let). Aktivity 
projektu jsou navrženy pro všechny děti, rozvíjí děti 
nadané i znevýhodněné. Vzdělávání dle Montessori je 
vysoce individuální, přizpůsobené na míru tempu a 
potřebám dítěte. Projekt cílí na nejmenší děti zejména z 
toho důvodu, že ve věku do zahájení školní docházky 
probíhá největší, dynamický rozvoj schopností dětí, do 
značné míry se formuje osobnost dítěte a budují 
základní návyky. Záměrem projektu je vybavit děti 
kompetencemi do jejich celého dalšího života, tak aby 
byly schopny zvládnout úkoly a situace, do kterých se 
dostanou při v navazujícím formálním vzdělávání i v 
osobním životě. Děti se budou umět v různých 
situacích přiměřeně zorientovat, samostatně řešit 
problémy, rozvine se jejich schopnost koncentrace, 
která představuje nezbytný základ pro jakékoliv další 
učení. V rámci projektu bude kladen důraz na učení se 
formou prožitku, samostatné objevování a nalézání 
řešení.

Přínosy pro cílovou skupinu: 
a) Individualizované vzdělávání respektující odlišnosti 
dětí se zaměřením na jejich pokroky, nikoliv 
chyby, maximalizace potenciálu jednotlivých dětí 
b) Zklidnění a rozvoj schopnosti koncentrace dětí jako 
základu pro další intelektuální rozvoj a klíč k úspěchu v 
jakémkoliv dalším vzdělávání 
c) Získání prvních zkušeností se spolupráci s „cizím“ 
člověkem i ostatními dětmi, což bude přínosem při 
nástupu do mateřské či základní školy 
d) Získání trvalých základů pro další učení, rozvoj i 
život dětí (např. komunikační dovednosti, hrubá a 
jemná motorika, zraková, sluchová a prostorová 
orientace) 
e) Atraktivní a podnětné prostředí díky pořízení nových 
kvalitních pomůcek 
f) Učení prostřednictvím prožitků, získání zkušeností s 
řešením reálných problémů 
h) Posílení sebevědomí, samostatnosti a nezávislosti 
dítěte současně s respektem k nastaveným pravidlům a 
řádu
i) Obnovení a navázání nových sociálních kontaktů 
j) Přirozené zapojení pohybu a manipulace s předměty 
do výuky

Pro dosažení výše uvedených přínosů je nutná 
pravidelná průběžná účast na aktivitách v rámci KA01 
(kroužky).

Bližší popis viz Příloha č.4 Rozpočet projektu a Příloha 
č. 5 Žádost - rozšíření.



5. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu
Popište zahájení a ukončení 
základních realizačních fází 
projektu (např. výběr dodavatele, 
přípravné práce, vlastní realizace 
apod.); v případě organizace 
kulturní/sportovní akce uveďte 
přesný termín jejího konání; pokud 
nejsou známy přesná data, tak 
uveďte kalendářní měsíc

Realizace projektu bude probíhat od 15. 2. 2021 do 31. 
12. 2021. Nicméně vzhledem k aktuální probíhající 
pandemické situaci, resp. nařízení vlády ČR a 
Protiepidemickému systému (PES) bude zahájení v 
případě nepříznivé pandemické situace odloženo do 
doby přechodu do třetího či nižšího stupně PES v 
souladu s nařízeními vlády ČR a zákonem na ochranu 
veřejného zdraví. Nákup pomůcek proběhne po 
obdržení vyrozumění o přidělení dotace (předpoklad v 
květnu 2021).

KA01:

S výjimkou omezení způsobenými pandemickou situací 
je realizace kroužků Montík je plánována průběžně po 
celý rok 2021 kromě hlavních prázdnin (červenec - 
srpen 2021).

KA02:

Realizace příměstských táborů je plánována na období 
hlavních prázdnin (červenec - srpen 2021) následovně: 
• Příměstský tábor Studánka pro předškolní děti 19. - 
23.7 2021
• Příměstský tábor Indiáni pro školní děti 9. -13.8 2021

KA03:

Realizace workshopů pro veřejnost je plánována 3 x 
ročně v následujících termínech:

Workshop Objevujeme svět: Praktický život - červen 
2021
Workshop Objevujeme svět: Smyslová výchova - srpen 
2021
Workshop Objevujeme svět: Matematika - září 2021

Bližší popis viz Příloha č.4 Rozpočet projektu a Příloha 
č. 5 Žádost - rozšíření.



6. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu
Popište vaše zkušenosti s 
realizací podobných akcí; jaké 
máte zkušenosti s realizací 
projektů (podávání žádostí); kdo 
bude projekt realizovat (přímo 
žadatel nebo prostřednictvím 
odborné firmy); jaké organizační 
kroky budete muset podniknout, 
aby projekt byl zrealizován; jaké 
povolení musíte vyřídit pro zdárný 
průběh projektu

Žadatel je spolkem sdružující rodiče a odborníky na 
vzdělávání s expertízou v mnoha různých oblastech. 
Členové spolku jsou zkušení pedagogové, lektoři, 
ekonomové, zemědělští praktici, vědečtí pracovníci, 
terapeutičtí a další pracovníci s dětmi a mládeží.

Organizační zabezpečení:

Členové realizačního týmu mají bohaté zkušenosti s 
realizací investičních i neinvestičních projektů. 
Realizační tým disponuje dostatečnými znalostmi řízení 
projektů i povědomím o možných využitelných 
přístupech a technikách. Součástí týmu a členem 
spolku je i projektová manažerka a majitelka dotační 
agentury Adalta, s.r.o. (Bc. Lucie Krejčí), která má s 
přípravou, řízením, administrací i věcnou realizací 
dotačních projektů 12 let zkušeností. Jedná se o 
projekty napříč spektrem EUiEHP fondů, národních 
dotací a dalších v řádu stovek mil. Kč. Součástí úzkého 
týmu jsou také další dva profesní projektoví manažeři s 
dlouholetými zkušenostmi s řízením projektů v rámci 
dotací i mimo ně. Rovněž přímo žadatel v současné 
době realizuje v rámci IROP investiční projekt reg. č. 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0005017 „Vzdělávací 
institut“ s rozpočtem 5 mil. Kč, jehož cílem je 
vybudování centra pro zájmové a neformální 
vzdělávání v Třebíči.

Pro řízení a administraci projektu bude využívána 
ustálená projektová struktura. Po celou dobu trvání 
projektu bude projektový manažer dohlížet na průběh 
projektu, zejména řídit rizika, kvalitu, harmonogram a 
provádět další kontrolní činnosti.

Odborné zabezpečení:

Po odborné stránce žadatel navazuje na svou 
předchozí činnost, zejména v min. roce, kdy s 
úspěchem realizoval pravidelné kroužky pro děti 
„Montík“ (4 x týdně 1 hod) a provozoval dětský klub 
„Studánka“ (2x týdně 4 hod). Skupinu průvodkyň po 
odborné stránce vede Mgr. Jarmila Divišová, která má 
bohaté profesní zkušenosti z tradičního i alternativního 
proudu vzdělávání, je odbornicí v environmentální 
oblastí a realizaci volnočasových, neziskových aktivit 
pro děti a mládež se věnuje již řadu let. V rámci 
organizace žadatele působí jako odborná garantka, 
průvodkyně kroužky Montík ale i v roli mentorky a 
supervizora pro další průvodkyně. Aktuálně spolek 
disponuje dalšími třemi proškolenými průvodkyněmi, 
nicméně v případě potřeby je spolek schopen realizační 
tým flexibilně rozšířit.

Bližší popis viz Příloha č.4 Rozpočet projektu a Příloha 
č. 5 Žádost - rozšíření.



7. Rozpočet projektu
U žadatelů, kteří mohou uplatnit 

odpočet DPH na vstupu, se 
náklady uvádějí bez DPH. Ostatní 
žadatelé uvádějí náklady včetně 
DPH.
částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na 
projekt 55 649 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 50 000 Kč 89,85 %

- z toho investiční 
dotace 0 Kč ,00 %

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

Spoluúčast žadatele 5 649 Kč 10,15 %

- z toho investiční 
spoluúčast 0 Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 5 649 Kč 100,00 %

8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

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

□

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 El

9. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu
Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním 
svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro 
účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

10. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)
Žadatel prohlašuje, že:

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

11. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)
Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od 1.1.2021 do 
31.12.2021.

12. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 



E

je.)

1. Stručný popis naplnění specifických kritérií
2. Kopie dokladu o právní subjektivitě žadatele (výpis z OR)
3. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů '
4. Podrobný položkový rozpis nákladů projektu
5. Žádost - rozšíření

V Třebíči dne 5.2.2021
Razítko, jménola a podpis/y 

statutárního 
zástupce/zástupců žadatele

Poznámka pro žadatele:
Před podáním projektu si ověřte, zda:

- je formulář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádosti.

Jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 15 
“ Výzvy k předkládání projektů

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

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

- žádost je podepsána všemi statutárními zástupci, jejichž podpisy jsou nutné pro
’ platnost právního jednání



Popis projektu - rozšíření SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2021

1. Lokalizace projektu

okres Třebíč
Veškeré aktivity projektu budou realizovány v obci Třebíč či jejím nejbližším okolí (pro 
případ příměstských táborů).
Vhodné a dostupné vnitřní prostory má žadatel zajištěny v objektu, kde sídlí Rodinné 
centrum Damiján - U Obůrky 953, Třebíč. U tohoto centra má žadatel k dispozici i 
venkovní prostory (zahradu).

2. Odůvodnění projektu a jeho cíle

Nabídka volnočasových aktivit pro školní děti je v Třebíči jako okresním městě 
poměrně široká, nicméně se většinou jedná o sportovní a umělecky orientované 
činnosti nebo aktivity typu občanského vzdělávání bez dalšího přesahu. Pravidelné 
kroužky a další aktivity pro předškolní či ještě mladší děti jsou v Třebíči značně 
omezené. Nabídka kroužků a dalších aktivit založených na principech Montessori v 
Třebíči a nejbližším okolí zcela chybí. Rodiče mající zájem o tuto formu 
volnočasového a zájmového vzdělávání jsou nuceni dojíždět do 20 km vzdálené 
Náměště n. Oslavou, což vzhledem k délce trvání jednotlivých lekcí kroužků 
(zpravidla 1-1,5 hod) je značně časově i finančně, neefektivní a vázané na mobilitu 
jednotlivých rodičů.

Cílem projektu je rozšířit nabídku volnočasových aktivit v regionu Třebíče pro malé, 
předškolní i školní děti a to prostřednictvím realizace kroužků, příměstských táborů a 
workshopů pracujících s dětmi na základě vědeckých principů popsaných Marií 
Montessori. Realizace aktivit umožní nenásilnou prožitkovou formou rozvinout 
potenciál dětí (nejen vyplnit volný čas), zvýší jejich samostatnost, nezávislost, a v 
neposlední řadě podpoří i sociální kompetence dětí a vnitřní motivaci k učení. 
Projekt cílí na nejmenší, zejména předškolní děti, vybrané aktivity jsou vhodné i pro 
děti starší (do ukončení docházky na 1. stupni ZŠ). Zájem o aktivity projektu byl 
prokázán již v min. roce, kdy žadatel dále popisované kroužky realizoval a jejich 
kapacitu obsadil (nicméně vzhledem k pandemické situaci nebyl schopen kroužky 
realizovat v původně zamýšleném rozsahu).

Aplikace montessori pedagogiky je vhodná i vzhledem ke stávající situaci, kdy na 
základních školách je již téměř rok značně omezená výuka, výuka v mateřských 
školách a v dětských skupinách pokračuje s řadou restrikcí. Všeobecná sociální 
izolace a distanční výuka se začíná nutně projevovat na dovednostech, 
vědomostech i psychickém zdraví dětí. Podle průzkumu přibylo o 30% stížností na 
psychické obtíže u dětí. Hodiny strávené u počítačů způsobují zhoršení koncentrace, 
paměti i poruchy spánku. Díky sociální izolaci děti mají méně pohybu, jsou 
demotivované a stále častěji se u nich projevují příznaky depresí.

3. Popis projektu

Projekt obsahuje několik klíčových aktivit:

1) Klíčová aktivita 1 Realizace kroužků „Montík aneb s mámou hravě“



Realizace KA bude probíhat po většinu roku 2021 s výjimkou období, kdy realizaci 
kroužků nedovolují nařízení vlády ČR z titulu pandemické situace a rovněž období 
hlavních prázdnin - blíže viz kapitola 5.

Kroužky „Montík aneb s mámou hravě“ navazují na činnost žadatele v předchozím 
roce 2020. Kroužky budou realizovány pro cílovou skupinu malých a předškolních 
dětí:

• Modrý - pro děti od 6 do 12 měsíců
• Červený - pro děti od 1 roku do 2 let
• Zelený - pro děti od 2 do 3 let
• Žlutý - pro děti od 3 do 6 let

Kapacita jednoho běhu kroužku je 10 dětí.
V rámci kroužků je pro děti nachystáno připravené prostředí respektující jejich 
aktuální vývojové potřeby v souladu s principy Marie Montessori. Děti mají k dispozici 
celou řadu různorodých pomůcek, které spolu se specifickým prostředím a systémem 
práce umožňují dětem prožívat hluboké uspokojení z toho, co se učí, zvyšují 
schopnost koncentrace, vedou děti ke svobodě a odpovědností, samostatnosti a 
nezávislosti. Lektoři na kroužcích působí v roli průvodců, kteří dítě pouze jemně 
vedou, seznamují je s pomůckami, ale výběr a četnost aktivit nechávají na 
samotném dítěti. Dítě zákonitosti objevuje samo, na základě konkrétní práce s 
pomůckami (nikoliv na základě abstraktního výkladu), díky pomůckám samo odhalí 
chybu, což zvyšuje přirozenou radost dětí z objevování, posiluje vnitřní motivaci a 
nezávislost. Jednotlivé aktivity jsou koncipovány tak, aby nenuceně podporovaly 
pohybovou aktivitu dětí.

Tyto kroužky byly v předchozím období kapacitně naplněny. Realizace kroužků bude 
probíhat v prostorách RC Damiján. Po nákupu pomůcek bude rozšířena nabídka 
aktivit zejména v oblastech smyslové výchovy, praktického života a matematiky.

Kapacita každého kroužku je až 10 dětí. U modrého, červeného a zeleného kroužku 
je vyžadován doprovod rodičů, v případě žlutého kroužku dle uvážení rodiče. 
Plánována je realizace každého kroužku Ix týdně, v případě vyššího zájmu je pak 
možné realizovat více běhů jednotlivých variant v každém týdnu. Kroužky jsou 
přístupné členům spolku i široké veřejnosti.

Náklady na KA01 - 42 244, 50 Kč:

a) Průvodce kroužek Montík 208 hod x 150 Kč / hod = 31 200 Kč

Výpočet počtu ho
52 týdnů x průměrně 4 hod / týden = 208 hod (počítáme s vyšší intenzitou či delšími 
bloky pro starší děti pro vyrovnání v období letních prázdnin a uzavření z důvodu 
pandemické situace, resp. nařízení vlády ČR)

Stanovení jednotkové ceny:



Jednotková ceno stanovena na zaklade vnitřních předpisů příjemce a Reaionální 
statistiky ceny prače MPSV (medián kraj Vysočina, aS neegonain https://data.mpsv.cz/web/data/vizualizace. pedagoga)

2 P2'*“°"“- melemartu ° pomiely avo -cevemusae 
Ceny učebních pomůcek byly stanoveny na základě průzkumu trhu Žadatel ie 
neplatcem DPH ceny jsou tedy uváděny vč. DPH. Podrobný rozpis pomůcek viz 
příloha Rozpočet projektu. Vzhledem k tomu, že pomůcky budou 30200 
všechny tři KA. byla ke KAOI přiřazen poměrná část nákladů na pomůcky 7eY,r jako rozvrhová zakladna byly použity náklady na DPP. " "5

V rámci realizace KA01 je samozřejmě počítáno s řadou dalších nákladů (zejména nájemné a energie a spotřební materiál), nicméně tyto náklady přesahujíS 

této žádost, a proto budou hrazeny z dalších zdrojů žadatele (příspevek člen rádie

2) Klíčová aktivita 2 Realizace příměstských táborů

Reqfzaceptimstsyobtgbort le plónovéna no obdob Hlovrich or6zdnin TEervenee 
• Příměstský tábor Studánka pro předškolní dětí 19. - 23.7 2021 (přibli-ng 2 - 6 4 
• Příměstský tabor Indiáni pro školní dětí (1. stupeň ZŠ) 9 - 13 8 2021
Blíže k harmonogramu viz kapitola 5. ’

Kapacita jednoho běhu táboru je 10 dětí.Realizace příměstských táborů navazuje na celoroční aktivitu kroužků Montík kdv r 
děti bude v období letních prázdnin připraven intenzivní program pro dobu 5 dní Na 
táborech budou rovněž využíváno připravené prostředí a pomůcky v s5ndpa 
principem Montessori - viz KA01. Důraz i vzhledem k větším časovým možnostem 
bude kladen na venkovní aktivity, opět v souladu s principy Montessori a zejména 
smyslovou a praktickou výchovou (např. práce na zahradě).
Tematická náplň táborů je. nyní již připravena, účastníci táborů nyní podávali přihlášky (aktualne je naplněno cca 40% kapacity táborů - týden po vPIgCS 
prostory jsou zajištěny (pronájem RC Damiján), stávající pomůcky jsou pňpravénv Po 
rozšířeni nabidkypomucek (nakup v ramci projektu v květnu 2021 a Ped zahájením 
realizace táboru dojdek vypracování podrobného časového i věcného = 

jednotlivých dm obou táboru, animačních aktivit pro zpestření a budou redmzPvany 
drobné pnpravne prače (napr. příprava materiálu pro jednotlivé aktivity v ráma vnitřních i venkovních prostor). Tábory jsou nyní propagovány přes sociální re! J 
případe potřeby bude realizovaná i inzerce, distribuce letáčků s informacemi'o 
táborech na strategická místa kde se koncentruje cflová skupina (např pediatři 
školy, školky apod.) a po sPusteni webu žadatele, budou informace umistényizde.t
Náklady na KA02- 12 185, 91 Kč:

a) Průvodce na příměstském táboře 60 hod x 150 Kč / hod = 9 000 Kč

Výpočet počtu ho
Tábor „Studánka“ - vzhledem k věku dětí pouze dopolední činnost 4 hod / den ‘ 5 
dní = 20 hod umen o



Tábor „Indiáni“ - 8 hod / den * 5 dní - 40 hod

Stanovení jednotkové ceny:
Jednotková cena stanovena na základě vnitřních předpisů příjemce a Regionální 
statistiky ceny práce MPSV (medián kraj Vysočina, asistent pedagoga) 
https://data.mpsv.cz/web/data/vizualizace .

b) Pomůcky pro smyslovou výchovu, matematiku a praktický život - celkem 14 549 
Kč, z toho KA02 3 185,91 Kč

Ceny učebních pomůcek byly stanoveny na základě průzkumu trhu. Žadatel je 
neplátcem DPH, ceny jsou tedy uváděny vč. DPH. Podrobný rozpis pomůcek viz 
příloha Rozpočet projektu. Vzhledem k tomu, že pomůcky budou využívány pro 
všechny tři KA, byla ke KA02 přiřazen poměrná část nákladů na pomůcky (21,90%), 
jako rozvrhová základna byly použity náklady na DPP.

V rámci realizace KA02 je samozřejmě počítáno s řadou dalších nákladů (náklady na 
dalšího průvodce, nájemné a energie, animační aktivity, spotřební materiál), 
nicméně tyto náklady přesahují možnosti této žádosti a proto budou hrazeny z 
dalších zdrojů žadatele (příspěvek členů, rodičů apod.}.

3) Klíčová aktivita 3 Realizace workshopů pro veřejnost

Realizace workshopů pro veřejnost je plánována 3 x ročně v následujících termínech: 
a) Workshop Objevujeme svět: Praktický život - červen 2021
b) Workshop Objevujeme svět: Smyslová výchova - srpen 2021
c) Workshop Objevujeme svět: Matematika - září 2021
Blíže k harmonogramu viz kapitola č. 5.

Realizace workshopů pro veřejnost navazuje na KA01. Kapacita jednoho workshopů 
je až 15 dětí. Jejím hlavním cílem je seznámit veřejnost s principy a přínosy vzdělávání 
dle Marie Montessori. Workshopy budou určeny pro děti, které si budou moci 
vyzkoušet systematickou práci v připraveném prostředí s různorodými promyšlenými 
pomůckami za dopomoci rodičů i průvodce. U nejmenších dětí bude samozřejmě 
vyžadován doprovod rodičů, kteří tak uvidí své děti „pracovat“ v akci. Workshopy 
budou určeny pro celou cílovou skupinu dětí, nicméně se zaměřením děti 
předškolního věku. Jedná se o otevřenou akci, účast bude možná i bez přihlášky, 
přihlášky jsou vyžadovány zejména za účelem evidence zájmu ze strany veřejnosti a 
uzpůsobení velikosti prostor pro jednotlivé workshopy. Délka jednoho workshopů 
budou 2 hod.
Tematická náplň workshopů je nyní již připravena, spuštění přihlášek je plánováno 
vždy měsíc před realizací akce. Pro workshopy budou využity pomůcky zakoupené v 
projektu. Pro propagaci workshopů budou využity sociální sítě, distribuce letáčků na 
strategická místa vzhledem k CS (např. pediatři, školky, školy ), vlastní web žadatele 
apod.
Náklady na KA03 - 1218,59 Kč:

a) Průvodce na workshopech 6 hod x 150 Kč / hod = 900 Kč

Výpočet počtu ho
2hod / workshop * 3 workshopy - 6 hod



Stanovení jednotkové ceny:
Jednotková cena stanovena na základě vnitřních předpisů příjemce a Regionální 
statistiky ceny práce MPSV (medián kraj Vysočina, asistent pedagoga) 
https://data.mpsv.cz/web/data/vizualizace .

b) Pomůcky pro smyslovou výchovu, matematiku a praktický život - celkem i 4 549 
Kč, z toho KA03 318,59 Kč

Ceny učebních pomůcek byly stanoveny na základě průzkumu trhu. Žadatel je 
neplátcem DPH, ceny jsou tedy uváděny vč. DPH. Podrobný rozpis pomůcek viz 
příloha Rozpočet projektu. Vzhledem k tomu, že pomůcky budou využívány pro 
všechny tři KA, byla ke KA03 přiřazen poměrná část nákladů na pomůcky (2,19%), 
jako rozvrhová základna byly použity náklady na DPP.

V rámci realizace KA03 je samozřejmě počítáno s řadou dalších nákladů [nájemné a 
energie, občerstvení, spotřební materiál), nicméně tyto náklady přesahují možnosti 
této žádosti a proto budou hrazeny z dalších zdrojů žadatele (příspěvek členů, rodičů 
apod.).

Komentář k celkovému rozpočtu:

Rozpočet projektu:
Celkové způsobilé náklady.......................  55 649 Kč
z toho Osobní náklady (DPP průvodců)...... 31 200 Kč
z toho Učební pomůcky.............................. 14 549 Kč

Přehled zdrojů financování: 
Celkové způsobilé náklady... 
z toho dotace...................... 
z toho vlastní podíl žadatele

55 649 Kč (100%) 
.50 0000 Kč (89,85%) 
...5 649 Kč (10,15%)

4. Cílové skupiny projektu

Cílovou skupinou projektu jsou děti ve věku od 0 do 12 let (resp. do ukončení 
docházky na 1. stupni ZŠ) z Třebíče a blízkého okolí. Projekt se však zaměřuje na 
nejmenší, zejména předškolní děti (do 6 let). Aktivity projektu jsou navrženy pro 
všechny děti, rozvíjí dětí nadané i znevýhodněné. Vzdělávání dle Montessori je 
vysoce individuální, přizpůsobené na míru tempu a potřebám dítěte. Projekt cílí na 
nejmenší děti zejména z toho důvodu, že ve věku do zahájení školní docházky 
probíhá největší, dynamický rozvoj schopností dětí, do značné míry se formuje 
osobnost dítěte a budují základní návyky. Záměrem projektu je vybavit dětí 
kompetencemi do jejich celého dalšího života, tak aby byly schopny zvládnout úkoly 
a situace, do kterých se dostanou při v navazujícím formálním vzdělávání i v osobním 
životě. Děti se budou umět v různých situacích přiměřeně zorientovat, samostatně 
řešit problémy, rozvine se jejich schopnost koncentrace, která představuje nezbytný 
základ pro jakékoliv další učení. V rámci projektu bude kladen důraz na učení se 
formou prožitku, samostatné objevování a nalézání řešení.



Přínosy pro cílovou skupinu:
o) Individualizované vzdělávání respektující odlišnosti dětí se zaměřením na jejich 
pokroky, nikoliv
chyby, maximalizace potenciálu jednotlivých dětí
b) Zklidnění a rozvoj schopnosti koncentrace dětí jako základu pro další intelektuální 
rozvoj a klíč k úspěchu v jakémkoliv dalším vzdělávání
c) Získání prvních zkušeností se spolupráci s „cizím“ člověkem i ostatními dětmi, což 
bude přínosem při nástupu do mateřské či základní školy
d) Získání trvalých základů pro další učení, rozvoj i život dětí (např, komunikační 
dovednosti, hrubá a jemná motorika, zraková, sluchová a prostorová orientace)
e) Atraktivní a podnětné prostředí díky pořízení nových kvalitních pomůcek
f) Učení prostřednictvím prožitků, získání zkušeností s řešením reálných problémů
h) Posílení sebevědomí, samostatnosti a nezávislosti dítěte současně s respektem k 
nastaveným pravidlům a řádu
i) Obnovení a navázání nových sociálních kontaktů
j) Přirozené zapojení pohybu a manipulace s předměty do výuky

Pro dosažení výše uvedených přínosů je nutná pravidelná průběžná účast na 
aktivitách v rámci KA0l (kroužky).

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

Realizace projektu bude probíhat od 15. 2. 2021 do 31. 12. 2021. Nicméně vzhledem 
k aktuální probíhající pandemické situaci, resp, nařízení vlády ČR a 
Protiepidemickému systému (PES) bude zahájení v případě nepříznivé pandemické 
situace odloženo do doby přechodu do třetího či nižšího stupně PES v souladu s 
nařízeními vlády ČR a zákonem na ochranu veřejného zdraví. Nákup pomůcek 
proběhne po obdržení vyrozumění o přidělení dotace (předpoklad v květnu 2021). 
Pro předfinancování projektu žadatel využije vlastní zdroje (členské příspěvky, příjmy z 
vedlejší činnosti, dary apod.), příp. půjčku od aktivních členů spolku.

KA01:

S výjimkou omezení způsobenými pandemickou situací je realizace kroužků Montík je 
plánována průběžně po celý rok 2021 kromě hlavních prázdnin (červenec - srpen 
2021). Nicméně v případě dlouhotrvajících omezení způsobenými pandemickou 
situací bude zvažována i realizace v období hlavních prázdnin, v závislostí na 
potřebách dětí a preferencích rodičů. V rámci projektu je plánována realizace 
kroužků 4x týdně po 1 hod.

Tematická náplň kroužků je nyní již připravena, účastníci kroužků jsou přihlášeni, 
prostory jsou zajištěny (pronájem RC Damiján), stávající pomůcky jsou připraveny. Po 
rozšíření nabídky pomůcek (nákup v rámci projektu v květnu 2021), dojde k 
aktualizaci náplně kroužků a k úpravě připraveného prostředí pro realizaci kroužků.



KA02:

Realizace příměstských táborů je plánována na období hlavních prázdnin (červenec 
-srpen 2021) následovně:
• Příměstský tábor Studánka pro předškolní děti 19. - 237 2021
• Příměstský tábor Indiáni pro Školní děti 9. - 13.8 2021

Nicméně v případě dlouhotrvajících omezení způsobenými pandemickou situací 
bude zvažována i realizace v jiném období (např. podzimní prázdniny spojené s 
víkendem), v závislosti na potřebách dětí a preferencích rodičů, tak aby bylo možné 
realizovat plánované aktivity v co největším rozsahu v souladu s žádostí.

Tematická náplň táborů je nyní již připravena, účastníci táborů nyní podávají 
přihlášky (aktuálně je naplněno cca 40% kapacity táborů - týden po vyhlášení), 
prostory jsou zajištěny (pronájem RC Damiján), stávající pomůcky jsou připraveny. Po 
rozšíření nabídky pomůcek (nákup v rámci projektu v květnu 2021) a před zahájením 
realizace táborů dojde k vypracování podrobného časového i věcného plánu 
jednotlivých dní obou táborů, animačních aktivit pro zpestření a budou realizovány 
drobné přípravné práce (např. příprava materiálu pro jednotlivé aktivity v rámci 
vnitřních i venkovních prostor). Tábory jsou nyní propagovány přes sociální sítě, v 
případě potřeby bude realizována i inzerce, distribuce letáčků s informacemi o 
táborech na strategická místa, kde se koncentruje cílová skupina (např. pediatři, 
školy, školky apod.) a po spuštění webu žadatele, budou informace umístěny i zde.

KA03:

Realizace workshopů pro veřejnost je plánována 3 x ročně v následujících termínech:

Workshop Objevujeme svět: Praktický život - červen 2021
Workshop Objevujeme svět: Smyslová výchova - srpen 2021
Workshop Objevujeme svět: Matematika - září 2021

Nicméně v případě dlouhotrvajících omezení způsobenými pandemickou situací 
bude zvažována i realizace v jiných termínech tak, aby plánované workshopy mohly 
být realizovány v co nejširším rozsahu v souladu s žádostí. Hodinová dotace jednoho 
workshopů jsou 2 hod, na základě požadavků účastníků mohou být jednotlivé 
workshopy prodlouženy.

Tematická náplň workshopů je nyní již připravena, spuštění přihlášek je plánováno 
vždy měsíc před realizací akce. Pro workshopy budou využity pomůcky zakoupené v 
projektu.



6, Organizační a odborné zabezpečení projektu

Žadatel je spolkem sdružující rodiče a odborníky na vzdělávání s expertízou v mnoha 
různých oblastech. Členové spolku jsou zkušení pedagogové, lektoři, ekonomové, 
zemědělští praktici, vědečtí pracovníci, terapeutičtí a další pracovníci s dětmi a 
mládeží.

Organizační zabezpečení:

Členové realizačního týmu mají bohaté zkušenosti s realizací investičních i 
neinvestičních projektů. Realizační tým disponuje dostatečnými znalostmi řízení 
projektů i povědomím o možných využitelných přístupech a technikách. Součástí 
týmu a členem spolku je i projektová manažerka a majitelka dotační agentury 
Adalta, s.r.o. (Bc. Lucie Krejčí), která má s přípravou, řízením, administrací i věcnou 
realizací dotačních projektů 12 let zkušeností. Jedná se o projekty napříč spektrem EU 
i EHP fondů, národních dotací a dalších v řádu stovek mil. Kč. V rámci oblasti 
vzdělávání se jedná o desítky projektu OPVK, OPPA, OPPPR, OPZ, OP VVV, IROP, 
Erasmus+, PRV a další. Součástí úzkého týmu jsou také další dva profesní projektoví 
manažeři s dlouholetými zkušenostmi s řízením projektů v rámci dotací i mimo ně. 
Rovněž přímo žadatel v současné době realizuje v rámci IROP investiční projekt reg. 
č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/1 6_054/000501 7 „Vzdělávací institut“ s rozpočtem 5 mil. Kč, 
jehož cílem je vybudování centra pro zájmové a neformální vzdělávání v Třebíči.

Pro řízení a administraci projektu bude využívána ustálená projektová struktura. 
Administrativní a finanční stránku projektu bude zajišťovat projektový manažer 
společně s administrátorem. Organizace schůzek, archivace a přípravu zprávy 
veškerých dokumentů bude zodpovědností administrátora. Po celou dobu trvání 
projektu bude projektový manažer dohlížet na průběh projektu, zejména řídit rizika, 
kvalitu, harmonogram a provádět další kontrolní činnosti. Kromě osobních schůzek 
členové týmu standardně využívají cloudové platformy pro sdílení dat a 
videokonference.

Odborné zabezpečení:

Po odborné stránce žadatel navazuje na svou předchozí činnost, zejména v min. 
roce, kdy s úspěchem realizoval pravidelné kroužky pro děti „Montík" (4 x týdně 1 
hod) a provozoval dětský klub „Studánka" (2x týdně 4 hod). Skupinu průvodkyň po 
odborné stránce vede Mgr. Jarmila Divišová, která má bohaté profesní zkušenosti z 
tradičního i alternativního proudu vzdělávání, je odbornicí v environmentální oblasti 
a realizaci volnočasových, neziskových aktivit pro děti a mládež se věnuje již řadu let 
(např. v rámci Českého svazu žen). V rámci organizace žadatele působí jako 
odborná garantka, průvodkyně kroužky Montík ale i v roli mentorky a supervizora pro 
další průvodkyně. Aktuálně spolek disponuje dalšími třemi proškolenými 
průvodkyněmi, nicméně v případě potřeby je spolek schopen realizační tým 
flexibilně rozšířit.



P1 Stručný popis naplnění specifických kritérií

Specifická kritéria pro Podprogram B Volný čas:

a) dopad projektu na děti a mládež

Součástí projektu je realizace čtyř variant kroužků „Montík aneb s mámou 
hravě“, které probíhají pravidelně po dobu celého roku (s výjimkou hl. 
prázdnin a období, kdy to není možné z hlediska pandemické situace), 
průměrně 4x týdně. Pro dosažení efektů je nezbytná pravidelná účast dětí. 
Kroužky jsou založené na intenzivním zapojení dětí, lektoři vystupují pouze v roli 
průvodců. V rámci projektu budou rovněž realizovány otevřené workshopy 
pro širokou veřejnost (KA03), na kterých se mohou seznámit s principy 
montessori pedagogiky a vyzkoušet si výuku v praxi.

b) časový rozsah projektu

Aktivity projektu jsou rozloženy průběžně do celého roku. Realizace kroužků 
v rámci KA01 je plánována pravidelně min. 4 x týdně s výjimkou hl. prázdnin, 
v rámci hlavních prázdnin je plánována realizace příměstských táborů. Tyto 
aktivity jsou dále doplněny o KA03 - jednorázové workshopy pro širokou 
veřejnost.

c) součástí projektu je pobytová akce (volnočasový tábor) navazující na 
pravidelnou činnost (bodové rozpětí 0-4)

V rámci KA02 žadatel plánuje organizaci dvou týdenních (5 denních) 
příměstských táborů. Náplň táborů úzce navazuje na pravidelnou činnost 
(jedná se o rozšíření kroužků, které vyžaduje intenzivnější zapojení dětí).

d) rozložení rozpočtu projektu (bodové rozpětí 0-5)

Rozpočet projektu je zaměřen převážně na celoroční volnočasovou činnost 
(KA01). Celkové náklady vč. pomůcek na KA01 jsou ve výši 75,91%, z toho 
náklady na ostatní osobní náklady (DPP) představují většinu rozpočtu (56,07%).

e) zkušenosti žadatele s realizací podobných projektů (bodové rozpětí 0-3)

Žadatel s dětmi pracuje už několik let, nicméně svoji činnost zintezivnil v min. roce 
2020, kdy realizoval kroužky Montík aneb s mámou hravě, provozoval dětský klub 
Studánka a realizoval řadu vzdělávacích programů pro žáky základní a středních 
škol zaměřených do oblasti agroenvironmentu, ekonomiky a dalších . Členové 
realizačního týmu mají značné zkušeností s realizací projektů i realizací 
volnočasových neziskových aktivit. Sám žadatel v současnosti realizuje projekt 
IROP v hodnětě 5 mil. Kč.

f) význam projektu z hlediska zapojení cílových skupin (bodové rozpětí 0-4)



Projekt reaguje na současnou společenskou potřebu v oblasti volnočasových 
aktivit dětí a mládeže způsobenou pandemickou situací, kdy dochází k úpadku 
základních dovedností dětí (např. schopnosti koncentrace, vnitřní motivace, 
zaujetí, sociálních kompetencí a schopnosti spolupráce). Z dlouhodobého 
pohledu se projekt snaží překonat některá omezení daná tradičním školstvím - 
frontální výuka (v pozdějším věku založená na memorování), předkládání 
hotových faktů, zodpovědnost za vzdělávání ležící na učiteli, nikoliv na žákovi 
apod. Cílem projektu je tento stav změnit - opět nadchnout dětí pro objevování, 
získání radosti ze zkoumání, učit se prožitkem, vlastní zkušeností a všemi smysly, 
nikoliv abstraktně z výkladu lektora (ať už naživo nebo skrze obrazovku). 
V celosvětovém měřítku montessori pedagogika není novou metodou, nicméně 
z hlediska regionu Třebíče se jedná o dosud chybějící formu vzdělávání. 
Realizace workshopů pro veřejnost za účasti dětí a rovněž koncepce 
příměstských táborů na principech montessori za inovativní považujeme. Tábory 
budou nenásilně, ale promyšleně a cíleně stavět na montessori principech (např. 
péče o zahradu - bude zřízeno několik stanovišť:

a) pro praktický život - úprava záhonků, sklizeň, zpracování úrody;
b) pro smyslovou výchovu - poznávání barev, vůně, chuti, struktury plodů, rostlin; 
c) jazykovou výchovu - označení rostlin cedulkami, práce s pracovními listy;
d) matematiku - při zpracování úrody (vaření, přípravě svačinek) výpočet poměrů, 

vážení;
e) poznávání světa - které rostliny rostou u nás, které v zahraničí apod.).
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