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Příloha č. 1 
Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol 
postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež 

ŽÁDOST O DOTACI NA POŘÁDÁNÍ KRAJSKÝCH A VYŠŠÍCH KOL POSTUPOVÝCH SOUTĚŽÍ 

A PŘEHLÍDEK PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

Evidenční číslo žádosti 
(žadatel nu\>pinuje) 

N«I7CV souteze 

Zadáte) 
(úplný název dle dokladu o 
právní subjektivi 

Sídlo žadatele 
(celá adresa včetně PSČ) 

rps 

KOVO JUNIOR 2017 - STROJNÍ MECHANIK 
(ZÁMEČNÍK) 

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné 

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

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

IČO žadatele 

Bankovní spojeni žadatele 
(název banky, číslo účtu, kód 
bankv) 

Celkový rozpočet souteze 
(celkové uznatelné náklady) 

Požadovaná \>íe podpory 
(včetně procentuálního podílu 
celkového rozpočtu soutěže) 

Postupox é kolo SOllttf7C 
(kolo soutěže, na které žádáte) 

Tcrmm konaní 
(postupového kola, na které 
organizátor žádá dotaci) 

učiliště technické Chotěboř, Na Valeď 
583 01 Chotěboř 

590 'KRAJ vysočina I4 učiliště technické Chotěboř, Na Valeď 
583 01 Chotěboř 

. 

Na Valech 590,583 01 Chotěboř 

Oošio 1 r A-Vts 
dne: * 3  U i t ih 

Na Valech 590,583 01 Chotěboř 
říioh 

"xwi wnvw 
říioh 

benak@oschot.cz 

I iri Patek, Ing., 569 623 854 (1.13), patek@oschot.cz 

60126671 

číslo účtu: 203269229/0600, GE Money Bank, a. s. 

36 000,- Kč 

krajské postupové kolo 

2. - 3. března 2017 

14 400,-Kč! 40% 

pospichalova
Textový rámeček
RK-04-2017-49, př. 2počet stran: 3



Odůvodněni zadosti 
(proč žádáte o financování 
soutěže Krajem Vysočina) 

V rámci dvoudenní soutěže je nutné zajistit, pro soutěžící 
ubytování, stravování a režijní náklady na vlastní soutěž 

(materiál, nářadí a nástroje, ceny). Protože náklady spojené se 
soutěží hradí jednotlivé zúčastněné školy, budou jim o tuto 
dotaci poníženy náklady. 

Cílové skupiny 
(kdo je do soutěže zapojen a 
komu je určena) 

Soutěžní kategorie je určena pro žáky druhých nebo třetích 

ročníků učebního oboru 23-51H-01 strojní mechanik, kteří 
nemají dokončeno žádné předchozí vzdělání zakončené 
závěrečnou nebo maturitní zkouškou, a kteří v roce konání 
soutěže nedovrší věku 22 let a více. Na soutěž bude pozváno 
10 škol z Kraje Vysočina vyučujících příslušný obor. 

Stručný popis soute/e 

Soutěž se bude skládat ze dvou částí: 

a) Praktická část I. 
Výroba zámečnického výrobku podle dodané 

dokumentace z připravených polotovarů, ve které 
soutěžící prokážou znalosti a dovednosti při výrobě 
dané součásti (váha 75 % -150 bodů) 

b) Praktická část II. - měření. 
Soutěžící prokážou znalosti a dovednosti z měření 
strojírenských veličin pomocí měřících přístrojů a 
měřidel (váha 25 % - 50 bodů) 

llllillllllllillilllllllilliliililiill 

Cíle projektu 
(Čeho chcete v rámci 
KMilAllO NUllUVO 

dosáhnou!) 

;pip!;i$|3i&ia:;BÍ;ÍÍsip8Íií§^ 

Cílem soutěže je zvýšit povědomí o významu středního 

odborného školství mezi žáky i jejich rodiči a zvýšit prestiž 
jednotlivých řemesel v očích veřejnosti a podpořit zájem žáků 
o přípravu v řemeslných oborech středního vzdělávání. 
Dalším cílem je setkaní pedagogů a studentů středních 
odborných škol a předání si zkušeností z oblasti odborného 

vzdělávání ve strojírenských oborech. 

Časo\v harmonogram 
realizace postupového kola 
(Alcalok piulvh .1 koilCl 

soulože) 

Přihlášky - 30. ledna 2017 
Začátek soutěže - 2. března 2017 
Konec soutěže - 3. března 2017 

Čestné prohlášení 
Potvrzuji, že údaje obsažené v žádosti jsou úplné a pravdivé. 

12.12. 2016, Chotěboř 
datum, místo 

YjtfSí odborná Škola, Obchodní akademie 
a Střední odborné učiliště technické Chotěboř 

Na Valech 690, 583 29 Chotěboř 

tel. 569 624 106 

IČ: 60126671 DIČ: CZ60126671 

11 

razítko organizace 

Mgr. Luděk Benák 
jméno a příjmení statutárního zástupce 

î .cL.0 /í-

podpis statutárního zástupce 



Celkový předpokládaný rozpočet soutěže a finanční zdroje 

(povinná příloha žádosti č. 1) 

Zdroje financování: 

Dotace kraje 14 400 Kč 

Úhrada účastníků 21 600 Kč 

1 1" u'•••••MflNHfiH 1— 

Celkové náklady: 

1 odioMn p jl»i n ikl mIii _ __, ciistka 
hra/eno / Uofaic 

Stravování 12 000 Kč 0 KČ 

Ubytování účastníků 7 200 Kč 0KČ 

Materiál, nářadí, nástroje a režijní náklady na soutěž 8 800 Kč 8 400 Kč 

Ceny na soutěž 6 000 Kč 6 000 Kč 

Propagace 1 000 Kč 0 Kč 

Náklady na supervizora soutěže 1 000 Kč 0 Kč 

•••• HI*00** 

Čestné prohlášení 
Potvrzuji, že údaje obsažené v žádosti jsou úplné a pravdivé. 

_12.12.2016, Chotěboř 
datum, místo 

Vyšší odborná škola, Obchodní akadcrpic 

a Střední odborné učiliště technické Cboicbc 
Na Valech 690, 583 29 Chotěboř 

tel. 569 624 106 

IČ: 60126671 DIČ: CZ60126671 

11 

razítko organizace 

Mgr. Luděk Benák 
jméno a příjmení statutárního zástupce podpis statutárního zástupce 

Vyplněný formulář zašlete na adresu: 

Krajský úřad Kraje Vysočina, Bc. Jana Albrechtová, oddělení mládeže a sportu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. 




