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Pravidel Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání krajsk; 
postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež 

ŽÁDOST O DOTACI 
NA POŘÁDÁNÍ KRAJSKÝCH A VYŠŠÍCH KOL POSTUPOVÝCH SOUTĚŽÍ 

PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

:INA U 

dne:'° 1 5 "12" 2016 
Počet listů 

PŘEHLÍDEK , 
fa j i  OfZ/^ofQ 

Počet přilch 

Evidenční číslo žádosti 
I (žadatel nevyplňuje) 

PPS // / ' 

Název soutěže ŘEMESLO VYSOČINY 2017 
| Krajské kolo soutěží zručnosti KOVO JUNIOR 2017 
I pro žáky studijního oboru mechanik seřizovač 
| zaměření: 
i i Programování a obsluha CNC obráběcích strojů 

lupiny název dle dokladu o 
fpravni subjektivitě) 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola 
Žďár nad Sázavou 

1 1 - • 1 
Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Statutami zástupce |f 

fcWWW16"1 tlhJ i 
Itěleforí é-mail) 

Jaroslav Kletečka, Ing. 
566 625 146 
kleteckajar@spszr.cz 

Kontaktní osoba 
|(jmeno příjmem titul 
/telefon, e-mail) 

Jiří Straka, Ing. 
564 600 402 
straka@spszr.cz 

IČO žadatele 48 895 598 

Bankovní spojení žadatele 
(název banky, číslo učtu. kod 
banky) 

6015-34421-751/0100, KB Žďár nad Sázavou 

Celkový rozpočet soutěže 
(celkove uznatelne naklady) 

22 375,- Kč 

Požadovaná výše podpory 
(včetně procentuelního podílu 
celkoveho rozpočtu soutěže) 

8 700,- Kč (38,88 %) 

Postupové kolo soutěže 
(kolo soutěže, na které žadate) 

ŘEMESLO VYSOČINY 2017 

Krajské kolo soutěží zručnosti KOVO JUNIOR 2017 
pro žáky studijního oboru mechanik seřizovač se 
zaměřením na programování a obsluhu CNC obráběcích 
strojů. 

Soutěž je organizována jako krajské kolo celostátních 
soutěží zručnosti žáků strojírenských oborů vzdělání 
KOVO JUNIOR 2017, které jsou součástí celostátní 
přehlídky České ručičky. 

Soutěž proběhne pod patronací radní Kraje Vysočina 
pro oblast školství, mládeže a sportu lna. Jany Fialové. 

Termín konání 
(postupového kola. na ktere 
organizator žáda dotaci) 

15. a 16. 02. 2017 
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Odůvodnění žádosti 
(proč žádáte o financovaní 
soutěže krajem Vysočina) 

Na základě pověření Cechu KOVO CR a odboru školství, 
mládeže a sportu Kraje Vysočina byla Vyšší odborná 
škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou 
pověřena koordinací krajských kol odborných soutěží. 
Na schůzce zástupců středních škol Kraje Vysočina 
konané dne 8. 12. 2016 bylo dohodnuto, že Vyšší 
odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad 
Sázavou uspořádá krajské kolo soutěže žáků studijního 
oboru mechanik seřizovač v obsluze a programování CNC 
obráběcích strojů. 
Soutěže Řemeslo Vysočiny 2017 pro obor mechanik 
seřizovač se zúčastní vítězové školních kol. Dva 
nejúspěšnější mechanici seřizovači z krajské soutěže 
postupují do celostátního kola, které na základě 
pověření Cechem KOVO ČR proběhne ve dnech 23. a 24. 
března 2017 na Střední škole strojírenské a 
elektrotechnické Brno, p. o. Kraj Vysočina je důležitým 
článkem v celostátní přehlídce České ručičky 
Protože celostátní soutěž bude zaměřena na řídicí 
systémy Sinumerik a Heidenhain, bylo na schůzce 
rozhodnuto krajskou soutěž organizovat obdobně. 
Soutěžící si zvolí řídicí systém, ve kterém budou pracovat. 

Jedním z hlavních cílů této soutěže je propagace 
strojírenských oborů, o jejichž absolventy je na trhu práce 
velký zájem. Neméně významným cílem je také 
prezentace odborného školství v Kraji Vysočina. 

Organizace soutěže i účast na ní přinášejí pořadateli i 
zúčastněným školám finanční náklady, které lze s pomocí 
příspěvku Kraje Vysočina výrazně snížit. 0 tento 
příspěvek kraje si dovolujeme požádat, protože Kraj 
Vysočina soutěž v programování a obsluze CNC 
obráběcích strojů finančně podpořil již minulých v letech. 
Dotace bude využita k úhradě rozhodující části 
nákladů na stravování soutěžících a na nákup cen. 
0 dotaci budou sníženy náklady fakturované 
zúčastněným školám. 

K soutěži budou jako hosté přizváni zástupci firem, se 
kterými průběžně spolupracujeme. 

V rámci této soutěže budeme rovněž prezentovat podporu 
Kraje Vysočina, kterou naší škole poskytl na budování 
výukových pracovišť pro strojírenskou metrologii, 
mechatroniku, klasické i CNC obrábění. 

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

Krajská soutěž Řemeslo Vysočiny 2017 zaměřená na 
programování a obsluhu CNC obráběcích strojů je podle 
pravidel Cechu KOVO určena pro žáky 2. až 4. ročníku 
studijního oboru mechanik seřizovač - vítěze školních kol, 
kteří nemají dokončeno žádné předchozí vzdělání, a kteří 
v roce konání soutěže nedovrší věku 22 let a více. 

Každá škola může do soutěže přihlásit po jednom 
dvoučlenném družstvu, soutěžící si předem vyberou řídicí 
systém, ve kterém budou soutěžit. 

Lze předpokládat, že soutěž bude zajímavá a iejí výsledky 
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budou mít potřebnou vypovídací hodnotu, protože 
soutěžící v technických oborech z Kraje Vysočina 
dosahují v celostátních soutěžích velmi dobrých výsledků. 

Na základě předběžných přihlášek lze očekávat účast 14 
žáků ze 7 škol. Z pedagogických pracovníků škol lze 
očekávat účast minimálně 7 osob. Na soutěž budou 
přizváni zástupci spolupracujících firem a institucí. 

Stručný popis soutěže Soutěže zručnosti strojírenských oborů jsou v roce 2017 
organizovány jako tříkolové - školní, krajské a celostátní 
kolo. 
Soutěž Řemeslo Vysočiny 2017 v programování a 
obsluze CNC obráběcích strojů je pořádána jako krajské 
kolo soutěží zručnosti KOVO JUNIOR 2017 v rámci 
celostátní přehlídky České ručičky. Soutěž je dvoudenní 
akcí. Její organizace a požadavky na soutěžící vychází 
z dokumentu Cechu KOVO ČR Pravidla soutěže zručnosti 
ve strojírenských oborech. 

První den je věnován tvorbě a ověření řídícího programu 
pro CNC obráběcí stroj dle zvoleného řídicího systému a 
zadané výkresové dokumentace. Na to navazuje 
provedení měření obrobku, porovnání skutečných 
rozměrů se zadanými a zpracování měřicích protokolů. 
Bodová dotace je rozdělena takto: 

• 75 % bodů - zpracování řídicího programu a výroba 
obrobku 

• 25 % bodů - měření a zpracování protokolu 

Na druhý den je naplánována kontrola soutěžních prací, 
jejich vyhodnocení a slavnostní vyhlášení výsledků na 
Staré žďárské radnici. Pro soutěžící bude dopoledne 
připravena odborná exkurze. 

Významnou součástí akce je setkání pedagogických 
pracovníků zúčastněných škol, které probíhá v závěru 
prvního dne soutěže, a které je zaměřeno na výměnu 
zkušeností a prohlubování spolupráce mezi školami. 

Na objektivní průběh soutěže dohlížejí: 

• supervizor - zástupce zaměstnavatelů 

• ředitel soutěže - zástupce pořadatelské školy 

• hlavní rozhodčí - vylosovaný z řad pedagogického 
doprovodu soutěžících 

• soutěžní komise - složená z vylosovaných 
pedagogických pracovníků zúčastněných škol 

Soutěžní komise bude vyhodnocovat výsledky v soutěži 
jednotlivců a výsledky v soutěži družstev. Slavnostní 
vyhodnocení bude provedeno za přítomnosti zástupců 
města Žďáru nad Sázavou a významných firem na 
žďárské radnici. 
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Cíle projektu 
(čeho chcete v rámci realizace 
soutěže dosáhnout) 

Cílem tohoto projektu podpořit celostátní přehlídku 
nejúspěšnějších žáků v řemeslných oborech České 
ručičky a pomoci při realizaci tříkolových postupových 
soutěží KOVO JUNIOR 2017 ve strojírenských oborech. 
Projekt je zaměřen na vytvoření optimálních podmínek pro 
uspořádání soutěže žáků středních škol v programování a 
obsluze CNC obráběcích strojů, která navazuje na 
přédcházející ročníky. 

Cílem soutěže není pouze porovnání vědomostí a 
dovedností žáků jednotlivých škol, ale především: 

• prohloubení spolupráce a výměna zkušeností mezi 
školami, které zajišťují výuku učebních a studijních 
oborů strojírenského zaměření 

• propagace technických řemesel 

• propagace podpory, kterou Kraj Vysočina poskytuje 
odborným školám technického zaměření 

• výměna poznatků a zkušeností mezi zástupci škol a 
významných firem v regionu 

Časový harmonogram 
realizace postupového 
kola 
(začátek průběh a konec 
souteže) 

středa 15. 02.2017 
06:45 - 07:00 hod. prezence v přízemí budovy školy 
07:00 - 08:00 hod. zahájení soutěže, porada 

vedoucích 
08:00 - 12:00 hod. tvorba řídícího programu 
12:00 - 12:30 hod. přestávka na oběd 
12:30 -14:00 hod. měření obrobku, zpracování 

protokolu z měření 
14:00 -18:00 hod. hodnocení soutěžních prací 
14:00 -18:00 hod. ubytování na domově mládeže 
18:30 - 21:30 hod. porada pedagogických pracovníků 

čtvrtek 16. 02. 2017 
08:00 -11:30 hod. exkurze soutěžících 
08:00 — 11:30 hod. hodnocení soutěžních prací, 

výroba obrobků na CNC frézce 
11:30-12:00 hod. oběd 
13:00 hod. vyhodnocení soutěže - radnice 

Žďár nad Sázavou 
14:00 hod. odjezd účastníků 
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Celkový rozpočet soutěže a finanční zdroje 
(povinná příloha žádosti č. 1) 

Zdroie financování: 

wmuasmmm 
finanční dotace kraje Vysočina 8 700,- Kč 
finanční spoluúčast zúčastněných škol 13 675,-Kč 

MlilcIVn ' 22 375,- Kč 

Celkové uznatelné náklady (uvádějte v Kč): 

Částka 

ceny pro soutěžící 6 650,- Kč 
materiál a režijní náklady 5 600,- Kč 
ubytování soutěžících 2 760,- Kč 
ubytování pedagogického doprovodu 1 380,- Kč 
stravování soutěžících - sv, o, v, sn, sv, o 3 990,- Kč 
stravování pedagogického doprovodu - sv, o, v, sn, sv, o 1 995,- Kč 

Celkem 22 375,- Kč 

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

Vyšší odborná skoía 
a Střední průmyslová škola 
© Žďár nad Sázavou 
Studentská 1, S9101 Žďár nad Sázavou 

09. 12. 2016, Žďár nad Sázavou 
IČ: 48895598 DIČ: CZ48895598 

datum, místo razítko organizace 

Ing. Jaroslav Kletečka 
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. 
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