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Příloha č. 1 
Pravidel Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání 
postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež 
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ŽÁDOST O DOTACI 
NA POŘÁDÁNÍ KRAJSKÝCH A VYŠŠÍCH KOL POSTUPOVÝCH SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK 

PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

(žadatel nevyplnuje) 

Název souteze AUTOOPRAVAR JUNIOR 2017 

Střední průmyslová škola Třebíč 
(uplny název dle dokladu o 
pra\,ni subjektivitě) 

Sídlo žadatele 
(celá adresa včetně PSČ) 

Statutami zástupce 
(jméno, příjmení titul 
telefon/e-mail) 

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

Tc-

Bankovní spojeni 

Celkový rozpočet souteze 

Požadovana vyse podpory 
(včetnl procentuelního podílu 
celkového rozpočtu soutěže) 
Postupové kolo souteze 
(kolo souteze na ktere zadate i 
Termín konaní 
(postupového kola na které 
organizátor žadá dotaci) 
Odůvodněni žádosti 
(proč žádá^e^nancování 
soutěže krajem Vysočina) 

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

Stručný popis souteze 

Manž. Curieových 734 
674 01 Třebíč 

Zdeněk Borůvka, Ing. 
568 832 200, zboruvka@spst.cz 

Petra Hrbáčková, Ing. 
568 832 209, phrbackova@spst.cz 

66610702 

248984955/0300 ČSOB 

30 000 Kč 

12 000 Kč (40 %) 
Celostátní 18-20. 4. 2017, Service Training Center 

ŠKODA AUTO a.s., Kosmonosy 
1. 3.2017 

Podpora a motivace žáků v autooborech, hlavně 
učebních oborů (mechanik opravář motorových 
vozidel, autotronik, apod.). 
Soutěž podporuje nejen praktické dovednosti, ale 
součástí jsou i teoretické testy v systému MOODLE. 
Mechanik opravář motorových vozidel, autotronik, 
karosář Žáci 3 ročníků příslušných oborů středního 
vzdělání s počátečním označením 23-u maturitního 
oboru autotronik jsou to žáci 4 ročníku. 
Soutěž je založená na splnění požadavků daných 
pravidly celostátní odborné soutěže AUTOOPRAVÁŘ 
JUNIOR 2017 nejen v praktických dovednostech, ale i 
v teoretických znalostech vdaných oborech. Soutěž 
bude zaměřena na splnění praktické a poznávací části 
a na teoretickou část. Vyhlášení bude po vyhodnocení 
žákovských výsledků. 
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Hlavním cílem soutěže je systémová motivace žáků 
středních škol s výukou autooborů. Propagace 
technických oborů a rozvoj spolupráce mezi budoucími 
zaměstnavateli žáků a středními školami v České 
republice. Porovnání a zhodnocení studijních výsledků, 
praktických dovedností našich žáků v rámci Kraje 
Vysočina. Podpora učňovského školství, výměna 
informací nejen v pedagogickém sboru. Všechny 
soutěže AUTOOOPRAVÁŘ JUNIOR 2017 jsou 
zařazeny do rozvojového programu MSMT ČR 
Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích -
Excelence středních škol. 
6.30 - 7.00 prezentace, multimediální dílna 
(Manželů Curieových 734) 
7.00 - 7.15 snídaně (dle přihlášek) 
7.15-7:45 BOZP, losování čísel a rozdělení 
soutěžících do skupin 
7:45 - 8:00 přejezd na dílny OV Žďárského 
8.15 - 11:00 soutěž na dílnách (Žďárského 183) 
11.00-12.00 přestávka 
12.15-14.45 soutěž na dílnách (Žďárského 183) 
14.45 - 15.00 přejezd na manželů Curieových 734 
16.00- 16.30 vyhodnocení soutěže 

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI JSOU PLATNÉ PROPOZICE SOUTEŽE! 
Celkový rozpočet soutěže a finanční zdroje 

(povinná příloha žádosti) 

Zdroje financování; 

B1GHKBBHHHB 

Vlastní zdroje 18 000,-
Dotace Kraje Vysočina 12 000,-

30 000,-

Celkové náklady (uvádějte v Kč): 

Hrazcno jjj 
z dotaco jjj 

Materiál na poznávací část pro soutěžící (nástroje a 
zařízení na obrábění, montážní přípravky, žárovky, čidla, 
snímače) 

14 000,- 5 600,-

Kancelářský materiál, zveřejnění WEB, FB, tisky plakát-
titulka, návrhy plakát - titulka, tisk a grafický návrh 
diplomy, brožury 

5 000,- 2 000,-

Ubytování, strava, občerstvení 3 000,- 1 200,-
Ceny pro soutěžící (provozní kapaliny, boxy na nářadí, 
sety nářadí, knihy) 

8 000,- 3 200,-

30 000,- 12 000,-



fl.#. A?té 

datum, místo razítko organizace 

/A#. Sozvťčd 

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. 




