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

KRAJ VYSOČINA 111 

S°e
š!° 2 2 -12- 2016 

Počet listů 

n^kých -a-vyšších kol 
Počet příloh 

A PŘEHLÍDEK PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

Evidenční cisló zadosti 
(žadatel nevyplnuje) 

Název souteže 

Žadatel 
(uplny název die dokladu o 
právní subjektivitě) 

Sídlo žadatele 
(celá adresa včetně PSČ) 

Statutami zástupce 
(jméno, příjmení, titul, tur 
telefon, e-řpail) ^ -

Kontaktní osoba 

telefon e mail) 

>S ..í../. 
' j  

Řemeslo Vysočiny 2017 

Střední průmyslová škola Třebíč 

Manž. Curieových 734 
674 01 Třebíč 

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

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

vyse podpory 

ve kolo soutcze 

konaní 

•lem zadosti 
nanfivhi 

Cilo/o skupiny 

Stručný popis soutczc 

66610702 

248984955/0300 OSOB 

50 000 Kč 

20 000 Kč (40 %) 
Řemeslo Vysočiny 2017, krajské kolo 

15.3.2017 

Podpora žáků v elektrotechnických oborech, hlavně 
učebních oborů (elektrikář, mechanik elektronických 
zařízení apod.). 
Soutěž podporuje nejen praktické dovednosti, ale 
součástí jsou i teoretické testy v systému MOODLE. 
Elektrikář, elektrikář pro silnoproud, elektromechanik -
rozvodná zařízení, mechanik silnoproudých zařízení, 
mechanik elektrotechnik, mechanik elektronických 
zařízení, elektrikář pro siaboproud. 
Žáci 2 a 3 ročníků příslušných oborů středního 
vzdělání s počátečním označením 26 -... 
Regionální jednodenní soutěž, která se koná na naší 
škole již 16-tým rokem. Soutěž je založená na 
splnění požadavků nejen v praktických dovednostech, 
ale i v teoretických znalostech v elektrotechnickém 

pospichalova
Textový rámeček
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směru. Soutěž bude rozdělena na slaboproudou a 

SJ silnoproudou skupinu. Dopolední část (4 hodiny) bude • zaměřena na splnění praktického zadání a odpolední 

i I část bude zaměřena na teoretickou část. Vyhlášení 
§j bude po vyhodnocení žákovských výsledků. 

2ilc projektu & Porovnání a zhodnocení studijních výsledků, • praktických dovedností našich žáků v rámci Kraje 
.outéže dosáhnout) m Vysočina. Podpora učňovského školství, výměna 

s informací nejen v pedaqoqickém sboru. 
tisový hirmonogram ji 7.00-7.20 multimediální dílna 
Icalizacc postupového S 7.20-7.35 snídaně 
ivoh jj| 7.35-8.00 BOZP a rozdělení soutěžících do 

začatek prubéh a konec H dílen, organizace 

8 8.00-12.00 soutěž na dílnách (doprovod -
j§ vzdělávací aktivity) 

B 12.00-12.30 přestávka 

B 12.30-13.30 test teoretických znalostí 

1 13.30-14.00 oběd (žáci) 
i 14.00-15.30 exkurze • 16.00-17.00 vyhodnocení soutěže 

17.00 odjezd účastníků soutěže 

Celkový rozpočet soutěže a finanční zdroje 
(povinná příloha žádosti č. 1) 

Zdroie financování: 

HlfIBiaaMMWHi 

Vlastní zdroje 30 000,-
Dotace Kraje Vysočina 20 000,-

Celkové uznatelné náklady (uvádějte v Kč): 

Materiál pro soutěžící (desky plošných spojů, spojovací materiál, 
PVC krabičky, optoelektronické součástky, jističe, časová relé, 
stykače, obvodové součástky) 

28 000,-

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

5 000,-

Ubytování, strava, občerstvení 5 000,-
Ceny pro soutěžící (multimetry, boxy na nářadí, sety nářadí, knihy) 12 000,-

Čestné prohlášení 
Potvrzuji, že údaje obsažené v žádosti jsou úplné a pravme, , > ? ^ 

fit>// 

datum, rfiísto razítko žadatele 

o  

jméno a příjmení statutárního zástupce podpis statutárního zástupce 




