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Příloha č. 1 
Pravidel Rady kraje Vysočina pro přidělování 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 SOU+l&íAJPŘ^Íg3K| NA 4 

PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
Qcšío 
dna: . S -Ol- 2017 

Poče: listů 

Evidenční číslo žádosti 
(žadatel nevyplňuje) pps 

Počet aři 
Název soutěže Soutěž odborných vědomostí ^ dovedností obóru 

truhlář 

Žadatel 
(úplný název dle dokladu o 
právní subjektivitě) 

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště 
Pelhřimov 

Sídio žadatele 
(celá adresa včetně PSČ) 

Střední průmyslová škola a Střední "odborné učiliště 
Pelhřimov, Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov 

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

Pavel Hlaváček Mgr. 
565349425, hlavacek.pavel@spssou-pe.cz 

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

Lukáš Tříska 
565 365 506, triska.lukas@spssou-pe.cz 

IC 14450470 
Bankovní spojení KB Pelhřimov, č.ú. 14134-261/0100 
Celkový rozpočet soutěže 

15600,- Kč 
Požadovaná výše podpory 
{včetně procentuelního podílu 
celkového rozpočtu soutěže) 6240,- Kč (40 %) 
Postupové kolo soutěže 
(kolo soutěže, na které žádáte) 

Krajské 

Termín konání 
(postupového kola, na které 
organizátor žádá dotaci) 

30. 3. 2017 

Odůvodnění žádosti 
(proč žádáte o financováni 
soutěže krajem Vysočina) 

Organizátoři žádají o finanční příspěvek výše 
jmenované akce. Škola pořádá 14. ročník soutěže. 
Soutěž je velmi dobře hodnocena soutěžícími školami. 

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

Pro žáky středních odborných škol, které mají odborné 
zaměření na zpracování dřeva. Soutěž je určena pro 
žáky 2. a 3. ročníku učebního oboru truhlář. 

Stručný popis soutěže Osloveno bude 7 škol Kraje Vysočina. Zúčastnit se 
mohou 2 žáci - vítězové školních kol a jeden 
pedagogický pracovník z dané školy. Praktické a 
teoretické znalosti a vědomosti jednotlivců proběhnou 
podle harmonogramu soutěže. 

Cíle projektu 
(čeho chcete v rámci realizace 
soutěže dosáhnout) 

Cílem soutěže je rozvoj a vývoj odborného vzdělávání 
v oboru zpracování dřeva, porovnání znalostí a 
výměna zkušeností pedagogických pracovníku. 
Uspořádáním soutěže bude naše škola propagovat 
odborné školství. 
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Časový harmonogram 30. 3. 2017 Střední průmyslová škola a Střední 
realizace postupového odborné učiliště Pelhřimov, Friedova 1469, 393 01 
kola Pelhřimov 
(začátek, průběh a konec Prezentace- 7.00 hodin 
soutěže) Zahájení - 7.30 hodin 

Ukončení -15.30 hodin 

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI JSOU PLATNÉ PROPOZICE SOUTĚŽE! 

Celkový rozpočet soutěže a finanční zdroje 
(povinná příloha žádosti)" 

Zdroie financování: 

Rozpis příjmů-zdroje Částka 

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov, 
Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov 

9.360,-

Dotace Kraje Vysočina 6.240,-

CELKEM 15.600,-

Celkové náklady (uvádějte v Kč): 

Podrobný popis nákladů Částka 
celkem 

Hrazeno 
z dotace 
kraje 

Poštovné, kancelářské potřebv, 600,- 240,-
Materiál dřevo, lak 5.000,- 2.000,-
Režijní materiál, nástroje 3.000,- 1.200,-
Propagační materiál 2.000,- 800,-
Občerstvení 3.000,- 1.200,-
Věcné dary 1.-3. místo 2000,- 800,-

Celkem 15.600,- 6.240,-

Čestné prohlášení 
Potvrzuji, že údaje obsažené v žádosti jsou úplné a pravdivé. Střední průmyslová škoia s 

Střední odborné učiliště Pelhřimov 

5 . 1 .  2 017, Pelhřimov 

datum, místo 

Mgr. Payel Hlaváček 

jméno a příjmení statutárního zástupce pod 

393 01 Pelhřlf IOV 
razítko organjjace 

statutar o zástupce 

Vyplněný formulář zašlete na adresu: 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Bc. Jana Albrechtové, oddělení mládeže a sportu, Žižkova 
57, 587 33 Jihlava. 




