
KUJ IP017XQ3M Příloha č. -
Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží 
a přehlídek pro děti a mládež 

KRAJ VYSOČINA 

1 3 -01- 2017 

ŽÁDOST O DOTACI NA POŘÁDÁNÍ KRAJSKÝCH A VYŠŠÍCH KOL POSTUPOVÝCI 

DĚTI A MLÁDEŽ Došio 
dne: 

Evidenční riblo/ido*li 
(žadatel nevyphnij » 
Nj/rv souhro 

Žadatel 
"(úpJný-n'áze.^ dJe^qkla^uiái 

Sídlo žadatele 
(celá adresa včetně PSČ) 

Statutami zástupce 
(jméno, ̂ říjmejijhLtyT^fún^e^ 
teléfon, e-maif) ~y r 

Kont iHm w-nb i 

IČOzadateiě" 
Bankovní spojeni žadatele 

Celkový ro/po« • t i>oul»vi 
(celkové uzns 

Požadovana výse podpory 
(včetně procentuálního podílu 
celkového rozpočtu soufé 

Postupové kolo souteže 
(kolo soutěže, na které žádáte)' 

Termín konaní 
(postupového kola, na ktť 
organizátor žádá dots 
Odůvodněni žádosti 
(proč žádáte o financovál 
soutěže Krajem Vyso 

Cílové skupin/ 
(kdo je do soutěže zapojen a 
komu je určena) 

Stručný popis soutěže 

8i£8iiÉiÉSÉifflS8 

Celostátní odborná soutěž Opravář zemědělských strojů 2ETTT 

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-
technická Bystřice nad Pernštejnem 

VOŠ a SOS Bystřice nad Pernštejnem 
Dr. Veselého 343 
593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
Mgr. Miroslav Novák, info@szesbv.cz. 603104178 

Ing. Tomáš Krejčí, kreici.tomas@szesbv.cz. 732683564 

488 955 04 
KB 6015-34624751/0100 

129.500,-

40.000,- tj. 31% z celkových nákladů 

celostátní 

20.4.2017 

1. Organizátoři žádají o finanční příspěvek výše jmenované akce. 
Škola byla pověřena pořádáním celostátního kola letošního ročníku 
této soutěže. 

2. Vyhlašovatelem soutěže Opravář zemědělských strojů jsou České 
ručičky ve spolupráci s MŠMT a Ministerstvem zemědělství ČR 
Soutěž je určena pro žáky třetích ročníků oborů 
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů, 
kteří nemají dokončeno žádné předchozí vzdělání zakončené 
maturitní nebo závěrečnou zkouškou, a kteří v kalendářním roce 
konání soutěže nedovrší věku 20 let a více. 

Soutěže se každoročně účastní minimálně 32 škol z celé České 
republiky. 

Soutěž se skládá z části teoretické, poznávací a praktické. Obsahová 
náplň jednotlivých částí vychází z RVP a jednotného zadávání 
závěrečných zkoušek oboru vzdělání 
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 

Teoretická část: 

příloh 
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Cíle projektu 

že ďosátínouty- - ~s-^ , 

Časový harmonogram 
rfnli7»irr poitupo. »ho 

soutěže) -'íxI- ' 

- teoretický test ze znalostí technologíeíopřav motorových vozidel a 
zemědělských strojů 
- teoretický test z pravidel silničního provozu 

Praktická část: 
- strojní obrábění 
- opravy motorů 
- opravy a montáže elektrozařízení a přísfušenství 
- ruční opracování kovů 
- svařování plamenem ZK 311 1.1 

Poznávací část: 
- poznávací test dílů 
- poznávací test nářadí 

Cílem soutěže je rozvoj a vývoj odborného vzdělávání v oboru 
oprav a údržby zemědělských strojů, opracování kovů, porovnání 
znalostí a výměna zkušeností pedagogických pracovníku. 
Uspořádáním soutěže bude naše škola propagovat odborné 
školství. 

19.4.2017 VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 
343, Domov mládeže 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
Prezentace -17:00 hodin 
Rozprava a společenský večer - 20:00 

20.4.2017 VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 
343, Kulturní 468-dílenská pracoviště 
Zahájení soutěže - 7:30 hodin 
Vyhlášení výsledků -14:30 
Ukončení soutěže - 15:30 hodin 



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

Zdroje financování: 

Rozpis příjmů - zdroje Částka 

Startovně žáků oboru Opravář zemědělských strojů 1500,- Kč 48000,-
Dotace Kraj Vysočina 40000,-
Dotace Ministerstvo zemědělství 30000,-
Příspěvek VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem 11500,-

Celkem 129500,-

Celkové uznatelné nákladv íuváděite v Kč): 

Podrobný popis nákladů Částka 

Poštovné* kancelářské potřeby, o
 

o
 

©
 

Propaqační materiál - banery, infomaíeriál, letáky 4500,-
Materiál, nástroje a nářadí 50000,-
Náklady na porotce a rozhodčí 12000,-
Nájem audio a video techniky 5000,-
Věcné dary a odměny soutěžícím 25000,-
Ubytování a stravování účastníků soutěže 27000,-
Doprava zařízení a materiálu 5000,-

Celkem 129500,-

Čestné prohlášení 
Potvrzují, že údaje obsažené v žádosti jsou úplné a pravdivé. v - • c/nXwu gkoia 

a Střední otíbomá §kote 
zemědšiskD^ecnnícka 

Bystřice nad Pernštejnem 10.1.2017 Bystříce paci Pernštejne^ 

datum, místo razítko žadatele 

Mgr. Miroslav Novák 
.... • 

. ~ .. x . 
jméno a příjmení statutárního zástupce ' podpis statutárního zástupce 

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




