
 
 

 

 

Manuál k projektu „Podpora šachových kroužků 2016/2017“ 

V souboru Seznam_hracu_2017.xls najděte záložku s Vaším krajem. V ní najdete seznam Vašich členů 

mladších 18 let. Vyhledání můžete urychlit klikem na Klub v prvním řádku, kde zadáte název Vašeho 

klubu. Po zadání se zobrazí jen hráči z Vašeho klubu. 

Tyto hráče vyberte (včetně sloupce typ a klub) a nakopírujte do první záložky pojmenované Aktivita 

členů v souboru Formular_klub.xls. Pomocí souborů Podpora_krouzku_1617_All.xls a 

Turnaje_CR_1617.xlsx (turnaje je možné dohledávat přes záložku kluby nebo hráče)doplňte 4 turnaje, 

kterých se daný člen zúčastnil. Pro usnadnění kontroly se doporučuje vybírat turnaje s nejvyšší účastí 

Vašeho klubu. 

Po vyplnění první záložky, přejděte na záložku Literatura. Zde zkontrolujte, zdali byl proveden správný 

výpočet počet aktivních členů a zařazení do správné úrovně. Vyberte si literaturu, o kterou máte 

zájem a to tak, aby cena nepřekročila Váš nárok. Ceník je možné nalézt na stránkách 

http://sds.chess.cz/clMaterialy.php. 

Takto vyplněný formulář odešlete na pověřené členy ve Vašem kraji, kteří provedou kontrolu a po 

kontrole překopírují Vámi vyplněný řádek v záložce Literatura do příslušného řádku v záložce Přehled 

oddílů v souboru Seznam_hracu_2017.xls. Ten pak souhrnně zašlou na mailovou adresu 

podporakrouzku@chess.cz a to nejpozději do 27. 10. 2017.  

 

Vyúčtování projektu 

Vedoucí projektu zpracuje zaslané přehledy a vypočte výši dotace. Pověřený člen KM ŠSČR bude 

informovat oddíly a krajské KM o schválené dotaci a zašle přesné informace pro fakturaci. Informace 

budou zaslány na adresu, ze které budou zaslány přehledy. Informace o výši dotace budou do 15. 11. 

2017 uveřejněny na webu www.chess.cz. Do 30. 11. 2017 doručí oddíly fakturu na schválenou dotaci 

mailem na sekretariát ŠSČR na adresu sekretariat@chess.cz a v kopii na podporakrouzku@chess.cz   . 

Doba splatnosti faktur je 14 dnů. Přehledy zaslané po termínu nebudou již započteny do nároku na 

dotace. Faktury zaslané po termínu nemusí být proplaceny. 
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