
Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů 
vyšších odborných škol 2014 

Důležité informace  

Příjemce dotace  je povinen předložit v termínu do 15.2.2015 vyúčtování dotace ministerstvu 

na předepsaném formuláři. Současně s vyúčtováním je příjemce povinen předložit 

ministerstvu závěrečnou zprávu na předepsaném formuláři o využití finančních prostředků.  

Formulář vyúčtování dotace:  formular_vyuctovani_2014.xlsx (12,52 KB) 

Formulář závěrečné zprávy:  formular_zaverecne_zpravy_2014.xlsx (11,94 KB) 

Závěrečné zprávy zasílejte na emailovou adresu zaverecnezpravyskoly@msmt.cz  

Příjemce dotace je povinen finančně vypořádat poskytnutou dotaci v souladu s vyhláškou 

č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním 

rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, ve znění pozdějších předpisů.  

Výsledky  dotačního řízení  na období září - prosinec 2014  

Dne 4. 8. 2014 byl poradou vedení a panem ministrem schválen návrh výběrové komise na 

podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů VOŠ na období září 

– prosinec 2014. Přehled podpořených žádostí naleznete zde:  

 Kopie_Vysledky_zari_prosinec_2014.xlsx (23,96 KB)  

Vyhlášení dotačního řízení  na období září - prosinec 2014  

 Pro tento termín upozorňujeme, že žadatel musí zaslat kompletní žádost do pátku 27. června 

2014 (včetně) na adresu:  

 Národní institut pro další vzdělávání  

Senovážné nám. 872/25  

110 00 Praha 1  

 Elektronický systém bude otevřen od pondělí 2. června 2014 do pátku 27. června 2014 

(včetně).  

   

Obálka musí být označena, a to v pravé části nápisem:  

        „ROMA SŠ a VOŠ září - prosinec 2014“  

Konzultace týkající se procesu podávání žádostí - formální náležitosti  

http://www.msmt.cz/uploads/formular_vyuctovani_2014.xlsx
http://www.msmt.cz/uploads/formular_zaverecne_zpravy_2014.xlsx
mailto:zaverecnezpravyskoly@msmt.cz
http://www.msmt.cz/uploads/Kopie_Vysledky_zari_prosinec_2014.xlsx


Mgr. Jaroslava Nováková novakova.j@nidv.cz  

tel.: 222 122 265  

Vyhlášení programu najdete zde:   

 III.Vyhlaseni_programu_ROMA_SS_2014_8_.doc (76,00 KB) 

Další informace  

Příjemce dotace  je povinen předložit v termínu do 15.7.2014 vyúčtování dotace ministerstvu 

na předepsaném formuláři. Současně s vyúčtováním je příjemce povinen předložit 

ministerstvu závěrečnou zprávu o realizaci projektu.  

Formulář vyúčtování dotace  formular_vyuctovani_Roma_SS_2014.docx (18,53 KB) 

Výsledky dotačního řízení  na období leden-červen 2014 

Dne 17.1.2014 byl poradou vedení a panem ministrem schválen návrh dotační komise 
na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů VOŠ na 
období leden – červen 2014. Přehled podpořených žádostí naleznete zde: 

Výsledky L-Č 2014.xlsx  

Vyhlášení  

   

III.Vyhlášení programu - ROMA SŠ 2014.doc  

IV.Příloha - ROMA SŠ 2014.doc  

   

Důležité upozornění pro žadatele:  

Pro rok 2014 nově vyhlašujeme tento dotační program již od 6. 11. 2013 na celý nadcházející 

rok, a to z důvodu urychlení operativy čerpání finančních prostředků.  

Je žádoucí neprodleně informovat všechny zainteresované ( školy, žáky  a studenty ) o této změně  a 

zejména upozornit žadatele, aby si hlídali termíny pro otevření informačního systému pro zaslání 

žádosti. Níže uvádíme termíny.  

   

I.         období leden – červen 2014  

Elektronický systém bude otevřen od středy 6. listopadu 2013 do pátku 22. listopadu 2013 

(včetně), žádosti zasílejte na adresu:. Národní institut dětí a mládeže (NIDM), Sámova 3, 101 00 

Praha 10.  

mailto:novakova.j@nidv.cz
http://www.msmt.cz/uploads/III.Vyhlaseni_programu_ROMA_SS_2014_8_.doc
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http://www.msmt.cz/file/32609/


   

II.        období září – prosinec 2014  

Elektronický systém bude otevřen od pondělí 2. června 2014 do pátku 27. června 2014 

(včetně).  

*Pro  tento termín upozorňujeme, že žadatel musí zaslat kompletní žádost do pátku 27. června 

2014 (včetně) na adresu, která bude zveřejněna na webových stránkách MŠMT nejpozději  do 

31. května 2014.  

 


