
Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů 
vyšších odborných škol 2015 

 

Výsledky  dotačního řízení  na období září - prosinec 2015  

Dne 19. 8. 2015  byl poradou vedení a paní ministryní schválen návrh výběrové komise 
na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů VOŠ a 
konzervatoří na období září – prosinec  2015. Přehled podpořených žádostí naleznete 
zde:  

VysledkyZ-P_2015.xlsx  

   

Formulář vyúčtování a formulář závěrečné zprávy naleznete zde:  

Formular_vyuctovani_romsti_zaci_Z_P.xlsx  

Formular_zaverecne_zpravy.xlsx  

Výsledky  dotačního řízení  na období leden - červen 2015  

Dne 23. 1. 2015  byl poradou vedení a panem ministrem schválen návrh výběrové 
komise na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů 
VOŠ a konzervatoří na období leden – červen 2015.  

Přehled podpořených žádostí naleznete zde:  

 Vysledky_l_c_2015.xlsx (26,29 KB)  

Vyhlášení programu:  

 Dne 10. 11. 2014 bylo poradou vedení a panem ministrem schváleno vyhlášení 
dotačního programu  „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol 
a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří na rok 2015.“ Program je vyhlašován 
na celý rok 2015.  

 Vyhlášení programu a formulář žádosti naleznetezde:  

 Vyhlaseni_programu_2015.doc (85,50 KB)  

 Formular_zadosti_o_dotaci.doc (72,00 KB) 

Formulář vyúčtování a formulář závěrečné zprávy naleznete zde:  

 Formular_vyuctovani_romsti_zaci_L_C.xls (36,00 KB) 

 Formular_zaverecne_zpravy.xlsx (11,93 KB) 

http://www.msmt.cz/file/35473/
http://www.msmt.cz/file/36578/
http://www.msmt.cz/file/36579/
http://www.msmt.cz/uploads/Vysledky_l_c_2015.xlsx
http://www.msmt.cz/uploads/Vyhlaseni_programu_2015.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Formular_zadosti_o_dotaci.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Formular_vyuctovani_romsti_zaci_L_C.xls
http://www.msmt.cz/uploads/Formular_zaverecne_zpravy.xlsx


 Termíny:  

   

I. období leden – červen 2015  

   

1. Žadatel musí zaslat kompletní žádost do pátku 11. prosince  2014 na adresu:  

   

Národní institut pro další vzdělávání  

Senovážné nám. 25  

110 00 Praha 1  

   

Rozhodující je datum poštovního razítka.  

   

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

        „ROMA SŠ a VOŠ leden - červen 2015“  

   

Elektronický systém bude otevřen:  

   

-          od pondělí 11. listopadu 2014 do pátku 11. prosince 2014.  

II. období září – prosinec 2015  

   

1. Žadatel musí zaslat kompletní žádost do 30. června 2015 na adresu:  

   

Národní institut pro další vzdělávání  

Senovážné nám. 25  

110 00 Praha 1  



   

Rozhodující je datum poštovního razítka.  

   

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

        „ROMA SŠ a VOŠ září - prosinec 2015“  

   

Elektronický systém bude otevřen:  

   

-          od pondělí 1. června 2015 do pátku 30. června 2015.  

 


