
 

 

 
DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ 

 
Vyhlášení dotačního programu MŠMT pro romské žáky - 

„Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ, konzervatoří a VOŠ na 
období leden – červen 2020“. 

 
Podmínky pro podání žádosti o dotaci: 
 
a)  žák/student se vzdělává v denní formě vzdělávání, dle § 25 zákon č. 561/2004 Sb.,  
b)  žák/student nedosáhl ještě 27 let,   
c)  žák/student není ve zkušební lhůtě podmíněného vyloučení ze školy,  
d)  žák/student  v předešlém ukončeném pololetí školního roku  neměl neomluvené 
hodiny 
e) zletilý žák/student nebo jeho zákonný zástupce doloží, čestné prohlášení o tom, že je 
příslušníkem romské menšiny, 
f) žák/student doloží, buď on sám (v případě že nežije ve společné domácnosti se zákonnými 
zástupci), nebo jeho zákonný zástupce čestné prohlášení o tom, že jejich příjmy jsou 
na hranici životního minima pro zajištění studia žáka/studenta (životní minimum je 
minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních potřeb, 
zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu). 
 
Výše dotace může činit na dotační období leden-červen 2020:  
 
1. maximálně 5 000,- na jednoho žáka v 1. ročníku SŠ  
2. maximálně 6 000,- na jednoho žáka v 2. ročníku SŠ  
3. maximálně 7 000,- na jednoho žáka ve 3. ročníku SŠ  
 
Podpora se realizuje zpětně přímou úhradou (proplacením) již uhrazených nákladů 
žáka po předložení příslušných účetních dokladů (paragonů).  
 
 Podporované aktivity programu  
 
a) aktivita A: zajištění finanční a materiální podpory žáků/studentů, tj. finanční podpora na 
stravné, cestovné, ubytování (Domov mládeže) a školní potřeby – tj. např. sešity, učební 
materiály, cvičební úbor, pracovní oděvy, pomůcky potřebné k praktickému vyučování.  
b) aktivita B: zajištění přímé podpory vzdělávání (formou doučování, konzultací).  
 
NUTNÉ!  
Veškeré informace k dotačnímu programu najdete na stránkách MŠMT:  

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/roma-ss-a-vos?lang=1 
Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a vyšších 
odborných škol (Vyhlášení výzvy na rok 2020 – Výzva 2020.pdf). 
 
Žáci a jejich zákonní zástupci, kteří budou chtít podat žádost o dotaci, neprodleně 

kontaktují výchovnou poradkyni Ing. Věru Zavadilovou - kab. č. 140 
do pátku 13. 12. 2019. 

Tel. č. 552 304 388, e-mail: zavadilova@sosbruntal.cz 
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