DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ

Vyhlášení dotačního programu MŠMT pro romské žáky „Výzva na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ, konzervatoří a
studentů vyšších odborných škol v roce 2022“.
Podmínky pro podání žádosti o dotaci:
Podporu mohou získat pouze žáci, kteří jsou občany ČR a jsou sociálně znevýhodnění.
Za sociálně znevýhodněného se pro účely této dotace považuje:
1) žák pocházející z rodiny s nízkým sociálním statusem (např. nedostatečné materiální
zázemí, nevyhovující bytové podmínky), nebo
2) žák žijící v sociálním vyloučení (žijící v prostředí sociálně vyloučených lokalit nebo lokalit
sociálním vyloučením ohrožených), nebo
3) žák z neúplné či vícečetné rodiny (4 a více dětí).
Dále pak žák musí splňovat tyto podmínky:
a) žák/student se vzdělává v denní formě vzdělávání, dle § 25 odst. 1 a 2 písm. a) zákona
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 nemá 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).
g) zletilý žák/student nebo jeho zákonný zástupce doloží, čestné prohlášení o sociálním
znevýhodnění žáka/studenta.
Výše dotace může činit na školní rok* v rámci celkové materiální podpory na jednoho
žáka/studenta:
1. maximálně 12 500,- v 1. ročníku SŠ
2. maximálně 15 000,- ve 2. ročníku SŠ
3. maximálně 17 500,- ve 3. ročníku SŠ
) Školním rokem je myšleno období 10 měsíců (září–červen). Dotaci je nutné alikvotně rozdělit podle počtu podpořených
měsíců v daném kalendářním roce.
Např. pro kalendářní rok 2022: žák, který navštěvuje ve školním roce 2021/2022 1. ročník SŠ – je možné požadovat za
období leden–červen dotaci až ve výši 6/10 částky 12 500 Kč (tedy 7 500 Kč) a při předpokladu postupu do 2. ročníku
ve školním roce 2022/2023 (září–prosinec) navíc 4/10 částky 15 000 (tedy 6 000 Kč). Celková dotace za kalendářní rok
na jednoho takového žáka by mohla činit až 13 500 Kč.
*

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).

Žáci nebo jejich zákonní zástupci, kteří mají o dotaci zájem musí předem
kontaktovat výchovnou poradkyni e-mailem (zavadilova@sosbruntal.cz)
do 2. 6. 2022 z důvodu administrace žádosti.

