
 Vyhlášení programu zaměřeného na podporu integrace 
romské komunity v roce 2009 

 
Název programu: „Program na podporu vzdělávání sociálně 
znevýhodněných dětí, žáků a studentů v roce 2009“ 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) vyhlašuje v souladu s nařízením 
vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního 
rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské 
komunity, ve znění pozdějších předpisů, dotační výběrové řízení na projekty zaměřené na 
podporu integrace romské komunity. 
 

I. žádat mohou: 
  

Žádat mohou právnické osoby (s výjimkou nadací a nadačních fondů), které prokazatelně 
vykonávají činnost ve prospěch dětí, žáků a studentů se sociálním znevýhodněním, se zvláštním 
zřetelem na Romy. Činnost lze doložit referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní 
správy či samosprávy atp. V případě, že o dotaci žádá občanské sdružení, musí být registrováno 
nejpozději od 31. 12. 2007.  
 
II. tématické okruhy:  
 
1. Předškolní příprava dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, se zvláštním 

zřetelem na romské děti. Cílem vyhlášení tohoto tématického okruhu je vytvořit 
předpoklady pro naplňování Koncepce včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího 
prostředí a zvýšení předpokladu zapojení dětí žijících v prostředí sociálního vyloučení či 
sociálním vyloučením ohrožených do hlavního vzdělávacího proudu. Celý text koncepce 
naleznete na www.msmt.cz ve složce vzdělávání - základní školství - dokumenty - koncepční 
dokumenty (http://www.msmt.cz/vzdelavani/koncepce-vcasne-pece-o-deti-ze-sociokulturne-
znevyhodnujiciho-prostredi-1), nebo ve složce předškolní vzdělávání.  

 
Specifické cíle v rámci tématického okruhu:  

• Podpora zvýšení účasti dětí ohrožených sociálním znevýhodněním v předškolním 
vzdělávání.  

• Podpora aktivit zvyšujících připravenost dětí pocházejících ze sociálně znevýhodňujícího 
prostředí na úspěšné zahájení školní docházky  

• Podpora aktivit směřujících k zapojení rodiny do předškolního vzdělávání dětí, aktivit 
vytvářejících podmínky pro zvyšování informovanosti rodičů v oblasti předškolního 
vzdělávání (vzdělávací potřeby předškolních dětí, jak pomoci dětem při přípravě na 
zahájení školní docházky atp.)  

• Vytváření ucelených vzdělávacích a integračních projektů (v oblasti předškolní přípravy), 
směřujících k vyrovnávání deficitů v oblasti přípravy na úspěšné zahájení školní 
docházky, vzniklých v důsledku socializace v sociálně znevýhodňujícím prostředí.. 
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2. Vzdělávání  žáků ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí (se zvláštním zřetelem 

na romské žáky) na základní a střední škole. Cílem vyhlášení tohoto tématického 
okruhu je přispět k vyrovnávání vzdělávacích šancí dětí, žákyň a žáků ze 
sociokulturně znevýhodňujícího prostředí v rámci hlavního vzdělávacího proudu.  

 
Specifické cíle v rámci tématického okruhu:  

• Podpora aktivit, které pomáhají sociálně znevýhodněným žákům při překonávání 
obtíží v průběhu povinné školní docházky a vzdělávání na střední škole  

• Podpora adaptace vzdělávacího procesu ve škole s ohledem ke specifickým 
potřebám žáků z odlišného sociokulturního prostředí  

• Podpora aktivit směřujících k zvýšení efektivity spolupráce rodin a školy při 
vzdělávání žáků ze sociokulturně odlišného prostředí 

• Podpora aktivit poskytujících informační a poradenskou podporu rodinám při 
volbě povolání pro sociálně znevýhodněné žáky základních škol  

• Podpora aktivit napomáhajících přípravě a úspěšnému přechodu sociálně 
znevýhodněných žáků základních škol do středního vzdělávání 

• Podpora úspěšných žákyň a žáků středních škol se sociálním znevýhodněním při 
přípravě na další vzdělávací dráhu, včetně poradenského servisu   

• Podpora aktivit zaměřených na vyrovnávání vzdělávacích asymetrií, podporu 
školní úspěšnosti, prevenci předčasného ukončování vzdělávání u sociálně 
znevýhodněných žáků  
 

2.a. Komplexní programy zaměřené na podporu vzdělávání sociálně znevýhodněných žákyň 
a žáků na střední škole (se zvláštním zřetelem na Romy), při volbě střední školy a přípravě 
na přechod do středního vzdělávání.  
 

Cílem vyhlášení tématického okruhu je podpora sociálně znevýhodněných žáků základní 
a střední školy při volbě další vzdělávací dráhy a přípravě na povolání.  
 
V rámci tématického okruhu mohou být podpořeny pouze komplexní projekty, které  
• zahrnují práci s motivací žáka a rodiny,  
• zahrnují cílené kariérní poradenství,  
• zahrnují propojení pedagogické i sociální intervence,  
• poskytují pomoc mentora v průběhu volby školy, přípravy na ni a v počátcích studia 

na střední škole  
• jsou založené na principu partnerství.  
 

3. Metodická podpora pedagogických pracovníků  
 

• Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří pracují s dětmi 
z odlišného sociokulturního prostředí v předškolním a základním vzdělávání, ve 
využívání efektivních metod jejich vzdělávání a vyrovnávání případných deficitů 
vzniklých v důsledku socializace v prostředí sociálního vyloučení. 

• Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřeného na vytváření 
prostředí ve škole a třídě, které je otevřené také dětem se sociálními a kulturními 
odlišnostmi a umožňuje jejich plné zapojení.  

• Podpora vzdělávání asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním 
znevýhodněním (def. zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 
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některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v souladu s vyhláškou č 317/2005 
Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním 
systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky 412/2006 Sb. Pokud je 
součástí takto zaměřeného projektu další vzdělávání pedagogických pracovníků, je 
nutné doložit k žádosti o dotaci ověřenou kopii Rozhodnutí MŠMT o akreditaci 
studijního programu studia pedagogiky v souladu s § 22, odst. 1 písm. b) zákona 
č. 563/2004 Sb., nebo ověřenou kopii Rozhodnutí MŠMT o akreditaci 
vzdělávacího programu asistent pedagoga podle vyhlášky č. 317/2005 Sb., § 4.  

 
4. Tvorba didaktických materiálů a odborných studií pro potřeby vytváření vzdělávacích 
programů, metod a strategií. Cílem vyhlášení tématického okruhu je podpora vytváření 
materiálů pro práci s dětmi v integrovaných skupinách a podpora zpracování odborných studií 
zaměřených na vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí, žáků a studentů.  
 
5. Volnočasové a zájmové aktivity pro romské děti a mládež v návaznosti na jejich 
vzdělávací potřeby.  
Cílem vyhlášení tématického okruhu je podpora vytváření nabídky volnočasových aktivit pro 
danou cílovou skupinu a integrace dětí a mládeže z romských komunit v této oblasti.  
 
Specifické cíle v rámci tématického okruhu:  
 

• Podpora projektů zaměřených na vytváření nabídky volnočasových a zájmových 
aktivit (zájmových kroužků a aktivit s pravidelnou docházkou i „nízkoprahových" 
aktivit).  

• Podpora aktivit zaměřených na pomoc sociálně znevýhodněným dětem a mládeži při 
odstraňování vzdělávacích bariér, zejména prostřednictvím podpory v oblasti přípravy 
na vyučování.  

• Podpora aktivit v rámci mimoškolního vzdělávání, jejichž cílem je přispět k sociální 
integraci dětí, žáků a studentů ohrožených sociálním vyloučením, se zvláštním 
zřetelem na Romy.  

 
 
Upozornění - dotace nemohou být poskytnuty na projekty pro:  

- divadla,  
- muzea,  
- galerie,  
- knihovny,  
- dokumentační činnost,  
- vydávání periodických i neperiodických publikací, pokud nejsou integrální součástí 

širšího vzdělávacího projektu,  
- televizní a rozhlasové pořady a cykly veřejně prospěšného charakteru věnované 

Romům,  
- distribuci filmů, pokud nejsou integrální součástí širšího vzdělávacího projektu,  
- umělecké aktivity, studium, rozbor a dokumentace národnostní kultury a lidových 

tradic romské menšiny, publikační činnost atp.  
 
Poskytovatelem dotací na tyto aktivity je Ministerstvo kultury ČR.  
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III. termín pro předložení žádostí:  
 
Žádosti na kalendářní rok 2009 budou přijímány nejpozději do 15. 2. 2009 při podání 
poštou s razítkem pošty nejpozději s datem termínu pro předložení žádosti, při osobním 
podání v podatelně NIDM do pátku 13. 2. 2009 do 15:00 hod. Žádosti se přijímají dle 
podmínek uvedených v tomto vyhlášení. Výsledky dotačního řízení budou zveřejněny do 
konce dubna a finanční prostředky pro úspěšné žadatele budou odeslány z účtu MŠMT do 
konce května 2008. Finanční prostředky pro města a příspěvkové organizace budou zasílány 
prostřednictvím kraje a v případě příspěvkových organizací prostřednictvím zřizovatele.  
 
IV. všeobecné podmínky pro poskytování dotací v rámci programu:  
 
1. Předkládaný projekt musí být zaměřen na některý z vyhlášených tématických okruhů. V 
rámci tématického okruhu číslo 5 tohoto programu budou přijímány pouze projekty, které 
nebyly administrovány v rámci „Programu státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní 
neziskové organizace na léta 2008 až 2010“. Duplicita stejných nákladů projektu ze státního 
rozpočtu není dovolena. Projekt nesmí být v rozporu s podporou rovných příležitostí mužů a 
žen. 
 
 
2. Projekt musí být uskutečněn v daném roce, na který je žádost předkládána.  
 
3. Žádost o státní dotaci za žadatele musí podat ten, kdo je k tomu oprávněn.  
 
4. Předkladatel může předložit MŠMT v jednotlivých kolech tohoto dotačního programu 
nejvýše 1 projekt.  
 
5. Zaslané projekty MŠMT žadatelům nevrací.  
 
6. Dotace budou poskytovány výhradně na neinvestiční náklady. Na poskytnutí dotace není 
právní nárok. MŠMT není povinno zdůvodňovat své rozhodnutí o nepřidělení či snížení 
požadované dotace.  
 
7. Výše přidělené dotace je závislá na výši státního rozpočtu České republiky. V případě 
snížení rozpočtu „Programu na podporu integrace romské komunity" v daném kalendářním 
roce budou sníženy i přidělené dotace na projekty. Pravidla pro snížení se stanovují v § 15 
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Dále si MŠMT vyhrazuje právo změny 
nebo doplnění podmínek tohoto programu v případě, že dojde k legislativním změnám s 
následným dopadem do rozpočtu MŠMT.  
 
8. Přidělená dotace může být použita jen na účely specifikované v rozhodnutí. Změny 
rozhodnutí mohou být provedeny pouze na základě písemné žádosti příjemce dotace doručené 
MŠMT do 31. 10. kalendářního roku, v němž je projekt realizován. Příjemce dotace je 
povinen oznámit změny všech identifikačních údajů uvedených v předložené žádosti, ke 
kterým došlo od termínu předložení žádosti i v průběhu období, na které byla dotace 
poskytnuta, a to do 14 dnů od této změny. 
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9. Dotaci lze poskytnout maximálně do výše 70 % rozpočtovaných výdajů na schválený 
projekt přičemž celková výše dotace nesmí překročit 70 % skutečných nákladů, úhradu 30 % 
skutečných nákladů na uskutečnění schváleného projektu je příjemce povinen zajistit z jiných 
zdrojů než ze státního rozpočtu. V případech hodných zvláštního zřetele může MŠMT 
procentní podíl dotace na realizaci projektu zvýšit a to na základě písemné, odůvodněné 
žádosti.  
 
10. Pokud žadatel zpracovává výroční zprávu, přikládá výroční zprávu za rok 2007. U 
projektů, které jsou lokalizovány v některém kraji či krajích a tuto lokalizaci lze jasně 
identifikovat, přiloží žadatel doporučení krajského úřadu - odboru školství, nebo odboru 
sociálních věcí, nebo krajského koordinátora pro národnostní menšiny příslušného kraje/ 
krajů.  
 
11. Z poskytnutých finančních prostředků lze hradit: 
 

• prokazatelné provozní náklady nezbytné pro realizaci projektu, 
 
• mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance, FKSP, pokud jej příjemce dotace jako 
zaměstnavatel vytváří), které jsou odměnou za práce provedené v rámci realizace 
projektu osobám, se kterými příjemce dotace uzavírá pracovní smlouvu nebo dohody 
o pracích konaných mimo pracovní poměr podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 
práce, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétní výše dotace na osobní náklady se může 
stanovit s přihlédnutím k úrovni mzdy za srovnatelnou činnost vykonávanou 
v rozpočtové sféře, v níž je aplikováno nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

 
12. Z poskytnutých finančních prostředků nelze hradit náklady (výdaje)  na: 

a. pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého 
majetku (investiční náklady), 

b. odměny statutárním orgánům právnických osob (např. dozorčí rady, valné 
hromady), 

c. tvorbu zisku a základního jmění, 
d. členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
e. splátky půjček, leasingové splátky, na odpisy majetku, 
f. výdaje spojené se zahraničními cestami, pokud jejich uskutečnění není 

nezbytnou součástí uskutečnění projektu  
g. provedení účetního či daňového auditu, 
h. pohoštění a dary, pokuty, penále a sankce. 
i. pohoštění a dary, pokuty, penále a sankce. 

 
Poskytnutí dotací ze státního rozpočtu ČR se řídí obecně závaznými předpisy. Dotace mohou 
být využity jen na určené účely, a to ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 
pozdějších předpisů, dále usnesení vlády ze dne 3. listopadu 2008 č. 1333/2008 o Zásadách 
vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým 
organizacím ústředními orgány státní správy.  
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V. Forma předkládání žádosti  
 
Finanční prostředky v rámci dotačního výběrového řízení jsou poskytovány na základě 
žádosti předložené MŠMT v závazné formě.  
Žádosti o dotaci se předkládají elektronickou formou a to výhradně vyplněním žádosti v 
elektronickém systému na adrese http://www.msmt.cz/mladez/informacni-system-odboru-pro-
mladez-is51 , včetně všech příloh (zaslání žádosti na CD-R, disketě, elektronickou poštou 
nebo na jiném médiu není možné) a v tištěné podobě doručením na níže uvedenou adresu.  
Do elektronického systému je nutné se nejdřív zaregistrovat - po řádné registraci obdrží 
žadatel  e-mail s uživatelským jménem a heslem. Přílohy se do elektronického systému 
vkládají jako dokumenty ve formátech DOC, XLS nebo PDF (včetně naskenovaných 
materiálů). Po uzavření žádosti (podrobná uživatelská příručka je součástí elektronického 
systému) je nutné souhrnnou žádost vytisknout a písemnou podobu v jednom vyhotovení 
zaslat či doručit výhradně na uvedenou adresu:  
Národní institut dětí a mládeže  
Sámova 3  
101 00 Praha 10  
Písemná forma žádosti musí být opatřena razítkem právnické osoby a podpisem statutárního 
zástupce (zástupců) žadatele.  
 
Obálku je nutné jasně označit: „Projekty zaměřené na podporu integrace romské 
komunity v roce 2009" a evidenčním číslem podané žádosti. (evidenční číslo bude 
automaticky přiděleno každému projektu v elektronickém systému).  
 
Přijaté projekty budou vyhodnoceny a výsledky výběrového dotačního řízení MŠMT zveřejní 
do tří měsíců od termínu podání žádosti na svých internetových stránkách. Na podpořené 
projekty budou vydána „Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 
ČR".  
 
Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace je vázáno na vyúčtování dotací za předcházející 
kalendářní rok a dodržení řádných termínů pro vyúčtování určených v Rozhodnutí.  
 
VI. Náležitosti předložené žádosti 
 
Žádost o poskytnutí dotace, kterou předkladatel zasílá v písemné i elektronické podobě, 
sestává z níže uvedených položek:  
a) vyplněný formulář na adrese http://is-mladez.msmt.cz/index.html  
b)   souhrnný projekt, který musí obsahovat položky uvedené v odrážkách. Doporučuje se, 
uvádět výstižná vyjádření max. 2000 znaků (1 normo strana A4 je 1800 znaků). 

• hlavní a dílčí cíle projektu; 

• stručný popis problému, který projekt řeší; 

• cílová skupina projektu, včetně počtu přímých a nepřímých příjemců pomoci 
v projektu; 

• zdůvodnění a předpokládaný přínos projektu a jeho částí pro cílovou skupinu (tj. komu 
jsou akce určeny); pokud se jedná o pokračující projekt, je nutné uvést stručné 
vyhodnocení jeho dosavadní realizace; 

• souvislost projektu s ostatní činností organizace (např. zkušenosti realizátora v této 
oblasti, odkaz na další realizované projekty…); 
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• podrobný popis jednotlivých aktivit projektu. Pokud organizace žádá o státní dotaci na 
aktivity ve více tématických oblastech, předloží samostatný popis pro každou oblast. 
U každé aktivity budou stanovena kritéria (tj. indikátory - kvalitativní i kvantitativní, 
jichž bude realizací aktivity dosaženo; kritéria si každý žadatel stanovuje sám tak, aby 
maximálně vypovídala o úspěšnosti realizace aktivity); 

• délku trvání projektu (od kdy do kdy) a harmonogram realizace jednotlivých aktivit 
(po měsících); 

• personální zabezpečení projektu - popis pracovních pozic (včetně typu 
zaměstnaneckého poměru, výše úvazku, mzdových nákladů a kvalifikačních 
předpokladů); 

• materiální zabezpečení projektu, prostorové podmínky; 

• zdůvodnění položek rozpočtu (rozpočet vyplníte ve formuláři);  

• která další témata projekt realizuje - zejména vliv realizace projektu na podporu 
lidských práv (např. rovných příležitostí ve vzdělávání a podporu inkluzivního 
vzdělávání);  

• veškeré další podstatné údaje o projektu, zejména informace o tom, jakým způsobem 
bude prezentována dotace ministerstva ve výstupech projektu (na výstupech projektu 
je nutno uvést, že byl projekt podpořen z dotačního programu MŠMT na podporu 
vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy); 

• souhrnné uvedení kritérií stanovených realizátorem k vyhodnocení úspěšnosti 
jednotlivých aktivit a dosažení cílů projektu;   

• horizontální témata (zejména vliv realizace projektu na zvýšení rovných příležitostí ve 
vzdělávání a podporu inkluzivního vzdělávání v ČR);  

• veškeré další podstatné údaje o projektu, zejména informace o tom, jakým způsobem 
bude prezentována dotace ministerstva ve výstupech projektu (na výstupech projektu 
je nutno uvést, že byl projekt podpořen z dotačního programu MŠMT na podporu 
vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí, žáků a studentů). 

  
c) pokud má žadatel povinnost zpracovávat výroční zprávu, přikládá výroční zprávu za rok 
2007. 
  
d) U projektů, které jsou lokalizovány v některém kraji či krajích a tuto lokalizaci lze jasně 
identifikovat, přiloží žadatel doporučení krajského úřadu - odboru školství, nebo odboru 
sociálních věcí, nebo krajského koordinátora pro národnostní menšiny příslušného kraje/ 
krajů.  
 
e) Ověřenou kopii dokladu o právní subjektivitě (výpis ze zákonem stanovené evidence o 
právní subjektivitě, občanské sdružení předloží platné stanovy registrované Ministerstvem 
vnitra ČR podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů).  
 
f) Ověřenou kopii dokladu o přidělení IČ, není-li součástí dokladu o právní subjektivitě. 
 
g) Ověřenou kopii dokladu o vedení účtu.  
 
h) Ověřenou kopii dokladu o oprávněnosti osoby, která žádost podepisuje, jednat za žadatele.  
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i) Pokud žadatel předkládá žádost o poskytnutí dotace na projekt z tématického okruhu 3, 
konkrétně „Podpora vzdělávání asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním 
znevýhodněním (def. zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících) v souladu s 
vyhláškou č 317/2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a 
kariérním systému pedagogických pracovníků", přiloží:  
1x ověřenou kopii Rozhodnutí MŠMT o akreditaci studijního programu studia pedagogiky v 
souladu s § 22, odstavec 1 pís. b) zákona č. 563/2004 Sb., nebo 1 x ověřenou kopii 
Rozhodnutí MŠMT o akreditaci vzdělávacího programu asistent pedagoga podle § 4 vyhlášky 
č. 317/2005.  

j)   Čestné  prohlášení, že žadatel nemá ke dni podání žádosti splatný závazek ve 
vztahu ke státnímu rozpočtu, státnímu fondu, rozpočtu územního samosprávného celku nebo 
ke zdravotní pojišťovně, a dále souhlas se zveřejněním identifikačních údajů a výše 
poskytnuté dotace a tiskové zprávy. 
 
Upozornění:  

• u projektů, které zahrnují volnočasové, zájmové a další aktivity uveďte předpokládaný 
počet účastníků a délku trvání akce či akcí,  

• u projektů na pořádání táborů a dalších pobytových akcí uvést délku trvání akcí a 
předpokládaný počet dětí, mládeže, vedoucích a ostatních dospělých účastníků,  

• anotace projektu ve formuláři žádosti není souhrnným projektem,  
• zhodnocení projektu přikládané k vyúčtování dotace za předchozí kalendářní rok není 

výroční zprávou.  
 
Jakýkoli formální nedostatek předložené žádosti či projektu je důvodem k vyřazení 
projektu z výběrového řízení.  
 
Kontaktní osoba  
 
Informace o dotačním výběrovém řízení poskytuje:  
Mgr. Iveta Němečková, tel 257 193 431, email: iveta.nemeckova@msmt.cz  
 
V Praze dne  31.12.2008  
 
Doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr. náměstek ministra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


