
Gymnázium
Varnsdorf 835 47274751 A A

9,22

NAU IT SE
LOVIT
MRAKY

íliš stru ný projekt
neumož uje vytvo ení konkrétní

edstavy o projektu. Chybí
popis odborné kvalifikace i

Oblastní
charita Ústí
nad Labem

839 44225512 A A

33,26

Komunitní
centrum
Sv tluška

Projekt svým popisem nedává
jasnou p edstavu o jeho vlastní
realizaci. Není jasný po et
klient  , jasný pr h a popis
aktivit, chybí pedagogická
kvalifikace v týmu.Rozpo et je
zpracován v rohodn , ale zcela
bez podrobn jších komentá .

Drom,
romské

st edisko
857 70892181 A A

29,44

Motiva ní a
vzd lávací
program
romského
st ediska
DROM

projekt zam enýn dou ování a
ípravu na vyu ování

neobsahuje informace o
kvalifikovanosti lektor ,
rozpo et není vzhledem k
aktivitám zd vodn n

Ob anské
sdružení
Savore

864 68318481 A A

39,26

Kulturn ,
sociáln -
vzd lávací
základna
VIII.

malá cílová skupina,
neod vodv ný rozpo et

o.s.
ROMODRO

M
870 26537036 A A

33,13

tský klub -
pomoc ve
škole

asový harmonogram je velmi
obecný. P i realizaci projektu se
po ítá pouze s 10 d tmi v
pom rn  širokém v kovém
rozp tí 6 - 12 let, projekt je
zna  obecný, nekonkrétní.
Personální zajišt ní je
nekonkrétní a nedává záruku
odbornosti. Rozpo et není v
personální oblasti specifikován.

Charita
Valašské
Mezi í

878 47997885 A A

35, 20

Most mezi
školou a
rodinou

projekt je nekonkrétní, z
jednotlivých informací nebylo
možné posoudit obsah, aktivity a
možný dopad projektu, n které
údaje si odporovaly

Seznam projekt  p edložených v rámci II. výzvy „Programu MŠMT na podporu integrace
romské komunity na rok 2007“, kterým nebyla poskytnuta dotace

Uchaze Identifikát
or

v
termín

u

formá
lní

náleži
tosti
ano -

ne

Od vodn níNázev
projektu

bodové
hodn.



Fakta v.o.s. 884 25334514 A A

21,28

Jak pomoci
romským

tem ve
škole?

Projekt obsahuje málo informací
o kvalifikovanosti lektorek v
rámci aktivit, z popisu není jasná
odborná úrove  zamýšlených
kurz  v rámci DVPP, není
uvedeno, zda ú astníciobdrží
materiály, není z ejmé, zda

edkladatel reaguje na zjišt nou
pot ebu a zájem o kurzy, nebo
projekt je sm ován do m st s
velkým zázemím odborných
služeb v dané oblasti.

Základní
škola,

Mate ská
škola

888 47013711 A A
40,26

Hudebn
dramatický
ateliér

finan ní prost edky v rozpo tu
dotace nebyly od vodn ny ve
vztahu k zamýšleným aktivitám

ob anské
sdružení
Khamoro

892 29515969 A A

37,35

Khamoro -
mimoškolní
vzd lávání a
volno asové
aktivity

projekt je nep ehledný,
neobsahuje údaje, ze kterých
bylo možé posoudit rozsah a
dopad aktivit, rozpo et není
vztažen k plánované innosti

Liga o.s. 896 202380 A A

28,21 Holky a kluci

Není jasn  stanoven podíl
pracovník  na projektu. Není
uvedno pro kolika d tem je
projekt ur en. V popisu projektu
je uvedeno i vzd lávání žák  ZŠ

ed vstupem na SŠ, ale chybí

Aranka-
Dv r

Vyšínek
907 26534410 A A

15,28
Aranka -
Romové

ROJEKT JE POSPSÁN VELMI
OBECN , NELZE Z N J VYPO ÍTAT
PO ET UŽIVATEL . INNOST
NASTÍN NA P ÍLIŠ OBECN , NEMÁ
JASNOU VAZBU NA ROZPO ET.

Mate ská
škola Velké
Kun tice,
ísp vková

910 75026791 A N
0

Školka pro
všechny

projekt nemá spln ny základní
edepsané náležitosti, chybí

povinné p ílohy.

Farní charita
Protivín 912 26520851 A A

30

edškolní
klub pro
romské d ti -
Rybi ka

projekt byl nekonkrétní, nebylo
možné posoudit rozsah a dopad
projektu

Základní
škola a

mate ská
škola Brno,

nám. 28.
íjna 22

915 48512702 A A

41,28

Me kamav te
vakerel
anglicky (Já
chci mluvit
anglicky)

z projektu není z ejmá základní
podoba plánovaného výukového
materiálu, p íprava na výuku
spadá do základní innosti školy

Základní
škola, Bílina,

Lidická
31/18, okres

916 65639626 A A
35,29

šíme se do
školy

projekt vyjad uje innosti, které
spadají do vlastní innosti školy



Institut
obchodu a
vzd lávání,

družstvo

917 15769429 A A

43,21

Didaktický
materiál -
ekonomická
pen ženka

edložený projekt je
nekonkrétní a nespadá do
tématického okruhu, obsahuje
málo konkrétních informací
pot ebných pro posouzení

Mate ská
škola

Uhelná,p ísp
923 73184284 A A

35,33
Mámo, táto,
poj  si hrát

v rámci projektu byly popsány
innosti spadající do hlavní
innosti školy

ZŠ Vítkov,
Opavská 22,
okres Opava,

ísp vková
organizace

929 47813156 A A

24,27
Spole
jsme tým

Projekt neobsahuje dostate né
informace v oblasti popisu
aktivit, ú astnické skupiny,
harmonogramu. Není jasná vazba
aktivit na rozpo et. Nelze
posoudit efektivitu projektu.

Ob anské
sdružení

Sv tlo pro
ti

931 26545519 A A

24,25

KLUB
RADOST-
volno asový
klub
zam ení na
integraci
romských

tí s
podporou
vzd lávání

projekt není konkrétní, nelze
posoudit rozsah a dopad aktivit

Základní
škola Orlová-

Poruba
Slezská 850

okres
Karviná
ísp vková

organizace

935 75026660 A N

23,52

Volno asové
a zájmové
aktivity pro
romské d ti a
mládež v
návaznosti na
jejich
vzd lávací
pot eby

projekt nemá spln ny základní
edepsané náležitosti ( neshoda

údaj  s elektronickou verzí)

ZŠ Klenovice
na Hané 944 75020378 N N

0

Využití
informa ních
technologií
pro integraci
romské
komunity

projekt byl zaslán po uzáv rce

Základní
škola, Brno,
Lidická 6a

945 44993633 A A
23,4

Škola pro
celou rodinu

projekt není konkrétní nelze
posoudit rozsah a dopad aktivit

Interaktivní
základní

škola
Varnsdorf,

Karlova
1700, okres

ín,
ísp vková

948 70698147 A A

38, 30

MIRI
FOROS -
MIRI
KAMIBEN
(MOJE

STO -
MOJE
LÁSKA)

projekt není konkrétní, nelze
posoudit rozsah a dopad aktivit

Základní
škola, nám.

J. Zajíce .1,
Vítkov,
ísp vková

organizace

949 47813172 A A

39,36

ROMSKÉ
DÍT  A
VOLNÝ

AS

projekt je velmi nekonkrétní, z
edložených informací nelze

posoudit dopad a rozsah aktivit



Základní
škola

erov,
Boženy

mcové

953 45180059 A N

0
Zdravá škola
pro všechny

edložený projekt neobsahuje
povinné fomální náležitosti

ob anské
sdružení

Athinganoi
960 69057451 A N

39,35

Osobní
asistence
romským
žák m ZŠ

ed vstupem
na st ední
vzd lávací
stupe

projekt neobsahoval povinné
formální náležitosti a obsahuje
innosti spadající do p sobnosti

jiné organizace

Základní
škola a

mate ská
škola Brno,

nám. 28.
íjna 22

963 48512702 A A

32,23

izp sobení
vzd lávacího
procesu
pot ebám
romských
žák  1.
stupn  ZŠ

projekt nedosáhl stanoveného
minima bodového hodnocení

Základní a
mate ské

školy
Komenského

589
Nymburk

964 49862570 A N

29,28

Kabinet
specifických
pot eb pro
romské žáky

projekt nedosáhl stanoveného
minima bodového hodnocení a
neobsahoval všechny
požadované náležitosti

Základní
škola

Karviná-
Nové M sto

. Družby
1383

966 48004472
A,

neúp
lné

N

0

Zm na v
myšlení
pedagog
romských

tí

edkladtel nevyhov l formálním
požadavk m ( povinné p ílohy
zaslány po termínu uzáv rky),
chybí info o kvalifikaci lektor ,
podrobn jší program vzd l.
akce, po et ú astník , komentá
k rozpo tu


