Příloha č. 1

Žádost o poskytnutí dotace s podrobnými pokyny pro zpracování včetně
tabulkových příloh
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Identifikační údaje o poskytovateli dotace
Název poskytovatele:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Adresa sídla poskytovatele (ulice,
číslo popisné/číslo orientační, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
obec, PSČ):
IČO:

00022985

Název výzvy:

Podpora odborného vzdělávání.

Účel dotace:
Lhůta dosažení účelu dotace:
Období:
Identifikační údaje žadatele o dotaci
Název žadatele:
Adresa sídla žadatele (ulice, číslo
popisné/číslo orientační, obec,
PSČ):
IČO:
Číslo účtu:
Informace o požadované dotaci
Požadovaná částka dotace v Kč:
Období:
Lhůta, v níž má být dosaženo účelu
dotace:
Účel dotace:
Osoba oprávněná jednat jménem žadatele
Jméno a příjmení:
Funkce:
Telefon:
E-mail:
Datum:
Podpis oprávněné osoby:
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Podrobné pokyny
pro zpracování tabulkové části žádosti o poskytnutí dotace.

Příslušné právnické osoby zpracují žádosti v termínu stanoveném ve výzvě podle níže
uvedených vzorů a tabulek ve formátu Excel včetně komentáře k níže uvedeným bodům
ve formátu Word. Obsah a forma žádostí jsou stanovené pro období a 1. – 8. měsíc roku
2020 a 9. – 12. měsíc roku 2020. Obory vzdělání budou uvedeny podle Nařízení vlády
č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a odděleně podle stupňů vzdělání a kategorií
dosaženého vzdělání.
Při zpracování žádostí vyznačí v jednotlivých tabulkách přílohy č. 1 příslušné období.
Seznam vybraných oborů vzdělání, které budou podporovány v rámci výzvy, bude obsahovat
v komentáři zdůvodnění ve formátu Word.
Přehled víceoborových tříd, které budou podporovány v rámci výzvy.
Tabulka obory 1/1 s názvem Přehled navržených víceoborových tříd k poskytnutí dotace
 Sloupec název a adresa sídla školy – bude uveden název a adresa sídla školy podle
zápisu v rejstříku škol a školských zařízení.
 Sloupec název víceoborové třídy včetně ročníku – bude uveden název víceoborové
třídy včetně ročníku.
 Sloupec kód oboru vzdělání – bude uveden kód oboru vzdělání ve víceoborové třídě.
 Sloupec název oboru vzdělání – bude uveden název oboru vzdělání ve víceoborové
třídě.
 Sloupec počet žáků v oboru vzdělání víceoborové třídy – bude uveden počet žáků
v každém oboru vzdělání ve víceoborové třídě.
 Sloupec požadované zvýšení počtu hodin v měsíci – bude uvedeno požadované
zvýšení počtu hodin v každém oboru vzdělání víceoborové třídy za měsíc.
 Sloupec výše požadované dotace na víceoborovou třídu za měsíc v Kč – bude uveden
požadavek na výši dotace v každém oboru vzdělání víceoborové třídy za měsíc v Kč.
 Sloupec celková výše požadované dotace na víceoborovou třídu za období v Kč –
bude uveden požadavek na celkovou výši dotace za příslušné období v Kč.
 Sloupec počet žáků ve víceoborové třídě celkem – bude uveden celkový počet žáků
ve víceoborové třídě.
 Lhůta, v níž má být dosaženo účelu dotace.
Úplný přehled o počtu žáků školy a ostatních tříd, které nebudou podporovány výzvou.
Tabulka 1/2 Úplný přehled o počtu žáků a ostatních tříd školy, které nebudou podporovány
výzvou.
 Sloupec název a adresa sídla školy – bude uveden název a adresa sídla školy podle
zápisu v rejstříku škol a školských zařízení.
 Sloupec název třídy – bude uveden název třídy.
 Sloupec kód oboru vzdělání – bude uveden kód oboru vzdělání ve třídě.
 Sloupec název oboru vzdělání – bude uveden název oboru vzdělání ve třídě.
 Sloupec ročník – bude uveden ročník.
 Sloupec forma vzdělávání – budou uvedeny všechny formy vzdělávání.
 Sloupec druh studia – bude uveden druh studia včetně zkráceného studia.
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 Sloupec počet žáků v oboru vzdělání třídy – bude uveden počet žáků v oboru vzdělání
ve třídě.
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