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VYHLÁŠENÍ  II.kola  
 „PROGRAM MŠMT NA PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V JAZYCÍCH 

NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY na rok 2007“ 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále „ministerstvo“) 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, výběrové dotační řízení na projekty v „Programu podpory vzdělávání v jazycích 
národnostních menšin a   multikulturní  výchovy na rok 2007“. 

 ŽÁDAT MOHOU: 
- právnické osoby včetně škol a školských zařízení( s výjimkou nadací a nadačních fondů), 

které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin 
(činnost lze prokázat např. výroční zprávou, referencemi odborníků, vyjádřením 
představitele státní správy či samosprávy, recenzí, či dalšími příklady dokládajícími 
činnost žadatele). V případě, že o dotaci žádá občanské sdružení, musí být 
registrováno nejpozději ke dni 31. 12. 2005. 

 
TÉMATICKÉ OKRUHY: 

1. Jazykové vzdělávání dětí a mládeže příslušníků národnostních menšin. 
2. Vzdělávací aktivity pro děti a mládež příslušníků národnostních menšin  

           a většinové společnosti ve vztahu k menšinovým společnostem. 
     3.  Podpora škol s významným zastoupením žáků z etnických minorit.  
(Cílem vyhlášení tohoto bodu tématického okruhu je přispět k řešení problému, který vzniká 
základním školám, jež pracují a budou pracovat podle rámcového vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání, s vytvářením potřebných podmínek pro žáky ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí 
– především z etnických minorit.) 
     4. Tvorba a realizaci vzdělávacích programů a výukových materiálů, které 
směřují k potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti, rasismu, antisemitismu 
včetně integračních projektů ve vzdělávání v oblasti  romského jazyka.     
 5. Výzkum mapující výskyt romštiny a etnolektů češtiny s romskými specifiky 
(Poznámka: Výzkum by měl navázat  na analýzu sociálně vyloučených romských  komunit v roce 2006.)  
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 

národnostním menšinám, 
- distribuci umělecky hodnotných filmů, pokud nejsou integrální součástí širšího 

vzdělávacího projektu, 
- umělecké aktivity, kulturně vzdělávací akce, studium, rozbor a dokumentace 

národnostní kultury a lidových tradic atp., pokud nemají dopad na vzdělávání 
cílové skupiny. 

Poskytovatelem dotací na tyto aktivity je Ministerstvo kultury ČR.  
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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI PROGRAMU: 
 

1. Předkládaný projekt musí být zaměřen na některý z vyhlášených tématických 
okruhů. 

 
2. Projekt musí být uskutečněn v roce 2007. V případě víceletého projektu je nutno 

předložit celý projekt včetně rozpočtu dle jednotlivých let a samostatně popsat a 
přesně vyčíslit část, která bude realizována v roce 2007. Na pokračující musí 
žadatel v následujícím kalendářním roce znovu požádat. To ovšem nezakládá 
povinnost MŠMT, aby umožnilo čerpat dotaci v následujících letech. 

 
3. Žádost o státní dotaci za příslušný právnický subjekt musí podat ten, kdo je k tomu 

oprávněn. 
 
4. Předkladatel může předložit MŠMT nejvýše 2 projekty v kalendářním roce.  
 
5. Zaslané projekty ministerstvo žadatelům nevrací.  
 
6. V tomto kole dotačního výběrového řízení MŠMT přednostně podpoří projekty  
     s finančním rozpočtem minimálně 50 000,- Kč. 
 
7. Dotace má neinvestiční charakter. Na poskytnutí dotace není právní nárok. MŠMT 

není povinno zdůvodňovat své rozhodnutí o nepřidělení či snížení požadované 
dotace.  

 
8. Výše přidělené dotace je závislá na výši státního rozpočtu České republiky. 

V případě snížení rozpočtu ministerstva v roce 2007 bude adekvátně snížena 
i přidělená dotace na projekt. Dále si ministerstvo vyhrazuje právo změny nebo 
doplnění podmínek tohoto programu v případě, že dojde k legislativním změnám 
s následným dopadem do rozpočtu MŠMT. 

 
9. Přidělená dotace může být použita jen na účely specifikované v Rozhodnutí  
     o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu. 
 
10. Dotaci lze poskytnout maximálně do výše 70 % rozpočtovaných výdajů na 

schválený projekt podle možností rozpočtu a významu projektu. V případech 
hodných zvláštního zřetele může MŠMT procentní podíl dotace na realizaci 
projektu zvýšit. 

 
11. Pokud předkladatel zpracovává výroční zprávu, považuje se za bonitu projektu 

přiložení výroční zprávy k žádosti o dotaci. U projektů, které jsou lokalizovány 
v některém kraji či krajích a tuto lokalizaci lze jasně identifikovat, se za bonitu 
projektu považuje, pokud je k žádosti přiloženo doporučení krajského úřadu – 
odboru školství nebo krajského koordinátora pro národnostní menšiny příslušného 
kraje/ krajů.  

 
12. Z poskytnutých finančních prostředků lze hradit: 

• provozní náklady nezbytné pro realizaci projektu, které jsou identifikovatelné, účetně 
evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty, 

 
• mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance, FKSP, pokud jej realizátor jako 
zaměstnavatel vytváří), které jsou odměnou za práce provedené v rámci 
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realizace projektu osobám, se kterými realizátor projektu uzavírá pracovní 
smlouvu nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr podle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. 

 
13. Z poskytnutých finančních prostředků nelze hradit náklady (výdaje) a činnosti: 

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

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

• na tvorbu zisku a základního jmění, 
• na členské příspěvky v mezinárodních institucích, 
• na splátky půjček, leasingové splátky, na odpisy majetku, 
• na výdaje spojené se zahraničními cestami, pokud její uskutečnění není nezbytnou 

součástí uskutečnění projektu a je v projektu zapracováno 
• na provedení účetního či daňového auditu, 
• na pohoštění a dary, 
• na 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 č. 114/2001 k Zásadám 
vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým 
organizacím ústředními orgány státní správy a usnesení vlády č. 690/2006 o Hlavních 
oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2007. 
 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI, FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI 
1. Finanční prostředky v rámci dotačního výběrového řízení jsou poskytovány na 

základě žádosti předložené MŠMT ČR v závazné formě ve třech písemných  
vyhotoveních (jeden originál + 2 kopie), zaslané zároveň elektronicky, doplněné 
níže uvedenými náležitostmi.  

V písemné formě žadatel předkládá:  
• 1 x Průvodní dopis ( a vyplněnou žádost dle uvedeného požadavku) 
• 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) 

• ověřenou kopii dokladu o přidělení IČO, 
• ověřenou kopii platné smlouvy o založení bankovního účtu, vč. aktualizace, 
• rozpočet projektu,  
• odborné posudky dvou recenzentů s uvedením kontaktů na recenzenty - pouze 

k projektům zaměřeným na výukové materiály ( tematický okruh č. 4), 
• čestné prohlášení, že žadatel nemá ke dni podání žádosti splatné závazky vůči 

státnímu rozpočtu, státnímu fondu, rozpočtu územního samosprávného celku nebo 
ke zdravotní pojišťovně, 

• 1 x ověřenou kopii dokladu o oprávněnosti osoby jednat za žadatele 
 
Jakýkoli formální nedostatek předložené žádosti či projektu je důvodem 
k vyřazení projektu z výběrového řízení. 
 
2. Do výběrového řízení budou zařazeny žádosti podané ve stanoveném termínu na 

adresu: 
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Odbor předškolního, základního a  základního uměleckého vzdělávání 
Karmelitská 7 
118 12 Praha 1 
 

Obálku označit: 
„Projekty na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a 
multikulturní výchovy v roce 2007 – II. kolo “  
 
V případě, že předkladatel podává 2 projekty, je třeba zaslat každý projekt zvlášť! 
Žádosti zaslané faxem se nepřijímají. 
 
3. Informace o dotačním výběrovém řízení poskytuje: 
 
PaedDr.Marie Ruchová 
E - mail: rauchova@msmt.cz 
Tel: 257193699 
 
TERMÍN PRO PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTÍ: 
 
 Žádosti přijímá MŠMT nejpozději do 12. září 2007, při osobním podání do 
podatelny MŠMT do 15:00 hod., při podání poštou s razítkem pošty s datem termínu 
pro předložení žádosti. 
 
 Přijaté projekty budou vyhodnoceny a výsledky výběrového dotačního řízení 
ministerstvo zveřejní na svých internetových stránkách. Na podpořené projekty budou 
vydána „Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 
2007“. 
 Úspěšným žadatelům budou zaslány finanční prostředky nejpozději do 31.10. 
2007. 
 
Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude vázáno na vyúčtování dotací za rok 
2006 a dodržení řádných termínů pro vyúčtování určených v Rozhodnutí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žádosti níže – v přílohách č. 1 a 2  
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Příloha č.1   

Žádost organizace o státní dotaci v roce 2007 –II. kolo 

zaslat též elektronicky  
obecná část 

 

Evidenční číslo:……………………………… 
(doplní MŠMT) 

Název poskytovatele dotace:  MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

Název dotačního programu: PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V  JAZYCÍCH 
NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN A MULTIKULTURNÍ  VÝCHOVY –   II. kolo  2007 

Název projektu: ................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

Tematický okruh:                                                                                                                                    

 

1. Identifikační údaje o předkládající organizaci 

1.1. Název: ...................................................................................................................................... 
1.2. Organizační forma (forma právní subjektivity): .................................................................... 

1.3. Adresa: 
Obec: ......................................................  Kód obce:....................  PSČ: .................  

Část obce: ...............................................  Okres: .........................  Kraj: .................  

Ulice: ......................................................  č. p.: ...........................  č. o.: .................  

Telefon/Fax: ............................................ .................................... ..........................  

E-mail: .................................................... .................................... ..........................  

Prezentace na Internetu: http:// ............... .................................... ..........................  

1.4. IČ: ...................................................................DIČ:................................................................ 
1.5. Číslo a datum registrace u MV (občanské 

sdružení):……………………………………… 

 Oddíl a vložka v obchodním rejstříku (o.p.s., 
s.r.o.):…………………………………….. 

 Datum a evidence na MK (církevní právnická 
osoba):…………………………………….. 

 Zřizovatel (příspěvková 
organizace):………………………………………………………... 

1.6. Číslo 
účtu:…………………………………………………………………………………...  

u peněžního 
ústavu:……………………………………………………………………… 

1.7. Adresa příslušného finančního úřadu:................................................................................. 

2. Statutární orgán (statutární zástupci organizace): 

Jméno, titul, funkce: ................................ .................................... ..........................  
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Kontaktní adresa: .................................... .................................... ..........................  

Telefon/Fax: ............................................ .................................... ..........................  

E-mail: .................................................... .................................... ..........................  

 

Jméno, titul, funkce: ................................ .................................... ..........................  

Kontaktní adresa: .................................... .................................... ..........................  

Telefon/Fax: ............................................ .................................... ..........................  

E-mail: .................................................... .................................... ..........................  

 

Jméno, titul, funkce: ................................ .................................... ..........................  

Kontaktní adresa: .................................... .................................... ..........................  

Telefon/Fax: ............................................ .................................... ..........................  

E-mail: .................................................... .................................... ..........................  

 

Statutární orgán potvrzuje, že projekt schválil a doporučil k předložení 
do dotačního programu. 

3. Charakteristika organizace s ohledem na dosavadní zaměření činnosti 
3.1. Typ poskytovaných služeb (provozovaných činností): ......................................................... 

............................................................... .................................... ..........................  

............................................................... .................................... ..........................  

3.2. Další projekty realizované předkládající organizací v kalendářním roce  2007: 
............................................................... .................................... ..........................  

............................................................... .................................... ..........................  

4. Působnost organizace (uveďte jednu možnost, která v působnosti převažuje) 

4.1. Mezinárodní (územní vymezení) ............................................................................................ 

4.2. Celostátní................................................................................................................................. 
4.3. Krajská (název nebo názvy regionu) ...................................................................................... 

4.4. Místní (název lokality)............................................................................................................. 

5. Počet placených pracovníků v organizaci (aktuální stav) 

5.1. Celkový počet placených pracovníků:.................................................................................. 
5.2. Přepočtený počet placených pracovníků (na plné pracovní úvazky):.................................. 

5.3. Počet členů organizace:.......................................................................................................... 

6. Údaje o projektu, na který je žádána státní dotace v roce 2007 

6.1. Název projektu: ...................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

6.2. Doba realizace projektu: od .................................................. do ........................................ 

6.3. Místo realizace projektu:....................................................................................................... 
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6.4. Ve kterém kraji je projekt realizován:................................................................................. 

6.5. Byl projekt dotován ze státního rozpočtu v minulém kalendářním roce? Pokud 
ano, uveďte kterým orgánem a v jaké výši: 
............................................................... .................................... ..........................  

6.6. Zařazení projektu k příslušné hlavní oblasti státní dotační politiky pro rok 2007 
              podpora programů příslušníků národnostních menšin a etnických skupin  

6.7. Základní idea a stručný obsah projektu, včetně počtu osob, jimž projekt 
prospěje: 
............................................................... .................................... ..........................  

............................................................... .................................... ..........................  

............................................................... .................................... ..........................  

............................................................... .................................... ..........................  

............................................................... .................................... ..........................  

............................................................... .................................... ..........................  

............................................................... .................................... ..........................  

6.8. Realizátor projektu (řešitel): 

Jméno, titul, funkce: ................................ .................................... ..........................  

Organizace: ............................................. .................................... ..........................  

Adresa:.................................................... .................................... ..........................  

Telefon/Fax: ............................................ .................................... ..........................  

6.9. Počet přepočtených pracovníků zajišťujících realizaci projektu (na který je 
žádána státní dotace pro rok 2007): .......................................................................................... 

6.10. Počet dobrovolníků podílejících se na realizaci projektu: ............................................... 

6.11. Jakému počtu lidí projekt poslouží: 

7. Základní údaje o rozpočtových nákladech na projekt  (na který je žádána státní dotace 
pro rok 2007): 

7.1. Celkové náklady projektu: .................................................................................................... 
Z toho neinvestiční výdaje (NIV) celkem: .................................... ..........................  

Z toho osobní náklady (mzdy, platy, OON, pojistné, 
FKSP):........................................................................................................... 

Z toho ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) (materiální výdaje, služby, 
cestovné,…):..................................................................................................
..... 

Z toho investiční výdaje (IV) celkem: ...... .................................... ..........................  

Předpokládané příjmy  
z projektu………………………………………………………. 

7.2. Celková výše požadované dotace projektu:................................ ......................................... 

Z toho neinvestiční výdaje (NIV) celkem: .................................... ..........................  

Z toho osobní náklady (mzdy, platy, OON, pojistné, 
FKSP):........................................................................................................... 
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Z toho ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) (materiální výdaje, služby, 
cestovné,…):..................................................................................................
..... 

7.3. Vlastní podíl organizace na financování projektu (na který je žádána státní dotace 
pro rok 2007, pokud se organizace podílí vlastními příjmy, např. ze spoluúčasti 
klientů, z členských příspěvků nebo z příjmů z poskytovaných služeb): 

V celkové částce:..................................... .................................... ..........................  

V %:........................................................ .................................... ..........................  

7.4. Podíl ústředních orgánů, krajských, magistrátních nebo obecních úřadů na 
financování projektu (na který je žádána státní dotace pro rok 2007) - předpoklad: 

Název:.....................................................  částka:.........................  % .....................  

Název:.....................................................  částka:.........................  % .....................  

Název:.....................................................  částka:.........................  % .....................  

7.5. Podíl dalších subjektů (podnikatelské organizace, nadace, nadační fondy apod.) na 
financování projektu (na který je žádána státní dotace pro rok 2007) - (předpoklad) 

Název:.....................................................  částka:.........................  % .....................  

Název:.....................................................  částka:.........................  % .....................  

7.6. Podíl zahraničních zdrojů na financování projektu (na který je žádána státní 
dotace pro rok 2007) - předpoklad 

Název:.....................................................  částka:.........................  % .....................  

Název:.....................................................  částka:.........................  % .....................  

Název:.....................................................  částka:.........................  % .....................  

8. Údaje o celkových  příjmech a výdajích organizace v roce 2006 

8.1. Příjmy od odběratelů služeb celkem: ................................................................................... 

8.2. Příspěvky ústředních orgánů, krajských, , magistrátních, obecních úřadů: 
............................................................... .................................... ..........................  

............................................................... .................................... ..........................  

............................................................... .................................... ..........................  

8.3. Dary nadací, z podnikatelské sféry apod. (uvedení částky a názvu nadace či jiného  
subjektu): 

............................................................... .................................... ..........................  

............................................................... .................................... ..........................  

      8.4. Příjmy z členských příspěvků: ............................................................................................... 

      8.5. Další příjmy: ............................................................................................................................ 

8.6. Celkové výdaje v roce 2006: ................................................................................................... 
 
      9.    Přehled o dotacích v Kč 
 

Rok 

 

MŠMT MK další 
ministerstva 

Krajský 
úřad 

Obec, město 
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2003      

2004      

2005      

2006      

2007 (k 
30.7.)  

     

 
10.    Povinné přílohy žádosti : 
10.1. ověřená kopie dokladu o právní subjektivitě  (kopie platných stanov,  registrovaných                 

u Ministerstva vnitra podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění 
pozdějších předpisů, výpis z obchodního rejstříku o založení společnosti, živnostenský 
list, výpis z trestního rejstříku fyzické osoby, zřizovací listina), 

10.2. ověřená kopie platné smlouvy o založení bankovního účtu, vč. aktualizace, 
10.3. oveřená kopie dokladu o přidělení IČO , 
10.4. rozpočet projektu,  
10.5. odborné posudky dvou recenzentů s uvedením kontaktů - pouze k projektům 

zaměřeným na výukové    materiály( tematický okruh č. 4) 
10.6. čestné prohlášení, že žadatel nemá ke dni podání žádosti splatné závazky vůči 

státnímu rozpočtu, státnímu fondu, rozpočtu územního samosprávného celku nebo 
ke zdravotní pojišťovně. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
razítko    
 
 
 

 podpis statutárního zástupce 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

10

 
 
 
 

Příloha č. 2 

ROZPOČET PROJEKTU                           

Žadatel:    
Program: Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní  
                  výchovy  v  roce  2007 - II. kolo 

Název projektu:  
  

 

Náklady na projekt 
Druhy výdajů celkový rozpočet úhrada z dotace  

MŠMT 
 
 
OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ
NÁKLADY (ONIV) 
Materiálové náklady 
  drobný hmotný majetek 
  kancelářské potřeby 
  jiné(specifikovat)  
 
Nemateriálové náklady 
  Nájemné 
  Energie 
  Poštovné 
  Cestovné 
  jiné(specifikovat; např. služby) 
 
 
Jiné (specifikovat) 
 
OSOBNÍ NÁKLADY 
  Mzdy 
  povinné sociální zabezpečení a 

veřejné zdravotní pojištění  
  ostatní osobní náklady (DPP, DPČ, 

smlouvy hrazené na základě 
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autorského zákona) 
NEINVESTICNI NÁKLADY 
CELKEM 
 
 
 
 
Předpokládané příjmy  
Příjmy z projektu 
     Vstupné 
     Kurzovné 
     z prodeje 
     jiné (specifikovat) 
Další zdroje financování projektu 
vlastní finanční vklad žadatele 
členské příspěvky 
dotace od ústředních orgánů mimo MŠMT 
dotace od jiných orgánů státní správy 
dotace od samosprávy (kraj, město, obec) 
příspěvky od sponzorů 
zahraniční zdroje 
     jiné (specifikovat) 
PŘÍJMY CELKEM 
Rozdíl mezi náklady a příjmy 
POŽADOVANÁ DOTACE v Kč 
% z celkových nákladů 
Počet osob 
 
 
 
 
  
  Datum:          2007 Razítko, podpis: 
 
 
 
Poznámka: nutno vyplnit oba sloupce str. 1 
 
 
 
 
 
 
 


