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Linecká 368, Kaplice, 382 41

Vyhlášení dotačního programu
Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů
vyšších odborných škol a konzervatoří na období leden – červen 2016
Podporované aktivity programu
V programu budou podporovány tyto aktivity:
aktivita A: zajištění finanční a materiální podpory žáků/studentů (finanční podpora na školné,
stravné, cestovné, ubytování a školní potřeby),
aktivita B: zajištění přímé podpory vzdělávání (podpora pro žáky/studenty, kteří žádají o podporu
v rámci aktivity A.).
Popis aktivity A: Zajištění finanční a materiální podpory žáků/studentů
Podmínky pro poskytnutí dotace:
 žák/student se vzdělává v denní formě vzdělávání, dle § 25 zákon odst. 1 a 2 písm. a) č.
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 žák/student nedosáhl v době podání žádosti ještě 27 let,
 žák/student není ve zkušební lhůtě podmíněného vyloučení ze školy,
 žákovi/studentovi v předešlém ukončeném pololetí školního roku nebylo jeho celkové
hodnocení hodnoceno neprospěl,
 žák/student doloží, buď on sám, nebo jeho zákonný zástupce čestné prohlášení o tom, že
je příslušníkem romské menšiny,
 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 1pro zajištění studia žáka/studenta.
Výše dotace může činit na jedno období:
 maximálně 4 000,- na jednoho žáka v 1. ročníku SŠ, konzervatoře
 maximálně 5 000,- na jednoho žáka v 2. ročníku SŠ, konzervatoře
 maximálně 6 000,- na jednoho žáka ve 3. ročníku SŠ, konzervatoře
 maximálně 7 000,- na jednoho žáka ve 4. ročníku SŠ, konzervatoře
 maximálně 7 000,- na jednoho žáka v 1. a 2. ročníku nástavbového studia SŠ
 maximálně 8 000,- na jednoho studenta 1. až 3. ročníku VOŠ
Popis aktivity B. Zajištění přímé podpory vzdělávání
Cíl podporované aktivity:
 pomáhat romským žákům/studentům zlepšit jejich vzdělávací výsledky a motivovat je k
úspěšnému ukončení studia na škole,
 identifikovat možné problémy žáků/studentů a navrhnout efektivní metody a strategie
na zlepšení studijních výsledků žáka/studenta,
 v případě potřeby žáka/studenta zajistit doučování,
 soustředit se na prevenci možných konfliktů žáka/studenta v prostředí školy, pomáhat
odstraňovat příčiny odchodu romských žáků/studentů z řádného vyučovacího procesu.
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