
Postup  
při podání žádosti  

o poskytnutí peněžních prostředků  
z rozpočtu SMO  

na podporu výuky cizích jazyků,  
rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky  

pro školní rok 2019/2020 



Na www.ostrava.cz naleznete ve sloupci „ÚŘAD“ NEJHLEDANĚJŠÍ  
odkaz na „Dotace“ 

http://www.ostrava.cz/


Vyberete oblast „Školství“ 



Kliknete na odkaz    



Zde najdete všechny potřebné informace  
(Program, formulář žádosti, povinné přílohy, postup pro podání žádosti, formulář 

finančního vypořádání, postup při finančním vypořádání a kontaktní údaje.  



Nejprve je potřeba nainstalovat program 602XML Filler  
potřebný k vyplnění žádosti. 



Po kliknutí na odkaz „Formulář žádosti“ se Vám objeví následující nabídka. 
Kliknete na Uložit. 



Formulář žádosti uložíte ve svém počítači, např. na plochu,  
otevřete můžete začít vyplňovat. 



Vyplníte název projektu a právní formu žadatele  
(právnická osoba), poté se rozbalí celá žádost 



U právnických osob (mimo příspěvkové organizace) nezapomeňte vyplnit 
položky „Osoby s podílem…“ a „Osoby, v nichž…“.  



V případě více osob zastupujících žadatele kliknete na zelené plus,  
kterým se dodá další možnost výběru položky 



Údaje o škole – vyplňte pouze počty dětí a žáků, kterých se týká bilingvní, 
cizojazyčná výuka, výuka CLIL či jiná forma výuky 



Rozpočet – uznatelné náklady zeleným plusem přidáváte další řádky  
a klikem vpravo na řádku vybíráte z nabídkové lišty ty náklady,  

které požadujete.  



Nově jsou přidány řádky celkových nákladů a požadovaných peněžních 
prostředků. Celkové náklady musí být zaokrouhleny na celé tisícikoruny  
a požadovaná výše PP nesmí být vyšší než celkové náklady – v případě 

chybného vyplnění vás systém na toto upozorní 



Seznam příloh žádosti – v pravém sloupci označte křížkem ty přílohy,  
které budou součástí písemné žádosti 

  



Tímto tlačítkem můžete svoji žádost průběžně ukládat  
 



Tímto tlačítkem odešlete svoji žádost do systému  
 



Po odeslání žádosti do systému se vám automaticky dole ve žlutém poli 
vygeneruje kód žádosti 



Zkontrolujte, zda se vám vygeneroval kód žádosti. Teprve potom svoji žádost vytiskněte  
a spolu se všemi povinnými přílohami zašlete písemně způsobem  

dle pokynů uvedených v programu (čl. XV. Příjem žádostí do výběrového řízení). 



Kontaktní osoba 
 

Ing. Marta Chylová, mchylova@ostrava.cz, 599 443 203 
 

Kontakty pro technickou podporu 
helpdesk.dotace@ostrava.cz  

599 456 789 
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