Informace o rozpisu schváleného rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2015
V souladu s rozpisem rozpočtu přímých neinvestičních výdajů pro regionální školství na rok
2015 z MŠMT, s vyhláškou MŠMT č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, se Směrnicí
MŠMT č.j. 28 768/2005-45 a Metodikou rozpisu rozpočtu provedl Odbor školství, mládeže
a sportu KrÚ Kraje Vysočina (OŠMS) rozepsání přímých výdajů na vzdělávání pro školy
a školská zařízení zřizovaná obcemi a Krajem Vysočina.
V první fázi byl stanoven jednotlivým organizacím návrh závazných ukazatelů přímých
neinvestičních výdajů (NIV) na rok 2015, který vycházel z normativního výpočtu dle výkonů
a příslušných krajských normativů. Poté se školami a školskými zařízeními, které požádaly
o projednání rozpočtu, proběhlo dohodovací řízení.
Školy a školská zařízení zřizované obcemi projednaly své požadavky s obecním úřadem obce
s rozšířenou působností (OB III). Následně pak proběhlo jednání mezi OB III a OŠMS. Školy
a školská zařízení zřizované krajem projednaly požadavky s OŠMS.
Výsledkem tohoto projednání bylo případné navýšení rozpočtu o oprávněné požadavky, které
byly vykrývány z vytvořené rezervy přímých výdajů na vzdělávání. Jedná se zejména o tyto
případy:
dokrytí asistentů pedagoga, pokud potřeby překračovaly objem přidělený příplatkem na
zdravotní postižení;
dokrytí nárokových složek platu, zejména u malých škol do 10ti zaměstnanců, příp. další
specifické požadavky jednotlivých organizací;
krytí zvýšených výdajů sklářských oborů;
samostatné školní jídelny;
organizace okresních a krajských škol soutěží vyhlašovaných MŠMT;
podpora výuky mimořádně nadaných žáků.
V této etapě rozpisu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání nebyly řešeny požadavky středních
škol na dokrytí tzv. máločetných oborů. MŠMT vyhlásilo rozvojový program ve vzdělávání
1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015, ze kterého budou
řešeny požadavky škol na úhradu zvýšených nákladů v souvislosti s víceoborovými třídami,
příp. málo naplněnými třídami vybraných oborů stanovených Krajským úřadem Kraje Vysočina.
V případě, že nebude možné využít prostředky tohoto rozvojového programu, bude řešeno
v následujících úpravách rozpočtu z rezervy přímých výdajů na vzdělávání.
Na základě žádostí jednotlivých organizací bylo provedeno rozdělení mzdových prostředků
na prostředky na platy a na ostatní platby za provedenou práci.
Výše rezervy přímých výdajů na vzdělávání po provedeném rozpisu rozpočtu:
NIV celkem 54 532 tis. Kč, v tom: MP 39 925 tis. Kč, odvody vč. FKSP 13 864 tis. Kč,
ONIV 743 tis. Kč.

