Informace o 3. úpravě rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání k 29. 11. 2016
V úpravě rozpočtu k 29. 11. 2016 uvolňuje OŠMS zbývající rezervu přímých výdajů na
vzdělávání. Úprava rozpočtu zahrnuje:
1) posílení mzdových prostředků na základě oprávněných individuálních žádostí
jednotlivých škol a školských zařízení (zejm. čerpání dovolené mezi mateřskou
a rodičovskou dovolenou u malých organizací do 10 zaměstnanců) a na zohlednění
specifik provozu dětských domovů;
2) zpřesnění údajů u asistentů pedagoga schválených před 1. 9. 2016, tj. navýšení rozpočtu
nebo snížení rozpočtu mzdových prostředků poskytnutých v úpravě rozpočtu k 20. 9.
2016;
3) dofinancování škol od nového školního roku, které v důsledku zvýšení počtu žáků nejsou
ve výjimce;
4) posílení mzdových prostředků na řešení změn v rejstříku škol ve školním roce
2016/2017;
5) posílení ostatních neinvestičních výdajů (ONIV) základním školám podle počtu žáků
v 1. ročníku ve výši cca 137 Kč na žáka;
6) navýšení objemu rozpočtu mzdových prostředků obcím s rozšířenou působností (OB III)
pro obecní školy na absolutní nárůsty výkonů v kategorii MŠ, ZŠ na řešení změn výkonů
v novém školním roce;
7) navýšení objemu rozpočtu OB III pro obecní školy a krajského úřadu pro krajské školy
jako celek. Navýšení celkového objemu rozpočtů OB III a krajskému úřadu bylo
stanoveno na jednotku výkonů u I. prioritní skupiny ve výši cca 251 Kč na jednotku
výkonů;
Úpravu rozpočtu jednotlivým školám a školským zařízením v souvislosti s body 6) a 7)
v obvodu své působnosti pak navrhovala OB III, resp. krajský úřad.
8) poskytnutí finančních prostředků (normovaná finanční náročnost) na podpůrná opatření
vykázaná ve výkazech R 43-01, R 44-99 za měsíc říjen a R 44-99 za měsíc listopad
(v období do 22. 11.);
9) plošné rozdělení zbývajících finančních prostředků vyčleněných na financování
podpůrných opatření:
podle vykázaných zdravotních postižení (s výjimkou vad řeči, poruch učení a poruch
chování) ve výši 4 615 Kč mzdových prostředků a 1 066 Kč ONIV na jednoho žáka
s těžkým postižením individuálně integrovaného v běžných třídách a ve výši 1 538 Kč
mzdových prostředků a 355 Kč ONIV na jednoho žáka s „lehkým“ postižením
individuálně integrovaného v běžných třídách a na jednoho žáka s těžkým postižením
ve speciálních třídách v mateřských, základních a středních školách
- na zvýšení mzdových prostředků školským poradenským zařízením ve výši 3 000 Kč
na jeden přepočtený úvazek odborných pracovníků dle stavu k 30. 9. 2016.
Zvláštní pozornost ze strany OB III i krajského úřadu byla věnována rozpočtu škol, u kterých
ve školním roce 2016/17 došlo k výraznému snížení výkonů. Tyto školy byly upozorněny
na skutečnost, že rozpočet roku 2017 bude stanoven na tyto nové snížené výkony.
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