Informace o úpravě rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání k 1. 12. 2017
Úprava rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání k 1. 12. 2017 (UZ 33 353) 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) dofinancování škol od nového školního roku, které v důsledku zvýšení počtu žáků nejsou
ve výjimce;
3) posílení mzdových prostředků na řešení změn v rejstříku škol ve školním roce
2017/2018;
4) 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;
5) navýšení objemu rozpočtu mzdových prostředků 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
148 Kč na jednotku výkonů;
6) ONIV – vzhledem k nízké rezervě ONIV byl její zbývající objem přidělen třem obecním
základním školám a třem krajským středním školám s největším počtem žáků;
7) realizaci požadovaných přesunů mzdových prostředků z prostředků na platy do ostatních
plateb za provedenou práci nebo naopak.
Úpravu rozpočtu jednotlivým školám a školským zařízením v souvislosti s body 4) a 5)
v obvodu své působnosti pak navrhovala OB III, resp. krajský úřad. Z tohoto objemu obdržely
všechny školy a školská zařízení finanční prostředky na dofinancování rozvojového
programu Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců
(zvýšené tarify od 1. 11. 2017) z důvodu krácené dotace z MŠMT.
Dále byla provedena úprava limitu zaměstnanců.
Poznámka: v případě úprav mzdových prostředků jsou následně dopočítány i související
odvody.
Zvláštní pozornost ze strany OB III i krajského úřadu byla věnována rozpočtu škol, u kterých
ve školním roce 2017/18 došlo k výraznému snížení výkonů. Tyto školy byly upozorněny
na skutečnost, že rozpočet roku 2018 bude stanoven na tyto nové snížené výkony.
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