Informace o 3. úpravě rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání k 11. 11. 2013
Podle závazných zásad uvedených ve Směrnici MŠMT provádějí krajské úřady rozpis
finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle § 161 odst. 6 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) a obecní úřady obcí s rozšířenou působností provádějí návrhy rozpisů
rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu podle § 161 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb.
V úpravě rozpočtu k 11. 11. 2013 uvolňuje OŠMS zbývající rezervu přímých výdajů na
vzdělávání. Rezerva byla použita takto:
1) Posílení mzdových prostředků na částečné dokrytí asistenta pedagoga v novém školním
roce na období září až prosinec 2013 - dodatečné žádosti a změny - celkem 48 tis. Kč.
2) Dofinancování škol od nového školního roku, které v důsledku zvýšení počtu žáků nejsou
ve výjimce – dodatečný dopočet - celkem 26 tis. Kč mzdových prostředků.
3) Posílení mzdových prostředků na řešení změn v rejstříku škol, které nebyly promítnuty do
úpravy k 25. 9. 2013 – celkem 12 tis. Kč.
4) Posílení mzdových prostředků na základě oprávněných individuálních žádostí
jednotlivých škol a školských zařízení – celkem 194 tis. Kč.
5) Navýšení objemu rozpočtu mzdových prostředků na absolutní nárůsty výkonů
v příslušném správním obvodu v kategorii MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, tj. výkonů vstupujících do
republikových normativů, pokud již nebylo řešeno v předcházejících úpravách – celkem
2 296 tis. Kč.
6) Zbývající prostředky byly využity k navýšení objemu rozpočtu obce s rozšířenou
působností (OB III) pro obecní školy a krajského úřadu pro krajské školy jako celek.
Úpravu rozpočtu jednotlivým školám a školským zařízením v obvodu své působnosti pak
navrhovala OB III, resp. krajský úřad.
Navýšení celkového objemu rozpočtu obci III a krajskému úřadu bylo stanoveno na
jednotku výkonů u I. prioritní skupiny takto:
- zbývající objem mzdových prostředků a s nimi souvisejících odvodů v částce cca 78 Kč
na jednotku výkonů;
- zbývající objem ONIV v částce cca 149 Kč na jednotku výkonů (žáci prvních ročníků
ZŠ).
Zvláštní pozornost ze strany OB III i krajského úřadu byla věnována rozpočtu škol, u kterých
ve školním roce 2013/14 došlo k výraznému snížení výkonů. Tyto školy byly upozorněny
na skutečnost, že rozpočet roku 2014 bude stanoven na tyto nové snížené výkony.
Rozpočet každé organizace, které se týkaly výše uvedené tituly, byl po příslušných
výpočtech zaokrouhlen na celé tisíce Kč.
V Jihlavě 11. 11. 2013
Mgr. Miroslav Pech v. r.
vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

