Informace o normativním rozpisu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2017
V souladu s rozpisem rozpočtu přímých neinvestičních výdajů pro regionální školství na rok
2017 z MŠMT, s vyhláškou MŠMT č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, se Směrnicí
MŠMT č.j. 24005/2016 a Metodikou rozpisu rozpočtu provedl Odbor školství, mládeže
a sportu KrÚ Kraje Vysočina (OŠMS) rozepsání přímých výdajů na vzdělávání pro právnické
osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení (právnické osoby) zřizované obcemi
a Krajem Vysočina.
V první fázi byl stanoven jednotlivým právnickým osobám návrh závazných ukazatelů přímých
neinvestičních výdajů (NIV) na rok 2017, který vycházel z normativního výpočtu dle výkonů
a příslušných krajských normativů. Poté s právnickými osobami, které požádaly o projednání
rozpočtu, proběhlo dohodovací řízení.
Právnické osoby zřizované obcemi projednaly své požadavky s obecním úřadem obce
s rozšířenou působností (OB III). Následně pak proběhlo jednání mezi OB III a OŠMS.
Právnické osoby zřizované krajem projednaly požadavky s OŠMS.
Výsledkem tohoto projednání bylo případné navýšení rozpočtu o oprávněné požadavky, které
byly vykryty z vytvořené rezervy přímých výdajů na vzdělávání. Jedná se zejména o tyto
případy:
- dofinancování asistentů pedagoga pro děti, žáky, studenty se speciálními vzdělávacími
potřebami, pokud potřeby překračovaly objem přidělený příplatkem na zdravotní postižení
a kterým dosud nebyla přiznána podpůrná opatření – viz Manuál k udílení souhlasu ke
zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě,
žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami pro školní rok 2016/2017;
- dokrytí nárokových složek platu, zejména u malých organizací do 10ti zaměstnanců, příp.
další specifické požadavky jednotlivých organizací (zejm. čerpání dovolené mezi mateřskou
a rodičovskou dovolenou u malých organizací);
- zohlednění nárůstu dětí a změny způsobu docházky v mateřských školách;
- krytí zvýšených výdajů sklářských oborů;
- samostatné školní jídelny;
- organizace okresních a krajských škol soutěží vyhlašovaných MŠMT;
- podpora výuky mimořádně nadaných žáků;
- podpora přípravy dietního stravování;
- zohlednění chybně vykázaných údajů v zahajovacích výkazech.
Dále byl právnickým osobám, kterým již byl upraven rozpočet přímých výdajů na vzdělávání
z titulu vykázaných podpůrných opatření, normativní rozpis snížen o poměrnou část příplatku na
postižení v případě vykázaných rediagnostikovaných dětí, žáků a studentů.
Na základě žádostí jednotlivých právnických osob bylo provedeno rozdělení mzdových
prostředků na prostředky na platy a na ostatní platby za provedenou práci.
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