Informace o úpravě rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání k 17. 6. 2020
Úprava rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání k 14. červnu 2020 (UZ 33 353) zahrnuje:
1)

2)
3)

4)

Úpravu výše prostředků na ostatní osobní náklady (OON) max. do výše PHmax nebo
PHAmax (stálé dohody), pokud škola povinný rozsah vzdělávání trvale zajišťuje
pedagogickými pracovníky na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Předpokládaná potřeba prostředků na období září – prosinec byla upravena o nevyčerpané
prostředky, které škola obdržela na období leden – červen rozpisem rozpočtu k 8. 4. 2020.
Navýšení prostředků ONIV na úhradu odměn předsedů zkušebních komisí pro maturitní
a závěrečné zkoušky a absolutoria.
Úpravu prostředků na výuku náboženství, kterou škola zajišťuje v souladu s § 15 školského
zákona, a to v nezbytném rozsahu umožňujícím účelné uspořádání této výuky.
Předpokládaná potřeba prostředků na období září – prosinec byla upravena o nevyčerpané
prostředky, které škola obdržela na období leden – červen rozpisem rozpočtu k 8. 4. 2020.
Zohlednění dalších objektivních specifických potřeb:
- vyplacené náhrady za dočasnou pracovní neschopnost ve výši 80 % požadavku
- čerpání dovolené mezi mateřskou dovolenou a rodičovskou dovolenou
- úpravu rozpočtu tzv. určeným školám a školským zařízením, které zajišťovaly v Kraji
Vysočina péči o děti ve věku od 3 do 10 let vybraných profesí v době nouzového stavu
dle usnesení vlády č. 89/2020
- úpravu rozpočtu dětským domovům v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem
a zákazem přítomnosti žáků ve školách a školských zařízeních
- změny ve školském rejstříku (sloučení k 1. 7. 2020).

Dále byly provedeny požadované přesuny mezi ukazateli rozpisu rozpočtu. Na začátku nového
školního roku proběhne další šetření a upřesnění potřebných přesunů.
Poznámka: v případě úprav mzdových prostředků jsou následně dopočítány i související
odvody.
Další úpravy rozpočtu budou dále realizovány v následujícím období jednak z titulu vykázaných
změn v poskytování podpůrných opatření a v důsledku změn v organizaci výuky v novém
školním roce.
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