Informace o úpravě rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání k 7. 10. 2020
Úprava rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání k 7. říjnu 2020 (UZ 33 353) škol a školských
zařízení zahrnuje:
1)

Úpravu výše prostředků na ostatní osobní náklady 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. Upřesněná
potřeba prostředků na období září – prosinec byla upravena o nevyčerpané prostředky,
které škola obdržela na období leden – červen rozpisem rozpočtu k 8. 4. a 17. 6. 2020.
2) Úpravu výše prostředků ONIV na úhradu odměn předsedů zkušebních komisí pro maturitní
a závěrečné zkoušky a absolutoria s ohledem na čerpání prostředků poskytnutých
rozpisem rozpočtu k 17. 6. 2020.
3) Úpravu prostředků na výuku náboženství, kterou škola zajišťuje v souladu s § 15 školského
zákona, a to v nezbytném rozsahu umožňujícím účelné uspořádání této výuky. Upřesněná
potřeba prostředků na období září – prosinec byla upravena o nevyčerpané prostředky,
které škola obdržela na období leden – červen rozpisem rozpočtu k 8. 4. a 17. 6. 2020.
4) Zohlednění dalších objektivních specifických potřeb, zejm. čerpání dovolené mezi
mateřskou dovolenou a rodičovskou dovolenou.
5) Úpravu rozpočtu z důvodu významných změn v souvislosti s organizací školního roku
2020/2021 s dopadem do potřeby přímé pedagogické činnosti (zejm. změny v počtu tříd/
oddělení/skupin, v době provozu školní družiny, příp. ostatní změny).
6) Poskytnutí prostředků na krytí zvýšených požadavků na hygienické a provozní postupy ve
školních jídelnách a domovech mládeže vlivem epidemiologické situace ve výši cca 6 %
normativního rozpisu.
7) Navýšení prostředků ONIV základním školám na pořízení technického vybavení pro
distanční vzdělávání podle podmínek a kritérií uvedených ve Věstníku MŠMT číslo LXXVI
sešit 6 ze září 2020 čj. MSMT-34107/2020 „Stanovení dalších finančních prostředků pro
základní školy zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2020“.
8) Navýšení rozpočtu vybraných („spádových“) škol, které organizovaly ukončování středního
vzdělávání společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním termínu.
Dále byly provedeny požadované přesuny mezi ukazateli rozpisu rozpočtu.
Poznámka: v případě úprav mzdových prostředků jsou následně dopočítány i související
odvody.
Další úpravy rozpočtu budou realizovány z titulu vykázaných změn v poskytování podpůrných
opatření (výkazy v září a říjnu) a v důsledku změn v novém školním roce (zejm. dosud
neřešené dopady do přímé pedagogické činnosti a významné změny výkonů normativně
financovaných školských zařízení).
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