Informace o 2. úpravě rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání k 20. 9. 2016
V úpravě rozpočtu k 20. 9. 2016 uvolňuje OŠMS část rezervy přímých výdajů na vzdělávání.
Rezerva byla použita takto:
1. posílení mzdových prostředků na dokrytí asistentů pedagoga v novém školním roce
na období září až prosinec 2016 – celkem 28 672 tis. Kč. Jedná se o asistenty pedagoga,
kteří byli schváleni tzv. „po staru“, tj. podle Manuálu pro školní rok 2016/17 na základě
doporučení školského poradenského zařízení vydaného před 1. 9. 2016 (http://www.krvysocina.cz/manual-k-udileni-souhlasu-ke-zrizeni-funkce-asistenta-pedagoga-ve-tridenebo-studijni-skupine-ve-ktere-se-vzdelava-dite-zak-nebo-student-se-specialnimivzdelavacimi-potrebami/d-4049897/p1=46231)
2. úprava rozpočtu v souvislosti s výdaji spojenými s uvolňováním pracovníků (odstupné) na
základě zpřesněných žádostí organizací, tj. navýšení rozpočtu nebo snížení rozpočtu
mzdových prostředků poskytnutých v úpravě rozpočtu k 15. 6. 2016 – celkem 233 tis. Kč
V rámci závazných ukazatelů přímých výdajů na vzdělávání byly realizovány požadované
přesuny:
- z prostředků na platy do ostatních plateb za provedenou práci nebo naopak
- z prostředků na platy včetně odvodů do ONIV na úhradu odměn předsedů maturitních
komisí, zkušebních komisí u závěrečných zkoušek, absolutorií a hodnotitelů písemných prací
z českého jazyka a literatury a na úhradu náhrad mezd za dočasnou pracovní neschopnost,
příp. naopak v souvislosti s narovnáním dle skutečnosti.
Dále byly provedeny úpravy rozpočtu v souvislosti s organizační změnou v rejstříku škol
a školských zařízení od 1. 9. 2016 (vznik SVČ Humpolec oddělením od ZŠ Hradská
Humpolec).
Rozpočet každé organizace, které se týkaly výše uvedené tituly, byl po příslušných
výpočtech zaokrouhlen na celé tisíce Kč.
Výše rezervy přímých výdajů na vzdělávání po provedeném rozpisu rozpočtu:
NIV celkem 43 323 tis. Kč, v tom: MP 30 395 tis. Kč, odvody vč. FKSP 10 802 tis. Kč, ONIV
2 126 tis. Kč.
Další úpravy rozpočtu budou provedeny v říjnu a listopadu se zaměřením zejm. na:
- změny ve školském rejstříku
- změny výkonů ve školním roce 2016/2017
- specifika
- financování přiznaných podpůrných opatření dle vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
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