
Ekonomická část k výro ční zpráv ě o činnosti školy za období 2011/2012 příloha č. 2
Název školy, škol. zařízení: Základní škola a Mateřská škola, Svoboda nad Úpou

v Kč

Účelový
znak

Ukazatel
Poskytnuto

k 31.12.2011

Vráceno 
v průběhu roku

zpět na
výdajový účet
poskytovatele

Použito
k 31.12.2011

Vratka dotace  
při finančním 
vypořádání

a b 1 2 3 4 = 1 - 2 - 3

A.1. Neinvestiční dotace celkem 9 100 200,00 0,00 9 100 200,00 0,00

z toho:
Přímé náklady na vzdělávání 8 719 000,00 0,00 8 719 000,00 0,00
v tom:     a) platy pedagogů 5 155 400,00 5 155 400,00 0,00
                b) platy nepedagogů 1 222 100,00 1 222 100,00 0,00
                c) OON pedagogů 0,00 0,00 0,00
                d) OON nepedagogů 0,00 0,00 0,00
                e) ostatní (pojistné + FKSP +  ONIV) 2 341 500,00 2 341 500,00 0,00
Podpora řešení specifických problémů RgŠ v jednotlivých krajích 55 300,00 0,00 55 300,00 0,00
v tom:     a) platy pedagogů 41 000,00 41 000,00 0,00
                b) platy nepedagogů

0,00 0,00 0,00
                c) ostatní (pojistné + FKSP) 14 300,00 14 300,00 0,00

33017 Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání 15 000,00 15 000,00 0,00

33018 Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a 
vzdělávání žáků se sociokulturním znevýhodněním

0,00

33022 Dobrovolnictví na Náchodsku 0,00

33023
Podpora informačních center pro mládež

0,00

33024 Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí 0,00

33025 Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 0,00
Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním, kteří splňují 
odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004

310 900,00 0,00 310 900,00 0,00
                a) platy pedagogů 230 300,00 230 300,00 0,00
                b) ostatní (pojistné + FKSP) 80 600,00 80 600,00 0,00

33032 Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní 
zkoušky

0,00

33034 Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na 
vybraných školách v podzimním zkušebním období

0,00

33036 Pokusné ověřování integrativního a inkluzivního modelu škol 0,00

33122 Program sociální prevence a prevence kriminality 0,00

33155
Dotace pro soukromé školy 

0,00

33160 Projekty romské komunity 0,00

33163 Program protidrogové politiky 0,00

33166 Soutěže 0,00

33215 Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách 0,00

33339 Program podpory vzdělávání národnostních menšich 0,00

33435 Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní 
příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání

0,00

33457 Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 0,00
Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových dotací:

0,00
A.2. Investiční dotace celkem 0,00 0,00 0,00 0,00
v tom:
Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových dotací: 0,00

0,00

A.3. Dotace celkem (A.1.+ A.2.) 9 100 200,00 0,00 9 100 200,00 0,00

Vysvětlivky:

sloupec 3 - uvádí se  výše skutečně použitých prostředků z poskytnuté dotace k 31.12.2010
sloupec 4 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus  sloupec 2 minus sloupec 3

sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31.12.2010
sloupec 2 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, zpět na výdajový  účet kraje

Finanční vypo řádání dotací poskytnutých krajem
Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu podle vyhlášky č. 52/2008 Sb. s výjimkou dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu EU

33353

33015

33027


