
Ekonomická část k výroční zprávě o činnosti školy za období 2017/2018 tab. č. 4

Název školy, škol.zařízení: Základní škola a Mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov

v Kč

Ukazatel

č. akce 
(proj.)
EDS/ 

SMVS

Účelový
znak

číslo 
jednací

Skutečně 
čerpáno

k 31. 12. 2017

Vráceno v 
průběhu roku 

na účet 
poskytovatele

Skutečně použito
k 31. 12. 2017

Předepsaná 
výše vratky 
dotace a 

návratné fin. 
výpomoci při 

finančním 
vypořádání

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

A.1. Dotace celkem 13 670 069,00 0,00 13 670 069,00 0,00

v tom: jednotlivé dotační tituly
Přímé náklady na vzdělávání 13 266 664,00 0,00 13 266 664,00 0,00
v tom:     a) platy 9 550 651,00 9 550 651,00 0,00
                b) OON 40 000,00 40 000,00 0,00
                c) ostatní (pojistné + FKSP +  ONIV) 3 676 013,00 3 676 013,00 0,00
Rozvojový program MŠMT pro děti-cizince ze 3. zemí 33024 0,00
Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na 
vybraných školách v podzimním zkušebním období

33034
0,00

Excelence středních škol 33038 0,00
Podpora odborného vzdělávání

33049
0,00

Rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a 
metodiků - specialistů 33050

0,00
Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců 
regionálního školství

33052
263 740,00 263 740,00 0,00

Excelence základních škol 33 065 2 571,00 2 571,00 0,00
Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních 33069 0,00
Podpora výuky plavání v základních školách v r. 2017 33 070 0,00
Vzdělávací program paměťových institucí do škol

33 071
0,00

Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství
33 073

75 809,00 75 809,00 0,00
Program sociální prevence a prevence kriminality 33122 0,00
Dotace pro soukromé školy 33155 0,00
Projekty romské komunity 33160 0,00
Program protidrogové politiky 33163 0,00
Soutěže 33166 0,00
Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách

33215
0,00

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

0,00
Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním

33457
61 285,00 61 285,00 0,00

Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových dotací: 0,00
0,00

0,00

0,00

A.2. Návratné finanční výpomoci celkem 0,00 0,00 0,00 0,00

v tom:  jednotlivé tituly

0,00

0,00

A.3. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1.+ A.2.) 13 670 069,00 0,00 13 670 069,00 0,00

Vysvětlivky:

sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31.12.2017, snížené o vratky promítlé v úpravě rozpočtu

sloupec 2 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku zpět na účet kraje a vratka nebyla zohledněna v úpravě rozpočtu, 
pokud jste část prostředků vrátili již v roce 2017 na základě pokynu OŠ KÚ (nečerpání prostředků RP, úpravy přímých NIV), tato částka byla zapracována do snížení ukazatele „skutečně čerpáno“

sloupec 3 - uvádí se  výše skutečně použitých prostředků z poskytnuté dotace k 31.12.2017
sloupce "b" a "d" tab. 1.A v případě dotací poskytnutých odborem školství nevyplňujte

33353

Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtus výjimkou dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu EU

Finanční vypořádání dotací a návratných fin. výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu v roce 2017


